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Mais de 5 mil
crianças são
vacinadas
contra pólio
De acordo com o setor
de infectologia da Prefeitura, o resultado parcial
do primeiro dia de vacinação contra a poliomielite
(paralisia infantil) constatou a imunização de 5.160
crianças, o que signiﬁca
mais da metade do público total da campanha, estimado em 9.200.

Ana Camila Campos

A manhã do último sábado (8), foi movimentada nos postos que realizaram a vacinação contra a
paralisia infantil. A data,
denominada "Dia D", marcou o início da Campanha
de Vacinação da Prevenção contra a Poliomielite
em 2013.
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Na praça Monsenhor Marcondes, criança recebe dose da vacina contra a paralisia infantil
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Liga e clubes
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regulamento
da 1ª Divisão
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Prefeitura
melhora
condições de
estradas rurais

Com adoção,
cães e gatos
ganham lar

Célia Lima

As feiras de adoção realizadas
em Pindamonhangaba estão possibilitando que cães e gatos recebam um lar. Além disso, a chegada
de um animal de estimação contribui com melhorias no ambiente
familiar.

Página 2

Ana Camila Campos

Documento que traz programa agroambiental foi assinado durante a Semana do Meio Ambiente

Assinatura de convênio possibilita
estímulo à produção agrícola
A doação de mais de 4 mil mudas de árvores para os munícipes,
o sarau ecológico e a assinatura
do termo que trará o "Programa
Produtor Sustentável" para a cidade estão entre os principais pon-

previsão
do tempo
TERÇA-FEIRA - 11/6
Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

tos da Semana do Meio Ambiente
2013, que terminou no sábado (8).
O desenvolvimento de uma carta
de intenções, formulada durante o
simpósio, e as palestras também
foram marcantes no evento, que
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reuniu universitários, alunos da
Rede Municipal, profissionais da
área e público interessado na elaboração de novas propostas para
preservação ambiental.

Pinda
incentiva
prevenção
de DST/Aids

A Prefeitura de Pindamonhangaba ampliou as ações de prevenção a doenças sexualmente
transmissíveis, principalmente a
Aids. No sábado (8), uma equipe
do setor de infectologia realizou,
na praça Monsenhor Marcondes,
uma campanha que contou com a
entrega de diversos kits temáticos
contendo itens como, preservativos masculino, feminino e material
informativo sobre as doenças.
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Projeto Nosso
Bairro terá
concurso
musical
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Comercial é Campeão do Quarentão

14ºC
24ºC

Odirley Pereira

QUARTA-FEIRA - 12/6
Possibilidade de
chuva à noite
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

15ºC
25ºC

QUINTA-FEIRA - 13/6
Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
23ºC
CPTEC INPE

O atacante Nê marcou o gol que deu o título invicto ao Comercial Mombaça. O jogo foi no domingo (9), contra o Independente
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Editorial
Tribuna do Norte: 131 anos!
(11/6/1882 – 11/6/2013)

Inverno de 1882... manhã de 11 de junho. Pindamonhangaba dos coronéis, barões e até visconde; de palacetes, casarões e chalés, desperta para mais um dia. Um dia
a menos de serventia para os grilhões, o tronco e o chicote
nas fazendas dos escravagistas: aproxima-se a abolição
geral e irrestrita dos homens cativos, a libertação dos escravos...
Ainda atrelada ao sentimento de nobreza e realeza,
apesar de aproximar-se também o ﬁm do regime monárquico, a “Princesa do Norte” acorda sem despertar completamente para a melancólica realidade: a queda na produção
cafeeira no Vale do Paraíba. O desgaste do solo e a signiﬁcativa queda na mão-de-obra ocasionada pelas primeiras
leis abolicionistas têm contribuído para o gradativo desaparecimento dos cafezais.
A cultura do café, responsável pelo aumento demográﬁco, pelo aparecimento de palacetes e casarões, pela
ostentação de luxo e riqueza, está deixando as terras da
“Princesa”. Vai em busca de outras terras, mais férteis.
Terras ainda não utilizadas, portanto, mais nutridas, localizadas em regiões onde os braços livres dos imigrantes
se oferecem como mão-de-obra interessada e disponível.
Inverno de 1882... manhã de 11 de junho. Há contentamento e satisfação ali na tipograﬁa da rua Independência
em frente à igreja matriz. No velho sobrado, a madrugada
fora exaustiva, mas gratiﬁcante e produtiva. Letra por letra,
tipo por tipo, artigo por artigo e anúncio por anúncio foram
sendo compostas as páginas. Depois veio a impressão...
manual e trabalhosa. Suor de negro completou o ciclo da
criação, contribuindo com a história da imprensa interiorana... fazendo vir à luz a edição nº 1 do jornal Tribuna do
Norte”
Inverno de 2013... manhã de terça-feira, 11 de junho. A
Pindamonhangaba que hoje desperta para o dia-a-dia há
muito não é mais a terra dos barões, palacetes e casarões.
A população que agora caminha pelas ruas e praças nada
se assemelha aos habitantes da Pinda de outrora. O progresso, as transformações são inevitáveis, imprescindíveis
e inexoráveis.
Hoje o município abriga parques industriais, o comércio está em constante evolução. A administração municipal
com suas inúmeras obras e realizações vai retocando a
“cidade Princesa”, a tornando mais atraente, mais moderna em seu jeito, feições e modos de ser e de se deixar
apreciar.
Apesar da constante adaptação a novos estilos, novas
tendências, a “Princesa” conserva históricos encantos. Admiráveis encantos de seu passado: seus prédios e praças
seculares. Testemunhas concretas de suas abstratas glórias; de seus inesquecíveis feitos e fatos, memória viva de
outros tempos.
Dos velhos e monárquicos tempos também sobrevivem
instituições que são incontestáveis patrimônios histórico e
culturais. Entidades como o jornal Tribuna do Norte. Desde
6 de maio de 1980 sob a guarida da Fundação Dr. João Romeiro, neste ano experimenta nova fase de evolução e desenvolvimento, consolidando sua posição de sexto jornal
mais antigo em circulação do Brasil; segundo do Estado de
São Paulo e o mais antigo do interior. Agora localizado no
histórico Largo São José, na praça Barão do Rio Branco,
25, centro, teve ontem, 10 de junho, mais um fechamento
gratiﬁcante. Matéria por matéria, página por página, compôs-se a edição nº 8.227 da folha nascida liberal e fundada
pelo Dr. João Marcondes de Moura Romeiro há 131 anos,
o JORNAL TRIBUNA DO NORTE!

Datas Comemorativas
Veja as datas que se comemoram hoje (11 de junho)
e nos próximos dias
11/6 – Dia da Marinha Brasileira, Dia do Educador Sanitário.
12/6 - Dia dos Namorados, Dia do Correio Aéreo Nacional, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.
13/6 - Dia do Turismo, Dia das Casamenteiras, Dia do Detetive Proﬁssional, Dia de Santo Antonio.
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Dia dos Namorados também é para os solteiros
Dia 12 de junho é comemorado o Dia dos Namorados no Brasil.
Além das campanhas publicitárias,
as redes sociais estão cheias de
declarações de amor entre casais
apaixonados.
Nesse dia, muitos amantes se
reúnem para comemorar a data,
trocando presentes, fazendo um
programa, que pode ser jantar, ir
ao cinema dentre tantas outras opções. Outros escolhem a data para
declarar seu amor e, também, usá-la como uma forma de eternizar
esse amor, por meio de pedidos de
namoro e casamento.
Entretanto, ﬁca no ar uma pergunta: e os solteiros?
Para quem não está em um relacionamento sério, também existem opções de aproveitar a data,
aﬁnal, estar solteiro não é um bicho
de sete cabeças.
Uma “máxima” anda fazendo
sucesso, principalmente, no facebook. A frase diz:
“Passar o Dia dos Namorados
solteiro, é o mesmo que passar o
Dia dos Finados vivo. Você não
participa da comemoração, mas
pode ser que esteja bem melhor
que os homenageados.”

Festa de
Santo Antonio
e Santa Clara
no Vila Rica

Divulgação

Data pode ser comemorada de diversas formas por todas as pessoas

Então, é possível encontrar várias alternativas de diversão. Você
pode reunir os amigos e assistir a um

bom ﬁlme, ou juntar a galera e ir para
um barzinho. Na região, existem até
algumas opções para os ‘baladeiros

Outras dicas do que você também pode fazer nessa data são:
- Organize um “amigo oculto” entre os amigos (as) solteiras;
- Dedique-se ao seu hobby favorito. Jogar videogame (com ou sem os amigos), ler, ouvir música, tocar seu
instrumento musical, cozinhar, dançar podem ser boas opções;
- Visite algum familiar que você adora;
- Faça uma “faxina” no seu guarda roupa e separe aquilo que não usa mais para doar. Isso vai deixar seu
guarda roupa com mais espaço e ainda você vai realizar uma boa ação.

Cães e gatos são adotados em feira

A igreja São Francisco de Assis, no Vila Rica, realiza a Festa
de Santo Antonio e Santa Clara,
de quarta-feira (12) a domingo
(16). Desta quarta-feira até sábado
haverá o tríduo preparatório. Missas às 19h30 na quarta, quinta e
sexta-feira às 17 horas, no sábado. Após a missa, haverá apresentação de capoeira com a mestre
Moranguinho. No domingo, bingo
especial, a partir das 14 horas, com
ótimos prêmios. As cartelas custarão R$ 5.

Festa Junina
do Quiosque
Beira-Rio
Neste sábado (15), a partir
das 20h30, o Quiosque Beira-Rio
Graminha realiza sua 5ª Festa
Junina, com barracas de bebidas
e comidas típicas, quadrilha e fogueira. Animação com a dupla Luiz
e Priscila. Ingressos a R$ 8. Quem
for vestido de trajes típicos de festa
junina paga R$ 5.

Colégio “João
Romeiro”
realiza festa
junina
Na sexta-feira (14), o Colégio
Comercial “Dr. João Romeiro” realiza sua festa junina, a partir das 19
horas. Na compra de cada kit bingo
(3 cartelas), o aluno poderá levar
um acompanhante. O kit, no valor
de R$ 3, está à venda na secretaria
da escola.

Noite do
Caldinho
do Rotaract
O Rotaract Pinda realiza, no
sábado (15), a 1ª Noite do Caldinho, na AA Ferroviária, a partir das
19 horas. Toda a verba será destinada a obras sociais. Cada convite
custa R$ 15 e dá direito a caldinho
à vontade a noite toda, sabores:
feijão, quirerinha, mandioquinha e
caldo verde.
Convites à venda na tesouraria
e academia da Ferroviária e com
todos os rotaractianos. Bebidas serão cobradas à parte.

de plantão’. A dica é pesquisar e se
antecipar para não se deixar levar
pela “síndrome dos solteiros”.

