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Esportes 16 Esportes 16

previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     14ºC 
TEMP. MÁXIMA    24ºC

TEMP. MÍNIMA     14ºC 
TEMP. MÁXIMA    23ºC

TEMP. MÍNIMA     15ºC 
TEMP. MÁXIMA    23ºC

TEMP. MÍNIMA     14ºC 
TEMP. MÁXIMA    25ºC

SEXTA-FEIRA - 14/6

SÁBADO - 15/6

DOMINGO - 16/6

SEGUNDA-FEIRA 17/6

Predomínio 
de sol

Variação de 
nebulosidade

Parcialmente 
nublado

Pancadas de 
chuva à tarde
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André Nascimento

Divulgação

Pindamonhangaba atendeu 
às exigências do Ministério 
das Cidades ao entregar a do-
cumentação da 4ª Conferên-
cia Municipal das Cidades. O 
material é importante porque 
possibilita que Pindamonhan-
gaba receba subsídios para 
buscar melhorias no transpor-
te público, trânsito, além das 
questões de habitação, sanea-
mento e controle social.

De acordo com a Prefeitu-
ra, a conferência foi uma opor-
tunidade da sociedade civil e 
instituições opinarem sobre 
os problemas do município, 
debaterem ideias e proporem 
mudanças significativas para a 
cidade.

Pinda propõe 
melhorias na 
habitação, 
saneamento 
e trânsito

Prefeitura injeta R$ 4 milhões na 
economia com antecipação do 13º 

A antecipação da primeira 
parcela do 13º salário aos ser-
vidores públicos municipais vai 
injetar aproximadamente R$ 4 
milhões na economia da cidade. 
O pagamento, que será feito dia 
28 de junho, vai beneficiar 3,7 
mil funcionários.

Pindamonhangaba promoveu uma audiência pública na quarta-feira (12), para definir as diretrizes da implantação de uma casa de 
recuperação para dependentes químicos. O evento, que ocorreu na Câmara, contou com a presença de representantes de diversas 
instituições interessadas na implantação da casa de recuperação, além do prefeito, vereadores, promotor, dentre outros. A população 
também participou e mostrou interesse em contribuir com ideias para a criação da instituição.

Cidade pode construir casa de recuperação 

Etec promove 
vestibulinho 
no domingo

O vestibulinho da Escola Téc-
nica Estadual de Pindamonhanga-
ba acontece no domingo (16), às 
13h30. Os portões das escolas se-
rão abertos às 12h30 e fechados 
às 13h30. Após esse horário, não 
será permitida a entrada de ne-
nhum candidato.

Este ano, o curso mais dispu-
tado é o de mecânica, com quase 
nove candidatos para cada vaga.

Acusados de 
estelionato 
são presos 
em fl agrante

Uma ação conjunta entre a 
Guarda Municipal e a Polícia Mili-
tar capturou, na manhã da última 
terça-feira (11), dois homens de 
São Paulo que tentavam extorquir 
dinheiro de munícipes em Pinda-
monhangaba. Para isso, eles si-
mulavam trabalhar em agências 
bancárias e solicitavam que os 
clientes fizessem uma troca de 
cartões. Ambos têm passagem 
pela polícia.

Os técnicos do Rosário, Djeison 
Valdemir, e do Jardim Eloyna, José 
Maria da Silva, contam com bons 
elencos. Entretanto para o primei-
ro jogo da semifinal da Segundona 

neste domingo (16), às 10h30, no 
estádio José Aparecido Santos, os 
times têm baixas por lesões e car-
tões, e os treinadores tentam ar-
mar as equipes de outras maneiras.

Rosário e Eloyna com 
desfalques na semifi nal

Moradores 
do ‘Santa 
Cecília’ 
defi nem obras

Os moradores do ‘Santa Cecí-
lia’ definiram as principais obras 
para o bairro durante reunião 
com o prefeito na última semana.

Após votação, a população 
optou pela reforma do centro co-
munitário, telhado da creche e a 
construção de uma área para as 
aulas de catequese.

Pré-conferência 
de Saúde é 
realizada em 
Moreira César

Palestra sobre 
uso correto da voz 
garante melhoria 
no ensino

Roda Viva da 
Capoeira vai 
atender 1.167 
crianças
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Museu recebe coral com música dos Beatles
O projeto "Clássicos em Cena" apresenta gratuitamente 

neste sábado (15), às 19 horas, no Museu, o Coral 
Jovem Mackenzie. Os artistas vão apresentar  

canções nacionais e internacionais, 
com destaques para a música 

dos Beatles.

As músicas que serão apresentadas em Pinda fazem parte de um repertório recheado de clássicos

Cultura & Lazer 8

Discussão sobre implantação de uma casa de recuperação para dependentes químicos despertou grande interesse

Defesa do Rosário é um dos pontos fortes do time

Odirley Pereira
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Datas ComemorativasDatas Comemorativas

Veja o que se comemora hoje, dia 14 
de junho, e nos dias seguintes:

14/6 – Dia do Solista, Dia da Manicure, Dia das Relações Públicas.
15/6 – Dia do Paleontólogo.
16/6 – Dia da Unidade Nacional.
17/6 – Dia do Serviço de Veterinária.
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Grupo de Apoio Psicológico 
completa 10 anos 

Jantar dançante 
na paróquia 
São Cristóvão

A Igreja São Cristóvão pro-
move jantar dançante no sábado 
(15), às 20 horas.  A paróquia fi ca 
na avenida Manoel César Ribeiro, 
4.851, Cidade Nova. Informações 
pelo telefone 3648-1336.

Festa na 
igreja de São 
Francisco

A festa da comunidade de São 
Francisco, do Vila Rica, está reche-
ada de atrações. Destaque para a 
missa em louvor ao santo, no sába-
do (15), às 17 horas, e quermesse. 
A paróquia fi ca na rua Dr. Miguel 
Ignácio Marcondes Romeiro, 799, 
telefone 3643-2898.

Lar Irmã Júlia 
promove 
Festa junina

O ECO – Grupo de Apoio Psi-
cológico completou dez anos de 
existência em Pindamonhangaba 
no último dia 2 de junho. O grupo, 
idealizado pela psicóloga Márcia 
Regina da Silva, tem como objetivo, 
combater os transtornos mentais 
através da refl exão da realidade e 

de sua representação e infl uência 
nas reações emocionais.

As reuniões do grupo aconte-
cem todas as quintas-feiras, das 15 
às 18 horas, na sala 5, do segundo 
andar, no CEM - Centro de Espe-
cialidades Médicas. Em média, são 
atendidas 20 pessoas por semana.

Mostra Cultural na escola do Vila Rica

Divulgação

Acessibilidade
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, por meio da Secre-
taria de Habitação, esteve reu-
nida com integrantes da Adepi 
- Associação dos Deficientes de 

Pinda, quando foi tratado sobre 
a preocupação da Administração 
Municipal com os deficientes da 
cidade. De acordo com informa-
ções da Secretaria de Habita-

ção, todas as casas que serão 
construídas em Pinda terão total 
acessibilidade, sendo 3% desti-
nadas exclusivamente às pesso-
as com deficiência. 

Noite do 
Caldinho 
do Rotaract

O Rotaract Pinda realiza, no sá-
bado (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 von-
tade a noite toda, sabores: feijão, 
quirerinha, mandioquinha e caldo 
verde. Convites à venda na tesou-
raria e academia da Ferroviária e 
com todos os rotaractianos. Bebi-
das serão cobradas à parte.

Arraiá da Solidariedade reúne instituições
O 1º Arraiá da Solidariedade 

será realizado no dia 15 de junho, 
a partir das 18 horas, na rua Pedro 
Amadei, 55, São Benedito. Diver-

sas instituições benefi centes es-
tarão reunidas no evento. Haverá 
quadrilha, comida e bebida típica, 
além de atração musical da região. 

A entrada será 1 kg de alimento 
não perecível. As trocas poderão 
ser feitas na academia Aerofi sic 
ou no dia do evento, na entrada. 

A comunidade de Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro convida 
a população para a novena prepara-
tória da festa em louvor a Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro, que está 
sendo realizada no bairro do Socorro 
com o tema “Maria, Mulher de Fé”, 
até o dia 23 de junho. De segunda a 
sexta-feira, missas às 19h30, com a 
participação de corais e grupos musi-
cais. Aos sábados e domingos, missa 
às 19 horas. No dia 23 de junho, dia 
da festa, haverá procissão luminosa 
saindo da igreja São Benedito a par-
tir das 17 horas, encerrando com a 
Santa Missa na igreja do Socorro. Na 
festa, haverá barracas de salgados, 
doces, caldos, bebidas e bingo. 

Festa de 
Santo Antônio 
no Bosque

A comunidade de Santo Antô-
nio, no bairro Bosque da Princesa, 
realiza até este domingo (16), a 
Festa de Santo Antônio, realizada 
durante a novena em louvor ao seu 
padroeiro. Todos estão convidados 
a prestigiar o evento benefi cente. 

Festa de 
NS do 
Perpétuo 
Socorro

Arquivo TN

Caminhão ‘Pega Tudo’ no Bosque
Educadores do Brasil

O elevado número de atestados médicos apresenta-
dos por professores da rede pública no Distrito Federal, 
nos cinco primeiros meses deste ano, preocupa a catego-
ria de educadores em todo o país.

Foram 10.622 documentos emitidos por médicos, de 
acordo com a Secretaria Municipal de Educação do Dis-
trito Federal.

Segundo o órgão, aproximadamente 1,8 mil docentes 
temporários foram para as salas de aula, devido ao afas-
tamento dos titulares.

Embora a quantidade de suplentes seja considerável, 
ainda assim não é o sufi ciente para suprir a necessidade 
do quadro de professores das escolas. 

Enquanto essa lastimável situação continua, os es-
tudantes são os mais prejudicados. Sem acesso às ati-
vidades curriculares, muitos fi cam ociosos nas escolas; 
outros nem comparecem.

Centenas de pais fazem protestos e manifestações, 
todas pacífi cas, cobrando uma posição e, mais ainda, 
uma solução das autoridades.

O que os pais, no direito de reivindicarem, pedem é 
o acesso dos fi lhos à educação. No entanto, a situação 
está longe de ser resolvida. É um agravo nacional.

Dados do Ministério da Educação apontam que o 
problema dos atestados médicos para professores, bem 
como outras pessoas que trabalham no setor de educa-
ção, acontece em todo o Brasil. Diversos são os estados 
que apresentam altos índices de faltas e/ou atestados 
médicos.

Ainda segundo o Ministério da Educação, na maior 
parte destes documentos, as grandes causas de afasta-
mento são: estresse e depressão. Posteriormente apa-
recem os casos de ameaças, desafi os aos professores, 
barulho, bagunça em sala de aula e outras ações – boa 
parte delas causadas por alunos. Todavia, o sindicato 
local dos educadores ressaltou, em nota enviada à im-
prensa, que falta atitude do Governo de Brasília. Na nota 
eles cobram mais infraestrutura e apoio aos profi ssionais 
da educação.

O governo se defendeu e apresentou relatórios de 
avanços obtidos no setor, como melhorias nos índices de 
aprovação, resultados em provas ofi ciais, novas escolas 
e contratação de professores.

Por fi m, todos os lados têm explicações plausíveis 
para o ocorrido. O que não pode acontecer é a ausência 
ou insufi ciência de aula, bem como o prejuízo na qualida-
de do ensino.

Para evitar situações como esta, o Ministério da Edu-
cação, as secretarias estaduais de ensino, e também as 
municipais, criam diversas mecanismos para que estu-
dantes e professores desenvolvam suas atividades em 
um ambiente seguro e adequado.

Em Pindamonhangaba são diversos trabalhos promo-
vidos pela Prefeitura no setor educacional. Esta semana, 
por exemplo, a realização de três palestras com fonoau-
diólogas do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, integran-
te da Secretaria de Educação, benefi ciou mais de 100 
professores.

Eles aprenderam sobre o funcionamento da voz, for-
mas de tratamento e prevenção.

O objetivo deste trabalho é garantir qualidade do pro-
fi ssional enquanto professor, e saúde para o Ser Humano 
professor. Dentre tantas consequências, destacam-se, 
com este serviço, a valorização do educador, o melhor 
rendimento em sala de aula, e mais qualidade do ensino 
oferecido aos alunos.

O Programa Pega Tudo es-
tará nos bairros Bosque, Beira 
Rio e Boa Vista, entre os dias 17 
e 20 de junho. Nesta semana, a 

equipe da Secretaria de Obras 
– Departamento de Serviços Mu-
nicipais – da Prefeitura esteve no 
centro, entre a rua Alfredo Valen-

tim e a Caixa d´Água. Até o fe-
chamento desta edição, haviam 
sido realizadas 60 viagens de re-
tirada de entulho desses locais. 

Acip realiza Curso de Vitrinismo
A Acip - Associação Comercial 

e Industrial de Pindamonhanga-
ba realiza o curso de Vitrinismo 
nos dias 24, 26 e 27 de junho, no 
auditório de sua sede, das 19 às 
22 horas. O objetivo do curso é 
capacitar o aluno a desenvolver 
vitrines, abordando os seguintes 
temas: introdução ao vitrinismo, 
identifi cação e caracterização de 
público-alvo, planejamento e exe-
cução de exposição dos produtos, 
entre outros. A facilitadora é Mi-
chelly Barros, estilista, consultora e 
jornalista de moda. O investimento 
para associado é de R$ 20 e para 
não-sócio é de R$ 50. Valores es-
peciais para grupos. Informações 
no 3644-7100.

Bingo, barracas de comida, 
gincanas e outras atrações serão 
encontradas na Festa Junina do 
Lar Irmã Júlia (avenida São João 
Bosco, 744, Santana), no domingo 
(16), a partir das 14 horas.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A escola municipal Augusto 
César Ribeiro realiza, no sábado 
(15), às 9 horas, a II Mostra Cultu-
ral “Surrealismo: da mente para o 
muro”. Durante o semestre, os alu-
nos desenvolveram trabalhos com a 
artista plástica Marlene Pereira, que 
agora serão pintados no muro da 

escola, com a parceria de grafi tei-
ros. Na parte interna, serão produzi-
dos brinquedos a partir de materiais 
recicláveis, haverá plantio de árvo-
res e canteiros verticais e pintura 
do “muro dos bons pensamentos”, 
onde os participantes poderão con-
tribuir escrevendo os pensamentos 

que cultivam. Estão programados, 
ainda, apresentação de yoga para 
as crianças, ofi cina de mandalas de 
CD, teatro educativo da Casa Verde, 
rodas de dança e teatro com a Arte 
Duvale, apresentação de palhaços e 
músicos. A escola fi ca na rua Vicen-
te Correa Leite, 185, Vila Rica. 

O programa da Prefeitura colabora com a limpeza dos bairros da cidade

Uma boa vitrine pode aumentar as vendas no comércio

A reunião mostrou a preocupação da administração municipal com os defi cientes
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Maria Fernanda Munhoz
Os professores da Rede 

Municipal de Ensino par-
ticiparam, na quarta-feira 
(12), de uma palestra sobre 
o uso correto da voz, re-
alizada pelo NAP – Núcleo 
de Apoio Psicopedagógico, 
integrante da Secretaria de 
Educação da Prefeitura. O 
evento foi aberto a todos 
os professores e gestores 
da rede, em três turnos. 
Mais de 100 professores se 
inscreveram. 

As palestrantes, fonoau-
diólogas do NAP, explicaram 
sobre o funcionamento da 
voz e a parte respiratória, 
além de como se prevenir 
e identificar alterações para 
a busca de tratamento. De 
acordo com as palestrantes, 
estudos nacionais mostram 
uma grande incidência de 
distúrbio de voz em profes-
sores, por uso contínuo da 
mesma. Por isso, o maior 
objetivo da palestra foi 
levar novas informações a 
estes profissionais e assim 
trabalhar com a prevenção. 

Trabalho realizado
O NAP foi criado há nove 

anos para o atendimento 
em conjunto com as esco-
las municipais e estaduais. 
Existem dois polos na cida-
de, um na Bela Vista, onde 
foi realizada a palestra, e 
outro no Pasin. 

Atualmente, o polo da 
Bela Vista atende a 240 
crianças com dificuldades 
de aprendizagem e também 
deficiências físicas e intelec-
tuais. A equipe é formada 
por quatro fonoaudiólogos, 
três psicólogos, seis profes-
sores da rede, um gestor e 
dois assistentes. 

O trabalho é realizado 
com muito cuidado e paci-
ência, sendo o atendimen-
to, na maioria das vezes, 
individual. Como o retorno 
não é imediato, é realizado 
também um trabalho com 
os pais dos alunos atendi-
dos, com orientações e até 
mesmo capacitação para o 
atendimento a alguns casos 
específicos. 

Próximo evento
No dia 18 de junho, às 9 

e às 15 horas, o NAP realiza 
uma palestra para os pais, 
com o tema: “Como melho-
rar o desenvolvimento da 
criança através da brinca-
deira”. Na semana seguin-
te, de 24 a 28 de junho, 
complementando o tema, 
acontece uma semana de 
jogos, quando o trabalho da 
pedagoga será realizado ao 
mesmo tempo com filhos e 
pais. 

Mais informações sobre 
o trabalho do NAP podem 
ser obtidas em sua página 
no Facebook. 

Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba rece-

berá, em breve, mais duas 
escolas municipais: uma no 
Morumbi e outra no Crispim. 

De acordo com informa-
ções da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Obras, a escola 
do Morumbi já teve a funda-
ção e estrutura finalizadas e 
agora está em fase de preparo 
para levantar as paredes do 
prédio. A escola terá quatro 
salas de aula, uma sala mul-
tiuso, área para palco e três 
sanitários, sendo um adapta-
do a pessoas com deficiên-
cia. A área total da obra é de 
752m² e o investimento é de 
R$ 815 mil. 

No Crispim, a nova es-
cola será construída em 
frente à rua Ceará. No mo-
mento, a obra está em fase 
de sondagem do solo para 
preparação do tipo de fun-
dação ideal para o prédio. 
Segundo informações da 
Secretaria de Obras, a área 
que receberá a escola é ex-
tensa e, dessa forma, será 
construída uma unidade es-
colar maior do que o padrão 
e com quadra poliesportiva. 
O investimento é de mais de 
R$ 5 milhões. 

No mesmo espaço, está 
prevista a construção de uma 
creche, sendo que a área 
comporta outras duas obras, 
ainda a serem definidas. 

Prefeitura e Novelis iniciam segundo módulo 
do ‘Sociedade do Amanhã’ em 2013

Novas escolas vão 
beneficiar moradores 
do Morumbi e Crispim

Investimento na educação: 
professores participam de 
palestra sobre uso correto da voz

A Novelis e a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Educa-
ção, desenvolvem o segundo 
módulo da edição 2013 do 
Pasa – Projeto A Sociedade 
do Amanhã.

Nesta segunda etapa, foi 

Presidente da Novelis em reunião com prefeito e secretário de Desenvolvimento

apresentado o diagnóstico 
elaborado em conjunto por 
alunos, professores, gestores e 
funcionários do ensino público 
municipal que aponta os as-
pectos positivos e as carências 
das comunidades nas quais as 
escolas estão inseridas.

A partir do diagnóstico, 
será elaborado um plano de 
ação envolvendo todos os 
participantes do projeto na 
disseminação de conceitos e 
práticas sustentáveis no en-
torno de cada uma das 20 es-
colas selecionadas. 

Com base na metodolo-
gia “Escolas Sustentáveis”, 
que reúne conteúdo teórico 
e prático, o Pasa conscienti-
za toda a comunidade esco-
lar (estudantes, familiares, 
professores e funcionários) 
sobre os benefícios da pre-
servação do meio ambien-
te na comunidade em que 
vivem, formando cidadãos 
críticos e responsáveis. 

Presidente da Novelis 
visita Prefeitura

O atual presidente da 
Novelis na América do Sul, 
Tadeu Nardocci, visitou o 
prefeito, após reassumir 
o cargo. Nardocci ocu-
pou o cargo de presidente 
até 2008, quando passou a 
exercer posição de lideran-
ça na América do Norte e 
presidente da Novelis Eu-
ropa.

O engenheiro retorna ao 
Brasil com a missão de co-
mandar os projetos de am-
pliação em curso: U$$ 300 
milhões na expansão da ca-
pacidade de laminação, US$ 
50 milhões em uma linha de 
pintura para chapas e US$ 
35 milhões para aumento 
da capacidade de recicla-
gem. Outro desafio será o 
desenvolvimento de novos 
mercados e aplicações para 
o alumínio.

A visita ao prefeito teve 
o objetivo de apresentar o 
plano de investimentos da 
Novelis.

A palestra foi realizada em três turnos, atendendo 
aos mais de 100 professores inscritos

A escola está sendo construída na entrada do Morumbi

Câmara realiza audiência pública para implantação 
de Casa de Recuperação em Pindamonhangaba

Cintia CaMargo
A Prefeitura de Pindamonhangaba pa-

gará no próximo dia 28 de junho a primei-
ra parcela do 13º salário de 3,7 mil funcio-
nários, o que representa uma injeção extra 

na economia municipal de R$ 4 milhões.
Não haverá descontos nesta primeira 

parcela e o valor a ser pago será exata-
mente 50% dos vencimentos.

Segundo informações da Secretaria 

de Administração, a segunda parcela 
será paga até o dia 20 de dezembro.

Vale lembrar que esta antecipação 
vem atender à uma solicitação do Sindi-
cato dos Servidores Públicos Municipais.

Prefeitura paga primeira parcela do 13o salário

Cintia CaMargo
A Câmara de Pindamonhangaba reali-

zou no dia 12, uma audiência pública para 
traçar as diretrizes para a implantação de 
uma casa de recuperação para dependen-
tes químicos nos moldes do Instituto Ma-
riana Braga, de Presidente Prudente.

A audiência contou com a participa-
ção de autoridades da cidade e represen-
tantes de diversas instituições convida-
das, como o Conselho Tutelar, Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Fundo Municipal da Crian-
ça e Adolescente, Ministério Público, 
Movimento Coalizão, OAB - Subsecção 
de Pindamonhangaba, delegados de po-
lícia, representantes da Polícia Militar e 
vereadores, entre outros.

Também estiveram presentes o pre-
feito de Pindamonhangaba, representan-
tes do Instituto Mariana Braga, o pro-
motor de Justiça de Presidente Prudente, 
André Felício Tuffy, e Dunga, missioná-
rio da Canção Nova.

A audiência teve início com a parti-
cipação do promotor André Felício Tu-
ffy, que demonstrou sua experiência no 
problema da toxicomania. Para ele, sem 
a junção de esforços de todos os setores 
da comunidade, é impossível encontrar 
uma saída para o uso das drogas.

“Acredito em todos os setores de 
Pindamonhangaba, comprometidos 
com este problema, e estaremos tra-
zendo todos os nossos conhecimentos 
nesta área para que esta cidade traba-

lhe na organização desta casa”, enfati-
zou Tuffy.

Dunga também salientou esta iniciativa, 
dizendo que isto é a partir de agora, um ca-
minho sem volta na tentativa de combater o 
uso das drogas entre toda a população.

Para o prefeito de Pindamonhangaba, 
entre o falar e o fazer existe um longo 
caminho, por isso é tão necessário que 
todos se mobilizem nesta ação.

Aberta à população, representantes 
de entidades e da comunidade também 
mostraram seu interesse em participar 
desta iniciativa.

Novos encontros serão realizados en-
tre os setores da comunidade para que a 
casa de recuperação seja efetivamente 
implantada em Pindamonhangaba.

A audiência pública traçou as diretrizes para a implantação de uma casa de recuperação para dependentes químicos

Atividade do segundo módulo do projeto Sociedade do Amanhã

André Nascimento

Célia Lima

Cíntia Camargo

Cíntia Camargo

Maria Fernanda Munhoz
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Dois homens são presos em flagrante por estelionato
Na manhã da última ter-

ça-feira (11), a Guarda Mu-
nicipal fazia patrulhamento 
pela rua Coronel Fernan-
do Prestes quando foram 
abordados pelo segurança 
de uma agência bancária, 
que estava à paisana, infor-
mando que havia dois indi-
víduos no interior do ban-
co praticando estelionato. 
A guarda então estacionou 
a viatura em frente ao es-
tabelecimento e acionou a 
Polícia Militar. Nesse mo-
mento, ACS, de 46 anos, 
saiu do local. Em seguida, 
quem saiu foi EMS, de 33 
anos, que foi abordado pe-
la guarda e afirmou não co-
nhecer ACS. Um dos guar-
das saiu à captura de ACS, 
que já estava no cruzamen-
to com a rua dos Expedicio-
nários. Ambos foram revis-
tados e ficaram sob a vista 
da guarda até a chegada da 
PM, que levou os autores 
para o 1º DP.

Na tarde da última quar-
ta-feira (12), um acidente 
envolvendo um automóvel 
e um caminhão foi regis-

trado na Via Dutra, altura 
de Pindamonhangaba, Km 
91, na pista sentido São 
Paulo.

Segundo informações 
da Polícia Rodoviária Fe-
deral, o veículo bateu na 
traseira do caminhão. A ví-

tima, que ficou gravemen-
te ferida, foi encaminhada 
para o Hospital Regional 
de Taubaté.

Colisão na Dutra deixa ferido em estado grave

Também na madrugada 
de segunda-feira (10), a PM 
recebeu uma denúncia anôni-
ma de que pessoas em um ve-
ículo Ford Ka prata estariam 
praticando o tráfico de entor-

pecentes nas proximidades 
de um restaurante localizado 
no centro da cidade.

Na madrugada, a polícia 
se deparou com um veícu-
lo cujas características eram 

compatíveis e acompanhou 
o automóvel até a rua Padre 
Anchieta, no Maria Áurea. 

Em revista pessoal nos três 
integrantes do veículo, foi en-
contrado com MACC, 14 

anos, porções de maconha, 
a quantia de 1.390 reais e 20 
dólares. Houve prisão em fla-
grante por tráfico de drogas. 
Os outros componentes não ti-
nham antecedentes criminais.

Denúncia anônima contribui com prisão por tráfico

Na madrugada dessa 
segunda-feira (10), foi 
registrada uma explo-
são em um caixa eletrô-
nico de um banco insta-
lado em uma indústria 
no Distrito de Morei-
ra César, em Pindamo-
nhangaba. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, dois 
seguranças da empresa 
foram rendidos por dois 
indivíduos desconheci-
dos. Um deles portava 
uma metralhadora e o 
outro, uma pistola. 

Eles explodiram o 
caixa eletrônico e a 
ação acabou danifican-
do três caixas que tam-
bém ficavam no local. 
O valor levado não foi 
divulgado pela polícia. 
Ninguém se feriu.

Os reféns não sou-
beram informar quan-
tas pessoas estavam en-
volvidas na ação, pois 
os assaltantes chega-
ram ao mesmo momen-
to que funcionários do 
setor de limpeza da fá-
brica. A única informa-
ção é que um veículo 
Fiat/Palio teria sido uti-
lizado na ação. Os en-
volvidos fugiram pe-
la via Dutra. O veículo 
foi perseguido pela po-
lícia e um dos bandidos 
foi capturado e encami-
nhado para a delegacia 
de Taubaté

Duas motos, que 
também teriam sido uti-
lizadas na fuga, foram 
abandonadas nas pro-
ximidades da cidade de 
Caçapava. 

Caixa eletrônico é 
explodido em fábrica 
de Moreira César

Ao chegarem à delega-
cia, foi constatado que am-
bos já têm passagem pela 
polícia, sendo que EMS es-
tá em liberdade condicional 
desde o dia 27 de maio.

Com os dois, que são de 
São Paulo, foram apreendi-

dos um celular, 12 cartões 
de diversos bancos, dois car-
tões-chave (senha), além de 
158 reais e um veículo Audi, 
que era utilizado nas ações.

Segundo a vítima NSM, 
os autores se identificaram 
como funcionários do ban-

co na tentativa de trocar 
seu cartão, após detectar a 
senha que ela já havia uti-
lizado. Ambos foram pre-
sos em flagrante e serão en-
caminhados para o Centro 
de Detenção Provisória de 
Guaratinguetá.

Dois acidentes entre moto e carro deixam vítimas
Às 22h23 da noite de do-

mingo (9), um acidente no 
cruzamento das ruas Co-
ronel General Júlio Salga-
do com a rua José Francis-
co deixou uma vítima fatal. 
De acordo com o que cons-
ta no boletim de ocorrência, 
a população informou que 
um veículo Pálio não teria 
respeitado a sinalização de 
placa ‘pare’ no cruzamento, 

Na madrugada do dia 8, a 
vítima VDDS, 15 anos, an-
dava com a namorada cami-
nhando pela rua Maria Mon-
teiro, no Jardim Imperial, 
quando um veículo passou 
lentamente próximo ao casal 
e um dos integrantes do veí-

culo atirou em direção à ví-
tima. O jovem foi baleado na 
mão e na cabeça, de raspão. 
Quando a PM chegou ao lo-
cal, ele já havia sido socorrido 
pelo resgate e levado ao Pron-
to-Socorro, onde permaneceu 
internado em observação.

Carro desconhecido 
dispara tiros contra 
adolescentes

Assaltantes levam 8 mil reais de posto
Às 6h40 da manhã do úl-

timo dia 8, o gerente de um 
posto de gasolina localizado 
na rua Major José dos Santos 
Moreira informou que o esta-
belecimento foi assaltado. 

Segundo informações que 
constam no boletim de ocor-
rência, ES, 36 anos, chegou 
ao local e se dirigia para o es-
critório com seu caderno a fim 
de fazer o fechamento, quan-

Após 30 minutos 
estacionado, carro é furtado

A vítima SLSS de 39 
anos informou que dei-
xou seu veículo estaciona-
do na avenida Paraná, pró-
ximo ao campo do Maricá, 

na manhã do último dia 
8, para visitar sua irmã. 
Após 30 minutos, retor-
nou e não encontrou mais 
o automóvel.

Indivíduos
usam 
bicicletas 
para roubar 
joias e 
dinheiro

No meio da tarde do últi-
mo dia 8, ES, 28 anos, e NLS, 
30 anos, estavam na rua 20, 
no Araretama, em frente à re-
sidência de um cliente, quan-
do quatro indivíduos que es-
tavam de bicicleta cercaram 
as vítimas. Um deles estava 
armado com uma pistola ca-
libre 32. Mediante ameaça, 
eles foram rendidos e os as-
saltantes levaram, no total, 
documentos, joias, cartões de 
banco, quatro telefones celu-
lar e a quantia de R$1.560.

Os autores fugiram sem 
deixar pistas.

Mulheres são 
atropeladas na SP-62

Às 18h20 do último dia 7, 
duas mulheres foram atrope-
ladas enquanto faziam a tra-
vessia da rodovia Vereador 
Abel Fabrício Dias, que liga 
Pinda a Moreira César.

De acordo com as infor-
mações que constam no bo-
letim de ocorrência, FC, 21 
anos conduzia seu veículo pe-

la pista, sentido Moreira Cé-
sar, quando percebeu duas pes-
soas, SMS, 51 anos e PFS, 30 
anos, atravessando a via e não 
conseguiu frear nem desviar.

A motorista foi levada ao 
PA de Moreira César e as ví-
timas foram encaminhadas 
diretamente para o Pronto-
-Socorro da cidade.

‘Astra preto’ dispara tiros 
contra pessoas em praça

Às 18h10 do último dia 
7, GHCS, 18 anos, informou 
que estava na praça do Vale 
das Acácias quando um As-
tra, preto, parou a aproxima-
damente 15 metros de dis-
tância de onde ele estava. 
A vítima ouviu quatro tiros 
e então constatou que havia 
sido baleado no pé esquer-

do. NMLN, que também es-
tava na praça, foi atingido 
por dois dos disparos e teve 
lesões no braço direito, na 
costela e nas costas. 

Segundo informações 
que constam no boletim de 
ocorrência, ambos descon-
fiam de quem possa ser o 
autor dos disparos.

Homens são presos em flagrante 
por tráfico de drogas

Em patrulhamento de 
rotina realizado pela PM, 
na madrugada de sexta-
-feira (7), foram avista-
dos dois indivíduos com 
comportamento suspeito 
no bairro do Feital. 

Com eles, foram 
encontrados três celu-
lares, 24 pinos de co-
caína, 25 porções de 
maconha, 17 pedras de 
crack, uma tesoura, um 
rolo de fita adesiva e 

R$ 1.071 em dinheiro.  
A prática foi carac-

terizada como tráfi-
co de drogas e ambos 
foram presos em fla-
grante e levados ao 1º 
Distrito Policial.

Ana Camila Campos

atingindo a moto que descia 
pela rua José Francisco. O 
condutor do Pálio fugiu do 
local sem prestar socorro à 
vítima, que foi conduzida 
ao Pronto Socorro em esta-
do grave, onde não resistiu 
e morreu.

Colisão em rodovia
Outro acidente envol-

vendo uma moto e um car-

ro também foi registrado no 
mesmo final de semana. A 
PM foi chamada para aten-
der uma ocorrência de aci-
dente com vítima na rodo-
via Caio Gomes Figueredo, 
na tarde do último dia 8.

Quando a polícia chegou 
ao local, a vítima VSL, 19 
anos, já havia sido socorrida 
pelo resgate. NM, 60 anos, 
informou que transitava de 

carro pelo local, quando de-
cidiu efetuar uma manobra 
de transposição de faixa e 
não percebeu a presença da 
moto, que segundo ela, “te-
ria surgido do nada”. O con-
dutor da moto informou que 
tentou frear, mas não conse-
guiu evitar a colisão. O mo-
tociclista foi levado ao Pron-
to-Socorro com uma fratura 
no braço direito.

do dois indivíduos chegaram e 
ordenaram que ele se apressas-
se para ir ao local onde fica o 
cofre do estabelecimento. Um 
deles estava armado e, me-
diante ameaça, levaram com-
provantes de cartão bancá-
rio do posto, juntamente com 
a quantia de R$ 8.061. Da ví-
tima foram levados um celu-
lar e um veículo, utilizado na 
fuga. Entretanto, o automóvel 

foi abandonado nas proximi-
dades sem nenhum dano.

O material acima foi encontrado com os indivíduos que praticavam estelionato
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Cintia Martins CaMargo
No último dia 7, foi en-

tregue na Secretaria de De-
senvolvimento Metropoli-
tano, em São Paulo, toda a 
documentação referente à  
4ª Conferência Municipal 
das Cidades, realizada em 
Pindamonhangaba no dia 27 
de maio, com inúmeras pro-
postas catalogadas durante a 
conferência, após a participa-
ção da população.

