Motocross levanta ‘poeira’ no Parque da Juventude
Arquivo TN

Divulgação

Mais de 200 competidores de todo o país estarão no Parque da Juventude neste final
de semana para participar da etapa nacional de motocross, evento que faz parte das
comemorações do aniversário de 308 anos de Pindamonhangaba. Os treinos e provas
promocionais serão no sábado (13), a partir das 13 horas; no domingo (14), às 9 horas,
acontece a largada da prova.
Esportes 15
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João Carlos Martins
rege orquestra
em Pinda

O maestro João Carlos Martins vai conduzir a Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP em
uma apresentação que marcará os 308 anos de Pindamonhangaba. O evento, aberto ao público,
acontece no sábado (13), às 20 horas, no Largo do Quartel. No repertório de Martins, sinfonias de
Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, entre outros grandes compositores eruditos. Cultura & Lazer 8

Lobo-guará
é resgatado
Um lobo-guará foi avistado pela
Guarda Municipal nas imediações
da Prefeitura na quarta-feira (10).
O Abrigo de Animais resgatou e cuidou do canídeo, que será entregue
à Polícia Ambiental para soltá-lo
em área adequada.
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Balonismo começa na sexta-feira
Divulgação

Pindamonhangaba sedia um
encontro com oito balões entre
sexta-feira (12) e domingo (14). As
decolagens começam na manhã
desta sexta-feira, a partir de três
locais, nos bairros Bosque, Crispim e centro, mas sem acesso do
público.
O grande destaque do encontro
será o "Night Glow", uma apresentação noturna com acionamento
dos maçaricos para iluminar os
balões e deixá-los coloridos. Esta
parte do evento acontece no Parque da Cidade.

A Primeira Divisão de futebol
começa no domingo (14), com seis
partidas. Destaque para o jogo entre o atual campeão, Sapobempa,
contra o Areião. Outro jogo que
deve ser bastante equilibrado será
Ferroviária e 100 Nome.
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Hospital "Dez de Julho"
é inaugurado em Pinda
Célia Lima

Predomínio
de sol
14ºC
25ºC
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SEGUNDA-FEIRA 15/7
Parcialmente
nublado
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

15ºC
25ºC
CPTEC INPE

Trabalho sobre
assistência social
será discutido
nesta sexta-feira
Pindamonhangaba vai realizar,
nesta sexta-feira (12), a VI Conferência de Assistência Social. O
evento será realizado a partir das
13 horas no Educandário São Vicente de Paulo, ao lado da Casa Pia.

DOMINGO - 14/7

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Primeira
Divisão
começa
domingo

Governador de São Paulo, prefeito de Pinda e presidente da
Unimed na inauguração do Hospital 10 de Julho
Página

5

Igreja evangélica
é assaltada

Polícia 4

Santa Casa
capta nove
órgãos para
transplante

Página 5

Atletas
lutam para
conquistar
pódios

Os atletas de Pinda estão subindo ao pódio nos Jogos Regionais e trazendo medalhas na bagagem. A competição começou dia 3
de julho e termina no sábado (13).
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Editorial

Correios lançam selo pelos 150 anos da Santa Casa
Divulgação

Em alta, inﬂação faz comitê
reavaliar taxa de juros
O Copom - Comitê de Política Monetária aumentou, na quarta-feira (10), a taxa básica de juros no
Brasil de 8% para 8,5%. A ação do Copom é devido
à elevação do dólar e seu impacto na inﬂação. Este
é o terceiro aumento consecutivo na taxa Selic.
Os analistas já esperavam por essa decisão do
Comitê, e ainda projetam mais duas elevações em
2013 para a taxa, que poderá fechar o ano, de 9%
a 9,5%.
Com isso, não até os 9%, mas mesmo os 8,5%
atuais, de acordo com institutos internacionais que
medem as variações econômicas globais, o Brasil
ﬁca apenas atrás da China no ranking de países com
juros reais. Aqui o índice é de 2,5% ao ano; lá, 2,9%.
Se fosse apenas nisso que o Brasil perdesse
para a China estaria ótimo para a economia nacional.
Comparar uma nação com a Nova China, nome dado
após devolução de Hong kong a eles, é desleal.
Atentando aos fatos nacionais, o Governo vê, novamente, a possibilidade de tentar conter a subida
do dólar, que ajuda a puxar a inﬂação do país. É
bem verdade, que muito da elevação da inﬂação, é
culpa do Governo. Deixar de rédeas soltas os rumos
da economia ou mudar e desmudar, toda hora, em
nada ajuda. Aliás, tende a afastar os investimentos
internacionais – que poderá ser sentido, de acordo
com publicações da FGV - Fundação Getúlio Vargas, se a taxa de juros continuar se elevando.
Segundo a FGV, há receio de novos investidores
se aproximarem do país quando as taxas inﬂacionárias e de juros ﬁcam constantemente em alteração.
Por outro lado, a subida na taxa Selic, contribui
com o aumento do rendimento da caderneta de poupança – de longe o investimento mais seguro – de
acordo com especialistas em economia.
Os 0,5% de acréscimo na Selic, que chegou a
8,5%, faz com que a poupança vá a 5,95% ao ano,
contra 5,6% antes da subida da taxa.
No início do ano, o Banco Central divulgou relatório que apontava a poupança como um dos poucos investimentos acessíveis e de fácil entendimento em relação ao trabalhador brasileiro.
O mesmo órgão exibiu dados que demostravam
uma conﬁança, até exacerbada, na poupança –
cujas aplicações cresceram 22% em 2012 e cheGou
ao melhor patamar desde 2008, quando era um das
poucas opções devido à crise internacional.
Agora, resta saber se a decisão do Comitê poderá reduzir ou conter a alta da inﬂação. Em duas
ou três semanas, já será possível medir o real efeito
desta atitude do Copom. Por hora, cabe ao consumidor, a cautela e a pesquisa de preços.

Datas Comemorativas
Veja o que se comemora hoje, dia 12
de julho, e nos dias seguintes:
12/7 – Dia do Engenheiro Florestal.
13/7 – Dia Internacional do Rock, Dia do Cantor e Compositor
Sertanejo, Dia do Medo, Dia do Engenheiro Sanitarista, Dia do
Soldado Constitucionalista.
14/7 – Dia da Liberdade de Expressão, Dia do Doente, Dia do Propagandista,
Dia Mundial do Hospital.
15/7 – Dia da Descoberta da Foz do Iguaçu, Dia do Propagandista de
Laboratório, Dia Nacional dos Clubes, Dia Internacional do Homem.
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Provedor da Santa Casa exibe quadro com selos

Os correios lançaram, na
quinta-feira (11), selo e carimbo
comemorativos aos 150 anos de
fundação da Santa Casa de Pindamonhangaba, que serão completados no próximo mês. O evento de
lançamento aconteceu no auditório
do hospital e contou com a presença do provedor Luiz Carlos Loberto
“Cacaio” e outras autoridades da
cidade.
O selo personalizado possui
duas partes, sendo que a primeira
apresenta a bandeira nacional tremulando ao vento sobreposta pela
moldura do mapa do Brasil preenchido pelas ﬂores do ipê amarelo.

A segunda parte é uma ilustração
com imagens da Santa Casa na sua
trajetória de 150 anos, com a frase
“Santa Casa de Misericórdia – Pindamonhangaba – SP, 150 Anos a
Serviço da Vida - Sesquicentenário
de Fundação”.
O selo e o carimbo comemorativos serão utilizados na agência
dos correios da cidade até o dia 7
de agosto.
Colecionadores e interessados
em montar peças ﬁlatélicas com o
uso do carimbo poderão solicitá-lo
na agência central dos Correios de
Pindamonhangaba, na praça Barão
do Rio Branco, n° 90.

Ação de Graças na Assembleia de Deus
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Belém de Pindamonhangaba realizou, na
segunda-feira (8), um culto especial, em Ação de Graças aos 308 anos de Pindamonhangaba.
A solenidade religiosa foi presidida pelo pastor Euclides Vaz Junior e contou com a presença
de diversas autoridades da cidade.
Célia Lima

Célia Lima

Estado abre vagas para EJA
A Rede Estadual de Ensino
abriu inscrições para os alunos que
desejam participar do EJA - Educação de Jovens e Adultos, para o
segundo semestre do ano letivo.
Para a inscrição, basta comparecer a qualquer escola estadual
munido de certidão de nascimento,
RG e declaração da última escola
onde estudou - caso tenha iniciado
os estudos em outro lugar. Após a
matrícula, o estudante será encaminhado a uma unidade próxima de
sua residência que ofereça o curso.
As aulas terão início em agosto.

Para cursar o EJA referente ao
Ensino Fundamental, é necessário
ter, no mínimo, 16 anos. Já para o
Ensino Médio, a idade mínima é
18 anos – completos até o início
das aulas. O objetivo da iniciativa
é atender alunos que não tiveram
acesso à escolarização na idade
certa ou não deram continuidade
aos estudos nos ensinos Fundamental e Médio.
Mais informações pelo telefone
0800-7700012, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, ou pelo e-mail
infoeducacao@educacao.sp.gov.br.

Escoteiro Evangélico Levi
abre vagas para meninas
O Grupo Escoteiro Evangélico Levi (361º/SP) está com vagas abertas para meninas de 7 a
9 anos para participar do Ramo
Lobinho na Alcateia Lobo Guará.
As interessadas devem
comparecer ao Grupo Escoteiro
Evangélico Levi, aos sábados,
às 15 horas, acompanhadas dos

pais ou responsáveis.
O Grupo funciona normalmente aos sábados, das 15 às
17 horas, provisoriamente, na
Base Comunitária da Polícia Militar em Moreira César (avenida
dos Lírios,17, Vale das Acácias,
Moreira César, Pindamonhangaba-SP).

Festa Julina da Apae atrai grande público
A Festa Julina da Apae - Pindamonhangaba foi sucesso de
público. O evento contou com a
participação do público, além dos
familiares dos alunos e funcionários, que prestigiaram as apresentações, as barracas e participaram
do bingo.
Segundo a diretora da
Instituição,Vera Lúcia de Carvalho,
o evento foi muito bom. Ela atribuiu
o resultado à comunidade. “A Apae
manifesta seu agradecimento ao
apoio da população, que mais uma
vez atendeu aos nossos apelos,
demonstrando que são comprometidos com a nossa causa”.

Célia Lima

Arrecadação do evento realizado na Apae será utilizada na instituição

“Jataí” forma mais de 150 alunos
O projeto Jataí, localizado em
Moreira César, formou, na última
sexta-feira (5), mais de 150 alunos
em seus cursos. O mercado de trabalho poderá contar com mais 45
cabeleireiros, 70 qualiﬁcados em
informática e 40 em artesanato e
costura. Os beneﬁciados foram parabenizados pelo diretor/presidente

Amauri Monteiro, administradora e
tesoureira Maria Isabel Valentim e
coordenadora geral Raquel Dias.
O projeto atende atualmente
936 pessoas em todos os seus
programas de segunda a sábado.
A instituição oferece os cursos gratuitamente e os interessados em
participar destas atividades podem

procurar o projeto Jataí, das 13 às
16h30, até o dia 31 de agosto, para
se inscrever.
Os documentos necessários
para matrícula são: uma foto 3 x 4,
cópia do RG, comprovante de endereço e de renda, e, em caso de
menor de 18 anos, a presença do
responsável.

Feira de Adoção de Cães e Gatos
Neste sábado (13), será realizada
mais uma Feira de Doação de Cães e
Gatos “Adote um amigo”, realizada pela
Associação Centopeia de Proteção aos
Animais e Abrigo Municipal. Desta vez,
a doação será realizada na praça Padre João de Faria Fialho, no Largo do
Quartel, das 9 às 13 horas. Para adotar
um animalzinho, é necessário apresentar RG e comprovante de residência.
Os animais colocados para doação pela
Centopeia e Abrigo Municipal são vacinados e castrados ou estão na ﬁla para
castração gratuitamente.

Marcos Vinício Cuba

Projeto das
domésticas
é aprovado
pelo Senado
O Senado aprovou na quinta-feira (11), por unanimidade,
o projeto que regulamenta os
direitos dos empregados domésticos no país.
O texto, que ainda precisa
passar por votação na Câmara
e sanção da presidente Dilma
Rousseff para que as novas
regras entrem em vigor, vai
viabilizar mudanças na relação trabalhista entre patrões e
empregados domésticos, aprovadas em abril numa emenda
constitucional que ampliou os
direitos da categoria. Várias
mudanças estabelecidas na
emenda ainda precisavam de
regulamentação para entrar em
vigor.
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Moradores participam
de mutirão de ortopedia
MARCOS VINÍCIO CUBA
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Saúde e Assistência
Social, iniciou no dia 5 de
julho os mutirões de ortopedia em Moreira César. Nesta
sexta-feira (12), será promovido o segundo e ao todo serão quatro, para atender aproximadamente 200 moradores.
Esta ação está sendo realizada
no Pronto Atendimento.
Os próximos mutirões
de ortopedia estão marcados
para os dias 19 e 26 de julho.
Todos os pacientes foram informados e a equipe da Saúde
entrou em contato com as pessoas que necessitam fazê-los.
Além do mutirão de ortopedia, a Prefeitura vai fazer o
mutirão de eletrocardiograma, no Cisas, e atenderá cerca de 100 pacientes. Ambos
terão início a partir das 7h30.
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Abrigo de Animais
cuida de lobo-guará
encontrado no centro
O Abrigo de Animais da
Prefeitura de Pindamonhangaba existe para preservar
a vida dos animais e também garantir a segurança
da população. Na madrugada de quarta-feira (10), um
lobo-guará foi avistado pela
Guarda Municipal, que informou o fato ao Abrigo de
Animais.
O órgão encontrou o animal, em extinção, deitado à
frente de um estabelecimento
comercial e, após capturá-lo,
acionou a Polícia Florestal,
que deverá recolher o lobo-guará e fazer a soltura em
local adequado.
O lobo-guará possui pernas compridas e ágeis, pode,
facilmente, subir morros e

montanhas. Suas características físicas favorecem também os saltos no momento
da caça. Alimenta-se, principalmente, de aves, roedores,
raízes e algumas espécies de
frutos. É uma espécie que
possui hábitos solitários, não
formando alcateias, como fazem outras espécies de lobos
e preferem caçar durante a
noite.
Atropelamentos e derrubada de matas são os principais motivos que estão
provocando a extinção desta
espécie animal. É um mamífero de comportamento
tranquilo, porém, pode atacar para defender-se em situações nas quais se sinta de
ameaçado.
Marcos Cuba

De acordo com a programação, serão atendidos 50 pacientes por dia

“Boa Energia na Escola” é aberto à comunidade
MARIA FERNANDA MUNHOZ
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Educação e
Cultura, e a empresa Bandeirante Energia estão realizando o projeto “Boa Energia
na Escola”, nas escolas municipais, desde o mês de junho. Nesta semana, o projeto
está aberto à comunidade por
meio de uma unidade móvel
que se reveza entre o centro e
o Parque da Cidade.
A unidade é equipada
por um conjunto de experimentos e maquetes lúdicas
e interativas sobre os princípios da eletricidade, o uso
da energia e suas aplicações.
Até sábado (13), a unidade
móvel estará aberta, gratuitamente, para que a comunidade possa usufruir do conhecimento, que foi iniciado
nas escolas.
Na quarta-feira (10), esteve no Parque da Cidade, para
onde retornará neste sábado,
encerrando sua participação
o município. Na quinta (11)
e na sexta-feira (12), a unida-
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Atropelamentos e derrubada de matas são os
principais motivos que provocam a extinção
Toda a população poderá conferir o trabalho no caminhão estacionado na praça

de móvel está marcando presença na praça Monsenhor
Marcondes, região central da
cidade, das 10 às 18 horas. A

participação é gratuita.
No total, 19 escolas municipais mais a Casa Verde receberam a unidade e tiveram

seus proﬁssionais treinados
pelo projeto, além de ganharem kits para auxiliar no trabalho com as crianças.