Ana Camila Campos

Camila, Elisa e Éder com o cãozinho adotado

O Abrigo Municipal de Animais
e a Associação Centopeia realizaram, no sábado (8), mais uma Feira
de Adoção de Animais, desta vez,
no Largo do Quartel. Na oportunidade, mais cães e gatos tiveram
a chance de ser adotados por fa-

mílias que lhes darão carinho e os
cuidados necessários.
A família de Éder Araújo, Camila e Elisa adotou um ﬁlhotinho da
cor preta. Eles já têm um pinscher
e decidiram ter mais um, porque
acreditam que é importante ter ca-

chorro em casa, onde se tem crianças e jovens. Foi a menina quem
escolheu o cachorrinho. “Adotar um
cão é mais humano do que comprar”, aﬁrmou Éder. Anteriormente,
a família já havia adotado dois cães
para presentear os sobrinhos que
moram no Rio de Janeiro.
Outra pessoa que adotou um
animalzinho foi Franciele Monteiro.
Ela já teve dois cães, que morreram, e agora decidiu ter cachorro
novamente, então foi adotar. Sua
escolhida foi uma cadelinha, que
ela deu o nome de Lola. “É melhor
adotar do que comprar. Eles ﬁcam
olhando com aquele olhar de ‘me
leva, por favor’”, disse.
A próxima doação de animais
será realizada neste sábado (15),
a partir das 9 horas, na Estação
ArteDuvale.

Festa Junina do SOS é sucesso de público
Mais de 15 mil pessoas passaram pelo Sindicato Rural nos oito
dias da Festa Junina do SOS. De
acordo com a organização do evento, a festa foi uma prova de como a
população de Pindamonhangaba é
solidária e participativa.
Além do público presente, outro destaque foi a participação de
voluntários nas barracas de comidas, bebidas e brincadeiras. Foram
16 barracas, com uma média de
participação de oito voluntários em
cada, somando quase 130 pessoas
que se dispuseram a trabalhar no
evento em prol da instituição.
O evento ainda contou com
atrações musicais voluntárias e
cedidas pela Prefeitura, que apoiou
a festa. No último dia domingo (9),
foi realizada uma feijoada solidária,

Maria Fernanda Munhoz

Charles Anjo 45 tocou no almoço de domingo (9)

preparada pela Loja Maçônica Emílio Ribas, ao som do grupo Charles
Anjo 45, que se apresentou voluntariamente.
Além da Emílio Ribas, também
colaboraram a Loja Maçônica Har-

monia e Trabalho e o Rotaract. Até
o fechamento desta edição, ainda
não havia sido realizado o balanço
ﬁnanceiro, mas a organização do
SOS acredita que a arrecadação
foi acima das expectativas.

Arraiá reúne comunidade na Vila Prado
Maria Fernanda Munhoz

Quadrilha com professora e alunos da catequese

O Arraiá da Comunidade, foi
realizado pela Comunidade Nossa
Senhora da Aparecida neste ﬁnal
de semana na Vila Prado. Participaram da festa os bairros: Parque

São Domingos, Vila Prado, loteamento Santa Teresa e loteamento
São Sebastião.
A festa junina teve barracas
com caldinho, pizza, doces, chur-

rasquinho, entre outros, além de
bingo no salão paroquial. No sábado (8), foi realizada a apresentação
de quadrilhas juninas formadas
pelas crianças da catequese, pelos adultos da comunidade, com o
casamento na roça, e pela equipe
de liturgia “Geração Jesus”, com o
casamento “Rei do Gado”.
De acordo com o organizador
do evento, Sérgio Rezende, a comunidade é muito participativa em
todos os eventos, principalmente
porque vê o resultado. Toda a arrecadação dessa e de outras festas
realizadas ao longo dos anos, é investida em melhorias para a igreja
Nossa Senhora Aparecida, da Vila
Prado.
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Campanha de Vacinação contra Poliomielite
imuniza mais de 5 mil no primeiro dia
Ana Camila Campos
A manhã do último sábado (8), foi movimentada nos
postos que realizaram a vacinação contra a paralisia infantil. A data marcou o “Dia
D” de início da Campanha de
Vacinação da Prevenção contra a Poliomielite em 2013.
De acordo com o setor de
infectologia da Prefeitura, a
meta de Pindamonhangaba é
vacinar 9.200 crianças, o que
compreende 95% da população alvo – seguindo o direcionamento do Ministério da
Saúde, que estabeleceu esse
objetivo nacional.
O resultado parcial do
primeiro dia de vacinação,
computado até as 15 horas de
sábado, constatou a imunização de 5.160 crianças, o que
significa que mais da metade
do objetivo total da campanha já foi alcançada.
Todas as crianças que têm
entre 6 meses a 5 anos de idade devem ser vacinadas contra a paralisia infantil. Basta
que os pais ou responsáveis

Ana Camila Campos

Estradas rurais recebem
manutenção da Prefeitura
Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura realiza periodicamente a manutenção
de todas as estradas rurais do
município. Na última semana, de 3 a 6 de junho, a equipe da Secretaria de Obras
– Departamento de Serviços

No primeiro dia, mais da metade da meta de vacinação foi atingida na cidade

levem os filhos a um dos postos de vacinação, junto com a
carteirinha da criança, para a
imunização ser realizada.
Ana Paula Zanin é mãe do
Mateus, de um ano e dois meses, e levou o filho ao Centro
de Especialidades para ser
vacinado na manhã do primeiro dia da campanha.

“A vacinação é uma forma de garantir que meu filho
fique saudável. Faço questão
de que ele tome todas as vacinas”, salienta.
Já Aline da Silva, que é
mãe da Beatriz, de 3 anos,
aproveitou que precisava ir
ao centro da cidade e vacinou a filha em um dos postos

móveis, instalado na praça
Monsenhor Marcondes.
Ela destacou a importância de fazer parte da
campanha. “Vacinei a minha filha para evitar que
ela corra qualquer risco.
Apesar da doença estar extinta no país, é melhor prevenir”, justificou.

Semana do Meio Ambiente
doa 4 mil mudas de árvores
Maria Fernanda Munhoz
A Semana do Meio Ambiente terminou no sábado
(8), com a doação de mudas
de árvores na praça Monsenhor Marcondes. Ao longo
de toda a semana, que teve
início na segunda-feira (3),
foram doadas mais de 4 mil
mudas de árvores para os
munícipes.
De acordo com os organizadores do evento, do Departamento de Meio Ambiente
da Prefeitura, a Semana do
Meio Ambiente 2013 superou as expectativas. A intenção com o slogan “Um novo
olhar sobre o meio ambiente”
era diversificar o público participante, sempre com a mesma mensagem de discussão
e realização de ações para a
preservação ambiental.
Universitários, crianças
da Rede Municipal, profissionais da área e público interessado foram envolvidos
numa programação extensa
e diversificada, realizada durante a última semana. Palestras, plantios, ações culturais, revitalizações e doação
de mudas fizeram parte do
evento, que premiou, ainda,
iniciativas de educação ambiental desenvolvidas por
professores da Rede Municipal de Ensino.
Na quinta-feira (6), foi
realizado um sarau ecológico na biblioteca do Bosque,
com grande participação do
público. No evento foram
apresentadas música e dança,
além da declamação de poemas com a temática ambiental. A iniciativa, inédita na

Ana Camila Campos

Projetos premiados
1º colocado – “Lixo meu,
seu e nosso. Problema de
todos”. Creche escola Maria
Aparecida Gomes Sá Maria.
Professoras: Adriana Cristina P. V. Ribeiro, Jandiara
Roza Pereira, Márcia G. G.
de Souza e Patrícia P. F. A.
de Almeida. Gestora Vilda
Márcia de O. Andrade.

Doação de mudas, realizada sábado (8), na praça
Célia Lima

Encerramento com palestra e assinatura de termo

programação da Semana do
Meio Ambiente, mostrou que
a cultura é importante para a
qualidade de vida da população.
Na sexta-feira (7), foi realizada, na Câmara Municipal,
a assinatura do termo de cooperação com a Associação
Corredor Ecológico, que trará para a cidade o “Programa
Produtor Sustentável”. Nesse programa, cada ação dos
produtores rurais em prol do

meio ambiente geram pontos
que são revertidos em uma
verba por determinado prazo.
Segundo os organizadores do
evento, a prioridade será realizar o trabalho nas áreas que
contenham mananciais.
Uma última ação que ainda está em desenvolvimento
é uma carta de intenções que
foi formulada durante o simpósio e as palestras da Semana do Meio Ambiente. Todas
as propostas foram anotadas

2º colocado – Escola
Municipal “Prof. Felix Adib
Miguel”. Projetos: “Eu no
Mundo”, professoras Luciana e Cláudia (Pré A e B);
“Mata Atlântica: Conhecer
para Preservar”, professoras Laiza e Gilvaneide (1º
ano A e B); “Brincadeira de
Criança”, professoras Luciana Penina e Roselene Nunes
(2º ano A e B); “Lobato,
um Contador de História”,
professoras Kátia Alessandra e Érika Cristina (3º ano
A e B); “Lendas de um Vale
Encantado”, professora:
Marlene Randis (4º ano A);
“Conexão - África/Brasil”,
professoras: Margareth e
Zilma (5º ano A e B).
3º colocado – Projeto
“Destino Correto do Óleo
de Cozinha”. Escola Municipal “Serafim Ferreira”.
Professoras: Ana Delma de
Faria Araújo e Sandra Maria
Escossia.
Homenagem
Turma do 4º ano do Ensino
Fundamental ao 1º ano do
Ensino Médio. Projeto de
Educação Ambiental Casa
Verde. Projeto: “Mãos Ecológicas, Ações Pedagógicas”.
Professora Fabiola Queiroz.

Municipais – esteve realizando o serviço nas estradas do
Sertãozinho, dos Mirandas,
Sebastião Vieira Machado e
do Pinga. Essa ação ajuda a
conservar as vias e facilita a
vida dos motoristas que por
elas transitam.

Concurso Musical será
atração deste final de
semana no ‘Nosso Bairro’
Daniela Gonçalves
Diversas
atividades
marcam o final de semana
do projeto “Nosso Bairro”
no Araretama desde a sua
instalação. Além das oficinais diárias, os finais de
semana são preenchidos
com uma programação
especial, destinada a todas as idades. O objetivo
é o de informar e também
divertir aqueles que frequentam os eventos do
projeto.
No sábado (15), os
moradores podem participar do atendimento

social, das 8 às 12 horas,
com diversas orientações.
E para quem gosta de
dançar e cantar, no domingo (16), a comunidade poderá se divertir com
grande concurso de dança e videokê a partir das
13h30. Para participar é
preciso fazer a inscrição
meia hora antes do evento, para mostrar o seu talento.
Lembrando que todas
as atividades do projeto
“Nosso Bairro” são gratuitas.