Para a administração mu-
nicipal, a conferência foi uma 
oportunidade da sociedade 
civil e entidades participa-
rem, levando suas propostas 
para a busca de melhorais na 
mobilidade urbana, além das 
questões de habitação, trans-
porte, saneamento, trânsito e 
controle social.

O Ministério das Ci-
dades vem valorizando os 
municípios que estão reali-
zando as conferências e co-
letando propostas que serão 
debatidas nas conferências 
estadual e nacional e que 

Moreira César receberá 
pré-conferência de saúde

TiTulares
Wlademir do Nascimento                           352
Lucilene Ferreira de Paula                           306
João Vaine dos S. Pereira                                   273
Adriana Sales de Arruda                           234

suplenTes
Edson José Gonçalves                                      218
Odair Alencar Balbino                                        98
Carlos Alberto O. de Araújo                            90

Pinda entrega propostas para 
Conferência Estadual das Cidades

Maria Fernanda Munhoz
Entre os dias 10 e 14 de 

junho, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio da 
Secretaria de Obras – De-
partamento de Serviços Mu-
nicipais – realizou diversos 
serviços de limpeza, capina 
e roçada, por toda a cidade. 
Essas ações são realizadas 
ininterruptamente. 

Bairros
Foi realizado o serviço de 

limpeza em volta do campo 
do Parque das Nações, bair-
ro Ouro Verde (praça Santa 
Cristina, Academia, escola 
municipal Maria Zara Miné 
Renoud Santos), roçada na 
área da Cerâmica, roçada e 
retirada de lixo na área ver-
de da rua Joaquim Belo do 
Amorim.

Área Central
Retirada de mato na av. 

Francisco Lessa Jr. - centro, 
no Alto do Tabaú e no San-

 ana CaMila
 A Campanha Nacional 

de Vacinação e Prevenção 
contra a Poliomielite (para-
lisia infantil) teve início no 
sábado (8),  em Pindamo-
nhangaba. No primeiro dia 
da campanha, 6.067 crianças 
com idade de 6 meses a 4 
anos foram vacinadas, o que 
corresponde a 63% da popu-
lação alvo.

O município tem 9.639 
crianças inclusas nesta faixa 
etária e que devem ser vaci-
nadas. De acordo com a meta 
estabelecida pelo Ministé-
rio da Saúde, até o dia 21 de 
junho devem ser vacinados 
95% dessa população, totali-
zando 9.155 crianças.

 Último caso da doença
 No Brasil, o último caso 

da doença registrado ocor-
reu há 24 anos, na Paraíba. 
Em 1994, o país recebeu o 
certificado de eliminação da 
doença pela OMS - Orga-

Município deve atingir meta de 
vacinação contra poliomielite

as propostas serão debatidas nas conferências estadual e nacional

serão realizadas nos próxi-
mos meses.

Com a apresentação das 
propostas, Pindamonhan-
gaba terá a possibilidade 

de receber subsídios para 
a busca de questões nestas 
áreas, já que o munícipio 
está habilitado em todas as 
exigências propostas pelo 

Ministério das Cidades.
Pindamonhangaba tam-

bém elegeu a delegação que 
representará a cidade nestas 
conferências.

A segunda pré-conferên-
cia de saúde será realizada no 
Recinto São Vito, em Morei-
ra César; na sexta-feira (14), 
às 18 horas. Toda população, 
bem como representantes de 
instituições estão convidados 
a participar do evento, pro-
movido por meio da parceria 
entre o Comus - Conselho 
Municipal de Saúde e a Pre-
feitura de Pindamonhangaba.

No dia 21, outra pré-con-
ferência será realizada no 
centro comunitário do Ara-
retama; já no dia 28, a pré-
-conferência será  no Colégio 
Bom Jesus.

Após a discussão nos 
bairros, Pindamonhangaba 
vai promover a 6ª Conferên-
cia Municipal de Saúde, que 
está programada para o dia 
20 de julho.

As conferências têm ob-
jetivo de avaliar a situação 
da saúde e propor diretrizes 
para formular políticas pú-
blicas nesta área. Mediante 
o resultado das conferências, 
as administrações públicas 
podem elaborar os planos 
de saúde e definir de ações 
que sejam prioritárias nos 
âmbitos municipal, estadual 
e nacional.

pré-conferência realizada no Cidade nova, no dia 7

a vacinação, para crianças de seis meses a quatro anos, segue até o dia 21 de junho

nização Mundial da Saúde. 
Vale lembrar que é apenas 
por meio da vacinação que se 

pode garantir que o vírus não 
volte a circular em território 
nacional, pois não existe um 

tratamento para a doença. 
Somente a prevenção garante 
a imunidade.

Prefeitura realiza serviços de manutenção e garante qualidade de vida
tana. Limpeza de boca de 
lobo das ruas São João Bos-
co e Eloy Chaves, atendendo 
a solicitação de munícipes. 
Varrição, roçada e limpeza 
na escola municipal André 
Franco Montoro e Centro de 
Especialidades Odontológi-

cas, no Crispim, e também 
na escola municipal do Bom 
Sucesso.

Regional Araretama
Foram realizadas roça-

da e limpeza da rotatória da 
entrada do Lago Azul da rua 
10, da rua Terezinha Tava-

res. Também feita a limpeza 
no Nova Esperança e na rua 
Wilson Pires, além de roçada 
e capina na avenida 3, ao lado 
da Cirb, retirada de entulho 
nas ruas 87, 32 e 33, e reti-
rada de vegetação daninha e 
capina na avenida Nicanor 
Ramos Nogueira. A creche 
municipal Túlio Campello de 
Souza, no Cidade Jardim, re-
cebeu limpeza e roçada.

Regional Leste
A equipe realizou a ro-

çada, capina e limpeza no 
Centro Esportivo Cidade 
Nova, ao redor da quadra 
e da piscina. Também foi 
feita a retirada de entulho 
e roçada em área verde no 
Triângulo/Beta, limpeza ao 
longo da linha férrea na Vila 
São Paulo, roçada e retirada 
de entulho na área verde do 
Vitória Parque e roçada ao 
lado da quadra do loteamento 
Triângulo.

Funcionários da 
Prefeitura elegem 
membros da Cipa 
gestão 2013/2014

equipe realiza limpeza no bairro Ouro Verde

Divulgação

Célia Lima

Arquivo TN

Divulgação Ana Camila Campos

Funcionários da prefeitura votaram em seu 
candidato escolhido e elegeram a nova Cipa

Entre os dias 3 a 7 de 
junho, os funcionários da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba votaram para 
eleger os quatro titulares 
e os três membros suplen-
tes da Cipa - Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes para a gestão 
2013/2014.

A apuração dos 1.986 

votos foi realizada no dia 
10 de junho. Desse total, 
foram 1.824 votos váli-
dos, 73 votos em branco 
e 89 votos nulos. O índice 
de abstenção foi de 45%, 
calculado com base nos 
3.596 empregados cele-
tistas (maio/2013).

Confira os eleitos e a 
quantidade de votos: 
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O vereador Carlos Eduardo 
de Moura – Magrão (PPS) vem 
lutando há muito tempo e na 
sessão ordinária desta segunda-
feira, dia 10 de junho conseguiu 
a aprovação - por unanimidade 
- do Projeto de Lei nº 55/2013, 
de sua autoria, que “torna obri-
gatória a realização do Teste 
do Coraçãozinho (exame de 
oximetria de pulso) em todos 
os recém-nascidos nos berçários 
das maternidades públicas e 
privadas de Pindamonhangaba”.

Ao usar a tribuna para agra-
decer o apoio de todos os par-
lamentares, o vereador Magrão 
se emocionou e salientou que 
“esse teste é muito importante 
para as crianças da cidade. O 
SUS custeia esse exame mas 
não é obrigatório. Com essa Lei 
aprovada o exame de oximetria 
de pulso será obrigatório e vai 
salvar muitas vidas”. 

O casal Adriano Mantoni e 
Fernanda e o filho Miguel acom-
panharam a votação. O menino, 
de apenas 7 meses que teve diag-
nóstico de cardiopatia congênita, 

Demonstrando total apoio à educação e ao esporte de Pindamonhan-
gaba, o vereador Professor Eric (PR), durante a 20ª Sessão Ordinária, 
ressaltou na Tribuna Livre, o trabalho que vêm realizando pela perma-
nência do Projeto “Escola Excelência Esportiva”. “Tive a oportunidade 
de conhecer de perto o projeto. É uma iniciativa maravilhosa, que 
valoriza as nossas crianças, mantendo-as ocupadas com a atividades 
educacionais na Escola Estadual Dirce Aparecida Pereira Marcondes 
e, esportivas no Centro Esportivo João Carlos de Oliveira, o João do 
Pulo”, afirmou o parlamentar. Diante de algumas informações de que 
o projeto seria extinto, o vereador Professor Eric imediatamente se 
reuniu com gestores, com a Secretária de Educação de Pinda, Beth 
Cursino, e com o Secretário de Esportes, Leandro Galdino. “Todos eles 
me afirmaram que o projeto não vai acabar e vamos lutar para isso”.

Atualmente, a Escola Estadual “Dirce Pereira Aparecida Marcon-
des” recebe os alunos para as atividades educacionais. O vereador 
Professor Eric explicou que a principal dificuldade hoje é o gasto com 
o transporte dos alunos. “A Prefeitura gasta em média mais de R$ 3 
milhões com o transporte dos alunos e, por isso, muitos deles, mora-
dores de bairros distantes não conseguem participar das atividades. 
Por isso, elaborei requerimentos ao prefeito, solicitando a criação de 
mais três polos do Programa Escola Excelência Esportiva, sendo um 
no bairro Araretama, em Moreira César e na região leste da cidade. 
E quero agradecer os pais que compareceram a esta Casa de Leis e 
volto a afirmar que o projeto não pode, não deve e não vai acabar”, 

Professor Eric luta pela 
permanência do Projeto 
Escola Excelência Esportiva

concluiu o vereador Professor Eric, afirmando também que o Programa 
Escola Excelência Esportiva é uma iniciativa pioneira, sendo que o 
aluno tem a oportunidade de estudar e praticar esportes, contribuindo 
com a formação humana e esportiva, formando cidadãos críticos e 
preparados para ingressar em uma sociedade melhor. 

Vereador Professor eric juntamente com Pais e alunos do Programa excelência 
esPortiVa no Plenário da câmara

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) que 
vem cobrando, em caráter 
de urgência, a construção 
da alça de acesso ao Viadu-
to do bairro das Campinas, 
ligando a estrada municipal 
Canta Galo à Rua José Bene-
dito Quirino, foi informado 
que já foi feita a negociação 
entre a Prefeitura e os pro-
prietários da área que será 
necessária para construção 
do acesso.

Hoje, o viaduto do bairro 
das Campinas é uma realida-
de e o vereador Cal agradece 
à Prefeitura  e à todos que 
ajudaram nessa conquista, 
principalmente a partici-
pação da comunidade e do 
deputado federal Arnaldo 
Faria de Sá (PTB). A porta 
de entrada e saída do bairro 
será o viaduto e, com isso, 
todo o trânsito vai ser feito 
pela rua José Benedito Qui-
rino. “O acesso é necessário 
principalmente para quem 
vem pela Via Dutra - sentido 

Cal cobra construção 
de alça de acesso no 
viaduto das Campinas

São Paulo-Rio e tem que 
atravessar a rodovia para ir 
até o bairro Cidade Nova e 
região industrial”, enfatiza 
o Vereador Cal.

Praça no
Loteamento Azeredo
Em nome da população 

do Azeredo, o vereador Cal 
está agradecendo ao Prefei-
to Vito Ardito, em especial 
ao Bene, que organizou 
abaixo assinado, pedindo a 
construção da tão sonhada 
praça naquele bairro. A obra 
já está se iniciando e deverá 
proporcionar uma área de 
encontro para as famílias, 
valorizando, assim, bastante 
aquela região de Pindamo-
nhangaba.

Vereador cal (destaque) agradece ao Prefeito Pelo início da construção da Praça no azeredo 

Magrão se sensibiliza e 
consegue a aprovação do 
“Teste do Coraçãozinho”

foi submetido a cirurgia há um 
mês, e hoje está em recuperação. 
Miguel abrilhantou a noite da 
Sessão Ordinária, onde presen-
ciou a aprovação do Projeto de 
Lei do Teste  do Coraçãozinho.

Projeto aprovado
O artigo 2º do Projeto de 

Lei aprovado determina que “o 
exame deverá ser realizado nos 
membros superiores e inferiores 
dos recém-nascidos, ainda no 
berçário e após as primeiras 24 
horas de vida da criança e antes 
da alta hospitalar”.

O autor do projeto, vereador 
Magrão  afirmou que “a realiza-
ção desse exame é uma antiga 
reivindicação da Associação de 
Assistência à Criança Cardiopa-
ta – Pequenos Corações”. Para 
Magrão, “a realização do Teste 
do Coraçãozinho minimiza os 
riscos de defeitos congênitos 
mais letais decorrentes da au-
sência de diagnóstico precoce”.

Ele concluiu observando 
que “essa é uma ferramenta 
importante para salvar a vidas 
das nossas crianças”.

dra.fláVia mantoVani, o casal fernanda e adriano com o filho miguel e o 
Vereador magrão

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) pede ao 
Poder Executivo e ao De-
partamento de Obras, a 
recuperação asfáltica das 
ruas do Residencial Cris-
pim, principalmente da rua 
Pedro da Cruz Salgado, 
próximo aos nº 22, 142, 
139, 68, 65 e 60, pois to-
das estas residências estão 
com as estruturas das ruas 
abaladas devido ao afunda-
mento do asfalto e também 
da guia, devido os inúmeros 
caminhões pesados que por 
ali passam diariamente.

Toninho da Farmácia 
solicita recuperação do 
asfalto do Residencial Crispim

Tubos 
de Concreto
O vereador Toninho da 

Farmácia solicita ao Exe-
cutivo, explicações sobre a 
retirada dos tubos de con-
creto que seriam usados na 
canalização da valeta que 
fica na área verde da rua 
Felisbino de Almeida, tam-
bém no Residencial Cris-
pim. “Faço esta solicitação, 
pois há mais de sete anos 
que estamos lutando para 
que esta valeta seja cana-
lizada”, destaca o vereador 
Toninho da Farmácia.

F e s t a  d e  S a n t o  A n t ô n i o
B a i r ro  d o  B o s q u e

d e  0 7  a  1 6  d e  j u n h o
Ve n h a  P re s t i g i a r !

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) demons-
trou muito otimismo com a 
Audiência Pública realizada 
nesta quarta-feira, dia 12, no 
plenário da Câmara para tratar 
da instalação de um Centro de 
Triagem e Recuperação para 
Dependentes Químicos em 
Pindamonhangaba. 

Janio explicou que “Pin-
damonhangaba é um corre-
dor muito perigoso para o 
multiplicação de dependentes 
químicos e que pôde perce-
ber isso nas suas conversas 
com moradores no período 
eleitoral. Ele afirmou que 
“claramente deu para perce-
ber a dimensão do problema 
existente em nossa cidade e 
que se não tomarmos provi-
dências muito rapidamente a 
droga estará batendo em todas 
as portas”. 

O vereador Felipe César - FC 
(PMDB), reitera ao Governo 
Federal, através do Ministério 
da Educação a possibilidade de 
instalação de uma faculdade pú-
blica federal em Pindamonhan-
gaba com cursos de diversas 
áreas para beneficiar a juventude 
da região metropolitana do Vale 
do Paraíba.

De acordo com o vereador, 
esta iniciativa se faz necessária 
para dar condições aos jovens, 

Janio demonstra otimismo com 
criação de Casa de Recuperação 
para Dependentes Químicos

Segundo Janio Lerario, 
este Centro de Recuperação 
irá beneficiar várias famílias 
de nossa cidade que sofrem 
vendo nossos jovens envolvi-
dos com o mundo das drogas.

O vereador do PSDB ob-
servou também que “com a 
instalação desta unidade em 
Pindamonhangaba, o paciente 
e sua família deverão usufruir 
do tratamento”.

“Acredito que o projeto 
poderá contar com redes as-
sistenciais e os profissionais 
da área poderão ser redire-
cionados para o projeto de 
recuperação de dependentes 
químicos no município. E, 
assim, os trabalhos poderão 
ser acompanhados passo a 
passo, desde a crise aguda até 
o retorno de sua vida normal 
junto a seus familiares”, fina-
lizou Janio.

Felipe César – FC 
reitera instalação de uma 
faculdade pública federal

federal só tem nas capitais e 
estamos quase no centro de dois 
estados importantes da região 
sudeste e nossa região não conta 
com este tipo de ensino federal 
gratuito”, destaca o vereador 
Felipe César – FC.

Casas populares
na Zona Rural
O vereador Felipe César – 

FC também reitera ao prefeito, 
estudos visando a construção de 
casas populares na zona rural de 
Pindamonhangaba.

O vereador pede a cons-
trução de casas populares 
nos bairros: Ribeirão Grande, 
Colmeia, Cruz Pequena, Cruz 
Grande, Bom Sucesso, Mandu, 
entre outros.