Escolas municipais participantes do projeto
Prof. Joaquim Pereira da Silva (Mantiqueira), Vito Ardito (Araretama), Prof. Lauro
Vicente (Terra dos Ipês II), Prof. Félix Adib
Miguel (Lessa), Profª Maria Zara Miné R.
dos Santos (Ouro Verde), Profª Ruth Azevedo Romeiro (lot. Delta), Prof. Abdias Júnior
S. e Silva (Santa Cecília), José Gonçalves da

Silva – Seu Juquinha (loteamento Liberdade), Padre Mario Antonio Bonotti (Maria
Áurea), Seraﬁm Ferreira (Terra dos Ipês II),
Prof. Alexandre Machado Salgado (bairro
das Campinas), Prof. Manoel César Ribeiro
(Crispim), Profª Maria Aparecida A. Vasques
(Mombaça).

Conferência de Assistência Social acontece nesta sexta-feira
MARCOS VINÍCIO CUBA

Os serviços de assistência social
são importantes para atender todas
as pessoas que necessitam de auxílio.
As políticas sociais contribuem com o
desenvolvimento humano e com o objetivo de promover a cidadania faz-se
importante a participação da comunidade na VI Conferência de Assistência Social, que será nesta sexta-feira
(12). O trabalho será no Educandário
São Vicente de Paulo, ao lado da Casa

Pia, localizado na rua São João Bosco,
49, Santana, das 13 às 17h30.
A realização do evento é do Conselho Municipal de Assistência Social com
o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba. O tema de 2013 é “A gestão e o
Financiamento na Efetivação do SUAS”.
Os interessados em participar poderão
dirigir-se ao local e fazer a inscrição
momentos antes do início.
A conferência tem como objetivo
analisar, propor e deliberar as diretri-

Alunos participam
de oﬁcinas no
Nosso Bairro
DANIELA GONÇALVES
Os inscritos nos projeto Nosso Bairro, iniciaram na última segunda-feira (8), as aulas do projeto. Os “oﬁcineiros” de corte de cabelo,
unhas decoradas, cestaria em jornal, capoeira, dança de rua, massagem relaxante, modalidades esportivas e corrida de rua, já ministram
seus cursos, com os devidos horários previamente agendados.
As aulas gratuitas são divididas em grupos. Ao ﬁnal de cinco semanas, os participantes recebem um certiﬁcado de conclusão da oﬁcina, mediante frequência ativa. Todas as atividades são gratuitas

Capina e roçada colabora
na segurança do distrito
MARIA FERNANDA MUNHOZ
A retirada de vegetação
daninha e capim no bairro
do Feital está sendo realizada
desde a última semana, visando colaborar para o trânsito
de veículos e pedestres, bem
como a estética, segurança e
salubridade da região.
Os serviços de capina e roçada da calçada, guia e sarjeta,

além de limpeza, na avenida
João Francisco da Silva, no
Feital, estão sendo realizados
pela equipe Tolentino, da Subprefeitura de Moreira César.
Esse tipo de serviço é
realizado ininterruptamente
em toda a região do Distrito
de Moreira César, de acordo
com a necessidade de cada
bairro.
Divulgação

zes para a gestão e ﬁnanciamento do
Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) com base na avaliação local
reconhecendo a corresponsabilidade
de cada ente federado.
A doutoranda em Serviço Social,
Marcela Purini Belem, fará uma palestra
sobre o tema “Gestão e Financiamento
na Efetivação do SUAS”, logo depois,
os grupos irão avaliar as deliberações
e discutir as ações, também terá uma
plenária e a eleição dos delegados.

André Nascimento

Pintura nas unhas é atração do projeto

Equipe realizará o serviço ao longo da avenida do Feital
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POLÍCIA
Homem é preso com uma
espingarda na mochila
Divulgação

Também na quarta-feira, a
PM foi informada sobre um
roubo ocorrido no pedágio
localizado no KM 87,5 da
Via Dutra, na região de Moreira César. Ao iniciarem o
patrulhamento pelas redondezas, adentrando no bairro Jardim Regina, avistaram
três indivíduos que, ao perceberem a presença da polícia, fugiram. Momento em
que um deles entregou ao outro uma mochila de cor preta.
Dois deles foram alcançados pelos policiais. Em revista, no interior da mochila, foi
encontrada uma espingarda
calibre 28 de cano serrado,
com munição intacta e pintada de preto – a fim de esconder a numeração.
Segundo as informações
que constam no boletim de
ocorrência, quando foram
questionados, os rapazes informaram que a arma seria
de um indivíduo já conhecido no meio policial, WSA.
Os dois ainda revelaram a participação de mais
um indivíduo, que conseguiu fugir. Um menor, de

Indivíduos roubam casal e levam R$730
As vítimas FEM, 26 anos
e ABA, 33 anos, transitavam pela rua 01, no Araretama, na tarde de quarta-feira
(10). Repentinamente, fo-

ram surpreendidos por dois
indivíduos desconhecidos,
que anunciaram o assalto.
Mediante ameaça com arma de fogo, eles levaram do-

Bicicleta é
recuperada
após furto
Na tarde de terça-feira (9), a PM recebeu uma
denúncia anônima de que
havia um indivíduo com
comportamento
suspeito próximo a uma residência no centro. Quando passaram pela rua Fortunato
Moreira, avistaram LFS,
de 31 anos, que fugiu da
viatura em direção à linha do trem. O rapaz estava em uma bicicleta. Após
um cerco feito pela PM, o
homem foi pego e admitiu ter furtado a bicicleta
de alumínio 21 marchas de
uma residência na rua Barão de Lessa.
Segundo o autor, ele é
usuário de drogas e teria
cometido o delito para trocar o objeto por crack. Ele
foi preso em flagrante e levado ao 1º DP.
Divulgação

za com placa de Aparecida,
de propriedade do homem, e
fugiram, sem deixar pistas.
A polícia deve investigar o
caso.
Divulgação

Rapaz com drogas na cueca
tenta fugir e acaba preso

15 anos, e JIO, de 21, foram levados ao 1º DP. JIO
foi detido por porte ilegal
de armas e corrupção de
menor. O adolescente será apresentado ao Ministério
Público.
Cabe ressaltar que ambos
não foram reconhecidos pelas vítimas, por isso não podem ser indiciados como autores do roubo no pedágio.

Outra equipe da PM fazia patrulhamento próximo ao Jardim Eloyna ainda
na noite de terça-feira (9),
quando passaram pelo cruzamento entre as ruas Canela e Jaboticabeiras. Nesse momento, avistaram dois
indivíduos, sendo que um
deles fazia contato com um
terceiro.
Um rapaz, que não foi
identificado conseguiu fugir, escapando por uma viela. O outro não teve a mesma sorte e tentou escapar,
entrando em sua própria residência. Porém, foi detido quando ainda estava no
quintal. Em revista pessoal
ao rapaz, os policiais acharam uma sacola contendo

oito porções de maconha
prontas para comércio, que
estavam na cueca do indivíduo.
No interior da residência
de WCA, de 26 anos, a PM
encontrou mais uma sacola,
dessa vez embaixo da pia,
onde continham mais 22
porções de maconha, além
de 17 pinos plástico vazios,
próprios para colocar cocaína, além de saquinhos de
“sacolé”, também utilizados para embalar drogas.
Além de todo o produto
ilícito, R$ 281,80 estavam
na posse de “Bola”.
Ele foi preso em flagrante por tráfico e encaminhado ao Centro de Detenção
provisória de Guará.

R$ 2 mil são PM verifica suspeita de tráfico de drogas
Na madrugada de terça- cito foi encontrado. Contu- que a fogueira era somente
levados de
-feira (9), mais uma denúncia do, em contato com a central uma “recreação” do grupo.
chegou até a PM, que ime- de policiamento, foi informaA PM realizou uma
residência
diatamente foi averiguar. Ao do que a droga havia sido es- pesquisa e constatou que
A vítima IES, 80 anos,
compareceu ao 1º DP para
informar que às 11h20 da segunda-feira (8), sua residência, localizada na rua José
Bastos Jr., foi invadida e furtada. Foram levados uma TV
de LCD 32 polegadas, um
anel de ouro com esmeralda
e R$ 2 mil em dinheiro. Não
há pistas do autor.

cumentos, cartões de banco, um telefone celular e R$
730, – quantia que pertencia
a FEM. Além disso, levaram
a chave do veículo gol cin-

chegarem no bairro Andrade,
onde supostamente um casal
estaria praticando o tráfico de
drogas, os policiais encontraram três pessoas ao redor de
uma fogueira. Em revista ao
casal e ao rapaz, nada de ilí-

condida em uma vegetação
próxima de onde estavam as
pessoas. Após vistoria, 16
porções de crack foram encontradas e todos negaram
envolvimento com drogas e
comércio ilícito, alegando

NVHM, 19 anos, e WFC, 20,
haviam deixado a prisão recentemente por tráfico de
drogas.
Como não foram constatados indícios de porte de
drogas, eles foram liberados.
Divulgação

“Cabos” são
levados de
igreja
SOS, de 43 anos, informou que é membro da Igreja Evangélica Assembléia
de Deus, localizada no bairro Araretama, e que foi comunicado que a sede da
Igreja foi arrombada, tendo
18 metros de cabo de energia furtados.
Divulgação

O incêndio danificou grande parte dos móveis

Crime passional:
homem incendeia casa
Às 7h30 de segunda-feira (8), a vítima LCGP, 40
anos, informou que foi agredida pelo companheiro há alguns dias, o que ocasionou
lesões corporais. Segundo
ela, o motivo das brigas seria banal. Na manhã dessa se-

gunda-feira, GRCN, 29 anos,
incendiou o imóvel onde o
casal mora, localizado na
avenida Nicanor Ramos Nogueira. Segundo informações
do boletim de ocorrência, a
ação causou grandes danos
aos móveis.

Vingança deixa rapaz ferido
Na tarde da segunda-feira (8), a polícia foi solicitada para atender um
rapaz vítima de agressão.
JCRF, 22 anos, foi encontrado na rua 6, no bairro Castolira, apresentando ferimentos na boca e
na cabeça

Segundo a vítima, os
responsáveis pela agressão teriam sido moradores
da rua 10, conhecidos como “Da Lua” e “Pita”. O
rapaz supõe que esse ato
teria sido uma vingança
dos indivíduos, que tentaram assaltá-lo na tarde

de domingo, levando um
telefone celular. No momento do roubo, JCRF reagiu, o que teria gerado o
comportamento violento
de ambos.
Ele foi levado ao Pronto-Socorro e ficou em observação.

O jovem escondeu as pedras de crack entre as pernas

Dois são presos com 28
pedras de crack e R$51
Na madrugada de quinta-feira (11), a PM fazia ronda pelo bairro Alto Cardoso
quando se deparou com quatro indivíduos transitando em
duas motos. Nesse momento, observaram uma troca de
objetos entre os indivíduos
dos veículos. Quando perceberam a presença da viatura,
decidiram fugir. Cada moto
seguiu em rumo diferente.
A polícia foi atrás e conseguiu capturar uma das motos. Nela, estavam ARJS, de

19 anos, com quem foram encontradas 28 pedras de crack
no vão das pernas, além da
quantia de R$ 40.
Com o condutor da moto,
DGI, 43 anos, havia 2 celulares e R$11,50.
ARJS tentou despistar,
alegando ser usuário de entorpecentes e que a droga seria de DGI. Entretanto, devido ao que foi caracterizado,
ambos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e
associação para o tráfico.

Rapazes levam R$ 1.570,
e roupas de cama
Por volta de 13 horas de
domingo (7), a PM foi chamada para atender uma ocorrência de roubo na rua Terezinha Teodoro Carvalho, no
Jardim Regina.
Segundo a vítima, ACS,
42 anos, dois indivíduos chegaram em uma moto. Um deles estava armado com uma
pistola cor prata. Ao ser abordado, ele entregou o veículo

Fiat Strada, onde havia uma
série de pertences. Foram levados objetos como cartões
de banco, documentos, quatro colchões, vários edredons, roupas de cama, utensílios de cozinha, vestimentas,
um telefone celular e a quantia de R$ 1.750. Eles fugiram pela via Dutra, abandonando a moto no local do
assalto.

Exploração
sexual é crime
A exploração sexual de crianças e adolescentes é uma prática violenta considerada
crime contra a vida,
pois fere os direitos humanos e a cidadania,
cabendo punição severa ao infrator por violar a dignidade do ser
humano em processo
de formação.É crime:
qualquer contato sexual com criança ou adolescente que envolva
pagamento, em dinheiro ou qualquer outra
forma, como carona,
comida, etc.
Comete o
crime quem:
- paga pelos “serviços
sexuais”;
- apresenta ou leva a criança ou adolescente até o “cliente”;

- facilita o encontro, cede o espaço (moradia, hotel, veículo).
O consentimento da criança ou adolescente não tem valor
e não exclui o crime.