Entidades participam do
2º Encontro para fortalecimento
da Rede Socioassistencial
Daniela Gonçalves
Membros de entidades assistênciais de Pindamonhangaba estiveram reunidos no
primeiro encontro para fortalecimento da Rede Socioassistencial. O encontro discutiu diretrizes e estratégias de divulgar
as entidades sociais de Pinda e
seus trabalhos no município.
Os participantes discuti-

ram e recolheram os materiais de divulgação de cada
entidade para a criação de
uma cartilha, que visa divulgar a rede.
Na oportunidade foram
criadas comissões que irão
atuar em diversos eixos da
Rede Socioassistencial, com
o intuito de fomentar seus
desenvolvimentos.

Limpeza no Jardim Regina
Maria Fernanda Munhoz

A equipe da
Subprefeitura está
realizando, desde o dia
28 de maio, um serviço
de poda e limpeza no
bairro Jardim Regina.
A poda de vegetação
é necessária para
melhorar a segurança de

pedestres e motoristas,
pois melhora a
visibilidade e permite a
melhor iluminação dos
locais. Diversas ruas do
bairro estão recebendo
a ação, que é realizada
pelo menos uma vez por
ano em todas as regiões
do município.
Divulgação

e será feita uma “lapidação”
da carta, que ao final, será
entregue para o prefeito de
Pindamonhangaba.

Dia dos Namorados incentiva prevenção contra DST/Aids
Ana Camila Campos
Aproveitando as comemorações do
Dia dos Namorados (12 de junho), uma
equipe do setor de infectologia da Secretaria de Saúde realizou no último sábado (8), uma campanha do programa de
prevenção à DST - Doença Sexualmente
Transmissível e Aids. A ação, realizada

na praça Monsenhor Marcondes pela
manhã, contou com a entrega de diversos kits temáticos, contendo itens, como:
preservativos masculino, feminino e material informativo sobre as doenças.
Segundo a equipe responsável pela
campanha, o objetivo é estimular a prevenção contra as doenças sexualmente

transmissíveis, aproveitando a data comemorativa, incentivando e informando os
casais sobre a importância da prevenção.
No total, foram entregues 2.286
preservativos masculinos e 1.500 femininos, o que também revela um crescimento no interesse da população pelo
preservativo feminino.

Poda e limpeza garantem segurança de motoristas
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, terça-feira, 11 de junho de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
EDITAL Nº. 01/2013 – BOLSA DE ESTUDO
Estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes para bolsa de estudo de ensino técnico
na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro”.
A Diretora do Departamento de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,
Sra. Maria Conceição Bispo, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso IV do Artigo 2º da Lei
nº 3.775 de 05 de março de 2001, resolve tornar públicos os critérios de inscrição e seleção de
alunos para concessão de Bolsas de Estudo dos Cursos Técnicos de Administração, Segurança do
Trabalho, Meio Ambiente e Logística na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio
Comercial “Dr. João Romeiro”, nas quantidades, a saber:

Uma Fada no Céu

Cadeira vazia...
(Homenagem à Carmen Galvão)
A cadeira de nº12H da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras está vazia. Encerrando sua estada neste plano de provas, deixou-nos no sábado (8), a colega
acadêmica, amiga escritora e poetisa Carmen da Silva Medeiros Galvão, infelizmente, depois de 27 dias de internação no hospital em São José dos Campos. Recentemente,
no dia 31 de janeiro, havia nos presenteado com o lançamento de seu livro: É a Vida! (Editora Ligthouse, Lorena-SP, 2013), no qual reúne contos e poemas. Composições
literárias reveladoras da sabedoria de sua autora... Dona
Carmen era uma sábia na aventura de viver. Dia 19 de julho iria completar 83 anos, não aparentava, fato comum
naqueles que mantêm a juventude da alma. Na APL ela foi
registrada de vez como membro no início deste ano, mas
já era integrante desta entidade de culto às letras há muito
tempo. Era também assídua participante de reuniões da
seção de Pindamonhangaba da UBT – União Brasileira de
Trovadores e dos eventos do CCTI – Centro e Convivência
da Terceira Idade.
Do trabalho da acadêmica Juraci de Faria vamos encontrar preciosos dados relacionados à vida e obra de
dona Carmen, nascida em Bezerros-PE (era pindamonhangabense por adoção e de coração). Juraci nos conta que Carmen, filha do seu João e de dona Francisca,
aprendeu a ler e a escrever aos quatro anos. Seus poemas
e contos, que fazia sob o pseudônimo de “sertaneja”, lhe
renderam troféus e prêmios em diversos concursos literários. Casou-se aos 17 anos com José Correia Galvão, com
o qual teve dez filhos: Benjamin, José, Alexandre Magno,
Henrique, Romeu, Maria da Glória, Carmen Maria, Maria
Valéria, Maria da Conceição e Maria do Rosário. Era avó
de trinta e um netos e quatro bisnetos. Pessoa linda de se
conviver, sua partida deixou várias lacunas vazias. Como
alertava-nos no título de sua obra: “É a vida”, e foi...
Da poesia de dona Carmen, apreciemos as duas primeiras estrofes de seu belo poema denominado “O Voo”:
O pássaro abriu as asas
vou na amplidão
em busca de um sonho
de uma vida diferente,
almejando a liberdade
querendo responsabilidade
para ser independente.

A partida para o reino de Deus-Pai, em especial daqueles que nos
são caros é sempre um acontecimento que nos traz fortes recordações e a terrível dor da ausência que alguns chama de saudade.
Transcende tempo e distância.
De retorno de uma breve viagem, recebo a notícia que me causou
impacto emocional: Dona Carmen, a fada madrinha da Academia
Pindamonhangabense de Letras e da União Brasileira de Trovadores - Seção de Pindamonhangaba, foi virar uma estrela no infinito.
Vem–me à lembrança a figura querida e inesquecível da pernambucana de olhos azuis, uma mulher forte e altaneira: Dona Carmen
Medeiros Galvão, a mulher-poema, uma amiga sincera, viciada em
leitura, cultora da Arte e do Belo. Frequentadora assídua das reuniões da Academia e da União Brasileira de Trovadores (UBT), Dona
Carminha , como eu a chamava com tanto carinho, despertava simpatia, tinha aquele magnetismo pessoal que só possuem os iluminados, foi compor poesias e trovas no céu, como estas :
		 Vida é para ser vivida,
		
todo dia , toda hora;
		
não deixar a alma ferida,
		
mandar a tristeza embora.
No nascimento ou na morte,
na chegada ou na partida,
o coração bate forte:
são as emoções da vida!

CURSO 		
VAGAS
			DISPONÍVEIS

*O autor é médico, prof. universitário, mestre e doutor
pela USP. Pertence a vária Instituições científicas e culturais do Brasil e do exterior .










Homenagem da acadêmica Neila
PARA CARMEN
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Meio Ambiente		

10

Logística			
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As bolsas serão de 100% do valor do curso, sendo os alunos bolsistas isentos da taxa de matrícula
e material pedagógico.
Haverá reserva de 20% das vagas para pessoas portadoras de deficiências, as quais não possuam
características que as impeçam de cumprir as exigências do curso.
No caso de dependência de disciplina, o custo relativo ficará a cargo do próprio aluno.
1- DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba sito
à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso ou na Subprefeitura de Moreira
César, no período de 27 de Maio à 17 de Junho de 2013.
2- DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Poderão se inscrever os interessados que:
- possuírem Ensino Médio concluído ou estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio;
- residirem no Município de Pindamonhangaba há, no mínimo, 2 (dois) anos, e;
- possuírem renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo vigente.

3.1. - RG
- Comprovante de residência no Município há, no mínimo, 2 (dois) anos;
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Escolar, caso esteja cursando a 3ª série
do Ensino Médio, ambos em escola pública;
- Comprovante de renda de todos os moradores do domicílio (holerite atual, CPTS);
- Declaração de renda individual no caso de desempregado ou autônomo;
- Ficha de inscrição retirada no Protocolo, devidamente preenchida.
3.2. Os requerentes que não preencherem a ficha de inscrição de forma correta, completa e fidedigna, ou que não apresentarem toda a documentação necessária, terá seus pedidos indeferidos,
automaticamente.
3.3. As pessoas portadoras de deficiência deverão declarar sua condição no ato da inscrição, para
fazer jus à vaga reservada, bem como, indicar a necessidade de prova ampliada e/ou acessibilidade.
4- DA SELEÇÃO
4.1. Os inscritos serão submetidos a uma avaliação com questões objetivas de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades.
4.2. A avaliação será realizada no dia 23 de Junho de 2013, nas dependências do Colégio Comercial
Dr. João Romeiro, localizado na Rua Senador Dino Bueno, 119 – Centro, com início às 9h e término
às 12h.
4.3. Os inscritos deverão indicar opção pelo curso a ser realizado de acordo com a disponibilidade de
turma do colégio, devendo indicar ainda, no ato da inscrição, primeira e segunda opções.
5- DA TRIAGEM SOCIAL
Os classificados na avaliação serão submetidos a uma triagem social realizada pelo Departamento
de Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba, cujos critérios serão:
- Renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo;
- Não ser, no momento, beneficiário de outra bolsa de estudo;
- Não possuir outro curso técnico;
- Não ter outro membro da família bolsista na supracitada Escola.
6. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
6.1. O resultado classificatório será o de maior para a menor pontuação obtida na avaliação, observando ainda, a análise dos critérios da triagem social.
6.2. O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado na Secretaria do Colégio
Comercial Dr. João Romeiro no dia 05/07/2013.
6.3. Do resultado caberá recurso no prazo máximo de 10 (dez ) dias contado da publicação.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente e de acordo com
as normas deste Processo, bem como serem corretas e verdadeiras todas as informações por ele
prestadas.
7.2. A bolsa de estudo somente será válida para os cursos cujas turmas iniciantes completem número mínimo de 25 (vinte e cinco) matriculas previstas para a viabilidade da sua efetiva abertura e
autorização para início das atividades.
7.3. Caso o aluno beneficiário desista do curso após iniciadas as aula, a bolsa de estudo correspondente poderá se transferida para o classificado suplente até 30 (trinta ) dias do início das aulas ou,
decorrido este prazo, para classificado suplente que esteja
regularmente matriculado no Colégio na mesma turma e curso do
desistente ou, classificado suplente regularmente matriculado em curso distinto, obedecida à opção
indicada na avaliação.
Para maiores informações, procurar o Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba..
Pindamonhangaba, 20 de Maio de 2013.
MARIA CONCEIÇÃO BISPO - Diretora do Departamento de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 041/2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 06/2013