De acordo com o vereador 
Felipe César - FC, nas ad-
ministrações passadas foram 
realizadas diversas desapro-
priações que podem atender a 
este projeto. “Precisamos fixar 
o homem no campo, dando con-
dições dignas para sua moradia. 
Até hoje, o que temos visto é a 
construção de casas populares 
na cidade. Precisamos também 
nos preocupar com o trabalha-
dor rural”, destaca o vereador.

Hospital municipal no
Distrito de Moreira César
Outro pedido reiterado pelo 

vereador Felipe César – FC é a 
realização de estudos e provi-
dências para a implantação de 
um Hospital Municipal, para 
atender a região do Distrito de 
Moreira César.

De acordo com o vereador, 
é importante ressaltar que o 
Distrito conta hoje com uma 
população superior a 50 mil 
habitantes e o atendimento 
na área da saúde necessita de 
melhorias, conforme relatado 
pela própria população desta 
importante região do município.

sobretudo os mais carentes, de 
ter acesso à formação superior 
de forma gratuita. A necessida-
de desta região é de uma facul-
dade pública federal, nos cursos 
como medicina, engenharia, 
arquitetura, matemática, quí-
mica e física, visando atender 
a demanda de estudantes que 
não tem condições de pagar um 
ensino superior de qualidade.

O vereador Felipe César 
– FC, disse que algumas tra-
tativas neste sentido já foram 
realizadas, e as chances de nossa 
cidade ter um ensino federal de 
qualidade são muitas. “Sem 
contar que o ensino superior 

Diretoria De ComuniCação/CVP

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

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

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

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

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

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

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

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
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Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP
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Vereador janio ardito lerario

Vereador feliPe césar - fc



TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, sexta-feira, 14 de junho de 2013 7O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

da Diretoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

ORDEM DO DIA

21ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 17 de junho de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 51/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2014 e dá outras providências”.

 Pindamonhangaba, 12 de junho de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

Obs.: Art. 256 do Regimento Interno: As sessões nas quais se discutem as Leis Orçamentárias terão 
a Ordem do Dia preferencialmente reservada a essas matérias e o Expediente ficará reduzido a trinta 
minutos, contados do final da votação da Ata.

Projetos de Lei em Fase de Tramitação:  ANO 2013.
1. Projeto de Lei n° 01/2013, do Vereador Martim Cesar, que “Denomina uma via pública do Município, no Loteamento Vitória Vale III, de BENEDICTO CLAUDIANO”. 
(Adiado por 60 dias – 17/05/2013).
2. Projeto de Lei n° 02/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina o Parque da Juventude de LIGIA MARIA FERREIRA DA FONSECA”.
3. Projeto de Lei n° 03/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina Rua Particular de LUIZ GREGÓRIO”.
4. Projeto de Lei n° 04/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina uma rotatória do Município, localizada na Rodovia Caio Gomes Figueiredo, de MARIANA AUGUSTA 
FERNANDES DE QUEIROZ”. (Adiada – aguardando documentação).
5. Projeto de Lei n° 05/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina Travessa no Bairro Cruz Pequena de MARIA JOSÉ CARDOSO DA SILVA”. (Adiado por 30 dias – 15/05/2013)
6. Projeto de Lei n° 06/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Dispõe sobre exigências urbanísticas para projetos de loteamentos”. (Adiado por 60 dias – 12/07/2013).
7. Projeto de Lei n° 07/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Creche do Loteamento de Interesse Social Liberdade, no Distrito de Moreira César, de 
ESMERALDA SILVA RAMOS”. (Adiado – aguardando complementação de documentos)
8. Projeto de Lei n° 08/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Escola Municipal do Residencial Morumbi, de Professora ODETE CORRÊA MADUREIRA”.
9. Projeto de Lei n° 10/2013, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Denomina o Centro Comunitário do Loteamento Mombaça de MARIA SACRAMENTO DA SILVA”.
10. Projeto de Lei n° 11/2013, do Vereador Antonio Alves da Silva, que “Denomina o Centro Comunitário do Loteamento Residencial Vila São Paulo de CENTRO COMUNITÁRIO 
PROFESSORA FRANCISCA PIRES VIEIRA (Dona Chiquinha)”.
11. Projeto de Lei n° 12/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Creche localizada na Rua Major José dos Santos Moreira, em terreno desapropriado do 
Sindicato Rural de Pindamonhangaba de TEREZINHA MACEDO PEDRO DE ANDRADE”.
12. Projeto de Lei n° 17/2013, do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão, que “Denomina a UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, localizada na Alameda das Grevíleas 
II, no Bairro Terra dos Ipês II, neste município, de BENEDITO MARCELINO DA SILVA”.
13. Projeto de Lei n° 25/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de caderneta de vacinação para matrícula anual na rede municipal 
pública e privada de ensino do Município de Pindamonhangaba”. (Adiado por 60 dias – 09/08/2013).
14. Projeto de Lei n° 30/2013, do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão, que “Autoriza o Município de Pindamonhangaba a firmar convênio com Escolas Particulares de 
Educação Infantil, objetivando o aumento de ofertas de vagas com a concessão de “Bolsas Creches” às crianças que não obtenham vagas na rede municipal e dá outras providências”. 
15. Projeto de Lei n° 57/2013, do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão, que “Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Remédio em Casa e dá outras providências”.
16. Projeto de Lei n° 61/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispensa os motoristas de táxi do uso de cartões da zona azul por até 30 (trinta) minutos e dá outras providências”. 
(Adiado por 30 dias – 03/07/2013).
17. Projeto de Lei n° 62/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe sobre a inclusão da matéria EDUCAÇÃO CÍVICA E VALORES HUMANOS como atividade extracurricular, 
nas Escolas Públicas Municipais, e dá outras providências”. (Adiado por 15 dias – 18/06/2013).
18. Projeto de Lei n° 65/2013, do Vereador Felipe César, que “Institui a Campanha Permanente contra a OBESIDADE NAS ESCOLAS Públicas do Município de Pindamonhangaba”.
19. Projeto de Lei n° 66/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe sobre a realização de exame para detectar perda de audição em alunos regularmente matriculados em Creches, 
EMEIs e EMEFs da Rede Municipal de Ensino de Pindamonhangaba”.
20. Projeto de Lei n° 67/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de cadeiras de rodas em escolas privadas e públicas municipais, 
localizadas no município de Pindamonhangaba e dá outras providências”.
21. Projeto de Lei n° 68/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de estacionamentos divulgarem a Apólice de Seguro para garantia dos usuários, 
e dá outras providências”.
22. Projeto de Lei n° 69/2013, do Vereador Felipe César, que “Torna obrigatório o uso de lanternas acesas pelos veículos de transporte coletivo escolar, bem como os veículos de 
autoescola, durante o dia, em todas as vias”. (Há Emenda Modificativa).
23. Projeto de Lei n° 71/2013, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Denomina de JOSÉ ESTEVAM DE AMORIM a Rua 3 do Bairro Loteamento Alto do Piracuama”.
24. Projeto de Lei n° 72/2013, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Denomina de JOÃO EGÍDIO DA CUNHA a estrada que fica entre os bairros Rodeio e Oliveiras”.
25. Projeto de Lei n° 73/2013, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Denomina de JOSÉ LOURENÇO a Rua 5 do Bairro Loteamento Alto do Piracuama”.
26. Projeto de Lei n° 74/2013, do Vereador Professor Osvaldo Negrão, que “Institui Projeto Social Esportivo na cidade de Pindamonhangaba e dá outras providências”.
27. Projeto de Lei n° 75/2013, do Vereador Antonio Alves da Silva, que “Dispõe sobre a criação de uma Unidade Móvel para atendimento Médico-Veterinário e dá outras providências”.
28. Projeto de Lei n° 76/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe sobre o patrocínio de centros esportivos municipais por empresas”.
29. Projeto de Lei n° 77/2013, do Vereador Felipe César, que “Cria o Programa de Alimentação diferenciada para crianças diabéticas, na rede municipal de ensino”.
30. Projeto de Lei n° 78/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Institui o Dia Internacional de Combate às Drogas no Município de Pindamonhangaba”. (Adiado 
por 30 dias – 03/07/2013).
34. Projeto de Lei n° 83/2013, do Vereador Felipe César, que “Torna obrigatório aos estabelecimentos comerciais tipo “Shopping Center”, com mais de 30 (trinta) lojas, disponi-
bilizarem aos clientes serviços de enfermaria para pronto atendimento e determina outras providências”. 

Proposta de Emenda à Lei Orgânica: ANO 2013.
1. Proposta de Emenda à Lei Orgânica n° 01/2013, do Vereador Felipe César e outros, que “Dá nova redação ao § 2° do Artigo 8° da Lei Orgânica Municipal”. (Aprovado em 1° Turno)

Sempre atuante e parti-
cipativo para uma melhor 
qualidade de vida para nos-
sos munícipes, o vereador 
Dr. Marcos Aurélio Villardi 
(PR) esteve na última se-
gunda-feira, dia 10, visitan-
do as obras da construção da 
futura Escola REMEFI no 
bairro do Morumbi. Esta era 
uma luta contínua do parla-
mentar, onde houve muito 
empenho e dedicação, já 
que o Dr. Marcos Aurélio 
apresentou, por diversas 
vezes, em sessão ordinária 
na Câmara dos Vereado-
res, o requerimento nº 
101/2011 solicitando a 
construção desta REMEFI 
no Morumbi. 

O vereador alega que 
“nossas REMEFIs tem 
como principais caracte-
rísticas suas instalações 
que contam com acesso 
à internet, TV, DVD, co-
zinha e algumas também 
contam com  acessibili-
dade para pessoas por-
tadoras de necessidades 
especiais, além de contar 
com ótimos professores e 
profissionais qualificados 
e capacitados para educar e 
orientar nossos filhos”. Por 
isso, o vereador Dr. Marcos 
Aurélio afirmou que fica 
muito feliz e satisfeito com 
mais esta conquista para 
nossa população. “Quando 
o assunto é educar nossos 

filhos e os preparar para 
um futuro melhor, sempre 
temos que agir com priori-
dade”, enfatizou o vereador 
Dr. Marcos Aurélio.

Centro Comunitário
Vila Prado
O vereador Dr. Marcos 

Aurélio e os moradores da 
Vila Prado conseguiram que 
a Prefeitura e seus órgãos 
competentes iniciassem as 
obras de reforma do Centro 
Comunitário do bairro. Está 

prevista a colocação de novas 
portas, troca de forros, higie-
nização, pinturas e outros be-
nefícios. “Temos que cuidar 
de nosso patrimônio, pois o 
Centro Comunitário é local 
de entretenimento e lazer dos 
nossos munícipes”, observou 
o vereador Dr. Marcos Auré-
lio Villardi.  

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicitou ao Execu-
tivo, estudos e providências 
para a construção de um 
Centro Comunitário, no 
Loteamento Vila Suíça e a 
implantação de uma AMI 
(Academia da Melhor Idade) 
e um Parque de Recreação 
Infantil, promovendo uma 
melhor qualidade de vida aos 
moradores.

Travessa 
Gregório Casagrande
O vereador Martim Cesar 

reitera ao prefeito a realiza-
ção de estudos para que seja 
feita melhoria asfáltica e a 

Martim Cesar pede 
construção de um Centro 
Comunitário na Vila Suíça

colocação de guias e sarje-
tas na Travessa denominada 
Gregório Casagrande, que 
liga a avenida Wilson Soares 
de Freitas, no Loteamento 
Campo Belo e a rua João 
Baptista Passos, no Residen-
cial Jardim Aurora, pois a 
mesma ainda não tem asfalto 
e com as constantes chuvas, 
aumentam-se os buracos na 
rua, tendo em vista o acúmulo 
de água, que vêm servindo 
de criadouro para os mos-
quitos da dengue, causando 
transtorno e colocando em 
risco a saúde dos moradores, 
comenta o Vereador.

Vereador MartiM Cesar 
reitera pedido de estudos 
para Melhoria asfáltiCa 
e a ColoCação de guias 
e sarjetas na traVessa 
gregório Casagrande

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

Roderley Miotto e Prefeitura 
se reúnem com os Correios 
para trazer solução para Pinda

“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”

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 pre-
sentes a coordenadoria dos 
Correios, Luis, gerente de dis-
tribuição do Vale; Adalberto, 
coordenador de distribuição de 
Taubaté e Região; José Ivair, 
gerente do centro de distribuição 
de Pinda; Valter, gerente Opera-
cional de Região; o secretário 
de Planejamento, Jorge Samahá 
e o Prefeito Vito Ardito (PSDB).

“Nós queremos que os mu-
nícipes recebam suas corres-
pondências corretamente. E em 
reunião com a Prefeitura e os 
Correios conseguimos acertar 
para normalizar a situação do 

roderley Miotto, seCretário de planejaMento, jorge saMaha, prefeito Vito ardito e 
Coordenadoria dos Correios na reunião que aConteCeu eM pindaMonhangaba

Liberdade, Vitória Park e resolver 
alguns problemas nas zonas rurais 
que não têm caixa postal comu-
nitária”, enfatiza o parlamentar.

Durante a reunião foram 
discutidos melhorias nos servi-
ços dos Correios para o bairro 
Shangri-lá, Goiabal, Parque das 
Palmeiras, Lago Azul, Liberda-
de, Vitória Parque, Atanásio e 
Masson. O órgão afirmou que 
vai se empenhar para resolver a 
situação.

“Nesta quinta-feira fecha-
mos uma parceria muito forte, 
pensando na população de Pin-
damonhangaba, para resolver os 
problemas dos bairros, e junto 
com a população, os Correios e 
a Prefeitura nós estamos viabi-
lizando uma possibilidade para 
todos receberem suas cartas e 
contas no seu bairro”, finaliza o 
vereador Roderley Miotto.

Diretoria De ComuniCação/CVP

Professor Osvaldo 
agradece à Prefeitura pela 
realização de benfeitorias

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

O vereador Professor Os-
valdo 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 urbani-
zação do lugar, que contribuirá 
para melhorar a situação onde 
são realizadas as aulas de instru-
ções de motocicletas pelas Au-
to-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 es-
tão 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

Diretoria De ComuniCação/CVP

Palácio legislativo Dr. geralDo José roDrigues alckmin

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

acesse: www.camaraPinDa.sP.gov.br

Departamento De ComuniCação

diretora de CoMuniCação:
natália lugli Sper

assistentes de iMprensa parlaMentar:
luiz CarloS pinto (mtb 32.783)

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

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

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Diretoria De ComuniCação/CVP

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

Dr. Marcos Aurélio visita 
obras da Escola REMEFI 
no bairro do Morumbi

Vereador dr. MarCos aurélio Villardi
Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

Nesta última quarta-feira, 
dia 12 de junho, o Presidente 
da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, Ricardo 
Piorino (PDT), presidiu a Au-
diência Pública que discutiu as 
diretrizes para implantação de 
uma “Casa para Recuperação 
de Dependentes Químicos” em 
nossa cidade.

A “reunião” contou com a 
presença de um grande número 
de pessoas, dentre as quais, 
diversas autoridades locais e 
regionais: Prefeito Vito Ardito 
Lerario, Presidente da OAB 
local, Dr. Marcel, Delegado 
de Polícia, Dr. Vicente Lou-
renço Lagioto, Comandante 
da Polícia Militar, Capitão 
Cavalheiro, Promotores de 
Justiça, Dr. Leonardo Rezeck 
Pereira e Dr. Carlos Eduardo 
Paccielo, Deputado Estadual, 
Padre Afonso, Dra. Yara Ba-
tista de Medeiros, vereadores, 
além dos protagonistas desta 
Audiência: o palestrante, 
Promotor de Justiça da cidade 
de Presidente Prudente, Dr. 
André Felício Tuffy, que é um 
dos fundadores do “Instituto 
Mariana Braga”, casa mode-
lo, especializada no assunto, 
e o  missionário “Dunga” da 
Canção Nova.

“Obtivemos o resultado 

Ricardo Piorino 
agradece apoio recebido
“obtiVEmos o rEsultado PrEtEndido”

pretendido, com total aval do 
nosso Prefeito Vito”, afirmou 
Piorino.

Gostaria de agradecer a 
todos que compareceram, 
especialmente ao Promotor 
de Justiça Dr. André, que 
gentilmente se deslocou de sua 
cidade (cerca de 700 km), abri-
lhantando a audiência com uma 
belíssima explanação sobre 
assunto, oferecendo ainda total 
apoio para implantação de uma 
instituição similar em nossa 
cidade, em razão de sua ampla 
experiência. “Nosso grande 
amigo “Dunga” também fez 
a diferença na abordagem 
do tema, e da mesma forma 
deixou claro que vai nos au-
xiliar para implantarmos a tão 
sonhada e necessária Casa para 
Recuperação de Dependentes 
Químicos”, destacou Ricardo 
Piorino.

“Agora vamos aguardar o 
início dos trabalhos, conforme 
prometeu nosso Prefeito Vito 
Ardito Lerário”, enfatizou o 
vereador.