Tribuna do Norte
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Pinda ganha novo hospital

Hospital “Dez de Julho” é inaugurado na noite de aniversário do município
Ana Camila Campos
No dia do aniversário da
cidade, Pinda e a população
ganharam mais um presente.
Foi na noite de quarta-feira,
10 de julho, que a Unimed
Pindamonhangaba inaugurou
seu novo hospital, que leva o
nome da data celebrada.
Após o corte da fita, o frei
Laércio Carvalho abençoou
o novo hospital. Em seu pronunciamento, ele ressaltou
a importância da gratidão e
ressaltou que “os profissionais da saúde tem uma vocação sublime que é amenizar
a dor”.
Em seguida, as portas do
Hospital Dez de Julho foram
abertas à visitação. A estrutura, onde foram investidos
R$ 20 milhões, conta com
um Pronto Atendimento 24
horas, quatro centros cirúrgicos equipados para todos os
tipos de cirurgias (inclusive
cardiovasculares), 50 leitos
iniciais, sendo 10 leitos des-

Frei Laércio Carvalho abençoou as instalações

A Unimed investiu R$ 20 milhões na estrutura do hospital para atender a população

tinados à UTI - Unidade de
Terapia Intensiva, Tomografia Computadorizada de 16
canais, Hemodinâmica entre
outros.
O presidente da Unimed

Pindamonhangaba, José Renato Couppê Schmidt, falou
sobre a satisfação de inaugurar
a unidade, e afirmou que esse é
o resultado do trabalho de toda
a equipe.

O prefeito de Pindamonhangaba parabenizou as
pessoas presentes e a diretoria, lembrando-se de todos
que haviam contribuído na
conquista, externando suas

expectativas. Para ele, este
hospital é um presente para
Pinda. O prefeito ainda salientou o quanto este novo
empreendimento mostra o
continuo crescimento da cidade, com pessoas que acreditam em Pindamonhangaba.
O governador do Estado
de São Paulo citou o cooperativismo e ressaltou que
“hospital é onde as pessoas

nascem, recuperam a saúde
e preservam o dom de Deus,
que é a vida”.
Estiveram
presentes
outras autoridades como
representantes das unimeds intrafederativas, Fesp e
Central Nacional. Após os
pronunciamentos, a placa
comemorativa foi descerrada, marcando o final da solenidade.

Santa Casa realiza primeira
captação de órgãos para transplante
Aiandra Alves Mariano

A Santa Casa de Pindamonhangaba realizou sua primeira captação de órgãos para
transplante. A retirada foi feita no dia 20 de
junho e os órgãos foram doados pela família
de Nilson de Oliveira Junior, de 18 anos,
vítima fatal de uma complicação cerebral
causada por uma sinusite.
A retirada dos órgãos foi feita por uma
equipe da Unicamp - Universidade de
Campinas e, ao todo, nove órgãos foram

doados, como coração, pulmão, fígado,
córneas e ossos.
Para a família do doador, a iniciativa
pode amenizar o sofrimento pela perda.
“Só de saber que muitas vidas serão salvas
é uma satisfação”, afirmou a mãe de Nilson, Roseli Oliveira.
A Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba realizou a captação há
poucos dias de comemorar 150 anos de
fundação.

Guilherme Moura

O evento serve para promover e difundir o trabalho das cidades

Artistas de Pinda aprovam
Revelando São Paulo mais compacto

A mobilização envolveu mais de mil pessoas nas proximidades do Parque da Cidade

Cidade participa do
Dia Nacional de Luta
O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, junto com o Sindicato
dos Condutores, Bancários
e Químicos, promoveu na
manhã dessa quinta-feira
(11), um protesto pelo Dia
Nacional de Luta, realizado
pelas centrais sindicais por
todo o Brasil.
O ato foi realizado na
rotatória entre as avenidas Manoel César Ribeiro
e Geraldo José Rodrigues
Alckmin, próximo ao Par-

que da Cidade, das 5h30
às 7 horas, e envolveu
mais de mil pessoas, entre
ônibus de fábricas, transporte coletivo, carros e
motos. A mobilização foi
pacífica. Em um dos quatro pontos de acesso ao
trevo houve congestionamento de cerca de dois
quilômetros.
A pauta única das centrais sindicais reivindica
a redução da jornada de
trabalho para 40 horas se-

manais, sem redução de
salários; contra o PL 4330,
sobre terceirização; o fim
do fator previdenciário;
10% do PIB para a educação; 10% do orçamento da
União para a saúde; transporte público e de qualidade; a valorização das
aposentadorias; reforma
agrária e a suspensão dos
leilões de petróleo. A CUT
Nacional também inclui a
reivindicação do plebiscito
da reforma política.

Aiandra Alves Mariano
Os artistas de Pinda que participaram do
Festival Revelando São Paulo, em São José
dos Campos, aprovaram o novo formato do
festival, mais compacto. O evento, que antes durava nove dias, foi reduzido para cinco
dias, entre os dias 5 e 9 de julho. “A princípio,
ficamos receosos por termos menos dias para
mostrar nossos produtos, mas como o festival aconteceu num feriadão, o movimento foi
muito intenso em todos os dias e o saldo final
foi mais positivo que nos anos anteriores”,
contou Sergio Calippo, responsável pelo estande de culinária de Pindamonhangaba.
As artesãs também gostaram da mudança.
“Nove dias nos cansava bastante. Com cinco
dias, está bem mais confortável. Apesar do
movimento ser muito intenso todos os dias,
fica bem menos cansativo”, ressaltou Carmen

Lúcia Fernandes, uma das nove artesãs que
representaram a cidade no festival.
Também participaram do Revelando, o artista plástico Felipe Calippo e o Grupo Folclórico Congada São Benedito.
Neste ano, o evento contou com 70 espaços de culinária, 120 de artesanato, Rancho
Tropeiro com 17 espaços, além das brincadeiras de todos os tempos. O público que
compareceu ao Parque da Cidade de São José
dos Campos pôde prestigiar apresentações de
150 grupos de manifestações artísticas tradicionais como congada, moçambique, folia de
Reis, catira, jongo, São Gonçalo, modas de
viola, carros de bois e tropeiros.
O Revelando São Paulo – Festival da Cultura Paulista Tradicional visita algumas cidades do estado no decorrer do ano. A próxima
parada será na capital, no mês de novembro.

Célia Lima

Os visitantes puderam experimentar iguarias e adquirir objetos de arte
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Felipe César – FC
insiste na instalação de
uma faculdade pública

Vereador Janio tem Projeto Cal está satisfeito com
de Lei aprovado que denomina aprovação do Projeto
rua no bairro do Piracuama
da “Atividade Delegada”

O vereador Felipe César - FC
(PMDB), insiste junto ao Governo
Federal, através do Ministério da
Educação a instalação de uma
faculdade pública em Pindamonhangaba, com cursos em diversas
áreas para beneficiar a juventude
da região metropolitana do Vale
do Paraíba.
Segundo o vereador Felipe
César - FC, esta iniciativa se faz
necessária para dar condições aos
jovens, sobretudo os mais carentes,
de ter acesso à formação superior
de forma gratuita. A necessidade
desta região é de uma faculdade
pública federal, que ofereça cursos como medicina, engenharia,
arquitetura, matemática, química e
física, visando atender a demanda
de estudantes que não tem condições de pagar um ensino superior
de qualidade.
Listagem
da Habitação
O vereador Felipe César – FC
apresentou um Projeto de Lei que
torna obrigatória a divulgação de
listagens dos munícipes que aguardam por atendimento nos programas habitacionais do município.
O vereador quer, de forma transparente, que o Executivo divulgue
na internet e em listagens oficiais,
os munícipes que aguardam por
atendimento nos programas habitacionais, com número e data de
inscrição, a relação dos atendidos,
com data e indicação do programa
que foi beneficiado, além de todos
os critérios para cadastramento e
atendimento, devendo a cada mês
tornar pública a quantidade de
inscritos e os atendidos, bem como
a movimentação dos números de
inscrição das listagens.
Redução da tarifa
do transporte coletivo
O vereador Felipe César –

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) teve o Projeto de Lei n° 71/2013 – que
“Denomina de José Estevam
de Amorim a Rua 3 do Loteamento Alto do Piracuama”,
aprovado por unanimidade
pelo plenário na Sessão Ordinária do dia 24 de Junho.
Janio disse que é importante as denominações de
rua, pois todos precisam residir em uma
rua reconhecida, com
nome, número e CEP
para que seja possível
receber correspondências. O vereador
também salientou que
o Loteamento Alto
do Piracuama já é
um local legalizado
pela prefeitura, e que
faltavam algumas ruas
a serem nomeadas.
Diante desta oportunidade, ele tomou a
iniciativa de prestar
uma homenagem a
algumas pessoas que
tiveram uma vida de muita
atenção voltada à comunidade em que residiram. Uma
delas é o José Estevam de
Amorim que nasceu no dia
05 de fevereiro de 1935 em
Cachoeira Paulista. Filho de
Antônio Estevam de Amorim
e Olivia Bernardes de Amorim. José foi casado com dona
Luzia (já falecida) durante
42 anos e com ela teve sete
filhos: Olivino, Terezinha,

V ereador F elipe C ésar - FC

respeito do assunto, faz esta justa
reivindicação tendo em vista que
a desoneração do PIS e COFINS,
realizada pelo Governo Federal,
incide diretamente na tarifa do
transporte público.
O vereador Felipe César – FC,
enviou cópias desta solicitação
enviada ao Prefeito, para as Secretarias de Governo, Finanças, Ouvidoria e Jurídico. “Como em todas
as cidades, as tarifas do transporte
coletivo estão sendo reduzidas,
pedimos ao prefeito que Pinda
também reduza, seguindo todas as
demais cidades brasileiras”, conclui
o vereador Felipe César – FC.

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

Dr. Marcos Aurélio
cobra contratação
de mais psicólogos
O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), sempre
atuante e participativo, continua sua luta para melhorar a
saúde dos habitantes da nossa
cidade. O vereador está cobrando do Executivo estudos
e providências para que sejam
feitas as contratações de mais
psicólogos para rede pública,
visando aumentar o número
de sessões de terapia individual e grupal oferecidas aos
munícipes.
Esta indicação foi feita
para atender aos pedidos dos
cidadãos, que relataram ao
vereador a dificuldade que
enfrentam para conseguir atendimento psicológico. Muitos
desses moradores apresentam
problemas como depressão,

síndrome do pânico, transtorno
obsessivo-compulsivo e outros
que, mesmo com a ajuda de
medicamentos, são melhor tratados com o acompanhamento
de um profissional da área
de saúde mental e de sessões
de terapia. A depressão, por
exemplo, têm sido uma das
grandes causas de faltas e de
afastamento do trabalho, o que
reforça a ideia de que a saúde
mental necessita de muita
atenção.
“A saúde dos pindamonhangabenses sempre foi a
minha prioridade. Fizemos
este pedido pois, além do bem
estar físico, é muito importante
também o bem estar psicológico dos nossos cidadãos”,
enfatiza o Dr. Marcos Aurélio.

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está
contente com a aprovação
do Projeto de Lei nº95/2013,
que cria a gratificação por
desempenho da “Atividade
Delegada” a ser paga aos
policiais militares do que
exerçam a atividade em Pindamonhangaba. A “Atividade
Delegada” ao Estado de São
Paulo foi feita por meio de
convênio celebrado com o
município de Pindamonhangaba.
Cal diz que esta ação é
necessária, pois a questão
de segurança é um problema
constante em todo o País. O
ganho extra para a cidade é o
envolvimento do município
na chamada prevenção primaria, ou seja, identificar aquela
rua mal iluminada, um bairro
sem urbanização, o combate
às drogas. O projeto prevê que
os policiais militares podem
desempenhar suas funções em
dias de folga e, assim, além
de aumentar o efetivo fardado

Jorge, Benedita, Olivia Fátima, Vicente e Pedro. Chegou
ao bairro do Piracuama em
1958, com seis filhos, tendo o
mais velho 13 anos de idade,
e o menor 2 anos. Trabalhou
durante 23 anos na fazenda
de João Saad, como lavrador,
onde veio a se aposentar.
Faleceu no dia 22 de ouDiretoria de Comunicação/CVP

Vereador Janio Ardito Lerario

tubro de 1982, na Santa Casa
de Misericórdia de Pindamonhangaba. Janio ressaltou que
estas razões aqui mencionada
o credenciam a pleno direito
em ver perpetuado o seu nome
na referida rua. E a aprovação
desse projeto é a forma de
demonstrar uma singela homenagem e gratidão por esse
exemplo de ser humano.

Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

FC continua insistindo para que
o Executivo reveja o valor da
tarifa do transporte coletivo em
Pindamonhangaba e proceda a
redução na tarifa, seguindo as
demais cidades da região, baseada
na desoneração do PIS e COFINS
do transporte público.
De acordo com o vereador, e,
atendendo solicitação da população de Pindamonhangaba, em
especial do munícipe Christian
Alonso, que fez um estudo a

V ereador C al

Fale com o Vereador Janio Lerario

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

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

Professor Osvaldo
Martim Cesar reitera
comemora aprovação de
construção da Praça Frei
Galvão no Jardim Resende doação de área para o SESI
O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB), comemora a aprovação do Projeto de Lei 92/2013,
por unanimidade na 24ª Sessão
Ordinária, realizada no último
dia 8 de julho.
O projeto autoriza o município a realizar a doação de
uma área, com encargos, para
o Serviço Social da Industria
– SESI, para instalação do
Centro Educacional do SESI
no Município. A área doada,
tem 30.207 m², está localizada
na avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, cuja obra do
Centro educacional SESI nº
387 e Anfiteatro, deverá ter
início imediato, com prazo de
conclusão de 36 meses.
O Centro Educacional do
SESI e o Anfiteatro trarão
para a cidade mais opções de
atividades esportivas, cursos
e outras atividades oferecidas
pelo SESI.
O vereador Professor Osvaldo esteve no começo do

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

V ereador M artim C esar
( no destaque ) pede a
construção da P raça F rei
G alv ão no J ardim R esende

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

O vereador Martim Cesar Ouro Verde, localizado próximo
(DEM) reitera ao Executivo, ao Centro Comunitário Benpedido de estudos e providên- dito Clemente Ramos, na rua
cias para que seja formalizado o Capitão Luiz Francisco Corrêa
projeto para a construção da Pra- Guimarães, pois as condições
ça Santo Antônio de Sant’Ana em que o mesmo se encontra,
Galvão - “Frei Galvão”, no coloca em risco a segurança dos
loteamento Jardim Resende.
esportistas usuários.
Com a topografia favoreIluminação Pública
cendo a construção de uma
O vereador Martim Cesar
arquibancada e um palco fixo encaminhou Indicação ao Preem forma de concha acústica, feito Vito Ardito, solicitando
visando aproveitar este espaço providências para que seja
para realização de eventos. “É realizado estudos visando menecessário que seja realizada a lhorias na iluminação pública
construção da referida praça, do Loteamento Residencial
pois o local esta virando depósi- Castolira, mais precisamente
to de lixo e ponto de “bota fora”. na rua Felício Campana Vitalli,
Residencial
esquina com a rua Oswaldo
Ouro Verde
Vasques, rua José Dias Sobrinho
Outra solicitação do verea- e rua Waldomiro Marcondes.
dor Martim Cesar ao Executivo, “Com uma iluminação deficiené para que seja feita a manuten- te, a segurança dos moradores
ção do alambrado da quadra fica prejudicada”, comenta o
poliesportiva no Residencial vereador Martim Cesar.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

ano em duas reuniões junto
ao Executivo, acompanhado
pela Diretora do SESI de
Pindamonhangaba, Taubaté
e Tremembé , Profª. Roberta
Adriana Lemes Borrebo de
Oliveira, juntamente com sua
equipe, onde foi apresentado
à Administração Municipal
todo o material pedagógico
desenvolvido nas escolas já
atendidas pela entidade, onde
a proposta é uma formação
continuada dos profissionais
e um conteúdo mais amplo
e diversificado desenvolvido
junto aos alunos.
O Professor Osvaldo ressaltou a grande importância de
se ter uma obra tão relevante
para os munícipes de nossa
cidade. “Acredito que esta
é mais uma vitória da população. Continuarei lutando
para que novos projetos sejam
aprovados, visando sempre
beneficiar toda a população de
Pindamonhangaba”, ressaltou
o vereador.

Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

V e r e a d o r D r . M a r c o s A u r é l i o V i l la r d i

nas ruas, a parceria contribui
para a redução de indicadores criminais e aumento da
sensação de segurança na
população.
O vereador aguarda, ansiosamente, pela sanção do
Prefeito e a publicação da Lei.
Sesi
Outra conquista para o
nosso município, segundo o
vereador Cal, é a implantação
do Centro Educacional do
Sesi. A unidade será instalada
na cidade, através de uma
parceria entre a Prefeitura e
o Sistema FIESP- Federação
das Indústrias do Estado de
São Paulo e o Centro das
Indústrias do Estado de São
Paulo – CIESP. A construção
do Centro em Pindamonhangaba será possível graças a
doação de uma área de 30.207
m² feita pela Prefeitura. “Esta
é uma conquista muito importante para a nossa cidade
por se tratar de uma escola
modelo”, afirmou Cal.
A nova unidade abrangerá um centro esportivo e
escolar e terá capacidade
de atender cerca de mil
alunos. “É um passo muito
importante pois formará
profissionais qualificados,
com experiência e condições de se ter um bom posicionamento profissional”,
concluiu Cal.

V ereador P rofessor O svaldo

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Diretoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

O vereador Roderley Miotto (PSDB), com muita alegria,
pôde participar neste 10 de
julho, quarta-feira, data de
aniversário de Pindamonhangaba, de todos os eventos e solenidades que comemoraram o
aniversário do município.
Pela manhã Roderley foi ao
hasteamento das bandeiras na
Praça Monsenhor Marcondes,
e a Missa de Ação de Graças na
Igreja Matriz. Posteriormente,
participou da Sessão Solene
realizada na Câmara, onde
foram prestadas homenagens
ao Padre Jonas Abib, fundador
da Comunidade Canção Nova,
e ao Jornalista Pepe, da Rede
Difusora de rádio. “Que bom
é podermos comemorar uma
história de 308 anos. Como
representante do povo é uma
alegria parabenizarmos a
nossa cidade, a nossa Pindamonhangaba”, descreveu o vereador ao
estar envolvido com
as comemorações.
A noite o parlamentar compareceu
na inauguração do
Hospital Unimed
10 de julho, um

complexo de alto padrão,
com estrutura adequada e de
última geração, que marca
mais um benefício para a
região. Na ocasião Roderley
recepcionou o Governador do
Estado, Geraldo Alckmin, que
também marcou presença e
enalteceu Pindamonhangaba,
sua terra natal.
Ainda na noite de quartafeira, o vereador prestigiou
a abertura da ExpoPinda,
no Parque da Cidade, com
o show da dupla sertaneja
João Bosco e Vinícius. “Uma
festa do povo e para o povo
pindamonhangabense. Mais
uma vez parabéns, Pinda, e
parabéns ao Prefeito Vito,
que vêm colaborando para
o efetivo desenvolvimento
de qualidade, bem como, na
realização desta linda festa”,
finalizou Miotto.

Vereador Roderley Miotto
TV
Câmara de Pinda, após Sessão
Solene 10 de Julho
durante entrevista para a

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

Ricardo Piorino
agradece aprovação
de projeto
“Enfim, conseguimos dar um passo

importante para a segurança dos munícipes”
Diretoria de Comunicação/CVP

V ereador R icardo P iorino

Depois de um intenso
trabalho, com a realização
de diversas reuniões com o
prefeito e o Comandante da
Polícia Militar de nossa cidade - “Capitão Cavalheiro”, o
Projeto de Lei que autoriza o
convênio entre o município e o
Governo do Estado foi enviado
para a Câmara de Vereadores
e aprovado por unanimidade
na última sessão ordinária,
ocorrida no dia 08 de julho.
A Atividade Delegada foi
implantada na capital em 2009,
com o objetivo de contribuir
para o aumento do efetivo,
buscando-se a redução da
violência e melhora da segurança, a qual possibilita que o
policial militar trabalhe para
a Prefeitura nos seus dias de
folga e receba uma gratificação
pelo serviço desempenhado,

utilizando os equipamentos da
PM e realizando policiamento
preventivo, fiscalização de
bares, comércios e transportes clandestinos, entre outras
funções.
Segundo o Presidente
da Câmara, a população vai
poder notar e sentir uma melhoria significativa na cidade,
com aumento do efetivo de
policiamento preventivo, que
será realizado pelo policiais
militares.
“Agradeço o Prefeito Municipal, Vito Ardito, pela
dedicação e compreensão no
assunto que tratamos, bem
como, ao Capitão Cavalheiro,
que sem dúvida alguma, foi
o grande protagonista desta
importante vitória para Pindamonhangaba”, finalizou o
vereador.

Magrão convoca
Audiência Pública para
discutir transporte coletivo

Vereador Professor Eric
defende os trabalhadores
de Pindamonhangaba

Fazendo uso da tribuna,
o vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS)
apresentou um requerimento
verbal solicitando a realização
de uma Audiência Pública para
discutir transporte público e
convocando todos os vereadores e a população para estarem
presentes.
O requerimento foi aprovado - por unanimidade - durante a sessão ordinária desta
segunda-feira, dia 8.
Magrão comentou os objetivos da audiência pública:
“Vamos tratar sobre questão da
redução da tarifa do transporte
público; implantação do bilhete único; acréscimo de linhas
urbanas e o novo contrato a ser
licitado pelo Poder Executivo.
A audiência pública foi

O vereador Professor Eric
(PR) apresentou uma emenda
modificativa ao Projeto de Lei
n°89/2013, priorizando o trabalho dos ambulantes cadastrados
que residem em Pindamonhangaba.
De autoria o Poder Executivo,
o Projeto de Lei aprovado – por
unanimidade pelo plenário da
Câmara – regulamenta o uso
de espaços na realização das
comemorações do Aniversário
da Pindamonhangaba, que este
ano faz 308 anos.
O artigo 3° do projeto aprovado, com a emenda modificativa
de autoria do vereador Professor
Diretoria de Comunicação/cvp

Diretoria de Comunicação/CVP

agendada para o dia 08 de
agosto às 19 horas na Câmara
de Vereadores e contará com
a presença de representantes
da empresa “Viva Pinda” e
da Prefeitura. “Os usuários
de transporte público pedem
diversas melhorias como
mais linhas, tarifas reduzidas
e pontos de parada com cobertura. Na audiência pública,
essas reivindicações serão
discutidas pelos vereadores e
representantes presentes com
intuito de trazer melhorias
para o setor”, diz o vereador
Magrão.
Segundo o vereador Magrão, “é muito importante a
participação da população. Por
esta razão, agendei a audiência
para as 19 horas e contamos
com a presença de todos”.

Vereador Professor Eric

Eric, determina que somente
os trabalhadores (ambulantes)
cadastrados, e que residem em
Pindamonhangaba, poderão
montar suas barracas no Parque
da Cidade onde acontecem as
comemorações do município. No
projeto anterior, os ambulantes
cadastrados de outras cidades
poderiam montar barracas e atuar
nas comemorações. “Foi uma

V ereador
M agrão

vitória de todos os trabalhadores.
Agora somente aqueles que trabalham e residem em nossa cidade
é que terão direito a montar suas
barracas nas comemorações do
aniversário de Pindamonhangaba. Temos que valorizar o povo
de nossa cidade!”, afirmou o
vereador Professor Eric.
Professor Eric visita
o PROFESP
O vereador Professor Eric esteve, juntamente com a Babaloo,
gerente do centro esportivo Zito
em São Vicente, no Litoral Sul
do Estado, visitando o Programa
“Forças no Esporte” - PROFESP.
O Programa é um convênio
entre o Exército Brasileiro, Ministério do Esporte e a Prefeitura, onde o quartel abre
suas portas para as crianças
entre 6 e 14 anos para que
elas possam realizar atividades em seu parque esportivo.
Essas atividades são supervisionadas por um professor
de educação física e um
estagiário da mesma área.
No programa, a Prefeitura
age nas áreas pedagógica
e cultural e as crianças têm
reforço escolar e atividades
extracurriculares, como
dança, capoeira, música e
cultivo de alimentos, além
de uniforme e alimentação
no período em que não estão
na escola. “Sou Professor e luto,
principalmente, pela educação de
qualidade em nosso município.
O PROFESP é, sem duvida, um
grande projeto para nossas crianças. Já estive reunido com o Comandante Maurício, do Batalhão
Borba Gato que também entende
ser de grande importância a instalação deste projeto. Não medirei
esforços para consegui-lo”, disse
o vereador Professor Eric.

Fale com o vereador 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

Toninho da Farmácia
solicita melhorias para a
área do bairro do Crispim

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Roderley Miotto
prestigia festividades
do “10 de julho”

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

7

O Vereador Toninho da Farmácia (PDT) esta solicitando à
prefeitura municipal, que feche
através de cerca, uma área localizada na rua Argemiro Cypriano
de Oliveira, no bairro do Crispim.
No local, existe uma mina d’água
que esta encoberta pela vegetação. O vereador esteve no local
e constatou o risco a que estão
expostos crianças e adultos, e por
V ereador T oninho da F armácia
isso solicita providências urgentes
no sentido de cercar e colocar placas de aviso até que se chegue a uma
solução definitiva para o
problema.
Bosque
O vereador Toninho
da Farmácia agradece
pelas melhorias na pavimentação asfáltica
realizada na rua Eugenio Fortes Coelho, no
bairro do Bosque. O
local oferecia riscos aos
motoristas. “Agradeço
por esta melhoria para moradores e motoristas que transitam diariamente por este local”.

Bandeirante Energia
O vereador Toninho da Farmácia esta encaminhou um requerimento de informações, à Bandeirante Energia, buscando respostas
para a denuncia de munícipes que relatam não existir um caminhão
de socorro para situações de emergência e falta de energia elétrica no
município. “Peço que a Bandeirante responda a este questionamento,
e se realmente não houver tal caminhão, que o coloque em pratica
para melhorar os serviços e o atendimento em nossa cidade”, destaca
o vereador Toninho da Farmácia.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
25ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 15 de julho de 2013,
segunda-feira, às 8 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 06/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que
“Dispõe sobre exigências urbanísticas para projetos de loteamentos”.

II. 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”.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

Acesse:

www.camarapinda.sp.gov.br

Departamento

de

Comunicação

D i r e to r a d e C o m u n i c a ç ã o :
Natália Lugli Sper
A s s i s t e n t e s d e I m p r e n s a P a r la m e n ta r :
L u i z C a r l o s P i n t o (MT b 32.783)
R o b s o n L u í s M o n t e i r o (MT b 18.021)
T e l e f o n e s : (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Maestro João Carlos Martins e Bachiana
Sesi são destaques do sábado em Pinda
Maria Fernanda Munhoz
O maestro João Carlos
Martins rege a Bachiana Filarmônica Sesi-SP, no sábado
(13), às 20 horas, em concerto no Largo do Quartel, marcando as comemorações dos
308 anos de emancipação
político-administrativa
de
Pindamonhangaba. A entrada
é gratuita.
A Bachiana Filarmônica
Sesi-SP foi formada há dois
anos, a partir da junção entre
a Bachiana Filarmômica e a
Bachiana Jovem, criada pelo
maestro João Carlos Martins.
No repertório, sinfonias de
Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, entre outros grandes
compositores eruditos.
A intenção da Bachiana
Filarmônica é trabalhar na
evolução musical de jovens
musicistas e ao mesmo tempo democratizar a música

erudita apresentando-se para
pessoas que jamais tiveram
acesso às salas de concerto.
O grupo é formado por 25
profissionais que são orientadores de 45 jovens musicistas e foi adotada pelo Sesi de
São Paulo, formando hoje a
maior orquestra da iniciativa
privada do Brasil.
O maestro João Carlos
Martins ocupa lugar ímpar
no cenário musical brasileiro, tendo sido considerado
um dos maiores intérpretes
de Bach no século XX pela
crítica internacional, do qual
registrou a obra completa
para teclado.
Hoje aos 71 anos, construiu
uma sólida carreira, primeiro
como pianista – que teve que
abandonar devido a problemas
físicos – e na sequência, como
maestro, com sua Bachiana Filarmônica Sesi-SP.

Divulgação

O Largo do Quartel está preparado para ser o palco da apresentação do maestro conhecido mundialmente

Final de semana terá Pinda em Cena
Célia Lima

O evento dá
oportunidade
para diversos
artistas
apresentarem
seus trabalhos
ao público
Célia Lima

Maria Fernanda Munhoz
Neste sábado (13) e domingo (14), Pindamonhangaba recebe mais uma edição
do Pinda em Cena: A arte na
rua. No sábado, será das 9
às 13 horas, na praça Monsenhor Marcondes, e no domingo, das 14 às 17 horas, no
Bosque da Princesa. O evento é gratuito e reúne diversas
formas de arte, num verdadeiro circuito artístico, que a
população pode apreciar com
toda a família.
As atrações do sábado serão: em música, Corporação
Musical Euterpe; em dança,
Projeto Saindo das Ruas,
Arteduvale e Cia Cênica de
Dança Mônica Alvarenga;
em teatro: espetáculo “Sorria, Você está no Circo”, com
a Cia Revela Arte do Circo;
poesia com Rhosana Dalle;
apresentação de artistas plás-

ticos e feira de artesanato.
No domingo, serão: em
música, Camerata Jovem do
Projeto Jataí e grupo de Chorinho Só pra Recordar; em
dança, Projeto Saindo das
Ruas, Arteduvale e Congada
São Benedito; em teatro: espetáculo “Sorria, Você está
no Circo”, com a Cia Revela Arte do Circo; poesia com
Rhosana Dalle; além de apresentação de artistas plásticos
e feira de artesanato.
O projeto Pinda em Cena:
a arte na rua está sendo realizado pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação e
Cultura / Departamento de
Cultura, em comemoração
ao aniversário da cidade. A
partir de agosto, a intenção é
levar o Pinda em Cena para
os bairros, iniciando pelo
Goiabal.