Voa, pássaro, voa,
realiza teu desejo
e lembra-te que quem te ama
fica aqui a te esperar
alimentando a chama
que aquece teu ideal.
Sonhar é algo sublime
e é belo se é real.
Carmen alçou o voo eterno e nós, que a amamos, ficamos aqui a aguardar de Deus o inexorável chamado para
a nossa partida. Sem mais lamentos, oremos então por
ela e prossigamos na terrena vida “alimentando a chama
que aquece nosso ideal, porque sonhar é algo sublime e
é belo se real...”
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Segurança do Trabalho		

3- DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

		
Renúncia é um ato de amor,
		
em benefício de alguém;
		
não se julga perdedor
		
aquele que nos faz bem!
Tive a grande alegria de recebê-la como membro honorário do nosso cinquentenário sodalício na memorável noite de 31 de janeiro do
ano em curso, oportunidade em que lançou o seu livro “É A VIDA...”
Mantínhamos uma fraterna amizade, franca, típica dos nordestinos.Tínhamos muita coisa em comum: o amor pela Literatura, pela
trova, inclusive, nascemos no mesmo dia (19 de julho).
Relembro o nosso último encontro na UTI (Unidade Coronariana) do
Hospital Policlin, em São José dos Campos. Só nos dois. Trocamos
confidências. Rimos juntos. Os coitados dos enfermeiros e funcionários não entendiam nada. E, naqueles momentos, pude comprovar,
mais uma vez, a grandeza de seu generoso coração e sua elevada
consciência social quando me falou: “Dr. Valdez, eu não quero ficar
cheia de tubos, prolongando vida (tinha 82 anos de vida) tirando a
oportunidade de um jovem, quando faltam vagas, UTI é para salvar
vidas de jovens!”. Existe algo mais sublime? Contive a emoção e
falei: “Vou declamar mais uma trova humorística”. No fim, rimos de
novo e nos despedimos.
Agora, Dona Carminha se encontra naquele plano de muita paz,
nos braços do Senhor.Leva consigo as flores indestrutíveis do
nosso respeito e do nosso bem-querer. Deixa conosco o seu belo
exemplo de vida e a rosa roxa da imperecível saudade.

Comunicado de
INDEFERIMENTO:
Nº PROTOCOLO:
Nº CEVS:
CNAE:

Administração		

DATA PROTOCOLO:
DATA DE VALIDADE:

09/02/2012

RAZÃO SOCIAL:
AGROJU COM. DE RAÇÕES LTDA ME
CNPJ/CPF: 12.833.878/0001-97
ENDEREÇO: Rua Capitão José M. V. Ferraz
N°: 186
COMPLEMENTO: BOX 20
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-490
UF: SP
RESP. LEGAL:
Eunice Cafalloni da Rosa
CPF: 048.614.478-01
RESP. TÉCNICO:
CPF:
CBO:
CONS. PROF.:
N º INSCR.:
UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, INDEFERE em 10/06/2013, a solicitação de licença
de funcionamento para atividade de Com. Varej. de Animais vivos e artigos e alimentos para animais de
estimação em razão da atividade não esta incluída no anexo I da Portaria CVS 04 de 2011.
Pindamonhangaba, __10 de junho de 2013












Contrato nº 047/2013
Objeto: Aquisição de Preservativos Masculinos p/ as Campanhas de DST/AIDS.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Dakfilm Comércio Ltda.
Data de assinatura: 15/05/2013
Vigência: 07 (sete) meses
Valor: R$ 38.131,30
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: Sonia Spontão Livrari
Pindamonhangaba, 07 de junho de 2013.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 027/2013
Contrato nº 042/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de sessões de câmara hiperbárica,
pelo período de 12 (doze) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Baromed Ltda.
Data de assinatura: 13/05/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 81.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: Marcus Vinicius de Carvalho
Pindamonhangaba, 07 de junho de 2013.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 036/2013
Contrato nº 043/2013
Objeto: Aquisição de roçadeiras profissionais, tipo lateral para serviços pesados a serem utilizados
pela Secretaria de Obras e Serviços.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Martini Comércio e Importação Ltda.
Data de assinatura: 13/05/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 10.440,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Nevile Chaves
Pindamonhangaba, 07 de junho de 2013.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 06/2013

Carmen poesia!
Ela se foi! Voltou para casa
após uma longa estadia
em terras distantes!
Agora, recebe o anel da família celeste
e senta-se à mesa
no lugar reservado aos filhos queridos!
Aquele seu riso fácil
neste momento ecoa nos céus...
A multidão de anjos aproxima-se
para beijar-lhe as mãos delicadas!
Mãos de mãe amorosa!
Mãos de fada!
Agora, a festa é para ela!
Vai, mãezinha!
Continua a espalhar tua alegria.
Quanto a mim,
permaneço ainda nesta luta ...
Mas, em breve, terminada a tarefa,
mais uma vez estaremos juntas!

Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0642/13.
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000376-1-3 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta

23/04/2013
07/06/2013

RAZÃO SOCIAL:
PAULO EDUARDO FLORENCIANO BOTOSSI
CNPJ/CPF: 301.467.800/78- (001)
ENDEREÇO: Av. Fortunato Moreira
N°: 255
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-400
UF: SP
RESP. LEGAL:
Paulo Eduardo F. Botossi
CPF: 301.467.800-78
RESP. TÉCNICO: Paulo Eduardo F. Botossi
CPF: 301.467.800-78
CBO: Médico Ortopedista
CONS. PROF.: CRM
N º INSCR.: 36762
UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
07/06/2013, O ACIMA

DISCRIMINADO.

O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às

atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,

inclusive, sujeito
(s) ao cancelamento deste documento.


Pindamonhangaba, __07 de junho de 2013




ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 06/2013

Neila Cardoso – 08/6/13
Arquivo Pessoal

Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0788/13
DATA PROTOCOLO:
22/05/2013
Nº CEVS:
353800601-863-000371-1-7 DATA DE VALIDADE:
07/06/2013
CNAE:
8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames
complementares
RAZÃO SOCIAL:
CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICA WOLLF LTDA
CNPJ/CPF: 006.194.506/0001-65
ENDEREÇO: Av. Fortunato Moreira
N°: 255
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-400
UF: SP
RESP. LEGAL:
Luis Paulo Galvão Wolff
CPF: 081.087.698-17
RESP. TÉCNICO: Luis Paulo Galvão Wolff
CPF: 081.087.698-17
CBO: Médico Ginicologista
CONS. PROF.: CRM
N º INSCR.: 85.251
UF: SP


O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo

Depto. de Proteção aos Riscos
e Agravos à Saúde, DEFERE em
07/06/2013, O ACIMA

DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume
(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às

atividades prestadas,
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,

inclusive, sujeito (s) ao cancelamento
deste documento.


Pindamonhangaba, __07
 de junho de 2013




ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 06/2013

Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0313/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-864-000042-1-9 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8640-2/02 Laboratórios clínicos

A acadêmica Neila Cardoso e sua colega de APL e
querida amiga dona Carmen, que continuará entre nós ...
ZUIKO INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação N° 3000625 para Usinagem (torno, fresa, etc.), serviço de à RUA ONZE, 100,
IPIRANGA, CEP 12.414-435; PINDAMONHANGABA SP
MUNDO ANIMAL LABORATORIO VETERINARIO LTDA -Torna público que requereu na CETESB
a Licença Prévia para Comercialização, Distribuição, Importação, Exportação e Industrialização por
fabricação própria, por conta de terceiros e para terceiros de medicamentos para uso veterinário,
alimentos, suplementos alimentares, complementos nutricionais, cosméticos, produtos de perfumaria
e de higiene, todos para uso animal; a fabricação por conta de terceiros e distribuição de domissanitarios, À Av. Dom João VI,nº 500 Distrito Industrial Pindamonhangaba-SP 12.412-805

RAZÃO SOCIAL:
CITOLÓGUS S/C LTDA
CNPJ/CPF: 001.683.409/0001-12
ENDEREÇO: Av Albuquerque Lins
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
Claudia Maria Vieira Domingues
RESP. TÉCNICO: Claudia Maria Vieira Domingues
CBO: Biomédico
CONS. PROF.:

CRBM

22/02/2013
05/06/2014

N°: 505
BAIRRO:
São Benedito
CEP: 12410-030
UF: SP
CPF: 110.945.698-01
CPF: 110.945.698-01
N º INSCR.: 4444
UF: SP


O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
05/06/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, _05 de junho de 2013


EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 044/2013
Contrato nº 030/2013
Objeto: Aquisição de Ventilador.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: A.P. de Oliveira Comércio de Móveis p/ Escritório ME
Data de assinatura: 24/04/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 1.500,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Assina pela contratada: Ariovaldo Pinto de Oliveira
Contrato nº 031/2013
Objeto: Aquisição de Mesa Dobrável
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: C.T. Araújo Móveis ME
Data de assinatura: 24/04/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 4.018,50
Assina pela contratante e gestor do contrato: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Assina pela contratada: José Ricardo Silva Araújo
Contrato nº 032/2013
Objeto: Aquisição de Micro System
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Entek Equipamentos Taubaté Ltda. EPP.
Data de assinatura: 24/04/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 548,50
Assina pela contratante e gestor do contrato: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Assina pela contratada: Rita de Cássia Moreira da Silva Cortez
Contrato nº 033/2013
Objeto: Aquisição de Fogão de 04 bocas, Refrigerador e Compressor de Ar.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena ME
Data de assinatura: 24/04/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 1.879,96
Assina pela contratante e gestor do contrato: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Assina pela contratada: Luiz Carlos de Melo Souza
Contrato nº 034/2013
Objeto: Aquisição de Cadeira
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Reginaldo Campos Pereira EPP
Data de assinatura: 24/04/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 3.118,50
Assina pela contratante e gestor do contrato: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Assina pela contratada: Reginaldo Campos Pereira
Pindamonhangaba, 07 de junho de 2013.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 348/2012
Contrato nº 048/2013
Objeto: Aquisição de Geladeira p/ Vacina p/ as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e para o Programa
de Saúde da Família (PSF).
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense Ltda.
Data de assinatura: 15/05/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 78.190,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: João Fernando Rapcham
Pindamonhangaba, 07 de junho de 2013.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/SP
JARI DA 122ª CIRETRAN DE PINDAMONHANGABA
RECURSOS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
INTERPOSTOS E JULGADOS
Nº PROC.		