Segundo Piorino, a prá-
tica de políticas públicas é o 
caminho mais forte para com-
batermos os problemas sociais, 
lembrando da importância que 
o assunto reflete na área da 
Segurança Pública.

o presidente da CâMara, Vereador riCardo piorino (no Centro da Mesa) e autoridades 
ConVidadas aCoMpanhaM a palestra do Missionário dunga, da Canção noVa
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Pinda no Festival de 
Danças Circulares do Vale

“Clássicos em Cena” traz Coral Jovem 
Mackenzie ao museu neste final de semana

Pinda na Secretaria 
de Cultura do Estado
Representantes da Prefeitura de Pindamonhangaba participa-
ram de uma reunião na Secretaria de Cultura do Estado, na 
quarta-feira (12), apresentando projetos culturais da cida-
de. O trabalho, que está sendo realizado em Pinda na área 
de cultura, foi elogiado e ficou o compromisso do Estado de 
apoiar com duas atrações para o aniversário da cidade. 

Representantes da Prefeitura e Estado em reunião

Mapa Cultural terá apresentações 
de teatro, dança e música

“Benedito em Cores” 
continua até dia 3

Programação 
cultural
por e-mail

As pessoas interessadas 
em receber em seu e-mail 
a programação cultural re-
alizada pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba podem 
enviar um e-mail para cul-
tura.pindamonhangaba@
hotmail.com . A equipe do 
Departamento de Cultura 
enviará, mensalmente, a 
agenda com as novidades 
de seus eventos.  Apoie 
o movimento cultural de 
Pindamonhangaba.

Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba rece-

be, neste sábado (15), o pro-
jeto “Clássicos em Cena”, 
no Museu Histórico e Peda-
gógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina. O projeto traz o 
Coral Jovem Mackenzie, for-
mado por alunos, ex-alunos e 
convidados da Universidade 
Mackenzie, a partir das 19 
horas. A entrada é gratuita. 

No repertório, músicas 
de artistas nacionais e inter-
nacionais serão executadas 
com um tempero especial. 
Figuram composições de 
John Lennon e Paul McCar-
tney, Lulu Santos e Gilberto 
Gil, entre outras.  

As apresentações contam 
com comentários do maestro 
Parcival Módolo, regente e 
professor com carreira inter-
nacional. As explicações de 
Parcival aproximam o público, 
cumprindo o objetivo do pro-
jeto idealizado pela Direção 
Cultura, que já percorreu mais 
de dez cidades desde 2000. 

Além de diversas apre-
sentações pelo Brasil, países 
como França e Argentina 
também figuram no histórico 
do grupo que encanta adultos 
e crianças.

A realização é da Direção 
Cultura, produtora especialis-
ta em projetos patrocinados 
via leis de incentivo fiscal. As 
apresentações previstas para 
Pindamonhangaba têm apoio 
da Secretaria de Educação e 
Cultura e patrocínio da Ger-
dau, viabilizado pelo ProAC 
- Programa de Ação Cultural, 
da Secretaria de Estado da 
Cultura, que permite a desti-
nação de parte do ICMS para 
projetos culturais.

Eventos da 
cidade na 
internet

O site da Prefeitura de 
Pindamonhangaba está com 
uma página especial do De-
partamento de Turismo, com 
todos os eventos da cidade. 
Para conferir, basta acessar 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br/turismo e clicar 
no botão Agenda. E os em-
preendedores da cidade que 
quiserem divulgar seu evento 
não apenas no site, mas onde 
o Turismo estiver presente, 
basta entrar em contato com 
o Departamento de Turismo, 
no 3643-1761. 

Coral Jovem Mackenzie, atração de sábado do Projeto Clássicos em Cena

Maria Fernanda Munhoz
A edição municipal do 

Mapa Cultural Paulista teve 
início em Pindamonhangaba 
com a exposição dos traba-
lhos de artes visuais, literatu-
ra e vídeo, no Museu Históri-
co e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina. As pró-
ximas apresentações serão 
de teatro, dança e música, de 
21 e 23 de junho, quando o 
evento será encerrado.

As exposições de artes vi-
suais englobam os trabalhos 

Faces”, da Cia. Coletivo das 
Tormentas; dia 22, às 20h30, 
no mesmo local, a peça 
“Além da Palavra”, da Cia. 
TEP – Teatro Experimental 
de Pindamonhangaba; no dia 
23, no Bosque da Princesa, 
às 10 horas, a peça “Giselle”, 
com o Núcleo Cênico de Te-
atro; e no mesmo dia 23, só 
que às 15 horas, “A Farsa do 
Advogado Pathelin”, com a 
TEP. 

Dança e Música
As apresentações de dan-

ça serão realizadas no centro 
comunitário do Bosque, no 
dia 23, a partir das 19 ho-
ras. Apresentam-se o projeto 
Saindo das Ruas e a Escola 
de Ballet Júlia Pyles. 

A categoria música instru-
mental tem como represen-
tante a Camerata Orquestra 
Jovem de Pindamonhangaba, 
que se apresenta no dia 23, às 
20 horas, também no centro 
comunitário do Bosque. 

Toda a comunidade está 
convidada a conferir as obras 
inscritas a representar Pinda-
monhangaba na fase estadual 
do Mapa. Além da opinião do 
público, os trabalhos serão 
analisados por uma comissão 
julgadora, que definirá os fi-
nalistas da fase municipal, 
representantes da cidade na 
fase regional. O anúncio será 
feito após a apresentação de 
música instrumental.  

em artes plásticas, desenho 
de humor e fotografia. De 
literatura, as obras de conto, 
poema e crônica. Essas mos-
tras, mais a dos trabalhos em 
vídeo, podem ser conferidas 
de segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas, gratuitamente, 
no museu, até o dia 22 de ju-
nho. 

Teatro
As apresentações de tea-

tro serão no dia 21, às 20h30, 
no centro comunitário do 
Bosque, a peça “Medeia em 

A exposição “Benedito 
em Cores”, continuará sendo 
realizada no Museu de Pin-
damonhangaba até o dia 3 de 
julho, com os trabalhos do 
artista plástico Vicente José 
de Sampaio Filho, apresen-
tando várias versões de São 
Benedito, por meio de apli-

cações em tecido. A visitação 
é gratuita e aberta de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 17 
horas. 

O Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina fica na rua 
Marechal Deodoro da Fonse-
ca, s/nº, centro. 

A exposição tem entrada gratuita

Pindamonhangaba participará do IV Festival de Danças 
Circulares do Vale do Paraíba, que será realizado no 
dia 10 de agosto, em Santa Branca-SP. A cidade será 
representada pelos focalizadores Isabel Moraes e João 
Junqueira, que desenvolvem o projeto em Pinda, em 
conjunto com o Departamento de Cultura da Prefeitura, 
realizando as rodas de dança circular todo último domingo 
do mês no Bosque da Princesa. 

Final de semana com música e animação no Nosso Bairro
daniela Gonçalves 

Os moradores do Arareta-
ma poderão soltar a voz neste 
final de semana no projeto 
Nosso Bairro. Além das ofi-
cinais diárias, os sábados e 
os domingos no projeto são 
preenchidos com uma pro-
gramação especial, destinada 
a todas as idades, com a fina-
lidade de informar e também 
divertir aqueles que frequen-
tam o projeto.

No sábado (15), os mo-
radores podem participar do 
atendimento social, das 8 às 
12 horas, com diversas orien-
tações. 

Para aqueles que gostam 

de mostrar seu talento, como 
dançar e cantar, no domingo 
(16), os moradores poderão 
se divertir com um concurso 
de dança e videokê a partir 
das 13h30. A mostra de ta-
lentos será para todas as ida-
des. Para participar é preciso 
fazer a inscrição meia hora 
antes do evento.

É importante lembrar que 
todas as atividades do projeto 
Nosso Bairro são gratuitas. 

O projeto tem atrações 
gratuitas para todas as 

idades no Araretama

Divulgação

Sônia Veloso

Divulgação

Divulgação

Daniela Gonçalves Daniela Gonçalves

Célia Lima

Além da 
Palavra 

e Medéia 
em Faces, 

participantes 
da categoria 

Teatro, 
que se 

apresentarão 
no centro 

comunitário 
do bairro do 

Bosque
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Cintia Camargo
A população do Santa Ce-

cília participou, no último dia 
6, de uma reunião naquele 
bairro onde, junto à adminis-
tração municipal, pôde votar 
e escolher as obras para a co-
munidade.

O encontro aconteceu no 
Centro Educacional Muni-
cipal “Joaquim Ferreira de 
Mello Filho” e contou com a 
presença de muitos muníci-
pes interessados em votar por 
obras que tragam benefícios 
ao bairro.

Douglas Claudino dos 
Santos, bancário, afirmou que 
a reunião é uma oportunidade 
da população opinar sobre os 
caminhos que o bairro pode 
tomar. “Considero um desa-
fio à administração abrir este 
espaço junto à comunidade”, 
disse Santos.

A veterinária Lígia Salo-
mão também mostrou-se sa-
tisfeita com a iniciativa. Ela 
solicitou ainda o estudo para 
a instalação de lombadas em 
alguns locais do bairro, nos 
quais considera o trânsito pe-
rigoso aos pedestres e ciclistas.

Para a baiana Marilene 
Macedo da Silva, moradora 
em Pindamonhangaba há 5 
anos, esse contato com a ad-
ministração municipal é mui-
to interessante. “É a chance de 
cobrar e questionar do Poder 
Executivo novas oportunida-
des e maiores benefícios para 
o nosso bairro”, disse Marile-
ne. Mãe de um garoto de 15 
anos, ela solicitou também a 
implantação de mais ativida-
des para os jovens na cidade, 
preparando-os para o futuro. 

Os moradores – após a 
votação – escolheram como 
obras a construção de um espa-
ço para as aulas de catequese e 
a reforma do telhado da creche 
e do centro comunitário. 

População do bairro Santa Cecília define 
obras e aprova iniciativa da administração

maria Fernanda munhoz
As obras na rua Bicudo 

Leme, região central da ci-
dade, estão em fase de finali-
zação. O local recebeu obras 
de drenagem, por meio da 
conclusão de uma galeria e 
execução de sarjetões, além 
do nivelamento de guias e 
sarjetas. As calçadas também 
estão recebendo melhorias na 
iluminação, por meio da ins-
talação de novos pontos de 
luz, melhorando a segurança 
dos pedestres e lojistas. 

Nos últimos dias 8 e 10, 
trechos da Bicudo Leme esti-
veram interditados para a re-
alização do recapeamento do 
asfalto. O próximo passo será 
a sinalização, com a pintura 
do solo e a instalação de pla-

Tenaris entrega prêmios a 200 
alunos por excelência no estudo

Lígia Salomão

Marilene Macedo da Silva

Douglas dos Santos

Comunidade do Santa Cecília compareceu à reunião e escolheu as prioridades para o bairro

A equipe da Subprefeitura de Moreira César 
realizou, na última semana, o reparo na rede 
de esgoto da creche Maria Benedita Cabral 
San Martin, no Feital. O serviço evitará o 
entupimento da rede, na época das chuvas. 

Reparo na Rede de Esgoto

Cintia Camargo
Aconteceu nessa quarta-

-feira (12), no Clube da Tenaris 
Confab, a cerimônia de pre-
miação do 7º Prêmio por Ex-
celência no Estudo. Esse pro-
grama foi lançado pela Tenaris 
com o objetivo de estimular, 
destacar e premiar estudantes 
que apresentem um excelente 
desempenho escolar.

A cerimônia de entrega dos 
prêmios teve a presença dos 
200 alunos beneficiados neste 
sétimo ano do programa, pais/
responsáveis, autoridades lo-
cais, diretoria da empresa e 
representantes de entidades 
beneficiadas pela Tenaris, além 
de representantes da Prefeitura 
de Pindamonhangaba.

Estes alunos foram selecio-
nados com base no desempe-
nho escolar apresentado no ano 
letivo de 2012 e recomendados 
pelos diretores das escolas par-
ticulares e estaduais e Etecs. 
Estas indicações são analisa-
das pela Diretoria Regional de 
Ensino de Pindamonhangaba 

Cada aluno recebeu um certificado e prêmio no valor de R$ 1 mil

para que os alunos possam ser 
escolhidos. Cada aluno recebeu 
um certificado e um prêmio de 
R$ 1 mil.

O Prêmio por Excelência 
no Estudo reflete a filosofia de 
responsabilidade social corpo-

rativa da Tenaris de “Ajudar a 
quem se ajuda”, incentivando a 
excelência na educação.

A empresa apoia diversas 
iniciativas da comunidade de 
Pindamonhangaba, tendo elei-
to as áreas de educação, saúde 

e meio ambiente como prio-
ritárias. Com essa postura, a 
Tenaris quer contribuir para o 
crescimento dos projetos lo-
cais, trabalhando para que se 
tornem sólidos, independentes 
e sustentáveis.

Novo asfalto garante segurança a 
pedestres e motoristas na rua Bicudo Leme

cas de trânsito. Nesses casos, 
de acordo com informações 
da Secretaria de Obras, não 
haverá mais necessidade de 

interdição total dos trechos. 
Atualmente, a equipe da 

Secretaria de Obras da Pre-
feitura está finalizando a 

parte das calçadas, no lado 
direito, próximo ao Batalhão 
Borba Gato. O lado esquer-
do da via será alargado.

Obras nas calçadas estão sendo finalizadas. As 
vias foram recapeadas e o próximo passo será a 
sinalização e a colocação de placas de trânsito

Célia Lima Célia Lima

Célia Lima Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima

Daniela Gonçalves

Divulgação
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br   -   visa_saude_pinda@yahoo.com.br

NOTA DE RETIFICAÇÃO
Razão Social: PAULO EDUARDO FLORENCIANO BOTOSSI  
Onde se lê Data de Validade: 07/06/2013 leia-se Data de Validade: 07/06/2014 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO PARA CIPA 
GESTÃO 2013/2014

MEMBROS TITULARES E SUPLENTES ELEITOS PELOS EMPREGADOS

Aos 10 dias do mês de junho de 2013, na sala de Reuniões do Departamento de Recursos Humanos, 
foram apurados os 1.986 (um mil, novecentos e oitenta e seis) votos, sendo 1.824 (um mil, oitocentos 
e vinte e quatro) votos válidos, 73 (setenta e três) votos em branco e 89 (oitenta e nove) votos nulos. 
O índice de abstenção foi de 45%, tendo em vista o efetivo celetista de 3.596 (três mil, quinhentos e 
noventa e seis) empregados (base: mês maio/2013) na Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. Dos 
1.824 (um mil, oitocentos e vinte e quatro) votos válidos apurados, chegou-se ao seguinte resultado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SESMT – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO 

TRABALHO

 

  





 


    
    
    
    
    


    
    
    
    




    
    
    
    
    


 

 

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.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Secretaria de Saúde e Assistência Social 
Audiência Pública

CONVOCAÇÃO PARA A 7ª REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DE 2013
Convocamos todos os Conselheiros e Conselheiras, titulares e suplentes do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Pindamonhangaba – Gestão 2012/2013, para a 7ª Reunião Extraordinária de 
2013, a realizar - se:
Dia:  14/06/2013                     
Horário:  9h (NOVE HORAS)
Local:  CRAS CENTRO
Pauta:
• Leitura e aprovação de atas
• Prestação de contas da verba Estadual - 2012
• Sugestão de data e local para a audiência pública das entidades

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

Sonia Rejane de Campos
Presidente em exercício

Conselho Municipal de Assistência Social

CONVOCAÇÃO - 11ª 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 “11ª Reunião Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem 
a seguir:

Pauta:
— Informes
— Leitura e aprovação de ata anterior
— Constituição e ratificação das Comissões 
— Deliberação sobre novo nº para o Curso “Assistente Administrativo” – IA3 - recomendação do 
Ministério do Trabalho para atender a resolução 723
— Deliberação de alteração do registro do programa Aprendiz Legal – CIEE para inclusão 
do Curso “Auxiliar de Produção” - recomendação do Ministério do Trabalho para atender a resolução 
723
— Outros assuntos pertinentes 

Dia:  18/06/2013 (terça-feira)
Horário:  17h (dezessete horas) 
Local:  AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Adriano Zanotti
Presidente

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

Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente

“QUEM TANTO TE AMAVA e estava sempre ao seu dispor, te 
valorizava mas você nunca me deu valor... Perdeu, perdeu, per-
deu...” – Thaeme & Thiago

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

ADPM Taubaté – 29/6 (sábado) - Show de Fernandinho, convi-
tes a vendaALOHA MUSIC HALL Tremembé -  14/6 (sexta) – Banda 
Brete e Geração Sertaneja. Primeiras 1.000 pessoas serão free. 