Festipoema tem mais
de 150 obras inscritas
Maria Fernanda Munhoz
O VII Festipoema - Festival de Poemas de Pindamonhangaba encerrou suas inscrições no dia 30 de junho,
somando um grande número
de participantes, de todo o
Estado de São Paulo. No total, 154 obras concorrem no
festival deste ano, dos 98
participantes inscritos.
O Festipoema é dividido
nas categorias Adulto, Juvenil e Infantil. Cada interessado pode se inscrever com
até três poemas, contendo 35
versos em cada e tema livre.
A categoria que mais teve
inscritos foi a Juvenil, com 64
participantes e 75 obras. Em
seguida, vem a categoria Adulto, com 29 inscritos e 71 obras.
A categoria Infantil teve cinco
inscritos e oito obras.
Agora, os trabalhos serão
repassados para uma comissão julgadora, que fará uma
triagem. Em breve, será divulgado o local onde serão
realizadas as apresentações,

Arquivo TN

Todas as obras ganharam uma nova roupagem na interpretação de atores

dando o prêmio de melhor
intérprete aos destaques.
O evento é realizado pela

parceria entre a Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação

e Cultura/Departamento de
Cultura e a Academia Pindamonhangabense de Letras.

Divulgação

Os balões, em formatos diferentes, serão os
atrativos para abrilhantarem o aniversário de Pinda

Céu de
Pinda terá
balões nesta
sexta-feira
Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba faz
308 anos e quem ganha
o presente é a população.
Nesta sexta-feira (12), sábado (13) e domingo (14),
a cidade será sede de um
encontro de balões que
promete colorir o céu.
No total, serão oito balões sobrevoando a cidade, sendo quatro normais
e quatro “special shapes”
(ou formas especiais), nas
formas de coração, bola
de futebol, porquinho e
palhaço. As decolagens
começam na manhã desta sexta-feira, a partir de
três locais, nos bairros
Bosque, Crispim e centro, mas sem acesso do
público. A intenção é que
mesmo com as possíveis
mudanças de ventos, os
balões ainda assim sobrevoem a região central da
cidade, ou pelo menos,
a maior região possível
do município, para que
todas as pessoas possam
apreciar o espetáculo. Por
isso, os pilotos – vindos
de Pinda, Rio de Janeiro,
Ribeirão Preto e São Pau-

lo – pretendem voar baixo
pela cidade.
Show de luzes
O grande destaque do
encontro de balões em
nossa cidade será o “Night Glow”, uma apresentação noturna, com os
balões em terra, quando
os pilotos acionam os maçaricos, proporcionando
uma festa de cores e sons.
O Night Glow será realizado no Parque da Cidade,
na sexta-feira (12), às 20
horas. A entrada é gratuita.
Formas Especiais
Atualmente, o Brasil é
considerado o melhor fabricante de balões de formas especiais, contudo, os
festivais e as competições
são realizados somente no
exterior. Com este evento,
o público brasileiro, principalmente de Pindamonhangaba, poderá conferir
essa nova modalidade de
balonismo.
O lançamento do Festival foi realizado, na
quinta-feira (11), no Parque da Cidade, no estande
do Departamento de Turismo da Prefeitura.

Segundo Caderno
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15 mil pessoas assistem ao
show de João Bosco e Vinícius
Padre Luís Paulo celebra
missa em Ação de Graças
A missa em Ação de Graças pelo aniversário de 308
anos de Pindamonhangaba
foi celebrada pelo padre Luís
Paulo, no Santuário Mariano
Diocesano Nossa Senhora do
Bom Sucesso (Igreja Matriz).
O tradicional evento
reuniu fiéis e representantes dos poderes Executivo e
Legislativo. Em sua homilia,

o padre abençoou o prefeito
e demais autoridades para
que conduzam Pindamonhangaba e seus moradores
para o bem, para um caminho de paz e harmonia.
Ao fim da celebração,
Luís Paulo também pediu
para que todos cantassem
parabéns para a cidade e
para a sua população.
Célia Lima

Fiéis receberam as bençãos na celebração na Matriz
Célia Lima

Padre Luís Paulo ora pela cidade e seus governantes

Em sessão solene, padre
Jonas Abib e “Pepe”
são homenageados
Ana Camila Campos

Durante sessão solene comemorativa aos
308 anos de emancipação
político-administrativa de
Pindamonhangaba, o Poder
Legislativo homenageou
duas personalidades que,
segundo os vereadores,
contribuíram diretamente
para o desenvolvimento da
cidade.
O primeiro deles foi o
padre Jonas Abib, evangelizador e fundador da
comunidade Canção Nova,
que recebeu um cartão de
prata. Na ocasião, ele foi
representado pelo missionário Dunga, que lembrou a
época em que o homenageado passou em Pinda.
“Fé é a base e o alicerce,
onde construímos aquilo
que sonhamos e desejamos. Quando falamos de
monsenhor Jonas Abib,
falamos de fé”, acrescentou.
O cartão foi entregue
pelo prefeito de Pindamonhangaba e pelo presidente
da Câmara.
Em seguida, o radialista
José Luís de Souza e Silva,
o “Pepe”, recebeu o diploma

“Dr. João Romeiro”.
Pepe já foi contemplado pelo título de cidadania
pindamonhangabense.
Em seus agradecimentos,
dividiu a homenagem com
os companheiros de emissora e de todos os órgãos
de imprensa da cidade, que
levam a informação e fazem
a prestação de serviços a
comunidade.
Ele também lembrou
de grandes radialistas, que
fizeram história no município, como Percy Lacerda e
J. Marcondes.
A Corporação Musical
Euterpe participou da solenidade com a apresentação
do Hino Nacional.
No encerramento, o prefeito de Pindamonhangaba
reconheceu a importância
do papel dos homenageados e agradeceu a todos os
presentes, ressaltando que
a democracia é importante
e precisa ser preservada
com atitudes.
Além da população, as
crianças da escola Criança e
Companhia e colégio Anglo
– Emílio Ribas prestigiaram
a solenidade.

Dunga e Pepe durante sessão solene na Câmara

Aiandra Alves Mariano
Cerca de 15 mil pessoas, segundo estimativas da
Polícia Militar, marcaram
presença no show da dupla
sertaneja João Bosco e Vinicius, na quarta-feira (10), no
Parque da Cidade.
A apresentação, que faz
parte das comemorações dos
308 anos de emancipação
político-administrativa
do
município, começou pontualmente às 22 horas.
Durante duas horas, os
dois cantores embalaram o
público com seus grandes
sucessos e músicas do seu
mais recente CD, “A Festa”.
Num dos pontos altos, eles
chamaram um DJ ao palco e
fizeram um remix de diversas
músicas, como “Chora Me
Liga” e “Amor de Chocolate”, do cantor Naldo.
Durante o show, a dupla
também chamou ao palco o
prefeito e agradeceram por
participarem da festa de aniversário da cidade. “Pindamonhangaba é uma cidade
linda e o público é maravilhoso”, afirmou João Bosco.
Com 17 anos de carreira, João Bosco e Vinícius
despontaram para o sucesso nacional com a música
“Chora Me Liga” em 2009 e
atualmente seguem entre as
cinco mais populares duplas
do novo segmento da música
sertaneja no Brasil.
Mais shows
Na quinta-feira (11),
quem se apresentou no palco
do Parque da Cidade foi a dupla Ronny e Rangel.
A maratona de shows se-

Célia Lima

A atração musical marcou as comemorações dos 308 anos de Pindamonhangaba

gue no final de semana. Na
sexta-feira é a vez da Banda
Panela e os Detonautas sacudirem o público. Sábado
(13), a festa será com bandas
regionais e os Garotos do

Vale. O encerramento acontece no domingo (14), com
Caio César e Diego.
Os shows principais começam às 22 horas. No local há
estacionamento e uma praça

de alimentação. Todos os recursos arrecadados nos estandes, além da taxa de estacionamento, serão revertidos para
instituições beneficentes da
cidade.
Fernando Noronha/Portal R3

Os moradores podem conferir atrações no Parque da Cidade até domingo (14)

População prestigia
hasteamento das bandeiras
Célia Lima

Autoridades realizam hasteamento dos pavilhões estadual, nacional e municipal
Célia Lima

Célia Lima

Corporação Musical Euterpe apresentou o Hino Nacional e Municipal

Ana Camila Campos
Na manhã de quarta-feira (10) a população
de Pindamonhangaba
compareceu ao marco
zero do município, na
praça Monsenhor Marcondes, para saudar os
308 anos da “Princesa
do Norte”. A cerimônia de hasteamento das
bandeiras teve início às
8h15 ao som do Hino
Nacional, entoado pela
Corporação
Musical
Euterpe.
As bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e de Pindamonhangaba
foram elevadas por autoridades, representando
o Exército e os poderes
Executivo e Legislativo.
Em seguida, foi a vez do
Hino de Pindamonhangaba ser apresentado pela
Euterpe, acompanhado
pelos presentes, que com
esse gesto, homenagearam a cidade.
A solenidade também contou com a participação de representantes da Prefeitura, do
Grupo de Escoteiros
Itapeva e Grupo de Escoteiros Pindamonhangaba.
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 12 de julho de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Sábado com muita Trova!

“QUEM SERÁ A PRÓXIMA vítima agora, o que fez comigo um dia vai
fazer de novo eu sei que não demora...” - Wando

João Paulo Ouverny

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 869/2013
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME.
Data da AF: 01/07/2013
Valor: R$ 9.586,95

ATENÇÃO – Publique sua agenda gratuitamente, enviando para joao.
ouverney@terra.com.br
ANIVERSÁRIO DE PINDA – 12/7- (sexta 22h) - Grupo Panela. 22h
- Banda Detonautas. 13/7 - (sábado 20h) - Multishow Band. 22h - Banda
Garotos do Vale. 14/7 – (domingo 21h) - Caio César e Diego.
ANJINHO DO VALE & JOSY MATOS - Agenda de julho: 13/7 - Sábado
–Chácara Belo Sol (Quinta das Frutas). 14 – Domingo – Forró do Silvio (Água
Quente Taubaté). 19 - Sexta –Ferroviária de Pinda. 20 - Sábado – Forró da
Elza (Vila Aparecida Taubaté). Mais informações: www.anjinhodovale.com.br
ALOHA MUSIC HALL Tremembé: 12/7 (sexta) – Tributo a MC Daleste.
Mc Rodolfinho. Elas vip até 0h. 19/7 – As Fogosas do Funk. Estrada Nova
Tremembé-Taubaté, Vale do sol. Tel (12) 9159-3534
ARENA 101 Pinda – 13/7 (sexta) – João Pedro & Fabiano. 9/8 (sexta)
– Mega show com Naldo. 27/7 (sábado) – Trio Bravana. Estrada Municipal
Antonio Marçon, 4.900. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS Guará: QUINTA-FEIRA 18/7 – Pedro Romano. 25/7 – Musical Arte. SÁBADO - 13/7 – Mix 80.
20/7 – Alexandre Vilela. R$ 15,00 (único). Tel (12) 3122-3812
BAR DO SANTISTA Pinda – Som ao vivo todo domingo e véspera de
feriados, 18h. Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistura Brasil).
Funciona de terça e domingo a partir das 17h
CASARÃO ROSEIRA – Toda quinta-feira, baladas em dois ambientes.
Djs Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até 23h. Dois ambientes.
Estrada Roseira-Aparecida
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado
com início às 18h. 27/7 – Anjinho do Vale e Josi Matos. Av. Abel Corrêa Guimarães, bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 13/7 (sábado) – Humberto Gessinger. Dia Internacional do Rock. Tel(s): (12) 3157-6200
CHICKEN BEER Tremembé – 11/7 (quinta) – Sertanejo. 6/7 (sábado) –
Videokê profissional e 2º ambiente (funk). 13/7 (sábado) – Rock in roll. Twyla.
Stinky Dogs. Elas free até1h. Tel (12) 9181-5704, 9235-8078 e 9213-2034.
Av. Luiz Gonzaga das Neves, 2.500 (anexo ao Posto Alsan)
CLUBE DA VILA São Benedito Pinda realiza mais um baile no Recinto
São Vito em julho: 21/7 (domingo) – Banda Gold. Clara Romão informa que
dentro de pouco tempo o baile voltará à Vila. Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté - QUARTA - 17/7 – Quarta – Feira – Pedro
Romano. 24/7 – Quarta - Feira – Anjinho do Vale. 31/7 – Jaqueline. DOMINGO - 14/7 –Cinco Estrelas – SP. 21/7 –Garcia Music Show – SP. 28/7 –
Domingo – Tropicaliente – SP (Baile dos Aniversariantes). Traje esporte fino
(proibido tênis, sapatênis e camiseta). Tel. 3633-5389/3011-0400
CLUBE DOS OFICIAIS CAVEX Taubaté - 13/07 (sábado 20h) - Noite
Árabe. Dj Beto Cavalcante, Kanis, Joelma Brasil, Luanara Sharira, Teo Versiani e outros. Ingresso R$ 30 mais 1 kg de alimento
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix” - Baile todo sábado (23h)
com as melhores bandas ao vivo. A direção do clube realiza também o Baile
no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 22h, com deliciosa canja gratuita à
1h. Tel (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé – 13/7 (sexta universitária) – Banda Arena.
Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava: 12/7 (sexta) – Talis &
Welinton. 19/7 (sexta) – Tchê Garotos. Tel. 3955-9420.
FERROVIÁRIA Pinda: 12/7 – Paulo & Paula. 19/7 – Anjinho do Vale &
Josi Matos. 26/7 – Bruno & Hyago. Sócio em dia não paga e pode comprar
convite para um amigo por R$ 5,00. Tel (12) 2126-4444. www.aaferroviaria.
com.br
JANTAR DANÇANTE da Casa Espírita Paz e Luz Pinda – 10/8 (20h) –
Restaurante Minuano. Animação: Mago da Gaita e Ildeo (vocalista da Banda
San Francisco). Em benefício das obras assistenciais da casa. R$ 30,00.
Convites com o Tadeu na Casa de Ferragens Panda
LUXÚRIA MUSIC HALL Tremembé – 13/7 (sábado) – Bonde das Maravilhas. Ingressos antecipados R$ 20 (Pinda – Neto Jeans), R$ 30,00 na hora.
Estrada Tremembé/Taubaté, perto do Bem Vira
MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró da região
com a Banda Gold.
12/7 (sexta) – Festa julina comemorando aniversário da Banda Gold.
14/7 (domingo 11h) – Domingo da Chuleta na Chapa. Baile com as duplas Miranda & Souza Neto, e César & Maycon.
Tel (12) 9174-0026
MARINELLI’S HALL Pinda – 27/7 (sábado) – Show gospel de Aline Barros. Tel (12) 3933-4848 e 8165-4000
MUTLEY Taubaté: 12/7 (sexta) – Banda Rock a Boxx. 13/7 (sábado) –
Banda Volúpia. Tel (12) 3632-5540. www.mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda - 12/7 (sexta) – Discotecagem geral. Leve
seus CDs e seja o DJ. 13/7 (sábado) – Elvis Presley Rock Band (Dia internacional do Robl). Tel (12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
PINDABAR Pinda: 12/7 (sexta) – Bom Talento. 13/7 (sábado) – Sou Muleke e Influências (abertura). 14/7 (domingo) – Influências. R$ 15 homem e
R$ 10 mulher. Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126
PAQUERA DA ÓTIMA – Programa que o locutor Paulo Ricardo apresenta durante a semana, das 22 às 24h. As pessoas podem ligar e falar ao
vivo, enviar mensagens ou seu perfil para ser divulgado. Muitos casais têm
se conhecido graças a esse programa, participe! Telefone (12) 8859-8859,
opção 3. E-mail: paquera@otimafm.com.br
RANCHO SANTA FÉ Aparecida - 12/7 (sexta) – Banda Rodeio. 26/7
(sexta) – Santa Fé Folia. Inimigos da HP. Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062.
www.ranchostafe.com.br
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural - 11/7 (quinta) – Marcos
Henrique. 12/7 (sábado) – Marron (de São José). Baile toda Quinta e Sábado
(21h) com as melhores bandas. Tel. (12) 3648-4036 e 9775-0389
RECINTO DE EXPOSIÇÕES Guará: 19/7 (quarta) – Festival Sertanejo.
Munhoz & Mariano, Fred & Gustavo, BandAbala e Galera do Buteco.. www.
kadueventos.com.br
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – Música ao vivo durante os almoços
de domingo. Pizza em forno de lenha nos eventos. Um dos melhores restaurantes rurais do município. Tel. 3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br
SABAP de Guaratinguetá – 12/7 (sexta) – Festa julina. Banda HL Show.
19/7 (sábado) – Jorginho e Banca. Vem aí... 9/8 – Baile em homenagem aos
Pais. Banda 5 Estrelas (SP). Tel (12) 3125-2161 e 3013-6467
SERRINHA BAR ECOLÓGICO Taubaté – 13/7 (sábado) – Toca Raul
(tributo). Banda Carpinteiro, de Belo Horizonte. Rod. Oswaldo Cruz, km
10. R$ 15,00 até 24h
VARANDA ESPETINHOS Taubaté – 11/7 (quinta) – Homenagem ao
Chorão. Tinho Mattoso, Andinho, Danilo Lopes e Alexandre Moreira.
25Tel (12) 3424-7676. Em frente ao Taubaté Shopping Center
VIA VALLE SHOW Pinda – 12 e 13/7 (sexta e sábado) – Bailão funk.
Pista R$ 20, Camarote R$ 25 e vip R$ 45. Rua José Gambini de Souza, bairro Bela Vista, em frente à Anhanguera. Tel (12) 9206-4666
VILLA DI PHOENIX Taubaté - 11/7 (quinta) – Quintaneja. 28/7 (domingo) – Karametade. Lista vip com Luzera (9171-8990 e 7811-9776)..
Em frente ao Taubaté Shopping Center.