NOME

RESULTADO

008/2013

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

INDEFERIDO

009/2013

JULIO CESAR FERNANDES BARSI			

INDEFERIDO

PA 152-1/2013 AMAURI PAULINO DOS SANTOS

INDEFERIDO

PA 043-7/2011 MAURO GERSON RAMOS

INDEFERIDO

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 11 de junho de 2013
Divulgação
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CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social

CONVOCAÇÃO PARA A 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS – Conselho
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem na 6ª reunião Ordinária de 2013, a
realizar - se:
Dia:
12/06/2013
(quarta-feira)
Horário:
17h00
Local:
CRAS Centro
PAUTA:
1 – Informes
2 – Leitura de Ata
3 – Conferência Municipal 2013
4 – Prestação de contas da verba Estadual - 2012
5 – Apresentação de proposta para alteração da lei de criação do Conselho
6 – Local e horário das reuniões do conselho
7 – Sugestão de data e local para a audiência pública das entidades
8 – Deliberação sobre recursos a Entidade Templo dos Anjos
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”
Sonia Rejane de Campos - Presidente em exercício
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).
Dia 18/06/2013 às 14:30 horas
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 3
8º MARILUCE MOURA CARVALHO
RUA THEREZINHA TEODORO CARVALHO, 221 – JARDIM REGINA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12442-470
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

A capacitação beneficia trabalho realizado dentro da classe, diminuindo a indisciplina dos alunos

Educadores de Pinda aprendem
novas técnicas para sala de aula
Maria Fernanda Munhoz
Professores de educação infantil e do
1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I da
Rede Municipal de Ensino de Pindamonhangaba começaram o segundo bimestre letivo com troca de conhecimentos e
aprendizado de técnicas para a prática
em sala de aula, por meio de capacitação
no Programa de Formação da Aprendizagem Sistêmica. A formação beneficia
os educadores com dicas de direção que
visam diminuir a indisciplina dos alunos
em sala de aula, além de estratégias de
gerenciamento simples de serem aplicadas e que fazem diferença no ambiente

escolar. Os resultados do trabalho se refletem nos índices do Saresp – Sistema
de Avaliação do Rendimento Escolar do
Estado de São Paulo.
De acordo com uma das gestoras regionais do ensino de Pinda, o trabalho
forma alunos mais dinâmicos, participativos, interessados e comprometidos.
Os professores estão envolvidos no
trabalho, participando das aulas e desenvolvendo seus próprios trabalhos em outros momentos. Na formação deste ano,
os educadores participam do Módulo III
da formação, onde poderão aprender novas estruturas que permitem que os alu-

nos interajam uns com os outros de modo
que todos continuem motivados e focados no conteúdo acadêmico aplicado.
Entre os benefícios que a Aprendizagem Sistêmica leva para a sala de aula,
estão: aumento da autoestima, desenvolvimento de habilidades sociais, aumento
do gosto pela escola e aumento no desempenho acadêmico.
As formações acontecem quinzenalmente, às terças e quartas-feiras, no
centro comunitário do bairro Santana,
que fica na praça Dom Pedro II, 201,
por meio dos monitores da Planeta Educação.

Prefeitura inicia II Campanha de
Enfrentamento da Violência contra o Idoso
cional de Prevenção à Violência à nhor Marcondes.
Cintia Camargo
Os números de ocorrência de vioNo Brasil, a população de idosos Pessoa Idosa instituírem o dia 15 de
registrou um aumento proporcional junho como o Dia Mundial de Cons- lência contra a pessoa idosa muitas
na última década, passando de 9,1% cientização da Violência Contra a vezes não revela a grandeza do problema. Este tipo de violência na maiodo total em 1999 para 11,3% em Pessoa Idosa.
Em Pindamonhangaba, acontece a ria das vezes é repetitivo e contínuo,
2009, dados divulgados pelo IBGE.
Projeções estatísticas da OMS - Or- partir desta terça-feira (11), a II Cam- causando grande sofrimento psíquico,
ganização Mundial da Saúde apon- panha Municipal de Enfrentamento da como medo e tensão, revelando doentam que o período de 1975 a 2025 Violência contra o Idoso. A abertura ças psicossomáticas e podendo levaserá a Era do Envelhecimento, a acontece às 15 horas, no Lar São Vi- -lo a óbito.
Não é fácil para o idoso quebrar
população de idosos no país cresce- cente de Paulo.
Na sexta-feira (14), acontecerão este silêncio, visto que a maioria
rá 16 vezes, colocando o Brasil no
ranque da sexta população idosa do palestras no auditório da Fapi - Facul- dos casos acontece no âmbito famimundo, ou seja, mais de 32 milhões dade de Pindamonhangaba da região liar e são praticados pelos seus comCAMARA
DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
central,
a partir das 14 horas, com os panheiros, filhos, netos, parentes
de pessoas
com 60 anos
ou mais.
Em contrapartida, apesar de mui- temas “Violência Financeira e Direito próximos ou cuidador. A violência,
tos indicadores positivos, por outro dos Idosos”, “Saúde na Terceira Ida- algumas vezes, revela ao idoso o
lado, a pessoa idosa é vitima de vá- de” e “Alimentação e Nutrição para a sentimento de incapacidade de enControle de Execuçao Orçamentaria
frentar o problema, levando-o à sorias formas de violência. Esta vio- Terceira Idade”.
BALANCETE SINTÉTICO
No dia 15 de junho, acontecerá, lidão e ao isolamento e, consequenlação dos direitos humanos levou
Maio de 2013temente, a desenvolver um quadro
a ONU - Organização das Nações a partir das 9 horas, uma caminhada
depressivo grave.
Unidas e a Inpea - Rede InternaRECEITASpela paz, com saída da praça MonseDESPESAS
Conta

Descrição

Anterior

Período

Acumulado

Conta

Descrição

10/06/2013
14:34:58
Exercício de 2013

Controle de Execuçao Orçamentaria
BALANCETE SINTÉTICO
Maio de 2013
RECEITAS
Conta

Descrição

DESPESAS
Anterior

Período

Acumulado

Conta

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
611000.001

722110.001
722110.002
722110.003

Duodecimo Recebido
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
INSS - TERCEIROS
INSS - SERVIDORES
INSS - VEREADORES

722130.001
722200.001

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PENSAO ALIMENTICIA

722310.001
722420.001

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

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

722599.001
722599.002

VALE TRANSPORTE
CREDITO DE TERCEIROS

724530.001

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONIBILIDADES
TESOURARIA
BANCOS
COMUM
APLICAçãO
TOTAL DOS BANCOS
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES
TOTAL GERAL

Descrição

Anterior

Período

Acumulado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
2.968.000,00
2.968.000,00

892.000,00
892.000,00

3.860.000,00
3.860.000,00

10.882,20
72.213,60
17.851,72

2.857,36
21.835,35
4.574,90

13.739,56
94.048,95
22.426,62

01

621000.001

Legislativa
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

1.984.683,42
1.984.683,42

612.474,87
612.474,87

2.597.158,29
2.597.158,29

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Devolução de Duodecimo do Exercicio Anterior
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

589.869,31
589.869,31

0,00
0,00

589.869,31
589.869,31

0,00

277.948,24

4.995,22
14.888,61

1.312,76
3.907,35

6.307,98
18.795,96

721200.001

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2012

277.948,24

123.811,60
4.928,87

34.441,83
1.261,48

158.253,43
6.190,35

721200.002
722110.001

RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2011
INSS - TERCEIROS

938,28
10.882,20

0,00
2.857,36

938,28
13.739,56

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

7.111,16
312,90
25.568,50
6.181,04

33.346,24
5.677,83
85.408,79
35.619,74

722110.002
722110.003
722130.001
722200.001

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

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

20.425,64
4.574,90
1.312,76
3.907,35

94.005,74
21.728,74
6.307,98
18.795,96

2.372,76
1.112,94

374,25
866,15

2.747,01
1.979,09

722310.001
722420.001

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

117.788,02
4.891,30

33.936,14
1.261,48

151.724,16
6.152,78

5.504,92
379.441,44

2.155,28
112.760,31

7.660,20
492.201,75

722520.001
722520.003

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
CONTRIBUIÇAO SINDICAL

26.304,08
5.021,40

7.042,16
656,43

33.346,24
5.677,83

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

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

25.411,10
6.181,04
374,25
457,24
2.304,72

88.179,96
35.827,03
2.747,01
1.273,24
7.934,45

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

655.624,63

110.702,57

766.327,20

0,00
447.679,36
497.761,55
945.440,91
945.440,91
5.297.642,66

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 18/06/2013 às 14:00 horas
PEDREIRO
5º LUIS FERNANDO HONORATO
RUA YARA MARIA VIEIRA, 117 – LAERTE ASSUNÇÃO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-680
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

P O R T A R I A Nº 60/2013
Exonera Assessoria Parlamentar
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º- Exonerar os servidores abaixo, ocupantes de emprego em comissão do quadro de pessoal
da Câmara de Pindamonhangaba, em 07 de junho de 2013.
ASSESSOR PARLAMENTAR – NÍVEL I
- Adelaide Maria Pereira
- Anderson Rodrigo Oliveira Nóbrega
- Elisângela Candida Pinto
- José Antonio
- José Benedito Alves Cabral
- Juracy Correia da Trindade
- Leonardo Marcel Batista
- Luis Carlos Costa
- Lydia Maria Simões Ramos
- Mateus Martimiano de Siqueira
Continuação da Portaria nº 60/2013
ASSESSOR PARLAMENTAR – NÍVEL I
- Nécio Pereira da Silva
- Rodrigo Canineo Amador Bueno
- Rosélia Nogueira Robiatti
-Tereza Kelly Mitie Ogata
ASSESSOR PARLAMENTAR – NÍVEL III
- Luis Alexandre Leite Souza
2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 07 de junho de 2013
Vereador RICARDO PIORINO - Presidente
Vereador MARTIM CESAR
Vereador RODERLEY MIOTTO
1 º Vice-Presidente 		
2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário 		
Publicada no D R H

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

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

10/06/2013
P O R T A R I A Nº 062/2013
14:34:58
Dispõe sobre a alteração de emprego
de Assessor Parlamentar Nível I para Nível III.
A CÂMARA DE VEREADORES
DEde
PINDAMONHANGABA,
usando das atribuições que lhe são
Exercício
2013
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE que:
Art 1º – A Senhora CRISTIANI PEREIRA – Assessora Parlamentar NÍVEL I passa para o emprego
de Assessor Parlamentar NÍVEL III, do quadro de pessoal de provimento em comissão da Casa, nos
termos da Lei nº 5.183/2011, a partir do dia 10 de junho de 2013, com salário de R$ 3.210,00 (três
mil duzentos e dez reais), devendo cumprir oito horas diárias de trabalho de segunda a sexta-feira.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 07 de junho de 2013.
Vereador RICARDO PIORINO - Presidente
Vereador MARTIM CESAR
Vereador RODERLEY MIOTTO
1 º Vice-Presidente 			
2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
1° Secretário 			
2° Secretário
PublicadaPeríodo
no D R H
.
Anterior
Acumulado
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250 —
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