ARENA 101 Pinda - 14/6 (sexta) – Munhoz & Mariano. Estrada 
Municipal Antonio Marçon, 4.900. Tel (12) 3424-7676. Lista vip com 
Luzera – 9171-8990 e 7811-9776

ARRAIÁ DE SÃO JOÃO Aparecida – Pátio das Palmeiras (San-
tuário) - 14/6 (sexta) – Christian & Cristiano.15/6 (sábado) – Meninos 
de Goiás.16/6 (domingo) - Gino & Geno

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS Guará: QUINTA-FEIRA 
- 13/06 – Musical Arte. 20/6 – Pedro Romano. SÁBADO  - 15/06 – 
Alphavalle. 22/6 – Clave de Sol. Ingressos: R$ 15,00 (único). Tel (12) 
3122-3812

BAILE TÚNEL DO TEMPO – Colonial Plaza Hotel Pinda – 21/6 
(sexta) – Banda Ópus, de Taubaté. Em benefício da Casa da Ami-
zade, Lar São Judas Tadeu e Casa Transitória Fabiano de Cristo. 
Convites com Sandra Baruki Samahá e Kátia Cozzi

BAR DO SANTISTA Pinda –Som ao vivo todo domingo e vés-
pera de feriados, 18h.   Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo 
Mistura Brasil). Funciona de terça e domingo a partir das 17h

CASARÃO ROSEIRA – Quinta Sertaneja. Djs Digão e Juninho. 
Dois ambientes. Elas free até 23h. Dois ambientes.  Estrada Rosei-
ra-Aparecida

CERVEJARIA DO GORDO Lorena  - 15/6 (sábado) – Inimigos 
da HP.  www.cervejariadogordo.com.br. Tel(s): (12) 3157-6200

CHICKEN BEER Tremembé –  13/6 -  (quinta) – (Sertanejo). 
Banda Rodeio. 14/6 (sexta) – Videokê e 2º ambiente. 15/6 (sábado) 
– Videokê e 2º ambiente (funk). Estrada Tremembé/Taubaté (anexo 
ao Posto Alsan)

CLUBE DA VILA São Benedito Pinda – Realiza mais dois bailes 
no Recinto São Vito de Moreira César: 16/06 (domingo) – Banda 
Gold. 23/06 (domingo) - Banda 3 Gerações, de Silveiras. Clara Ro-
mão informa que já está sendo reformado o Sindicato da Vila São 
Benedito, e em agosto o baile voltará à Vila. Tel (12) 3642-2087

CLUBE DO LAZER Taubaté - QUARTA - 12/06 – Jaqueline. 
19/06 – Alphavalle. 26/06 – Kubanakan.DOMINGO - 16/06 – Ban-
da Premium. 21/6 (sexta) Bailes de Aniversário.  Banda Garcia 
(SP).  23/06 – NovaTropical. 30/06 – Marcos Fran (Aniversariantes). 
Traje esporte fi no (proibido tênis, sapatênis e camiseta). Tel. 3633-
5389/3011-0400

CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé  “Creix” - 15/06 (sábado) - 
Banda Tropicaliente. 22/06 – (sábado)  - Alphavalle. A direção do clu-
be realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 
22h, com deliciosa canja gratuita à 1h. Tel (12) 3674-2413

CROZARIOL Tremembé – 14/6 (sexta) – Bandas Arena, Grupo 
Pralana. Ronaldo Vielas, Douglas & Vinicius. Tel. (12) 3672.2576. 
www.crozariol.com.br

ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava –  14/6 (sexta) 
–  Bandas Brete e Geração Sertaneja. 15/6 (sábado) –  Fernando 
Fábio. 20/6 (quinta) – Fernando & Sorocaba. www.estancianativa-
sertaneja.com.br

EXPOGUARÁ 2013 – Recinto de Exposições de Guaratinguetá
21/06 - Luan Santana. 22/06 - Michel Teló. 23/06 - Jeito Moleque
FERROVIÁRIA Pinda -14/6 (sexta 21h) –Héron e Heitor. 21/6 

– César & Maycon. Sócio em dia não paga e pode retirar convite 
para não sócio. 21/6 (sexta 19h) – Festa junina. Quadrilha, comidas 
e bebidas típicas, prêmio ao melhor traje caipira e show com César 
& Maycon. Sócio em dia não paga e pode comprar convite para um 
amigo por R$ 5,00. Tel (12) 2126-4444. Site www.aaferroviaria.com.
br

LOKKAL Pinda – 15/6 (sábado 18h) – Ernesto Pavret com 
fl ashback melhor dos anos 60, 70 e 80. Rua José Humberto Go-

mes Filho, Jardim Imperial, em frente à Vinil
LUXÚRIA Tremembé – 19/6 (quarta) – Mc Da Leste, Mc Mateus 

Dada II, Muleke e Menor, Conexão Show, Vanessa Loira e muito 
mais. Estrada nova Taubaté/Tremembé, perto do Bem Vira

LUXÚRIA SHOW Aparecida – 21/6 (sexta 16h) – 360 litros de Skol 
na faixa. Homem R$ 15 e mulher R$ 10. Diversos Mcs e Djs com o 
melhor do pagofunk. R. Pedro Ramos Nogueira, 243, Ponte Alta

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

MUTLEY Taubaté - 15/6 (sábado) – Banda Áries.  Tel (12) 3632-
5540, 9184-4785 e 8134-9694. www.mutley.com.br

ÓBVIO CHOPERIA Pinda - 14/6  (sexta) – Bandas Schoolbell e 
Hartchets.  15/6 (sábado)  –Mr. Joke. 16/6 (domingo) – Sunday Rock 
Alternative. 3 bandas: Vida de Caçador, Dia de Fúria e Dora. Tel (12) 
3648-4913

PINDABAR Pindamonhangaba - 14/6 (sexta) –  Grupo Batuque 
Geral. 15/6 (sábado) - Os De Paula (Pagodão). 16/6 (domingo) – 
Grupo Sambrasil. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher.  Tel (12) 
3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126

RANCHO SANTA FÉ Aparecida - 28/6 (sexta) – Arraiá do Santa 
Fé. Bandas 8 Segundos e Grupo Batuque Geral. Tel. (12) 3105-1663 
e 8100-9062

RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural - 13/6 (quinta) – 
Washington dos Teclados.15/6 (sábado) – André & Andreza. Baile 
toda Quinta e Sábado (21h) com as melhores bandas ao vivo. Tel.  
(12) 3648-4036 e 9775-0389

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

SANTO ANTONIO DO PINHAL Festa - 14/6 (sexta) – Banda 
Rodeio.15/6 (sábado) – Banda West Walley. 16/6 (domingo) – Ban-
da Arena. 20 h durante a semana, e 16h domingo. Praça do Artesão

VIA VALLE SHOW Pinda – Bailão funk toda sexta e sábado. 
Elas free até 1h. Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, em frente à 
Universidade Anhanguera. Tel (12) 9206-4666

VINIL Pinda - 15/6 (sábado) – Festa do Preto, com atração fa-
mosa. 29/6 (sábado) – Circuladô di Fulô. Tel (12) 3643-2300.  20/7 
(sábado) – Tribo Sertaneja. Bloco CA.FU.www.vinilclube.com.br 

Josi e seu irmão Anjinho do Vale

DESTAQUE DA SEMANA
Nossos cumprimentos à cantora Josi, que juntamente com 

o irmão Anjinho do Vale, fazem a alegria de muitos dançarinos 
pelo Vale do Paraíba, animando muitos bailes. Ela está come-
morando aniversário e claro que é muita festa onde cantam. 
À Josi, os cumprimentos também do autor desta coluna, seu 
grande fã.

A presidente da UBT Estado e São Paulo, Domitilla Bel-
trame, e o também dirigente da entidade, J. B. Xavier, têm 
percorrido municícipos paulistas, pregando um trabalho co-
letivo em prol do crescimento dos adeptos da Trova.  Onde 
os poderes públicos municipais demonstram sensibilidade 
cultural, a caravana da UBT aporta.

Daí, em 2012, surgiu a ideia de realizar-se o I Encontro 
de Trovadores Paulistas, que teve como sede a cidade de 
Caçapava.  O evento, coroado de êxito, foi realizado num 
sábado, entre 9 e 16 horas, durante o qual houve debates 
sobre renovação e preservação do Movimento, declama-
ções e uma interação com professores, literatos e a popu-
lação em geral.

Neste ano de 2013 o II Encontro acontece na aprazível 
Campos do Jordão, neste sábado, 15 de junho, das 10 às 
16 horas, no “Centro Cultural Dr. Além”, à Av. Januário Mi-
ráglia, 1582, franqueado ao público, graças principalmente 
ao sr. Benilson Toniolo, atual Secretário Municipal de Cul-
tura, que é também poeta e amante da Trova.  Na ocasião 
ele será nomeado Delegado da UBT na “Suiça Brasileira”.

Como ocorreu na “Cidade-Simpatia”, poetas/trovadores 
de vários quadrantes para lá rumarão.  De Pinda também 
deveremos ter de seis a oito representantes, assim como 
de Taubaté, Caçapava, São José dos Campos e outras lo-
calidades.

A UBT, a fi rmes passos,
vai traçando rumos novos,
consolidando, em seus traços,
o amor e a paz entre os povos.

Campos do Jordão, aguarde,
por um sábado de ação:
muita trova e muito alarde,
por conta da inspiração.

Com *Guidoni e Toniolo,
sedimentando a estrutura,
a Trova se faz tijolo
no vicejar da Cultura!

*FRED GUIDONI, Prefeito de Campos do Jordão.

II Encontro de 
Trovadores Paulistas

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 032/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 074/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Colabore Online Tratamento de Dados Ltda. ME.  
Objeto: Aquisição de sistema de biblioteca para gerenciamento das 07 (sete) bibliotecas municipais.
Assunto: Prazo prorrogado em 12 (doze) meses, até 29/03/2014.
Assina pela contratante: Elizabeth Cursino Rodrigues       
Assina pela contratada: Márcio Mantovani Mine Renoldi      
Data de assinatura: 29/03/2013

Pindamonhangaba, 12 de junho de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 042/2013
Contrato nº 051/2013
Objeto: Aquisição de ferramentas e aparelhos de telefone.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Martini Comércio e Importação Ltda.
Data de assinatura: 17/05/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 27.209,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita e Manoel Pereira dos 
Santos          
Assina pela contratada: Nevile Chaves  

Pindamonhangaba, 12 de junho de 2013.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 047/2013
Objeto: Aquisição de materiais carpintaria, hidráulico, telhas e rejunte.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 681/2013
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.
Data da AF: 11/06/2013
Valor: R$ 3.774,00
Pindamonhangaba,12 de junho de 2013.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 053/2013
Objeto: Aquisição de curativo estéril para campanhas de vacina e materiais de enfermagem.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 682/2013
Contratada: Alexandre A Souza ME.
Data da AF: 11/06/2013
Valor: R$ 3.936,00
Autorização de Fornecimento nº 683/2013
Contratada: Alexandre A Souza ME.
Data da AF: 11/06/2013
Valor: R$ 1.190,40

Pindamonhangaba,12 de junho de 2013.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 191/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 343/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Eletroneuromiografia Dra. Mônica Órfão & Dr. William Oliveira S/S Ltda.  
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de eletroneuromiografia.  
Assunto: Prazo prorrogado em 08 (oito) meses, até 11/12/2013.
Assina pela contratante: Isael Domingues 
Assina pela contratada: Mônica Michelazzo Órfão de Oliveira       
Data de assinatura: 11/04/2013

Pindamonhangaba, 12 de junho de 2013.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 238/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 339/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Sale Service Indústria Comércio e Serviços de Sinalização Viária Ltda.  
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra em sinalização 
viária horizontal em resina acrílica.
Assunto: Prazo prorrogado em 05 (cinco) meses, até 29/10/2013.
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita      
Assina pela contratada: Edelcio de Oliveira      
Data de assinatura: 22/05/2013

Pindamonhangaba, 12 de junho de 2013.

Contrato nº 037/2013
Objeto: Aquisição de Impressora 
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática Ltda.
Data de assinatura: 30/04/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 1.587,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Kennedy Flores Campos          
Assina pela contratada: Maria Fátima Moutinho  

Contrato nº 038/2013
Objeto: Aquisição de máquina copiadora
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Simptec Comércio de Máquinas Ltda.
Data de assinatura: 30/04/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 902,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Kennedy Flores Campos                 
Assina pela contratada: Isaias Carlos de Moura 

Pindamonhangaba, 12 de junho de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
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Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Reminiscências de Balthazar - 27)

História

Lembranças Literárias:    
Um Anúncio do Passadow

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

Conforme havíamos anun-
ciado na edição anterior, va-
mos com o cronista Balthazar 
relembrar os vendedores am-
bulantes que se dedicavam a 
fornecer doces e salgadinhos 
à população da antiga Pinda-
monhangaba.

Conta-nos o saudosista 
que... “Perto da matriz, na 
calçada do Velutini, onde es-
teve a Caixa Econômica, ha-
via sempre um taboleiro de 
doces”. Os leitores que des-
conhecem antigos aspectos 
urbanos da Pinda, interessa-
dos em saber onde era a “cal-
çada do Velutini”, devem se 
posicionar em frente à matriz 
e olhar à direita, para o outro 
lado da rua, esquina da De-
putado Claro César com a Bi-
cudo Leme, onde atualmente 
existe um edifício comercial 
envidraçado. 

E prossigamos as lem-
branças do mestre: “...Aí 
(naquele local) eu desperdi-
çava  sempre uns vinténs em 
guloseimas, quando vinha 
à casa de minha vó – Nhá 
Bebé – que era agora onde 
está a residência do constru-
tor D’Arace. Essa casa ficou 
depois para o meu tio Murilo 
Monteiro. O terreno atraves-
sava o quarteirão e na rua de 
trás,  que chamávamos ‘Beco 
do Suspiro’, uma ruela in-
fecta, mal cheirosa e escura, 
ficava o portão de serventia. 
No inverno, os paredões do 
sobrado da Baronesa, atual 
Paço Municipal, sombrea-
vam nosso quintal.”

‘Beco do Suspiro’, que já 
foi tema de uma de nossas 
páginas de história, quando 
contamos uma lenda sobre 
essa rua, é a travessa Rui Bar-
bosa. O sobrado da baronesa, 
que já foi Paço Municipal, 
devemos lembrar que Bal-

thazar escreve esta crônica 
em 1963, é o Palacete Barão 
do Itapeva, que já foi Pala-
cete 10 de Julho. Este prédio 
histórico está em processo de 
restauração,  seu portão dos 
fundos fica  na travessa Rui 
Barbosa, que liga a rua Mare-
chal Deodoro à rua Prudente 
de Morais.

Recorda Balthazar em seu 
escritos que “um pouco antes 
do jantar, geralmente às 16 
ou 17 horas, entregavam as 
empadinhas. Vinham em pra-
tos, cobertos com guardana-
pos, para fregueses certos, 
de acordo com as encomen-
das. Eram senhoras de tra-
to que faziam, empadinhas 
caseiras, esmeradas; tantas 
para a casa de F..., tantas 
para a casa de S... E como 
eram deliciosas aquelas em-
padinhas! Geralmente eram 
de galinha.

Um outro moleque apare-
cia vendendo pamonhas ou 
puxa-puxas ou mouquecas.  
À noite, no inverno vendiam 
pinhões cozidos. E então, nos 
pontos mais movimentados, 
estacionavam os empadei-
ros, não sei se devo assim de-
signá-los, profissionais, com 
os baús de empadas, as suas 
estufas. O poeta Joviano Me-
llo fez certa vez, um soneto a 
respeito deles que estavam 
sendo menoscabados. ‘Esses 
que passam com baús de em-
padas...’

Defendia-os. Não eram 
desclassificados como al-
guém os qualificara mas 
rapazes pobres, de famí-
lias que, com a decadên-
cia da cidade chegaram 
a contingência de ganhar 
assim a vida. Eram hones-
tos e dignos, embora ven-
dessem empadas. E davam 
uma nota de vida na cidade 
de outrora, tão  quieta, tão 
sem saber o que fazer de si 
à noite  quando não havia 
circo, nem festa de igreja, 
nem cinema, nem bares com 

mesinhas em que a gente 
pudesse distrair.” 

O poeta ao qual se re-
fere era o Joviano Homem 
de Mello. Nascido no final 
do século XIX, teve curta 
passagem pela terra, viveu 
pouco mais de 30 anos. 
Era considerado um dos 

olhares.uol.com.br

 Crepúsculo

poetas mais completos de 
Pindamonhangaba. Foi co-
laborador no jornal Tribuna 
do Norte e deixou dois li-
vros inéditos: “Bronzes no 
Ermo” e “Alfombras” (ver 
Versos à Terra Natal, José 
Antonio Alves dos Santos, 
Pindamonhangaba, 1983).

 “As noites eram silen-
ciosas e tristes. Seriam lú-
gubres se o comércio não 
ficasse aberto até as 9 ho-
ras, os patrões geralmente 
refestelados nas cadeiras, à 
porta, nas calçadas, os cai-
xeiros exaustos, arrumando 
as prateleiras ou preparan-

do as amostras. O dia de 
um comerciário ia das 7 da 
manhã à 9 da noite; folga 
aos domingos, depois das 
4 da tarde. Nem férias nem 
salário mínimo, nenhum pri-
vilégio. Nessa dura escola 
de trabalho, formavam os 
comerciantes.”

Quando à tarde o sol, a luz amortecida,
envia pelas serras ao fim de mais um dia;
minh’alma, a solidão, lamenta entristecida,
da noite que avizinha, de tédio e nostalgia.

O sol eterno dia, prossegue eterna lida.
Invejo e acompanho-lhe a luminosa via;
belezas mil povoam-me a mente embevecida,
na pueril viagem de sonho e fantasia!

Das derivações da luz às nuvens coloridas,
imagino cidades, campinas, serranias,
inda no esplendor do sol de então, submergidas,

Um elo a mais... na cadeia d’esta vida.
um devaneio a mais... em forma de poesia.
uma lágrima que escapa, exanime, sentida...