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 870/2013
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.
Data da AF: 01/07/2013
Valor: R$ 6.480,00

DESTAQUE DA SEMANA

A noite de sábado, 06 de julho de 2013, foi mais uma
daquelas para marcar de vez a importância da Trova,
como gênero poético mais divulgado e praticado nesta
terra descoberta por Cabral

Sob a batuta do Prof./Dr. José Valdez Castro Moura e
sua esposa Helena Moura, a 23ª edição do Concurso, realizado a nível nac./internacional, reuniu no salão de festas do Hotel Colonial Plaza um grande grupo de pessoas,
entre poetas, autoridades municipais, professores, alunos
e familiares dos mesmos. Ao todo foram 70 premiações,
sendo 15 a nível regional, 15 para autores de todo o país
e 40 para alunos de nossa cidade, que concorreram à 19ª
edição do “Juventrova”, graças à valiosa parcela de contribuição prestada pelos professores Ademar Paes dos Santos, Cecília Lemes da Silva, Cláudio Luiz Arantes Pereira, Cristiane Donizete de Oliveira, Elizabete Ap. Mendez,
Goretti Flores Goffi dos Santos, Jaqueline Sebe da Silva
Moreira, Lóris Frasinelli, Maria Antonio de Oliveira Dias,
Maria Ap. Marcondes Antunes, Maurino Ribeiro de Souza,
Raquel Teixeira de Oliveira, Rosana Ap. Cinachi e Tássia
Kristine da Silva. Num total de 14 escolas e 1685 trabalhos.
A programação foi enriquecida com a brilhante palestra do poeta J. B. Xavier, da UBT São Paulo, sob o tema
“Criatividade”, que agradou ao público presente, por sua
esplanação, muito lúcida e descontraída.
No domingo ocorreu um passeio matinal com os trovadores, por nossa cidade, e o almoço, em tom de despedida,
aconteceu nas próprias dependências do hotel. Na ocasião
coube a este colunista e à trovadora Heloísa Zanconato, de
Juiz de Fora, avaliar os trabalhos que concorriam ao “concurso-relâmpago”, tema “Rumo”, que apresentou como
campeã a trova da portuguesa radicada em Magé, Maria
Madalena Ferreira, seguida pela também brilhante trovadora, de Curitiba, Vanda Fagundes Queiroz.
A seguir, apresentamos a vocês uma pequena amostra
dos trabalhos contemplados, com um trabalho de cada tema:
ÂMBITO NACIONAL/INTERNACIONAL – TEMA: FRASE
Eu te senti quase meu...
mas o indesejável “quase”
jamais desapareceu
do meio daquela frase...
Vanda Fagundes Queiroz - Curitiba
ÂMBITO REGIONAL – TEMA: RETICÊNCIA/S
As reticências discretas
do meu sofrer, a chorar,
mostram mágoas tão secretas
que eu não ouso revelar...
José Valdez de Castro Moura - Pindamonhangaba
JUVENTROVA – TEMA: CELULAR
Ao ligar o celular,
veja só o que encontrei:
uma chamada a cobrar,
do professor Wanderlei!
Vitória Beatriz Rodrigues – 7ª Série Ensino Funda
mental
“EE Antonio Apparecido Falcão” – Jardim Eloyna
TEMAS PARA 2014 (valendo termos cognatos):
Regional: “Insano”
Nac./Internacional: “Sensato”
Juventrova: “Copa”
(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa
a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.com.br - (o mais completo portal de trovas na Internet)
________________________________________

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 068/2013
Objeto: Aquisição de material de serralheria (alambrado, arame, tubo e cantoneira) a
serem utilizados em obras e manutenções no distrito de Moreira César.

Pindamonhangaba, 05 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 028/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 095/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em
oftalmologia com fornecimento de material e mão de obra na especialidade de oftalmologia para realização de cirurgias.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 22/04/2014.
Assunto: Reajusta-se com base no índice IPC-FIPE de 5,91 o valor total do contrato,
passando de R$ 352.714,23 para R$ 373.559,64
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: André Luís Alvim Malta
Data de assinatura: 22/04/2013
Pindamonhangaba, 05 de julho de 2013.

A Banda Nova Dimensão (o pai Wilson
e o filho Washington)
fizeram um excelente
baile no Recinto São Vito
(Moreira César) domingo
passado. Com repertório
variado incluindo muitas músicas romântica,
conseguiram
arrancar
muitos elogios e segurar o público até o final.
Wilson realiza o baile na
sede do Sindicato Rural
toda quinta-feira e domingo, com a presença
de vários bons músicos
da região.

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.546, DE 03 DE JULHO DE 2013.
Revoga a Lei nº 4.511, de 20 de outubro de 2006 e a Lei nº 4.512, de 20 de outubro de 2006.
Dr. 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 revogada a Lei Municipal nº 4.511, de 20 de outubro de 2006, que dispõe sobre a doação
de área a Golden Motos Ltda, e dá outras providências.
Art. 2º. Fica revogada a Lei Municipal nº 4.512, de 20 de outubro de 2006, que autoriza o Executivo
Municipal a celebrar convênio com a Golden Motos Ltda, para implantação de um Centro Educacional
de Trânsito no Município.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Benedito Rubens Fernandes de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de julho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 91/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.060, DE 28 DE JUNHO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
Resolve DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para exercerem a função de Gestor de Atividades Esportivas e Lazer:
I-a partir de 17 de junho de 2013
Bruna Fernandes Muassab
II-a partir de 1º julho de 2013
Ana Rosa Bastos Marcondes
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de junho de 2013.
Pindamonhangaba, 28 de junho de 2013.
Vito Ardito Lerário -Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa-Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em de 28 de junho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.062, DE 28 DE JUNHO DE 2013.
Institui a Comissão para acompanhamento das atividades do convênio – Projeto Estadual do Leite
“Viva Leite”.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituída a comissão para acompanhamento das atividades do Município de Pindamonhangaba no PROJETO ESTADUAL DO LEITE “VIVA LEITE”, desenvolvido por meio de convênio entre a
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São
Paulo, conforme disposto no Decreto nº 44.569/99 alterado pelo Decreto nº 45.014/2000 e alterações
posteriores, as seguintes representatividades:
IRepresentante da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo:
Titular:
Marilena Molin – RG 4.176.287
Suplente: Ariadna Soares Pereira – RG 53.429.708-0
IIRepresentante da Prefeitura Municipal na área da Saúde:
Titular:
Luciana dos Santos Cruz – RG 40.612.228-3
Suplente: Ana Carla Claro – RG 27.961.407-X
IIIRepresentante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
Titular:
Adriano Zanotti – RG 23.083.909-5
Suplente: Ágata Irina Villani – RG 23.448.033-6
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02
de janeiro de 2013.
Pindamonhangaba, 28 de junho de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Isael Domingues
Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28 de junho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo nº 222/2013-SES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 064/2013
Objeto: Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 875/2013
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME.
Data da AF: 01/07/2013
Valor: R$ 766,90
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 876/2013
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME.
Data da AF: 01/07/2013
Valor: R$ 292,00
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 877/2013
Contratada: Comercial Olímpia de Papeis e Materiais Ltda. ME.
Data da AF: 01/07/2013
Valor: R$ 1.918,48
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 878/2013
Contratada: Comercial Olímpia de Papeis e Materiais Ltda. ME.
Data da AF: 01/07/2013
Valor: R$ 199,50
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 879/2013
Contratada: DL Ishizucka ME.
Data da AF: 01/07/2013
Valor: R$ 1.395,62
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 880/2013
Contratada: DL Ishizucka ME.
Data da AF: 01/07/2013
Valor: R$ 2.184,25
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 881/2013
Contratada: Luiz Antonio Lopes de Castro ME.
Data da AF: 01/07/2013
Valor: R$ 46,42
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 882/2013
Contratada: Luiz Antonio Lopes de Castro ME.
Data da AF: 01/07/2013
Valor: R$ 783,60
Pindamonhangaba, 05 de julho de 2013.

6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O Comus – Conselho Municipal de Saúde, em parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba,
realizou as Pré Conferências de Saúde em quatro pontos da cidade.
Com as apresentações foi colhido inúmeras propostas, sugestões e idéias, este conteúdo certamente contribuirá para o avanço da Saúde e um trabalho de atuação centralizada com a população.
Nos próximos dias 19 e 20 de Julho, será realizada oficialmente a abertura da 6ª Conferência,
onde serão apresentados todos os projetos que a população realizou.
Na Etec João Gomes de Araújo dia 19/07/2013 Cerimônia de Abertura das 19h as 21h.
Dia 20/07/2013 ocorre a Conferência Municipal de Saúde das 08h as 17h.
Tema anual da Conferência Municipal é “SUS: A saúde é responsabilidade de todos – Governo,
prestadores de serviços, profi ssionais de saúde e usuários – participar para avançar”.
A Conferência é um importante instrumento para contribuir com a melhoria da Gestão de Saúde no Município, portanto, a participação de todos os segmentos da sociedade organizada é
indispensável, este evento é obrigatório, previsto por lei e deve ser realizado a cada dois anos.
Contamos com a presença de todos.
José Fernandes Ribeiro
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO
CARTA CONVITE Nº 003/2012
Contrato nº 049/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de
obra para execução da pintura externa do Fórum Antigo.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Eletrowal Comércio e Serviços de Eletricidade Ltda.
Data de assinatura: 16/05/2013
Vigência: 60 (sessenta) dias
Valor: R$ 18.465,37
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Wagner Luís Costa e Silva
Pindamonhangaba, 08 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 067/2013
Objeto: Aquisição de madeiras a serem utilizadas em obras no distrito de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 872/2013
Contratada: MP Distribuidora de Materiais Ltda. EPP.
Data da AF: 01/07/2013
Valor: R$ 15.915,30
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 873/2013
Contratada: Raul Rabello Neto EPP
Data da AF: 01/07/2013
Valor: R$ 3.493,00
Pindamonhangaba, 05 de julho de 2013.
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Altair Fernandes