31 de maio de 2013

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

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:

DISPONIBILIDADES
TESOURARIA

0,00

BANCOS
COMUM
APLICAçãO
TOTAL DOS BANCOS

506.924,85
837.363,01
1.344.287,86

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

1.344.287,86

TOTAL GERAL

5.297.642,66

31 de maio de 2013

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO
DIRETOR DE FINANÇAS

FABIANO ROSA DO AMARAL
CONTADOR

RG : 15.992.893

CRA : 52015

CRC: 268781/O-4

Página: 1

P O R T A R I A Nº 061/2013
Dispõe sobre a alteração de emprego de Assessor Parlamentar Nível I para Nível II.
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE que:
Art 1º – A Senhora DANIELA APARECIDA BAIRROS – Assessora Parlamentar NÍVEL I passa para
o emprego de Assessor Parlamentar NÍVEL II, do quadro de pessoal de provimento em comissão
da Casa, nos termos da Lei nº 5.183/2011, a partir do dia 10 de junho de 2013, com salário de
R$2.576,37 (dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), devendo cumprir
oito horas diárias de trabalho de segunda a sexta-feira.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 07 de junho de 2013.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
Vereador RODERLEY MIOTTO
1 º Vice-Presidente 		
2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
1° Secretário 			
2° Secretário
Publicada no D R H
.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250 —
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

MINISTÉRIO DA DEFESA
CAMPANHA DO ALISTAMENTO
Atenção jovens nascidos no ano de 1995 e anteriores, compareçam à JUNTA DE SERVIÇO
MILITAR até o dia 28 de junho de 2013, com:
— Certidão de Nascimento original,
— Cédula de Identidade (RG),
— CPF
— comprovante de residência com CEP e
— 01 (uma) fotografia “3x4” (recente)
— Declaração escolar
e alistem-se recebendo gratuitamente o Certificado de Alistamento Militar.
O Alistamento Militar é a oportunidade que assegura a todo cidadão brasileiro seus direitos.
Lembrem-se, mesmo aqueles que completam 18 anos a partir do mês de JULHO em diante, o prazo
para o Alistamento Militar termina no dia 28 de JUNHO de 2013.
A Junta de Serviço Militar de Pindamonhangaba, esta situada à avenida Albuquerque Lins, nº 138 –
Bº São Benedito, e os atenderá todos os dias úteis, a partir das 08:00 horas.
OBS: Peço a gentileza de publicar esta propaganda até o dia “28 de Junho de 2013”.
Dr. VITO ARDITO LERARIO - Presidente da JSM 052

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo
Secretaria de Saúde e Assistência Social - Audiência Pública
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no próximo dia 14 de junho de 2013, às 15 horas, no Plenário da Câmara Municipal de
Vereadores, para a Audiência Pública referente ao 1º quadrimestre de 2013. Todos
estão convidados.
LICENÇA DA CETESB
THERMOJET DO BRASIL LTDA. TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A CETESB, AG. TAUBATE, A
LP E LI PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS REFRATÁRIAS DE CERÂMICA, SITO À AV FÉLIX GALVÃO DA CRUZ SIMÕES, Nº 375 - FEITAL PINDAMONHANGABA/SP.
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TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, terça-feira, 11 de junho de 2013

Vereador Magrão cobra DER Professor Eric reforça
Felipe César – FC pede
pedidos por mais segurança criação de cemitério público
por melhorias nas rodovias
na Av. Manoel César Ribeiro para animais de estimação
de Pindamonhangaba

Vereador Magrão (primeiro da
os dirigentes do DER/Taubaté

dir. para a esq.), o sub-prefeito de

O vereador Carlos Eduardo de
Moura - Magrão (PPS) participou no
último dia 05, de uma reunião com a
Diretoria do DER - Departamento de
Estradas de Rodagem, e cobrou por
melhorias nas rodovias e avenidas
do município que são de responsabilidade do órgão.
Durante a reunião, Magrão fez
diversos questionamentos, como a
alteração do limite de velocidade de
60 para 80 Km/h na Rodovia SP 62
- “Vereador Abel Fabrício Dias” no
trecho entre a entrada da portaria da
empresa Jofel até a rotatória do Auto
Posto Fazenda e vice-versa, onde não
há moradias. O vereador lembra que
na mesma rodovia, no trecho entre
a entrada do Grêmio da Villares até
a rotatória do “Guerreiro de lata” a
velocidade permitida é de 80 Km/h,e
está em péssimas condições. Magrão
também solicitou a implantação de
lombadas ou semáforos em pontos
da SP-62, como nos bairros Mantiqueira, Vila São João, Vila São José e
Jardim Morumbi. “Essa medida visa
dar maior segurança aos pedestres
que precisam fazer a travessia da
referida rodovia”, explica o vereador.
Outro ponto questionado pelo
vereador foi quanto a manutenção
do pedágio municipal, pois, o asfalto
está em péssimas condições. O DER
informou que, para sanar o problema,
será preciso a construção de uma
plataforma de concreto, e o projeto
está sendo executado pela Nova
Dutra. Após a conclusão do projeto,
será aberto processo licitatório para

Moreira César, Mané

e

execução.
Magrão indagou ao DER sobre
a areia espalhada no asfalto, numa
curva próxima a entrada do Grêmio
Villares e se estende até a rotatória
de Coruputuba. O órgão estadual
informou que a limpeza é de responsabilidade do DER. Porém, foi
acordado uma ação conjunta entre
o DER e o Porto de Areia AB, para
se fazer uma limpeza periódica do
local. O vereador também cobrou do
DER uma solução para a ciclovia da
avenida Vereador Abel Fabricio Dias,
pois no local existe uma obra de tubulação da Comgás que encontra-se
atualmente danificada. A empresa
Azevedo e Travessos que é responsável pela obra ainda não concluiu os
serviços. No entanto, se prontificou
com o DER a entregar a ciclovia em
perfeitas condições de uso, no qual
já iniciaram a recuperação da mesma.
Finalizando, o vereador Magrão quis
saber quanto tempo levará as obras na
Rodovia “Luiz Dumont Villares”. Os
dirigentes do DER informaram que as
obras estão em fase inicial, contando
com realização de um trabalho para
melhor escoamento das águas entre
outros benefícios e está programada
para durar de 90 a 120 dias.
“Agradeço à toda diretoria do
DER e tenho certeza que eles se
empenharão o máximo para realizar
estas benfeitorias para a população
pindamonhangabense. São obras que
visam melhorar a vida das pessoas,
principalmente no quesito segurança”, conclui o vereador Magrão.

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

O vereador Professor Eric (PR)
encaminhou ao Executivo Municipal requerimentos, solicitando, em
caráter de urgência, colocação de
um agente de trânsito no início da
avenida Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin (anel viário que dá acesso
ao Parque da Cidade) e na avenida
Professor Manoel César Ribeiro,
que liga o centro aos bairros da
Zona Leste. Atualmente, as referidas
vias de acesso registram intenso
fluxo de veículos, principalmente
em horários de pico. “A avenida
Professor Manoel César Ribeiro,
futuramente, será duplicada, mas enquanto as obras não forem iniciadas,
há necessidade de um agente para
orientar motoristas e evitar constantes congestionamentos, que se
iniciam na avenida Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin e se estendem
por toda avenida Professor Manoel
César Ribeiro, o que além de muitos transtornos, causam frequentes
acidentes, como os que ocorreram
no último dia 28 de maio.
O parlamentar solicitou também
colocação de agente de trânsito na
avenida Dr. Raul Nélson Guaragna,
anel viário que dá acesso ao bairro
Castolira e que também faz ligação
com a avenida Professor Manoel
César Ribeiro. “Muitos veículos
trafegam pelo local diariamente e
há necessidade de um agente de

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP
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em plenário na

trânsito, principalmente das 16h30
às 18h30. Solicitei ainda ao Departamento de Trânsito que seja construída lombada no local e na avenida
Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
e estamos aguardando providências
dos órgãos competentes”, explicou.
Programa Segundo Tempo
O vereador Professor Eric recebeu, na última semana, resposta do
Poder Executivo sobre a possibilidade de implantação do Programa
“Segundo Tempo” nos bairros Araretama e Moreira César. “Gostaria de
agradecer ao prefeito, que informou
que estão sendo realizados estudos
junto ao Ministério do Esporte para
que o programa seja implantado”.
O Programa Segundo Tempo
já existe no bairro Cidade Nova e
atende mil crianças e jovens, entre
07 e 17 anos de idade. Atualmente,
o programa funciona no Complexo
Esportivo do Cidade Nova e oferece
atividades esportivas nas modalidades: tênis de mesa, xadrez, capoeira,
futebol de campo, futebol de
salão, handebol e natação,
atendendo também bairros
vizinhos como Campinas,
Feital, Delta, Santa Cecília,
Maricá e Beta. Segundo o
Ministério dos Esportes, o
Programa “Segundo Tempo”
Vereador Professor Eric durante visita ao Programa de Pindamonhangaba está
Segundo Tempo no Cidade Nova
entre os melhores do Brasil.

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

Vereador Felipe César - FC

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) apresentou
projeto de Lei, onde autoriza
o Executivo Municipal a criar
o “Cemitério Público Amigo
dos Animais”.
De acordo com o projeto
apresentado pelo vereador,
somente poderão ser enterrados animais de estimação
de pequeno porte, como cães
e gatos.
Em sua justificativa, o
vereador Felipe César – FC
alega que: “é de conhecimento
de todos, o amor recíproco
que existe entre proprietários
e animais domésticos. Com
raras exceções, toma-se conhecimento em algumas vezes
de maus tratos. Ter um local
adequado para enterrar seu
animalzinho de estimação,
é de suma importância, de
forma a lembrar sempre do
amigo fiel”.
Listagem da Habitação
Outro Projeto do vereador
Felipe César – FC é o que torna

obrigatória a divulgação de
listagens dos munícipes que
aguardam por atendimento
nos programas habitacionais
do município. O vereador
quer, de forma transparente,
que o Executivo divulgue na
internet e em listagens oficiais,
os munícipes que aguardam
por atendimento nos programas habitacionais, com número e data de inscrição, a relação
dos atendidos, com data e
indicação do programa que foi
beneficiado, além de todos os
critérios para cadastramento e
atendimento, devendo a cada
mês tornar pública a quantidade de inscritos e os atendidos,
bem como a movimentação
dos números de inscrição
das listagens. “O objetivo de
nosso projeto é além de dar
a transparência, fundamental
nas questões públicas, é fazer
com que os projetos fluam, e
de maneira correta, divulgar os
planejamentos dos programas
habitacionais em nossa cidade”, destaca o vereador Felipe
César – FC.
Passagem Unificada
Outra solicitação do vereador é a reiteração de seu pedido
parado desde a legislatura
passada, da passagem unificada no transporte coletivo
urbano, que vai possibilitar a
população usufruir do transporte público de forma mais
adequada e com economia.
Dessa forma, o vereador
Felipe César – FC quer homenagear e beneficiar os usuários
do transporte coletivo.