Francisco Salles Duarte - Jornal 7 Dias, 18/12/1960

cariricaturas.blogspot.Publicava-se no semanário 
A Cidade nos anos 30

Rua Bicudo Leme antiga, tendo ao fundo, 
à esquerda a calçada do Velutini (sobrado 

do senhor Basílio Velutini)

Óleo sobre tela de Hélio Hatanaka



Divulgação

O prazo para inscrições no Programa Bolsa Universidade termina nesta sexta-feira (14) 
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Pindamonhangaba, 12 de junho de 2013.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 341/2012

Aditamento nº 01/2013 para Rerratificação da Ata de Registro de Preços nº 031/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Orlando Abud Junior EPP.  
Assina pela contratante: Elizabeth Cursino Rodrigues       
Assina pela contratada: Orlando Abud Júnior       
Data de assinatura: 27/05/2013
Objeto: Aquisição de material de expediente.
Assunto: Altera-se o endereço da sede da empresa que passa a ser a Avenida D. Pedro I,  nº 4397 – bairro Jardim Baronesa  - Taubaté/SP
Retifica-se a coluna da especificação das marcas dos itens abaixo, pois onde constou “UNI”, “PC” e “UNID”, passam a vigorar conforme tabela abaixo:




























  1.010.001.004101 - caneta esferográfica azul, corpo plástico 
transparente, ponta de latão, esfera de tungstênio, escrita 1 
mm 

   

  1.010.001.004102 - caneta hidrográfica, na cor preta, ponta 
porosa, corpo em polipropileno opaco, ponta fina, tampa 
com clipe metálico. 

   

  1.010.001.004103 - caneta marca texto, corpo em 
polipropileno opaco, ponta de 3 a 5 mm, na cor amarela 
fluorescente 

   

  1.010.001.004106 - cartão de ponto, cart. cor palha, 240 
g/m2, mensal, med.(86 x 180)mm (pct. com 100 peças) 

   

  1.010.002.004376 - estojo escolar; com zíper em nylon; 
formato aproximado 20 x 6 x 6 cm na cor azul. 

 

   

 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 061/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 61/13, 
que cuida de “Aquisição de aparelho de 
telefone, ventilador de coluna, cadeira 
giratória, ventilador de parede, longarina 
de cadeira secretária, gaveteiro volante 
madeirado uma gaveta, mesa delta, armário 
de 02(duas) portas em madeira, roupeiro 
de aço roupeiro com 08(oito) portas e 
aparelho de ar condicionadoo”, a Autoridade 
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do 
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório 

supra em favor das empresas (itens/lotes): 
Centrinet Tecnologia Ltda. EPP (09); CT 
Araújo Móveis ME (02, 03, 04, 05, 06, 07 e 
08); Marf Vale Comércio e Representações 
de Móveis para Escritório Ltda. EPP (10). 
Itens desertos: 01 e 11.
Pindamonhangaba, 05 de junho de 2013.

PREGÃO Nº. 062/2013.
A Prefeitura comunica que no PP nº. 62/13, 
que cuida de “Aquisição de medicamentos 

para atendimento de ações judiciais e 
medicamentos que constam no programa 
componente especializado da assistência 
farmacêutica”, a Autoridade Superior 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório em 
favor da empresa (itens/lotes): Interlab 
Farmacêutica Ltda. (05 e 06). Item 
impróspero: 01. Itens desertos: 02, 03, 04, 
07, 08, 09 e 10.

Prazo de 
Pagamento Banco Alfa Banco 

Santander

Caixa 
Econômica 

Federal

Paraná 
Banco

Banco do 
Brasil

Banco 
Bradesco

12 meses 1,51% 1,52% 1,54% 2,08% NÃO 
INFORMADO

NÃO 
INFORMADO

24 meses 1,51% 1,52% 1,54% 2,08% NÃO 
INFORMADO

NÃO 
INFORMADO

36 meses 1,51% 1,52% 1,54% 2,08% NÃO 
INFORMADO

NÃO 
INFORMADO

48 meses 1,51% 1,52% 1,54% 2,08% NÃO 
INFORMADO

NÃO 
INFORMADO

Chefe de Serviço Técnico de Serviço de Pessoal

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

Departamento de Recursos Humanos, 14 de junho de 2013.

Silvio Luis de Godoi
Diretor do Departamento de de Recursos Humanos

Ricardo Galeas Pereira

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Relação das instituições financeiras credenciadas para concessão de crédito consignado 

em Folha de Pagamento dos servidores
Taxa Efetiva Mensal

LEI COMPLEMENTAR Nº 29, DE 29 DE 
MAIO DE 2013.   
Altera a Lei Complementar nº 26, de 05 
de setembro de 2012 que dispõe sobre a 
legalização de edifi cações clandestinas 
e irregulares no Município e dá outras 
providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, 
faz saber que a Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica acrescido o parágrafo único 
ao art. 3º da Lei Complementar nº 26, de 
05 de setembro de 2012, com a seguinte 
redação:
“Art. 3º ....
Parágrafo único. A legalização poderá 
ser efetivada sobre fração do imóvel, 
havido em condomínio ou com posse, 
mesmo que requerida individualmente 
e por quem exerça posse exclusiva e 
localizada.”
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos em 29 de maio de 
2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app 

LEI Nº 5.537, DE 22 DE MAIO DE 2013.
Denomina a Avenida 02 do Loteamento Industrial e Comercial Jathay de ODAIR PESSOTTI. 
(Projeto de Lei nº 13/2013, de autoria do Vereador José Carlos Gomes – Cal)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  Fica denominada de ODAIR PESSOTTI a Avenida 02 do Loteamento Industrial e Comercial 
Jathay.
Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário 
 Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá 
 Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt 
 Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULOPREFEITURA MUNICIPAL 

DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.047, DE 29 DE MAIO 
DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve EXONERAR, a Sra. Maria Dionisia 
Gatão do emprego de provimento em comissão 
de Coordenador de Projetos Sociais, a partir de 
03 de junho de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa

Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 29 de maio de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.048, DE 29 DE 
MAIO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Municí-
pio de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve EXONERAR, a Sra. 
Rosangela Cardoso da Silva do emprego de 
provimento em comissão de Coordenador 
de Projetos Sociais, a partir de 03 de junho 
de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 29 de maio de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/

PORTARIA GERAL Nº 4.049, DE 28 DE MAIO 
DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, 
de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, Resolve 
DESIGNAR a Sra. Marisa de Fatima Charleaux, 
Chefe de Serviço, para substituir a Sra Karen 
Nemetala Fogaça, Gerente, durante o período 
em que a mesma encontrar-se substituindo o 
Diretor do Departamento de Negócios Jurídicos, 
de 03 de junho a 02 de julho de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 28 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 28 de maio de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

 PORTARIA INTERNA Nº 9.293, DE 05 
DE JUNHO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Muni-
cípio de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, RESOLVE re-
manejar o Dr. José Marcos de Lacerda 
Arraes, advogado, para prestar as ativi-
dades de advogado do Município junto 
à Secretaria de Saúde e Assistência So-
cial, a partir de 07 de junho de 2013, em 
razão da necessidade para atendimento 
a processos de natureza jurídica relacio-
nados aquela Secretaria.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 05 de junho de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson de Macedo Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 05 de junho de 
2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/ 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Pindamonhangaba, 9 de maio de 2013.
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Synthea Telles de Castro Schmidt -  Secretária de Assuntos Jurídicos

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 9 de maio de 2013.
DFI /

Com o objetivo de 
conscientizar a socieda-
de e contribuir com uma 
comunidade segura, sau-
dável e livre de drogas, o 
Coalizão Pinda, em par-
ceria com a Prefeitura, vai 
promover o II Fórum de 
Prevenção às Drogas no 
município.

O evento vai acontecer 
no dia 17 de junho, das 8 
às 17h30, no auditório da 
Universidade Anhangue-
ra – Pólo Pindamonhan-
gaba. Na programação 
estão previstas palestras 
que abordam temas como 
“Saúde do Adolescente” 
e “Justiça Terapêutica”. 
O missionário Dunga, da 
Canção Nova, também 
participará do evento.

Segundo um estudo 
do Grupo Interdisciplinar 
de Estudos de Álcool e 
Drogas da Universidade 
de São Paulo, a curiosi-
dade é a motivação que 
leva nove em cada dez 
jovens a consumirem 
drogas pela primeira vez. 

Cidade terá 
segunda edição 
de Fórum 
Antidrogas

Esse é um dos argumen-
tos que ressalta a impor-
tância do investimento na 
prevenção do consumo 
de álcool e drogas por 
esse público. O fórum é 
um dos espaços abertos 
para a discussão de alter-
nativas a fi m de encontrar 
formas efi cazes de pre-
venção. 

Qualquer pessoa que 
se interessar pelo tema 
pode se inscrever pelo 
e-mail coalizaopinda.br@
gmail.com ou pelo telefo-
ne 3641-1928. É necessá-
rio informar nome, cargo, 
setor ou instituição que 
representa, cidade e tele-
fone para contato.

A inscrição é gratuita 
e as vagas são limitadas. 
Como o cronograma é ex-
tenso, existe a opção de 
solicitar almoço. A refei-
ção completa com sobre-
mesa custa R$10.

Pinda conta com 63 vagas para estudantes 
atuarem no Bolsa Universidade

Aiandra Alves Mariano 
A Secretaria da Educação 

do Estado São Paulo, por 
meio da  FDE - Fundação 
para o Desenvolvimento da 
Educação, está oferecendo 
63 vagas em Pindamonhan-
gaba no projeto Bolsa Uni-
versidade para estudantes 
interessados em atuar como 
educadores do programa Es-
cola da Família em escolas 
públicas. 

O prazo para inscrições 
termina nesta sexta-feira 

(14). Os interessados devem 
acessar o site http://escola-
dafamilia.fde.sp.gov.br, que 
também dispõe da relação de 
vagas e instituições de ensi-
no conveniadas e do regula-
mento para participação. 

Para se candidatar é 
preciso estar regularmente 
matriculado em uma insti-
tuição de ensino superior 
conveniada ao programa, 
não receber outra bolsa, 
fi nanciamento ou similar, 
proveniente de recursos pú-

blicos e ter disponibilidade 
para atuar como educador 
universitário aos fi nais de 
semana. 

O estudante contempla-
do receberá bolsa integral 
de seu curso, custeada pela 
Secretaria da Educação, que 
arca com o valor proporcio-
nal a 50% da mensalidade, 
desde que não ultrapasse o 
teto de R$ 310, e pela insti-
tuição de ensino, que com-
pleta o restante da mensa-
lidade. Em contrapartida, o 

universitário atuará como 
educador, aos sábados e do-
mingos, em uma unidade 
participante do Escola da 
Família, auxiliando no de-
senvolvimento das ativida-
des previstas pelo programa. 

Outras informações po-
dem ser obtidas junto à 
Central de Atendimento da 
Fundação para o Desenvol-
vimento da Educação, pelo 
telefone 0800 777 0333 ou 
pelo e-mail escoladafami-
lia@fde.sp.gov.br.
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No Araretama

Dia 15 de junho - Sábado
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EQUIPE DO CRAS e PAT COM ATENDIMENTO SOCIAL
das 9h às 11h

EQUIPE DO CAC (Centro de Atendimento ao Cidadão)
Retirada da 2ª via do RG e Carteira de Trabalho

O atendimento será no TELECENTRO,
das 14h às 17 horas, com retirada de senha no local.

ATIVIDADES PARA O

NESTE FIM DE SEMANA

Dia 16 de junho - Domingo
Você que gosta de cantar e dançar, não pode perder!

CONCURSO DE 
DANÇA E VIDEOKÊ

A partir das 14h, 
com premiações.

PARTICIPE!!!!!

Maria Fernanda Munhoz
Com a arrecadação obtida 

nas festas realizadas ao longo 
do ano, a comunidade Nossa 
Senhora Aparecida vem rea-
lizando melhorias na igreja 
de mesmo nome, localizada 
na Vila Prado. A comunidade 
é formada por moradores da 
Vila Prado, Parque São Do-
mingos, Santa Tereza e São 
Sebastião. 

De acordo com informa-
ções da comunidade, as ati-
vidades foram iniciadas em 
2012, devido à necessidade 
de construção de uma sacris-
tia para a Igreja de Nossa Se-
nhora Aparecida e um centro 
catequético para as crianças 
da comunidade, pois a esco-
la estadual não poderia mais 
ser utilizada para as aulas de 
catequese aos sábados. Hoje, 
são atendidas mais de 120 
crianças todos os sábados, 
divididas entre a igreja, o re-
cinto de eventos e a cozinha.

Em 2013, a comunidade 
começou a realizar eventos 

Aiandra Alves Mariano
A prova do processo 

seletivo da Etec - Escola 
Técnica Estadual de Pin-
damonhangaba será neste 
domingo (16), às 13h30. 
Os portões das escolas 
serão abertos às 12h30 e 
fechados às 13h30. Após 
esse horário não será per-
mitida a entrada de ne-
nhum candidato. 

Em Pinda, a disputa 
pelas vagas será grande 
e a maior concorrência 
será para o curso técnico 
em mecânica no período 
noturno, com 8, 95 candi-
datos por vaga. O mesmo 
curso no período da ma-
nhã está em segundo lugar, 
com 4,60 candidatos para 
cada vaga. O terceiro lugar 
está com o curso de admi-
nistração, com 3,48 candi-
datos por vaga.

A cidade oferece 480 va-
gas para os cursos técnicos 
de administração, contabi-
lidade, informática, logísti-
ca, mecânica, gastronomia, 
nutrição e dietética e redes 
de computadores na Etec 
João Gomes de Araújo.

Também há 80 vagas 
para administração e co-

Domingo é dia do 
vestibulinho da Etec

Curso mais disputado é o de mecânica, com mais de oito candidatos para cada vaga

A USP - Universida-
de de São Paulo e o portal 
de educação online Vedu-
ca lançaram na quarta-feira 
(12), dois cursos gratuitos 
virtuais que vão oferecer 
certificados aos seus alu-
nos: Física Básica e Proba-
bilidade e Estatística. 

De acordo com Car-
los Souza, CEO do Vedu-
ca, 40% de todo o público 
que acessa o site é da área 
de exatas e é por este mo-
tivo que os temas foram 
escolhidos. “Além disso, 
procuramos focar em pro-
fissões nas quais o Brasil é 
carente de mão de obra, co-
mo as engenharias”, expli-
cou ele. As inscrições já po-
dem ser feitas no Veduca.

As aulas serão minis-
tradas por professores da 
USP. O de Física Básica fi-
cará nas mãos do professor 
Vanderlei Salvador Bagna-
to e será dividido em 25 au-
las, cada uma com cerca de 
uma hora de duração. Já o 
de Probabilidade e Estatís-
tica será conduzido por An-
dré Leme Fleury e Melvin 
Cymbalista e contará com 
19 aulas, também com ses-
senta minutos. Todas as li-
ções dos dois cursos são 
subdivididas em dez par-
tes e, ao final de cada uma 

delas, são exibidos quizzes 
para que o aluno teste os 
seus conhecimentos.

Os cursos que entram 
no ar terão entrada contí-
nua. Isso quer dizer que, a 
qualquer momento, um in-
teressado em estudar física 
mecânica básica poderá se 
inscrever no curso (não ha-
verá período fixo de inscri-
ção). Ao cumprir todas as 
aulas e atividades, os alu-
nos deverão fazer uma pro-
va presencial na USP para 
conseguir um certificado 
de conclusão. 

Criada em 1934, a Uni-
versidade de São Paulo é 
tida como a melhor uni-
versidade do país por vá-
rios rankings internacio-
nais, como pelo QS World 
University. Já o Veduca foi 
um portal surgido no ano 
passado com o intuito de 
legendar para o português 
videoaulas de grandes pro-
fessores de universida-
des de renome com o ob-
jetivo de “democratizar a 
educação de alta qualidade 
no Brasil”, como afirmam 
em seu site. Ao longo de 
2012, a plataforma foi 
crescendo e hoje já con-
ta com mais de cinco mil 
vídeos assistidos mais de 
172 milhões de vezes. 

USP lança cursos 
online gratuitos de 
física e estatística

mércio na classe de exten-
são da Etec na EE Prof. 
Rubens Zamith, no Distri-
to de Moreira César. Além 
disso, há outras 80 vagas 
para serviços jurídicos e 
contabilidade na classe de 
extensão da Etec na EE Al-
zira Franco, no bairro Alto 
Cardoso. 

Prova
Para fazer a prova, é 

preciso levar caneta esfe-

rográfica de tinta preta ou 
azul, lápis preto nº 2, bor-
racha, régua e o original de 
um documento oficial com 
foto. 

A prova terá 50 ques-
tões de múltipla escolha, 
cada uma com cinco al-
ternativas, relacionadas às 
diferentes áreas do saber 
(científico, artístico e li-
terário), à comunicação e 
à expressão, em diversos 

tipos de linguagem, abran-
gendo conhecimentos co-
muns do Ensino Funda-
mental, de 5ª a 8ª série ou 
do 6º ao 9º ano.

Os candidatos podem 
conferir o local da prova 
no site www.vestibulinho-
etec.com.br. O gabarito 
oficial da prova será divul-
gado no dia 16 de junho, 
a partir das 18 horas, tam-
bém no site.

Comunidade Nossa Senhora Aparecida 
reverte renda de ‘arraiá’ em melhorias

para angariar fundos para 
esta construção. Em maio, a 
obra foi iniciada.