Alterações e trocas nas denominações
de antigas ruas de Pindamonhangaba
Houve um tempo em que
a rua Dr. Gustavo de Godoy
era chamada de rua Bicudo
Leme, a “Bicudo Leme” era
a rua dos Andradas e a “dos
Andradas” era a rua Sete de
Setembro.
Alterar ou trocar nomes
de ruas foi prática comum
na Pindamonhagaba de antigamente. Sobre algumas alterações mais significativas,
tomamos como fonte de pesquisa a edição de 12 de julho
de 1925 do extinto jornal local, Folha do Norte. Naquele
ano o prefeito era o coronel
Benjamin da Costa Bueno.
Foi ele quem promulgou a lei
nº 53, alterando denominações de cinco ruas.
A rua dos Andradas, que
já havia sido rua dos Três Andradas, passou a se chamar
rua Bicudo Leme. Como justificativa, constou o seguinte
no artigo referente à denominação: “Por ser a rua principal da cidade e perpetuar
condignamente o nome do
fundador da cidade”. (Embora houvesse historiador que
contestasse, atribuindo ao
padre João de Faria Fialho,
tal feito).
A então rua Sete de Setembro passou a ser rua dos
Andradas, ligando o caminho
da Mombaça ao Alto do Tabaú, isto é, indo até a atual
General Júlio Salgado, no
Largo São José.
A rua Sete de Setembro
passou a ser rua dos Andradas com a justificativa de que
“ficava deste modo perpetuados os nomes de José Bonifácio – o Patriarca da Independência, de Antonio Carlos e
de Martim Francisco, bem
como o de José Bonifácio, o
moço”.
A rua Dr. Claro Cesar
passou a ser rua Sete de
Setembro, “por ser assim
conhecida desde remotos
tempos, ficando deste modo
perpetuada a hospedagem
de D. Pedro I, no prédio nº
18 desta rua, de onde partiu
no dia 22 de agosto de 1822,
para São Paulo, proclamando
a Independência”. (O prédio
nº 18 seria o sobrado dos
Marcondes, localizado nas
esquinas da rua dos Andradas
e atual Deputado Claro Cesar, demolido em 1940 para
ali ser construído o estabelecimento comercial Casa Dois
Irmãos).
A até então rua Bicudo
Leme passou a ser rua Gustavo de Godoy, “em homenagem ao médico dr. Gustavo
Oliveira de Godoy, digno
filho de Pindamonhangaba”
(Foi senador e secretário do
Interior).
Insistência do vereador
A rua Senador Feijó ficou sendo rua Rodrigo Lobato, com a justificativa que
se prestava homenagem ao
dr. Rodrigo Lobato Marcondes Machado. Em 1921
o vereador Manuel Ignácio Romeiro (ver em Nossas Ruas, Scortecci Editora,
1993, SP, artigo de Ângelo
Paz da Silva, “Uma tentativa de mudança de nome de
rua”) já havia apresentado

Foto antiga
da rua Dr. Gustavo
de Godoy, que já
foi rua do Rolla,
rua da Galega,
e também
rua Bicudo Leme
(acervo de Agostin
San Martin Filho)

projeto propondo esta denominação em memória ao
pindamonhangabense
que
fora, advogado, vereador, deputado, senador, líder da bancada liberal e até governador
do Rio Grande do Norte. Na
época recebeu parecer contrário da Câmara. Insistiu e
foi atendido em 1925
Esta rua (ver página de
história, TN, 21/10/2006),
muita estreita, compreendia o trecho inicial da atual
Fernando Prestes, tomando
como ponto de partida a praça do Fórum, até a esquina
com a rua dos Andradas. Daquele ponto até a “Barão Homem de Mello” (frente para
a estação ferroviária) chamava-se rua João Pessoa.
Uma curiosidade histórica relacionada à estreita rua
mencionada, diz respeito a
um período anterior, ainda
no século XIX, quando era
conhecida como rua dos Toneleiros. Deduz-se que ali
se encontravam estabelecidos comercialmente os consertadores ou fabricantes de
tonéis, pipas, cubas, barris,
tinas etc., objetos de uso comum no passado.
Em 1946, com o alargamento desta via, surgiu a denominação avenida Coronel
Fernando Prestes em toda
a sua extensão, da frente da
praça do Fórum até a frente
da estação, na praça Homem
de Mello.
Retorno dos
nomes de origem
As justificativas constantes nos artigos da lei de
alteração nas denominações
das ruas “dos Andradas” e
“Sete de Setembro” sugerem
a dedução de que tais vias
já haviam sido, em tempos
anteriores, respectivamente,
assim denominadas. Portanto, em ambos os casos o que
ocorreu foi o retorno à antiga
denominação, ou seja, à denominação originária, resgatando a tradição.
Fato curioso é que Sete de
Setembro passou (ainda não
localizamos a data correta) a
denominar a via de ligação
entre a “Frederico Machado”
e a travessa Guaianazes (até
hoje), retornando a denominação “Deputado Claro Cesar” ao trecho compreendido entre a praça Monsenhor
Marcondes e a “Marechal
Deodoro”.
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Lembranças Literárias:

coreglamour.blogspot.com

Criança
Criança, nesta vida de sofrimento e dor
és o jasmim perfumado,
que na candidez de tua inocência pura,
por este vale de lágrimas, distribui amor,
iluminando nossa alma impura.
Na pureza do teu coração
és como um querubim iluminado,
que derrama em nosso espírito angustiado,
o bálsamo da esperança, numa doce benção.
Quando, pela casa corres a brincar,
tuas traquinagens nos obriga a vigiar,
receando que te possas machucar.
Quando estás cansada e quer dormir,
em teus olhinhos, tão meigos e suaves,
vem choramingando a pedir
que te embales com carinho
até que chegues os mais belos sonhinhos.
Com tua santa ingenuidade,
enches nossos coração de esperanças,
e com tua alma pura e sem maldade
evoca-nos ternas lembranças.
Criança! Quão belo é esse nome,
símbolo da pureza do amor.
És a pétala dourada neste vale de dor!

Oswaldo Vieira Guimarães, Jornal 7 Dias, 11 de setembro de 1966
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Trabalho realizado pelos presos do
estado será apresentado em Showroom
A Funap – fundação vinculada à SAP - Secretaria da
Administração Penitenciária,
responsável por contribuir
para a inclusão social de presos e egressos por meio de
programas e projetos sociais,
irá inaugurar um novo empreendimento na sexta-feira
(12), às 10 horas, na área externa da Penitenciária II de
Tremembé.
Trata-se de um espaço onde
seus clientes e possíveis novos
compradores poderão conhecer in loco o funcionamento
de um Centro de Qualificação
Profissional e Produção. Este
‘showroom’ foi projetado para
apresentar aos seus visitantes
uma linha de produção do Mobiliário Administrativo.
Hoje, a Funap conta com
25 oficinas espalhadas em diversos estabelecimentos prisionais em todo o Estado de
São Paulo. O showroom representará mais uma unidade

de produção, já que além de
agregar em um único local
tudo o que é produzido nas
demais unidades, apresentará
todos os produtos confeccionados pelos cerca de 1.000
presos/mês que são diretamente beneficiados pelo Programa de Trabalho e Geração
de Renda. Cada preso, além
da geração de renda (3/4 do
salário mínimo) é beneficiado pela remição da pena (a
cada 3 dias de trabalho, 1 dia
de pena é remido).
Ainda nesta linha de produção, em 2011, foi iniciada
uma parceria inédita com o
Senai, na Penitenciária de
Irapuru. Esta Oficina Escola
de Confecção Industrial já
certificou 5 turmas, totalizando 100 presos. Em 2012, este
novo modelo de formação
efetivamente técnica e certificada das atividades produtivas foi levado à Penitenciária
de Andradina, onde o Senai

já certificou 32 presos. Estas
duas Oficinas representam
um novo paradigma ao trabalho ofertado no Sistema Prisional, agregando qualidade
aos produtos e capacitação
formal e certificada dos envolvidos.
Os produtos expostos no
showroom serão os mobiliários administrativo e escolar;
a linha de confecção com os
uniformes; as cadeiras e longarinas; as espumas dos colchões antichamas, além do
artesanato da grife “Daspre”,
que poderá ser adquirido pelos visitantes. Em um único
local, será possível acompanhar uma linha de montagem,
observar os presos do regime
semiaberto trabalhando e,
mais importante, conhecer a
qualidade dos produtos que
são confeccionados dentro
do Sistema Prisional Paulista, facilitando aos interessados em avaliar e fazer parte

Gerdau promove Gincana de
Férias no Lar Nova Esperança
A Gerdau, por meio da
unidade de Pindamonhangaba, está promovendo, durante o mês de julho, a Gincana
de Férias no Lar da Criança
Nova Esperança, localizado
no bairro Santa Cecília. Durante todos os sábados do
mês, colaboradores voluntários da empresa desenvolvem
diversas atividades de recreação e brincadeiras, como
pega-pega, corrida do saco
e futebol, com as crianças

deste projeto de ressocialização da pessoa presa.
Informações Técnicas da
Diretoria de Produção
Segue a relação da capacidade destes centros de
produção diferenciados por
segmento:
- Confecção: capacidade
de produção de 150 mil conjuntos de uniformes de reeducandos (vendidos exclusivamente à SAP);
- Reforma de mobiliário
escolar: contrato com a SEE
- 110 mil conjuntos para serem reformados, equivalente
a 2.750 salas de aulas/ano;
- Móveis escolares novos:
96 mil conjuntos/ano, equivalente a 2.400 salas de aula/ano;
- Móveis administrativos:
25 mil unidades/ano (incluindo a tapeçaria);
- Laminado de espuma
antichamas: 75 mil unidades/
ano (produto direcionado ao
Sistema Prisional).

Divulgação

atendidas pela instituição.
O primeiro dia da gincana foi no sábado (6), e reuniu
voluntários da Gerdau e colaboradores da instituição para
uma tarde de atividades com
as crianças. A ação acontece
ainda nos dias 13, 20 e 27 de
julho, das 14 às 16 horas.
A iniciativa tem o direcionamento do Instituto Gerdau,
responsável pelas políticas e
diretrizes de responsabilidade social da companhia.
Divulgação

Divulgação

A iniciativa começou no sábado (6), e segue
durante todo o mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 037/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 37/13, que cuida de “Aquisição de materiais para
manutenções automotivas a serem aplicados nas viaturas e máquinas desta municipalidade”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Denac Comércio de Peças para
Tratores Ltda. (03 e 06); T. R. Pilan Guaratingueta (02, 05 e 08). Itens imprósperos: 01
e 04. Item deserto: 07.
Pindamonhangaba, 01 de julho de 2013.
PREGÃO Nº. 079/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 79/13, que cuida de “Aquisição de 02 (dois) veículos, tipo Van, com no mínimo 09 (nove) lugares, motor biocombustível, para atenderem a
Secretaria de Educação e Cultura desta Municipalidade”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa
(item/lote): Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 28 de junho de 2013.

Os interessados poderão conhecer os trabalhos do Centro de Qualificação e contribuir com a geração de renda
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ADITAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012
Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 148/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: P.S. Engenharia, Construção e Comércio Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de
obra para execução da reurbanização da Rua Rubião Júnior.
Assunto: Em conformidade com a cláusula primeira, item 1.3 do referido contrato, suprimindo-se o item 4.1 em 2,8529498%, correspondente a R$ 7.919,25
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Pedro Shigueo Yoshimoto
Data de assinatura: 13/06/2013

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 058/2012

ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 093/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 201/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Do Val Serviços Médicos Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de remoção
terrestre de pacientes em ambulância de suporte avançado tipo “D” com tripulação (incluindo manutenção e combustível).
Assunto: Em conformidade com a cláusula primeira do contrato adita-se o item 3.1 em
7,220852%, correspondente a R$ 32.248,32
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: Luiz Gomes do Val Neto
Data de assinatura: 07/06/2013
Pindamonhangaba, 05 de julho de 2013.

ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 106/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Laft Comércio de Materiais p/ Diagnósticos Laboratoriais Ltda.
Objeto: Locação de equipamento totalmente automatizado para realização de exames
de análises para o setor técnico de alergenos e drogas terapêuticas, com o fornecimento
de todos os reagentes e insumos necessários para exames (alergenos) no laboratório
municipal de Pindamonhangaba – Setor de Imunologia II.
Prazo: Prorrogado em 06 (seis) meses, até 05/11/2013.
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: Sinézio de Oliveira Pinto
Data de assinatura: 02/05/2013

Pindamonhangaba, 08 de julho de 2013.

Pindamonhangaba, 08 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ADITAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 319/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: V.S.S. Empreendimentos e Construções.
Objeto: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão-de-obra para o Lote 03 – Urbanização da Praça/Quadra do Jardim Imperial no Bairro
do Campo Alegre.
Assunto: Prazo prorrogado em 60 (sessenta) dias até 17/07/2013
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Rita Vanessa Yoshimoto
Data de assinatura: 18/05/2013

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 035/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 102/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Vieira Marques & Vieira Marques Complementação Diagnóstica S/S Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de endoscopia.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 24/05/2014.
Assunto: Reajusta-se com base no índice IPC-FIPE de 5,57% passando o valor unitário
de R$ 80,53 para 85,02
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: Clovis Vieira Marques Júnior
Data de assinatura: 25/05/2014

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 187/2009
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 285/2009
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Rafael de Paiva Pinto Transportes ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada para transporte de animais de grande
porte (incluindo motorista, manutenção, pedágio e combustível).
Prazo: Prorrogado em 09 (nove) meses, até 15/12//2013.
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: Rafael de Paiva Pinto
Data de assinatura: 15/03/2013

Pindamonhangaba, 05 de julho de 2013.

Pindamonhangaba, 08 de julho de 2013.

Pindamonhangaba, 08 de julho de 2013.

ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO
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Exercício de 2013

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

Controle de Execuçao Orçamentaria
BALANCETE SINTÉTICO

LEI N.º 5.545, DE 03 DE JULHO DE 2013.
Torna obrigatória a realização do Teste do Coraçãozinho (exame de

Junho de 2013

oximetria de pulso) em todos os recém-nascidos nos berçários das
maternidades públicas e privadas do município de Pindamonhangaba.

(Projeto de Lei n° 55/2013, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de

RECEITAS
Conta
611000.001

Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único
do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O exame de oximetria de pulso deverá integrar o rol de exames obrigatórios a serem
realizados nos recém-nascidos, atendidos nas maternidades públicas e privadas do município de
Pindamonhangaba.

Art. 2° O exame deverá ser realizado nos membros superiores e inferiores dos recémnascidos, ainda no berçário e após as primeiras 24 horas de vida da criança e antes da alta hospitalar.

722110.001
722110.002
722110.003
722130.001
722200.001

DESPESAS
Anterior

Período

Acumulado

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

722310.001
722420.001

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PENSAO ALIMENTICIA
Conta
Descrição
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

722520.001
722520.002
722520.003
722540.003

3.860.000,00
3.860.000,00

892.000,00
892.000,00

13.739,56
94.048,95
22.426,62

3.000,31
19.379,05
4.574,90

Anterior

4.752.000,00 01
4.752.000,00

Legislativa
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS
CONCEDIDAS
Controle de
Execuçao Orçamentaria
16.739,87 621000.001
Devolução de Duodecimo do Exercicio Anterior
BALANCETE
SINTÉTICO
113.428,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Junho de 2013
27.001,52

158.253,43
6.190,35

35.446,28
1.314,03

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN.
CONTRIBUIÇAO SINDICAL
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

33.346,24
0,00
5.677,83
85.408,79

6.944,88
20,34
0,00
13.195,14

722540.004
722599.001

CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A
VALE TRANSPORTE

35.619,74
2.747,01

6.697,22
344,42

42.316,96 722310.001
3.091,43 722420.001

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

722599.002
724530.001

CREDITO DE TERCEIROS
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA

1.979,09
7.660,20

629,17
4.178,32

2.608,26 722520.001
11.838,52 722520.002

492.201,75

100.862,73

593.064,48 722520.003
722540.003
722540.004
722599.001
722599.002

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

193.699,71 721200.002
7.504,38 722110.001
40.291,12
20,34
5.677,83
98.603,93

722110.002
722110.003
722130.001
722200.001

724530.001

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DISPONIBILIDADES

Período

Acumulado

2.597.158,29
2.597.158,29

589.869,31
589.869,31

652.300,93
652.300,93

11/07/2
08:40

0,00
0,00

3.249.459,22 Exercício de 2
3.249.459,22

589.869,31
589.869,31

DESPESAS
277.948,24

Anterior0,00

938,28
13.739,56

INSS - VEREADORES
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PENSAO ALIMENTICIA

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

21.138,34
4.574,90
1.312,76
3.825,91

115.144,08
26.303,64
7.620,74
22.621,87

151.724,16
6.152,78

34.441,83
1.269,78

186.165,99
7.422,56

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN.