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

Dr. Marcos Aurélio cobra
Janio solicita ao Prefeito Vereador Cal agradece
DER por apresentar soluções promessa de campanha:
lombadas visando a
“Pronto Socorro Infantil”
segurança dos municípes para problemas da SP-62
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP
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lombadas visando a segurança de pedestres da cidade

Preocupado com o aumento do número de veículos em Pindamonhangaba, o
vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) tem solicitado
ao Prefeito várias lombadas
visando a segurança das
pessoas.
De acordo com o vereador, as instalações de
obstáculos são alternativas
para reduzir o número de
acidentes que vem ocorrendo, devido ao grande fluxo
de veículos.
Janio disse que as lom-

badas são permitidas pelo
Código de Trânsito, mas
precisam obedecer as normas técnicas, por isso devem ser instaladas em áreas
de muita movimentação.
Ele solicita também ao Prefeito Vito, que seja feita a
manutenção de sinalizações
nas lombadas existentes.
“Com placas de aviso e
com pintura de solo bem
conservadas, os redutores
de velocidade irão tornar
as ruas da região mais seguras”, finalizou.

Fale com o Vereador Janio Lerario

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

Em nome da população do
Distrito de Moreira César, o
vereador José Carlos Gomes
– Cal (PTB) agradece ao
Engenheiro Júnior e toda a
equipe do DER Regional que
estiveram em Moreira César
para debaterem as soluções de
vários problemas pertinentes
a Rodovia SP-62.
Por motivos pessoais,
Cal não pode participar, mas
foi representado pelo seu
assessor Homero Bastos, que
acompanhou de perto o estudo
para implantar lombadas e
faixas de pedestres na travessia da SP-62, no Mantiqueira
e Pasin. Na oportunidade, o
Presidente da AMORPAS,
Jorge Luís Gonçalves foi
ouvido e também deu sugestões. Com a colaboração
do Subprefeito de Moreira
César, Mané, a aprovação do
Diretor de Trânsito, Tenente
Edson Henrique dos Santos
e do engenheiro de trânsito,
Evair, as sugestões serão
encaminhadas ao DER/São
Paulo que dará autorização
final para realização da obra.
Também foi discutido
outros assuntos como o escoamento da água da SP-62,
no trecho da rua Cassiano da
Palma até a entrada da rua
Jofre Macedo, na Vila São
Benedito e na rua Venezuela
até a rua Paraguai próximo
ao Posto Guerreiro, na Vila
São José. O Diretor do DER
afirmou que, em breve, será
sanado este problema.
Questionado sobre o aumento da velocidade de 60
para 80 Km/h, no trecho da
Água Preta até a entrada da
Fábrica Jofel, em Coruputuba, o Gerente de Operações

Diretoria de Comunicação/CVP
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Vereador Cal

respondeu que o vereador Cal
já fez esse pedido há muito
tempo e que está em tramitação no órgão competente
e, em breve, será dada uma
resposta.
O Diretor do DER/Regional de Taubaté, Engenheiro
Junior, esclareceu, ainda, que
o problema do asfalto no pedágio só poderá ser resolvido
se houver colaboração entre
DER e Nova Dutra, para que
seja construída uma base de
sustentação com armação de
concreto. Já na avenida Manoel César Ribeiro, na entrada
dos bairros Delta e Beta serão
construídas lombadas e colocados tachões, em caráter de
urgência, com a colaboração
da Prefeitura, através da Diretoria de Trânsito.
Ficou acertado também,
com os diretores dos portos de
areia do Distrito, que será feita
limpeza da areia das laterais
da rodovia SP-62, no trecho
do bairro Taipas até a entrada
de Coruputuba. Essa limpeza
será feita rotineiramente e
deverá ser patrocinada pelos
Portos de areia e supervisionada pelo DER.

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

V ereador D r . M arcos A urélio V illardi

O vereador Dr. Marcos Aurélio
(PR), preocupado com a saúde pública municipal, cobra promessa de
campanha feita pelo atual Prefeito
Vito Ardito Lerario (PSDB). O
vereador alega que, por diversas
vezes, o atual Prefeito, durante a
sua campanha eleitoral, disse que
seria feita a separação do Pronto
Socorro Infantil, o que vem a ser
uma luta contínua do vereador.
Desde o início do seu primeiro
mandato, o Dr. MarcosAurélio luta
por melhorias na área da saúde
de Pindamonhangaba, inclusive
solicitou, na última Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores,
realizada no dia 03 de Junho, a
reiteração dos Requerimentos de
nº 017/2009 e de nº 028/2013, de
sua própria autoria, que solicitam à
Prefeitura Municipal informações
sobre os procedimentos que estão
sendo tomados para a separação
e implantação do Pronto Socorro
Infantil. O vereador espera que o
Prefeito honre seu compromisso
com a população, pois entende
que palavras dadas são palavras
honradas.
Além disto, a instalação de um
PS Infantil desafogará o atendi-

mento no PS Central, já que este
tem uma média de 600 consultas
e atendimentos por dia. Na época
do início de seu funcionamento, em
1993, pelo então Diretor de Saúde e
hoje vereador, Dr. Marcos Aurélio,
a capacidade era para 200 atendimentos diários, o que possibilitava
uma melhor atenção aos enfermos.
Para ele, a possibilidade da implantação de um PS Infantil depende de
negociações com a Santa Casa e
do compromisso do atual Prefeito,
que sabe da necessidade de uma
decentralização de atendimentos.
“Isto é muito importante, pois evitaria que as crianças presenciassem
momentos chocantes, de pacientes
terminais ou com ferimentos graves”, enfatiza.
O vereador Dr. Marcos Aurélio vêm se empenhando nesta
luta e evidencia sua participação.
“Me dedico a este projeto, pois
com certeza, vai haver a melhoria
da qualidade dos atendimentos
infantis, desaglomerando o espaço, e assim, proporcionando um
ambiente saudável e agradável
para todos que precisam de atendimento de urgência”, finaliza o
parlamentar.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
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Martim Cesar reitera
Professor Osvaldo
Roderley Miotto e Prefeitura
manutenção em passagem agradece à Prefeitura pela se reúnem com os Correios
de nível no Jardim Mariana realização de benfeitorias para trazer solução para Pinda
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP
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“Em reunião com a Prefeitura e os
Correios conseguimos acertar para
normalizar a situação do Liberdade,
Vitória Parque e resolver alguns

problemas nas zonas rurais que não têm
caixa postal comunitária”
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Martim
Cesar (ao lado) pede
providências urgentes na
recuperação da passagem

Jardim
Mariana (acima) que

de nível no

está

com madeiras podres e
com buracos causando
riscos de acidentes aos
pedestres.

O vereador Martim Cesar(DEM) reiterou ao Executivo,
estudos e providências para que seja feita a manutenção
da passagem de nível, na altura do Nº649, na rua Álvaro
Pinto Madureira com acesso à rua Subtenente Joaquim
Marcelino Pinto, no bairro Jardim Mariana. A falta de
manutenção do trecho de madeira da passagem de nível
tem causado muitos transtornos colocando em risco a
segurança dos pedestres e moradores do local.
Creche no Jardim Regina
O vereador Martim Cesar também reitera à Administração Municipal a realização de estudos e providências
visando a desapropriação de uma área nas proximidades da
Escola Estadual Professora Escolástica Antunes Salgado,
localizada no Loteamento Residencial e Comercial Jardim
Regina, no bairro do Atanásio, para a construção de uma
Creche Municipal, a fim de atender as necessidades dos
moradores do local.
Em sua justificativa, o vereador alega que este é um
bairro que necessita desta creche para que as mães tenham
onde deixar seus filhos para que possam trabalhar tranquilas.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
agradece à Prefeitura na pessoa
do Diretor de Obras, Fernando
Marcondes, pela realização de
benfeitorias na área externa
da antiga empresa Coca-cola,
situada na rua Frei Maurício no
bairro Boa Vista. No local, foi
realizada a limpeza e urbanização do lugar, que contribuirá
para melhorar a situação onde
são realizadas as aulas de instruções de motocicletas pelas Auto-escolas do município. Vale
lembrar que na Indicação n°

584/2013, enviado à Prefeitura
pelo vereador, o mesmo sugere
o remanejamento dos alunos e
instrutores ou a construção de
uma nova área para a realização
de aulas de motocicletas que estão sendo realizadas de maneira
precária na região.
“É importante ressaltar que
as melhorias feitas, somente
amenizam a situação, que
precisa ser revisada, pois os
alunos e instrutores precisam
ter condições adequadas para
realizarem suas atividades”,
enfatiza o Professor Osvaldo.