Serão 160m² de constru-
ção, sendo, na parte de baixo, 
a Sacristia, com dois banheiros 
(um deles adaptado), uma sala 
para confissões, um almoxari-
fado, uma sala de paramentos, 
uma sala de troca para os pa-
dres e uma recepção. Na parte 
superior, o centro catequético, 

com quatro salas de aula e uma 
sala de projeção.

Os voluntários da co-
munidade estão ajudando 
tanto na realização dos 
eventos, quanto das obras. 
Além dos voluntários, a 
administração municipal 
também é parceira da co-
munidade. 

O “Arraiá da Comuni-
dade”, realizado no último 

final de semana, foi um 
desses eventos, que obteve 
bastante sucesso, atingindo 
o objetivo da comunidade 
de público e de arrecadação.

Os próximos eventos da 
comunidade serão: “Noite 
de Bate Papo”, no dia 6 de 
julho, a partir das 20 horas, 
e a Festa de São Domingos 
de Gusmão, de 8 a 11 de 
agosto.

Arquivo TN

Maria Fernanda Munhoz

Unidade de Pinda da 
Gerdau investe em 
projetos ambientais

Aiandra Alves Mariano                                                  
A Gerdau promoveu vá-

rias ações ambientais este 
mês. No início de junho, a 
empresa promoveu uma Pa-
trulha Ambiental no bairro 
Shangri-lá. A ação fez um 
levantamento de proprie-
dades com problemas am-
bientais, como a geração 
e separação indevida de 
resíduos, o tratamento de 
esgoto, as queimadas e o 
desmatamento ilegal. Além 
disso, foi feito um trabalho 
de conscientização sobre o 
corte ilegal de florestas com 
a comunidade.

A empresa também re-
cebeu 40 crianças da escola 
municipal Maria Zara Miné 
Renoldi dos Santos, do Ouro 
Verde, em sua usina na cida-
de. Foi realizada uma ativida-
de educativa sobre preserva-
ção da água na Gerdau, além 
de uma visita à estação de 
tratamento de água da usina.

Projetos
A Gerdau realizou, desde 

2008, investimentos de mais 
de R$ 1 bilhão em projetos 
de proteção do meio ambien-
te. Entre os projetos ambien-
tais desenvolvidos nos últi-
mos cinco anos, destacam-se 
iniciativas relacionadas ao 
aumento do índice de recir-
culação de água e efluentes 
– resultando na reutilização 
de 2 trilhões de litros de água 
pela empresa em 2012 –, e o 
aumento do nível de reapro-
veitamento dos coprodutos 
da Gerdau gerados no Brasil 
– ampliado para 80% no ano 
passado. 

Também têm destaque 
os projetos voltados para o 
controle de emissões atmos-
féricas e de modernização de 
sistemas de despoeiramento, 
que captam as partículas só-
lidas geradas no processo de 
produção do aço permitindo 
sua reutilização.

Arraiá da Comunidade foi beneficente para as obras da nova sacristia da igreja

Os portões das escolas serão abertos às 12h30 e fechados às 13h30



Voluntariado - Voluntários que confeccionaram o 
tapete para a procissão de Corpus Christi deste ano, na 
rua Deputado Claro César. 
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Feliz Aniversário
Parabéns para Ivete 
Ultramari Rosa, aniver-
sariante do dia 16 de 
junho. Seus familiares 
e amigos lhe desejam 
toda a felicidade do 
mundo. Beijos especiais 
de seus filhos Thiago e 
Thulio, com ela na foto.

Parabéns - Felicidade para Daniela Marcondes, 
aniversariante do dia 16 de junho. Ela recebe o 
carinho do marido Jota e dos filhos, com ela na foto. 
Familiares e amigos desejam tudo de ótimo! 33 anos de casados  

Felicidade para o casal Paulo Flauzino e Maria 
José Felipe, que completa anivesário de casa-
mento nesta sexta-feira (14). Eles recebem os 
cumprimentos das filhas, genros, e um abraço 
carinhoso do netinho Luís Gustavo, que deseja 
tudo de bom para o vovô e a vovó.

Feijoada do SOS -  No último domingo (9), o SOS realizou feijoada beneficente durante sua tradicional festa junina. A população 
compareceu e foi solidária. Parabéns aos organizadores do evento, que tiveram o apoio da Prefeitura e de voluntários, à equipe da Loja 
Maçônica Emílio Ribas, responsável pelo almoço realizado ao som do grupo Charles Anjo 45, e demais voluntários. 

Campanha de Prevenção 
Equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura realizou campanha de prevenção 
às DSTs e Aids no sábado (8), na praça Monsenhor Marcondes, com o tema 
“Quando a gente ama, a gente cuida”. 

Semana do Meio Ambiente

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

80 Anos - Muita 
felicidade para Paulo 

Garcia, que comemorou 
seus 80 anos no dia 6 

de junho. Seus filhos 
Paulo, Marcos, Luciana e 
esposa Ilda parabenizam 

e louvam a Deus pelos 
seus 80 anos. 

Felicidade
Feliz aniversário para 
Moacir Germano, que 
comemora mais um 
dia de vida em 15 
de junho. Recebe os 
cumprimentos dos seus 
familiares. 

Arraiá da Comunidade - Evento realizado no último final de semana, na Vila Prado. 

Equipe que realizou a Patrulha Ambiental, durante 
a Semana do Meio Ambiente 2013

Momento do Sarau 
Ecológico realizado 
durante a Semana do 
Meio Ambiente. No 
destaque, trovadores 
José Ouverney e Vânya 
Dulce D´Arace Maciel 
durante a declamação. 

Alunos palestrantes sobre Avifauna, realizada no 
Museu durante a Semana do Meio Ambiente. 
Mayara, Patrick e Monica, coordenadora de 
Estágio Marina e diretor pedagógico José 
Antonio Medina, do Colégio Comercial Dr. João 
Romeiro.

Professoras da creche escola municipal Maria 
Aparecida Gomes Sá Maria, vencedoras do 
concurso promovido na Semana do Meio 
Ambiente para melhor projeto de educação 
ambiental desenvolvido em sala de aula. 

Maria Fernanda Munhoz Maria Fernanda Munhoz Maria Fernanda Munhoz

Célia Lima

Arquivo pessoal

Amigos no estádio - 
Grupo de amigos foi ao estádio Ramirão, dia 
9, para prestigiar a final do Quarentão entre 
Comercial Mombaça e Independente. Eles 
vibraram com o título conquistado pelo Comercial 
e ficaram para o segundo jogo, no qual o  Rosário 
bateu o Cidade Nova por 6 a 3. 

Equipe da barraca de caldinho, pizza e doce.
Integrantes da quadrilha junina dos adultos da 
paróquia, que realizaram o casamento caipira.
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Esportes

Que tal inscrever seu fi-
lho ou seu aluno na Corrida 
Pinda? Coloque a criança-
da para se movimentar... E 
entenda o quanto isso é im-
portante. 

Uma pesquisa feita pelo 
Ministério da Saúde, com 
apoio do IBGE, revelou da-
dos impressionantes e preo-
cupantes. Hoje, 40% da po-
pulação brasileira está acima 
do peso.

E as crianças não fogem 
desses índices de doença. A 
pesquisa revelou que, das 
que têm entre 5 e 9 anos, 
essa porcentagem também é 
alta: 36,6% delas estão aci-
ma do peso.

Os dados comparativos 
mostram como, nas últimas 
décadas, a alimentação infan-
til piorou e a falta de exer-
cícios físicos aumentou. 
Em 1974, apenas 1,4% 
das crianças nessa faixa 
etária eram obesas. Trinta 
e cinco anos depois, esse 
índice é de 16,6%.

O número de adolescentes 
também seguiu a tendência 
de alta. Em 1974, era 0,4% 
de obesos. Segundo a úl-
tima pesquisa, o número 
saltou para 5,9%. Isso de 
obesos, sem contar o nú-
mero absurdo de adoles-
centes acima do peso.

 Para motivar crianças e 
combater a obesidade, a Cor-
rida Pinda oferece prêmios 
em dinheiro às escolas que 
tiverem o maior número de 
alunos na corrida.

Serão R$ 3 mil em prê-
mios, sendo: R$ 1.500, para a 
primeira colocada; R$ 1.000, 
para a segunda, e R$ 500, 
para a terceira.

A Corrida Pinda é realizada 
pela Liga Coneleste de Atletis-
mo com o patrocínio da Tenaris 
Confab, através da Lei Federal 
de Incentivo ao Esporte, e o 
apoio da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

As inscrições podem ser fei-
tas pelo site da Prefeitura: www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Times da 1ª Divisão 
devem se inscrever 
na próxima semana

Mesmo com a vitória de 
3 a 0 sobre o Corinthians, na 
primeira partida da semifi-
nal do sub 17, o Ramos, que 
pode até perder por 3 gols 
de diferença, quer a vitória 
diante de sua torcida. O jogo 
acontece neste sábado (15), 
às 10 horas, no estádio Laer-
te Alves da Silva.

O outro finalista do sub 
17 sairá do jogo entre Etna 
e Jardim Eloyna, no Ma-
chadão, também no sába-
do, às 10 horas. Para che-
gar à final, o Etna só precisa 
de um empate.

Crianças também podem 
participar da Corrida Pinda

Corinthians precisa vencer por 
4 gols de diferença no sub 17

As equipes de Pinda-
monhangaba interessadas 
em disputar o Campeo-
nato da Primeira Divisão 
devem procurar a Liga 
de Futebol com urgência. 
Está marcada para terça-
-feira (18), às 19h30, mais 
uma reunião com os pre-
sidentes e representantes 
dos clubes interessados.

No encontro ocorrido 

esta semana, nove equi-
pes se interessaram: Jardim 
Cristina, Araretama, Fer-
roviária, Real Esperança, 
Cantareira, Bandeirante, 
Areião, Ipê II e Sapopemba.

De acordo com a Liga, 
na próxima reunião haverá 
o cadastro dos clubes e a 
definição prévia do regula-
mento. Mais informações 
pelo telefone 3648-6015.

Arquivo TN

Odirley Pereira

Neste final de semana, 
dois centros esportivos se-
rão palco de avaliações de 
duas modalidades: volei-
bol e basquetebol. No sá-
bado (15), o Ginásio Juca 
Moreira vai receber as tur-
mas de voleibol; já no do-
mingo, é a vez do Centro 
Esportivo “João do Pulo” 

sediar a avaliação, com 
alunos do basquete. 

Nos dois dias, as ati-
vidades devem acontecer 
das 7h30 às 12 e das 13 às 
18 horas. De acordo com 
informações da Secretaria 
de Esportes, devem ser 
avaliados cerca de 700 
alunos em cada dia.

Festival de 
avaliação de vôlei 
e basquete vai 
reunir 1.400 atletas

A avaliação
Durante todo o semestre, os alunos participa-

ram dos treinamentos nas sedes onde praticam 
suas modalidades. Agora, as equipes de cada 
sede de treinamento se enfrentam em partidas, 
para que os avaliadores façam uma análise de 
desenvolvimento tanto esportivo como huma-
no. Ainda segundo a Secretaria de Esportes, o 
objetivo da prática esportiva é a formação do 
indivíduo e é por isso que esses critérios são le-
vados em conta.

As equipes sub 13 da Fer-
roviária e Colorado jogam 
em casa neste sábado (15), 
pela semifinal do campeo-
nato. A Ferroviária, invicta 
e favorita para o título, en-
frenta novamente o GR Etna, 
desta vez no Pinheiro Júnior, 
às 8h30, e só precisa de um 
empate, mesmo resultado do 
jogo de ida. No mesmo dia e 
horário, o Colorado, segundo 
colocado na fase de classifi-
cação, enfrenta a Novelis, no 
campo Amadeu Rossi. Na 
primeira partida deu Colo-
rado, por 2 a 1, com isso, a 
equipe da Vila São Benedi-
to tem a vantagem de poder 
perder por até um gol de di-
ferença.  

O técnico Dante, da No-
velis, está confiante no de-
sempenho de sua equipe, 
atualmente em terceiro lugar 
na competição. “A Novelis 
está com uma grande opor-
tunidade de chegar à final 
pela primeira vez. Por isso, 

Dante quer que Novelis marque 
gols no início da partida

a intenção para a partida é 
marcar gols logo no início do 
jogo e administrar o resulta-
do até o final”, afirmou. 

O artilheiro da equipe, 
com cinco gols, Telor Caio, 
e o lateral esquerdo João es-
tão muito ansiosos e contam 
com a torcida para incentivar 
a equipe rumo à vitória. 

Para o técnico Éverton, 

do Colorado, é importante 
respeitar o adversário. “Na 
última partida, fizemos um 
primeiro tempo bom, com 
mais posse de bola. No se-
gundo tempo, o destaque 
foi a Novelis, que jogou em 
casa”, analisou. 

O técnico e presidente 
do Colorado trabalha desde 
2005 com as categorias de 

base e coleciona títulos como 
o bi sub 13, tri sub 15, bi re-
gional e campeão juvenil. 
Para ele, o destaque da equipe 
é o coletivo. Jogadores como 
o atacante Luis Henrique, que 
está também no São Paulo, e 
o zagueiro Fernandinho, que 
está na equipe desde o sub 11, 
prometem dar trabalho para o 
adversário.

Maria Fernanda Munhoz

As inscrições para a corrida devem ser feitas no site da Prefeitura www.pindamonhangaba.sp.gov.br

Fora de casa, Corinthians tentará furar forte defesa do Ramos

Novelis precisa vencer Colorado por dois gols de diferença para avançar
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Evite multas e 
problemas em
seu nome: faça 
a comunicação

de venda do seu 
veículo ao

Detran.SP o 
quanto antes.

Mais informações: www.detran.sp.gov.br

ODIRLEY PEREIRA
O Rosário quer mostrar na 

semifi nal o mesmo desempe-
nho que teve durante a fase 
de classifi cação. O primeiro 
jogo será fora de casa neste 
domingo (16), às 10h30, con-
tra o Jardim Eloyna, no está-
dio José Aparecido Santos. O 
técnico do Rosário, Djeison 

Valdemir, fez mistério duran-
te a semana sobre a escalação 
do time, mas é certo que ele 
não terá a presença do de-
fensor Adriano Anderson, 
expulso pelo árbitro Edi-
nho, no início da partida 
do último domingo, após 
cometer pênalti no atacante 
do Cidade Nova e levar seu 

segundo cartão amarelo.
Djeison Valdemir também 

tem outros problemas para 
armar a equipe, pois outros 
jogadores ainda sentem dores 
musculares, após a partida 
eletrizante contra o Cidade 
Nova, que terminou em 6 a 3, 
de virada, para o Rosário.

José Maria da Silva, trei-

nador do Jardim Eloyna, 
também tem uma tarefa mui-
to difícil. Ele terá que armar 
um time ofensivo e ainda se 
preocupar com a defesa, para 
segurar o ataque do Rosário.

José Maria quer fazer um 
resultado positivo e abrir boa 
vantagem no jogo de casa, 
pois a volta será no Ramirão.

Rosário e Eloyna disputam 
vaga na fi nal da segundona

Castolira e Araretama disputam outra vaga - O Araretama vai enfrentar o 
Castolira, no estádio João Cândido (Jardim Resende), domingo (16), às 10h30. A tendência é 
que seja um jogo movimentado do início ao fi m. Nas últimas rodadas, tanto o Araretama quanto 
o Castolira conseguiram impor ritmo de jogo e superar seus adversários.

ANA CAMILA CAMPOS
Na manhã dessa quin-

ta-feira (13), teve início a 
edição 2013 do projeto “Na 
Roda Viva da Capoeira”. 
Neste ano, o programa, que 
é uma parceria da Prefeitura, 
por meio das Secretarias de 
Esportes e de Educação, com 
a empresa Gerdau, vai aten-
der 1.167 crianças da Rede 
Municipal de Ensino.

Inicialmente, 13 unida-
des da Remefi  vão receber 
monitores para desenvolver 
o trabalho com alunos entre 
6 e 10 anos, de ambos os se-
xos. Anteriormente, o projeto 
acontecia nos centros comu-
nitários. Entretanto, segundo 
a Secretaria de Esportes, o 
objetivo de levar as atividades 
até as escolas é oferecer mais 
segurança aos participantes, 
que não precisam se locomo-
ver para fazerem as aulas.

Ainda de acordo com a 
Secretaria de Esportes, hoje a 

sociedade moderna enfrenta 
problemas sociais e o projeto 
é uma das formas de comba-
tê-los. Além disso, foi enfa-
tizado o papel do esporte e 
do desenvolvimento motor 
para as crianças, ressal-
tando que a linguagem do 
corpo é fundamental para a 
aprendizagem.

Na ocasião, foi assinado o 
convênio entre a empresa Ger-
dau e a Secretaria de Esportes, 
fi rmando a parceria de ambos.

Durante a cerimônia, dois 
grupos do projeto fi zeram 
suas apresentações. Inicial-
mente, se apresentaram os 
alunos do professor Cibor-
gue, com a demonstração de 
golpes da capoeira; após, os 
alunos do professor Gemada 
demonstraram a cultura do 
maculelê. O evento foi abri-
lhantado com a apresentação 
da equipe de ginástica rítmi-
ca da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

Projeto “Na Roda 
Viva da Capoeira” vai 
atender 1.167 crianças 

Arquivo TN

Esporte contribui com o desenvolvimento motor

Forte canditado ao título, time do Rosário aposta no coletivo e na qualidade individual dos jogadores
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