O vereador Professor
Osvaldo (no destaque)
agradece limpeza realizada na
área da antiga

Coca Cola

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

“Oferecemos todo suporte que os
empreendedores necessitavam”

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP
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Vito

Nesta última quarta-feira, dia
05 de junho, o vereador Ricardo
Piorino (PDT) esteve presente no
“Café da Manhã” oferecido pela
administração do Shopping Pátio
Pinda. Segundo o vereador, o
evento contou com a participação
de centenas de pessoas da cidade,
que tiveram a oportunidade de
constatar no local, o avançado
andamento das obras. Durante o
evento, o Sr. Ricardo Fayon, um
dos empreendedores do Shopping
Pátio Pinda, fazendo uso da
palavra, deixou claro e afirmou
que a inauguração do shopping
ocorrerá no dia 15 de novembro
deste ano.
“Nesta administração do
Prefeito Vito Ardito Lerário,
unimos os esforços necessários
para acolher os empreendedores
na cidade, o que proporcionou a
eles segurança e credibilidade no
investimento”, explicou o vereador. “Agora é só aguardar, afinal,
temos a certeza de que estamos
tratando com pessoas sérias e
compromissadas com Pindamonhangaba”, apontou Piorino.
Segundo Ricardo Piorino, durante a visita foi possível conhecer
todos os detalhes da obra, que
está sendo construída numa área
de 120 mil m², sendo que dentro
deste espaço está incluído um estacionamento para 1.400 veículos
e 34 mil m² de área construída,
onde já está definido a instalação

de diversas lojas âncoras, tais
como: C&A; Lojas Americanas;
Marisa; Renner; Magazine Luiza;
Maktub, entre outras, bem como
uma área de alimentação, onde
a população poderá contar com
as mais sofisticadas empresas:
Mc’Donalds; Burger King;
Subway e muitas outras.
Piorino foi informado ainda
que o shopping contará também
com quatro salas de cinema – Cine
Flix, espaço para diversão e que
a infraestrutura contará com ar
condicionado.
Outra boa notícia é que serão
gerados cerca de 1.500 empregos
diretos e 3.000 indiretos.
“Fiquei realizado ao constatar
pessoalmente mais de 300 profissionais trabalhando na obra com
muita dedicação, o que demonstra
a seriedade dos empreendedores e
preocupação para inaugurar esta
tão importante obra para nossa
cidade, carente de um espaço de
entretenimento e lazer”, avaliou
o Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
“Gostaria de agradecer a
receptividade que nos foi oferecida pelos empreendedores do
shopping, que paciente e carinhosamente percorreu conosco toda a
dimensão da obra, esclarecendo,
inclusive, detalhes sobre a mesma, confirmando a inauguração
para o dia 15 de novembro”,
finalizou Piorino.

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) esteve em reunião, na
última quinta-feira (6), com os
Correios e a Prefeitura, para
conversar sobre o problema de
correspondência em alguns locais
de Pindamonhangaba.
Na conversa estiveram presentes a coordenadoria dos Correios,
Luis, gerente de distribuição do
Vale; Adalberto, coordenador de
distribuição de Taubaté e Região;
José Ivair, gerente do centro de
distribuição de Pinda; Valter,
gerente Operacional de Região; o
secretário de Planejamento, Jorge
Samahá e o Prefeito Vito Ardito
(PSDB).
“Nós queremos que os munícipes recebam suas correspondências
corretamente. E em reunião com
a Prefeitura e os Correios conseguimos acertar para normalizar

e

a situação do Liberdade, Vitória
Park e resolver alguns problemas
nas zonas rurais que não têm caixa
postal comunitária”, enfatiza o
parlamentar.
Durante a reunião foram discutidos melhorias nos serviços dos
Correios para o bairro Shangri-lá,
Goiabal, Parque das Palmeiras,
Lago Azul, Liberdade, Vitória Parque, Atanásio e Masson. O órgão
afirmou que vai se empenhar para
resolver a situação.
“Nesta quinta-feira fechamos
uma parceria muito forte, pensando
na população de Pindamonhangaba, para resolver os problemas dos
bairros, e junto com a população, os
Correios e a Prefeitura nós estamos
viabilizando uma possibilidade
para todos receberem suas cartas
e contas no seu bairro”, finaliza o
vereador Roderley Miotto.

Fale com o vereador:

Ricardo Piorino
Toninho da Farmácia
anuncia: Shopping Pátio pleiteia ônibus móvel para
Pinda já é realidade
atendimento veterinário

Sr. Ricardo (empreendedor), Piorino

Roderley Miotto, Secretário de Planejamento, Jorge Samaha, Prefeito Vito Ardito
coordenadoria dos Correios na reunião que aconteceu em Pindamonhangaba

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) pleiteia para
o município um ônibus móvel
de atendimento médico veterinário. O mesmo, visa cuidar
e beneficiar os animais abandonados, como também cuidar
dos que vivem na Zona Rural
de nossa cidade, prestando
desde serviços mais simples,
como consultas e cirurgias, até
castrações de animais. O ônibus contará com instalações e
equipamentos indispensáveis
de condição mínima para o
funcionamento dos serviços,
como:
I - Sala de ambulatório;
II - Sala de antissepsia ou
digermação;
III - Sala de cirurgia;
IV - Balança para pesagem

dos animais;
V - Kit de emergências para
ressuscitação cardiorrespiratória e outros.
O vereador já mantém contato com o Deputado Federal
João Dado (PDT), para que
o parlamentar o ajude com a
doação do ônibus veterinário,
que muito irá ajudar no abrigo
de animais da prefeitura – que
já presta um grande trabalho,
na pessoa da competente administradora, Natalia.
Toninho da Farmácia enfatiza aos municípes que maustratos aos animais é crime, e
pede que os pindamonhangabenses denuncie à Delegacia
de Polícia quando houver a
necessidade. A pena e detenção
varia de três meses a um ano.

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Câmara realiza
Audiência Pública nesta
quarta-feira, dia 12
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

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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Comercial é Campeão do Quarentão
Com gol de peito, Nê supera goleiro Aldo Francisco
e garante vitória ao time do Mombaça
O Comercial Mombaça –
um dos times mais tradicionais da cidade – conquistou
o título de Campeão do Quarentão nesse domingo (9), no
Ramirão, após vencer o Independente por 1 a 0. O gol foi
marcado aos 29 do segundo
tempo por Nê, que aproveitou cruzamento da direita e
fez um gol de peito.
A partida final ficou abai-

xo da qualidade apresentada
nos demais jogos do campeonato. O primeiro tempo foi
apático, com as duas equipes
se estudando e não houve
chances de gol. A etapa complementar foi mais acelerada,
mas ainda assim os times estavam abaixo do que podiam
jogar. O que valeu mesmo
foram os 15 minutos finais,
quando o Comercial, do ar-

Atacante Nê marcou o gol

Carlos fez 11 gols no torneio

“Roda Viva da
Capoeira” começa
esta semana

Nesta quinta-feira (13),
acontece o lançamento do
projeto Na Roda Viva da Capoeira 2013, às 9 horas no
Centro Esportivo “João do
Pulo”.
O programa existe desde 2003 e é uma parceria da
Prefeitura, por meio das Secretaria de Esportes e da Secretaria de Educação, com a
empresa Gerdau.
Segundo informações da
Secretaria de Esportes, o
projeto vai atender 1.167
crianças de 13 unidades da
Rede Municipal de Ensino. São meninos e meninas
na faixa etária entre 6 e 10
anos que, estudando nessas
escolas, automaticamente
serão atendidas pelo projeto, não havendo necessidade de inscrição.

De acordo com a Secretaria de Esportes, o objetivo é
oferecer às crianças a prática da capoeira como cultura corporal do movimento,
fazendo do esporte um instrumento de inserção social
e promoção da cidadania, e
promovendo a saúde e a prevenção de doenças.
As escolas da Rede Municipal inicialmente contempladas são: Ayrton Senna da
Silva, Elias Bargis Matias,
Francisco de Assis César,
Profª Julieta Reale Vieira,
Prof. Lauro Vicente de Azevedo, Madalena Caltabiano Salum Benjamim, Padre
Rodolfo, Maria Aparecida
Camargo de Souza, Prof Orlando Pires, Mandu, Raquel
de Aguiar Loberto, Serafim
Ferreira e Vito Ardito.

Sub 13

Colorado dá passo
importante à final
Maria Fernanda Munhoz

Força do ataque garante mais uma vitória ao Colorado

A equipe do Colorado,
do técnico Éverton, deu um
passo importante para avançar à final do sub 13 ao bater
por 2 a 1 a Novelis, do treinador Dante. O jogo de ida
foi realizado no sábado (8),
na Novelis, e contou com
gols de Kevin Wesley e Luís
Ricardo (Colorado) e Telor
Caio (Novelis).
A volta acontece neste sábado (15), no Amadeu Rossi
(Vila São Benedito). O Co-

lorado poderá até perder por
um gol de diferença que estará classificado.
Ferroviária joga
pelo empate
Invicta e melhor equipe
da fase de classificação, a
Ferroviária só precisa de um
empate contra o Etna, sábado
(15), no Pinheirão para ser
o outro finalista. O primeiro
confronto, realizado sábado
passado, terminou empatado
em 1 a 1.

Fotos: Odirley Pereira

tilheiro Carlos Giovani (11
gols), desperdiçou algumas
chances e o Independente,
do goleiro Aldo (4 gols sofridos), foi ao ataque.
Após o àrbitro apitar o
fim da partida, torcedores,
comissão técnica e jogadores
comemoraram.
Equipe do Mombaça
festeja título invicto

Goleiro Aldo levou apenas 4 gols

Comissão técnica e jogadores do Independente comemoraram

Castolira e Araretama se
enfrentam na segundona
Maria Fernanda Munhoz

Odirley Pereira

O time do Castolira bateu o Independente por 3 a 0 e confirmou o favoritismo para avançar à semifinal da segundona. Seu adversário será o Araretama, que venceu o Piauí por 1 a 0. O primeiro jogo acontece no estádio João
Candido (Jardim Resende), domingo (16). A outra semifinal será também no dia 16, entre Rosário, que derrotou o
Cidade Nova por 6 a 3 no Ramirão, e Jardim Eloyna, que empatou em casa em 1 a 1 com o Cem Nome.

Reunião
vai definir
regulamento
da Primeira
Divisão
Os clubes associados
à Liga Pindamonhangabense de Futebol devem
comparecer à sede da
instituição, nesta terça
(11), às 19h30, para definir o regulamento da 1ª
divisão.
A Liga fica na rua Dr.
Álvaro Leme Celidônio,
Nº 112, Quadra Coberta,
informações pelo telefone 3648-6015.

Diego Edgar, xerife
da zaga e capitão
do Ramos, é um
dos destaques no
sub 17

Após goleada, Diego
pede cautela ao Ramos
Após golear o Corinthians
por 3 a 0, no estádio Cardosão, no sábado (8), na primeira partida das semifinais do
Sub 17, o zagueiro e capitão
do Ramos, Diego Edgar pediu
calma e pés no chão à equipe.
Mesmo sabendo que pode
perder por 3 gols de diferença, no jogo de volta, para ir à

final, o comandante da zaga e
capitão do Ramos, valoriza o
time do Corinthians. “Contam
com jogadores rápidos, têm
presença ofensiva e acho que
será outro confronto difícil”.
Diego Edgar foi o autor do segundo gol do Ramos. O artilheiro Leandro
Augusto fez o primeiro

gol e Jonatan o último.
O outro jogo, entre Jardim Eloyna e Etna, terminou
empatado em 0 a 0, no Jardim Eloyna.
Os jogos de volta acontecem no sábado (15), às 10
horas, onde o Ramos recebe o
Corinthians e o Etna joga no
Machadão contra o Eloyna.

Odirley Pereira
Odirley Pereira