33.346,24
0,00

6.944,88
20,34

40.291,12
20,34

CONTRIBUIÇAO SINDICAL
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A
VALE TRANSPORTE
CREDITO DE TERCEIROS

5.677,83
88.179,96
35.827,03
2.747,01
1.273,24

0,00
11.899,00
6.697,22
344,42
1.238,20

5.677,83
100.078,96
42.524,25
3.091,43
2.511,44

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

7.934,45
766.327,20

2.155,28
98.765,83

10.089,73
865.093,03

30 de
de 2013
INSSjunho
- SERVIDORES

0,00
2.902,97

277.948,24
Período
Acumulado

RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2011
INSS - TERCEIROS

938,28
16.642,53

DISPONIBILIDADES
0,00

TESOURARIA
BANCOS
COMUM
APLICAçãO

VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO

Descrição

6.307,98
1.312,76
7.620,74
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS
18.795,96
3.825,91 Anterior22.621,87
721200.001Acumulado
RESTOS A PAGAR
- 2012
Período
Conta PROCESSADO
Descrição

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações

Pindamonhangaba, 03 de julho de 2013.

Conta

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Moura - Magrão)

VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO, Presidente da Câmara de

Descrição

447.679,36
497.761,55
945.440,91
945.440,91

TOTAL DOS BANCOS
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

0,00

TESOURARIA
BANCOS
COMUM
APLICAçãO

510.278,86
1.075.804,97

TOTAL DOS BANCOS
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

1.586.083,83
1.586.083,83

TOTAL GERAL

6.290.505,39

PRESIDENTE
6.290.505,39

TOTAL GERAL

30 de junho de 2013
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O “amor incondicional” que
transforma a sociedade
Grupo de amigos se uniu para trabalhar em prol das instituições de Pinda. Um ato voluntário de carinho e amor ao próximo
Ana Camila Campos
Ágape – um nome cronologicamente novo para
uma associação, mas antigo
no significado. O termo, que
significa “amor incondicional”, foi escolhido para nomear um grupo de amigos
voluntários apenas em março
de 2012.
Entretanto, essa história de união já existe há 12
anos na cidade. É um grupo
de amigos, voluntários que
se reuniu para contribuir, de
alguma forma, com instituições do município.
A ideia começou com o
coordenador do grupo, Vanderlei Miquelin Cardoso, que
desde pequeno ajudava nas
festas de dia das crianças organizadas pela família, principalmente sua mãe, realizadas na região onde moravam.
Por ter essa bagagem solidária, em 1988 ele iniciou um
trabalho como “doutor da
alegria”, levando coragem e
sorrisos para crianças portadoras do vírus da Aids, dentro do hospital Emílio Ribas,
em São Paulo.
Em 1991, a família de
Vanderlei se mudou para o
Paraná, mas continuou promovendo as festas. E ele
continuou a apoiar a iniciativa, mesmo morando em São
Paulo.
No ano 2000, Vanderlei
foi transferido para trabalhar
em Pindamonhangaba. Com
o falecimento de sua mãe em
2004, as atividades de voluntariado ficaram adormecidas,
devido ao impacto da perda
na família.
Um ano depois, ele deci-

diu voltar com as comemorações do dia das crianças e
reuniu um grupo de amigos,
principalmente companheiros de trabalho, para colaborar na organização. Desde
então, a atividade é realizada
anualmente em uma rua do
bairro Vila Verde. Segundo
ele, o evento chega a reunir
500 crianças.
A partir daí, o envolvimento entre amigos foi
crescendo. “As pessoas começaram a se aproximar e
trabalhar. Fui distribuindo as
tarefas, dando responsabilidades a cada um”, relembra.
Após uma viagem que o
grupo fez para Uberaba, a
fim de participar de um evento semelhante, Vanderlei fez
um questionamento: Por que
nós precisamos ir tão longe,
enfrentando 16 horas de viagem, sendo que em nossa cidade existe carência?
Dessa pergunta, surgiu
mais uma realização: “a Casa
da Sopa”. E os voluntários
acabaram se tornando padrinhos.
O projeto teve início em
um estabelecimento no bairro Cidade Nova que, devido
a uma carta que Vanderlei
enviou a um programa de televisão, foi reformado.
Com o tempo, todos entraram em um consenso,
achando que as atividades
desenvolvidas ainda eram
“muito pouco”.
Foi então que surgiu a
oportunidade de atuar nas
instituições da cidade, desenvolvendo um trabalho
de “gestão paralela”- mesmo sem uma denominação

Ana Camila Campos

Voluntários em ação: Marcela Carvalho, Waldir José do Nascimento, Vanderlei Miquelin Cardoso, Janaina Salum,
Yoshitaka Noda, Floraci Noda, Nilo de Araujo, Rosangela de Sá, Daiani Damasceno Nakao, Elisa Moura Teixeira, Vanessa Ferreira Gomes, Nadia Sofia Santos, Carolina Pinto, Maria Stella Gomes, Caio Coutinho, Marcos Vinicius Moreira
e Lana Teodoro Moreira, Antonio Eudes P. Filho e Carlos Eduardo (Cae)

oficial, nascia o “Voluntários Ágape de Pindamonhangaba”.
A primeira instituição foi
o Lar de Velhos São Vicente
de Paulo, onde ficaram durante cinco anos.
O grupo capta recursos
para as instituições e, com
transparência,
administra
esse capital, trabalhando na

gestão, sem interferir na diretoria.
Tudo é previamente combinado e 50% da aplicação da
verba adquirida é destinada
na parte de infraestrutura; a
outra metade, em qualificação, como por exemplo, capacitação dos profissionais,
cursos, dentre outros.
Segundo Vanderlei, os re-

sultados foram “maravilhosos”. Foram feitas melhorias,
principalmente, a ampliação
do lar. “Foi uma reforma
grande, feita com doações,
pois as pessoas começaram a
acreditar no lar porque existia uma entrada de dinheiro,
mas também existia a aplicação, que era visível. Abriu as
portas e revelou que o Ágape

faz uma gestão transparente”,
explicou.
Desde 2012, o Ágape
trabalha apoiando o Lar
Nova Esperança, no Santa
Cecília. A equipe continua
se reúne às 19 horas de todas as quintas-feiras, procurando alternativas para melhorar as condições de vida
dos residentes.

Primeiro Seda movimenta a cidade
e reúne público diversificado
Ana Camila Campos
A 1ª Edição da Seda – Semana do Audiovisual em Pindamonhangaba chegou ao
fim depois de quatro dias de

:
tos ma
Fo ia Li
l
Cé

muita atividade e interações
culturais.

Na tarde de terça-feira (9), a diversidade musical tomou
conta da Praça do Quartel. Além das bandas, a população conferiu exposições de fotos e camisetas.

Confira alguns momentos
marcantes do evento:

Oficina de brinquedos indígenas aproximou mães e filhos, que desenvolveram atividades conjuntas na tarde de
segunda-feira (8).

No mesmo dia (8), uma intervenção artística embaixo
do viaduto atraiu olhares das pessoas que passavam pelo
local. Colagens, grafite, manobras de skate regadas a muita
música iniciaram as atividades, que também contaram com
encenações teatrais.
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Divulgação

Arquivo pessoal

Lançamento de selo - Lançamento de selo e carimbo comemorativos
aos 150 anos de fundação da Santa Casa de Pindamonhangaba, que serão
completados no próximo mês. O evento de lançamento foi realizado na quintafeira (11), e contou com a presença do provedor Luiz Carlos Loberto “Cacaio” e
outras autoridades da cidade.

Parabéns - Para a aniversariante do dia 7 de

Arquivo pessoal

Maria Fernanda Munhoz

julho, Dulce Mota, que comemorou a data com as
amigas da Campanha da Mãe Rainha, durante a
Romaria Diocesana ao Santuário de Atibaia. Que
Deus a abençõe com paz, saúde e felicidade.

Aniversário

Completou mais um
aniversário no dia
10 de julho, Rafael
Cardoso Bueno. Ele
recebeu os parabéns
dos amigos e
familiares.

Divulgação

Arquivo pessoal

Poetisa premiada
Felicidade

Tudo de bom para o aniversariante do dia 12 de
julho, Thiago Bertolaso,
que recebe o abraço
dos familiares e amigos.
Parabéns!

Doação -

A Ferroviária realizou arrecadação
de agasalhos entre os associados, que foram entregues, na última semana, ao Lar da Criança Nova Esperança, do bairro Santa Cecília. Dezenas de peças
de agasalho, roupas, cobertores foram entregues a
Nilo Araújo, que representou a instituição no ato de
entrega. A campanha prossegue até o final do mês.

Arte nas ruas - Bailarinas da Escola de Ballet

Júlia Pyles, que se apresentaram no último final de
semana no Pinda em Cena
Maria Fernanda Munhoz

Final da Segundona

O técnico Pedrão Gordinho
era só felicidade na final da
Segundona, quando seu time, o
Castolira, sagrou-se campeão.
Na foto, ele está com o jogador
de sua equipe, Adiel, e familiares.

Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga, que surpreendeu no
Pinda em Cena, se apresentando dentro do
chafariz da praça Monsenhor Marcondes

Maria Fernanda Munhoz

Poetisa Rhosana Dalle, vencedora na categoria poema livre, do VI Concurso Literário “Cidade de Maringá”, com o poema “A
Receita Perfeita – Mãos à Obra”. O concurso literário foi realizado nas modalidades
trovas filosóficas e humorísticas, soneto,
contos e poema livre. Na foto, ela mostra
o troféu recebido.

Imprensa da cidade presente e
prestigiando o evento: Vale News, RVC, Canal
39 e Portal R3
Maria Fernanda Munhoz

Arquivo pessoal

Sábado Nobre - Paineiras Country Club recebeu, no sábado (6), o
Parabéns

Feliz aniversário
para o Dr. Vicente
Lagioto, que
comemora mais
um ano de vida no
dia 13 de julho, ao
lado dos familiares
e amigos.

Sábado Nobre, realizado pelo grupo Charles Anjo 45 e convidado João
Bylaw. Mais uma vez, o evento foi um grande sucesso.
Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Arquivo pessoal

Muita
felicidade

Toda a
felicidade do
mundo para a
aniversariante do
dia 16 de julho,
Márcia Ortiz
Ferre. Ela recebe
o carinho dos
familiares e
amigos, e um
abraço especial
do marido
Márcio.
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Atletismo sobe ao pódio várias vezes
e garante pontuação para a cidade

MARCOS VINÍCIO CUBA
Em diversas modalidades
há necessidade de fazer treinos
intensos, compartilhar as técnicas com o coletivo e lutar em
conjunto pela vitória. Característica intrínseca ao esporte é a
garra, no caso do atletismo o
adversário não é quem está ao
lado e sim os próprios limites.
As provas tiveram início na
quinta-feira (4), e terminaram
sábado (6). Na classiﬁcação
geral masculino, Pindamonhangaba ﬁcou em 6º lugar e
no feminino em 5º.
Uma palavra de incentivo,
um gesto de apoio e a amizade podem fazer a diferença
neste esporte. Amparados pelos colegas de pista, os praticantes do atletismo pindense
conquistaram sete medalhas

e em várias provas ﬁcaram
entre os cinco primeiros.
O ouro veio no lançamento de dardo, com Alerrandro Vilas Boas, as pratas
foram com Roan Pereira dos
Santos, nos 400 metros com
barreira, Vanessa Polyana
de Souza, na prova dos 400
metros com barreira, e Paulo
Henrique Moreira, nos 1.500
metros rasos.
O terceiro lugar foi garantido por Vanessa Polyana de
Souza, nos 100 metros com
barreira; Jéssica Mamede,
Jessiane Monteiro, Juliana
da Silva e Júlia Oliveira no
revezamento 4 x 100; Rosineide Ferreira, Ana Flávia de
Mattos, Giovana Monteiro e
Vanessa Polyana de Souza no
revezamento 4 x 400.

Marcos Cuba

A determinação da equipe pindense garantiu o terceiro lugar na prova do revezamento 4 x 100 metros

Ginástica rítmica conquista pódio

MARCOS VINÍCIO CUBA
Foram meses de treinamentos para executar uma
apresentação em menos de
três minutos. O tempo passa
rápido na ordem cronológica e na precisão dos movimentos das ginastas de Pindamonhangaba. Em pouco
mais de dois minutos e trinta
segundos, elas tiveram que
expor toda a dedicação. Com
graciosidade, encantaram o
público e subiram ao pódio
dos 57º Jogos Regionais no
2º lugar geral.
Bruna Rocha ﬁcou em 1º
na prova com bola e 2º na de
mãos livres; Maria Angélica
de Paiva, “Danone”, classiﬁcou-se em 2º na prova de
maças e 3º na ﬁta. Na classiﬁcação geral individual, Pindamonhangaba conquistou o
1º lugar com 45,50 pontos.
Na classiﬁcação do conjunto,
formado pelas ginastas Bruna, Maria Angélica, Luana,
Luara, Mariana, Caroline e
Eduarda, a cidade garantiu o
bronze. Na classiﬁcação geral ﬁnal a “Princesa do Norte” colocou a prata na bagagem.
A técnica da modalidade aﬁrma que para os Jogos
Abertos serão modiﬁcadas
algumas partes da coreo-

Marcos Cuba

A ginasta Bruna ﬁcou em 1º lugar na prova com bola
Marcos Cuba

O conjunto de ginástica rítmica conquistou o 3º lugar

graﬁa, para conquistar bons
resultados em outubro, e na
ginástica rítmica ﬁca melhor

classiﬁcado quem erra menos
e, por conta disto, são feitos
muitos treinos.

Ginástica artística garante 3º lugar
As ginastas de Pindamonhangaba
tiveram um bom desempenho nos 57°
Jogos Regionais, conforme as informações
fornecidas pela Secretaria de Esportes. A
precisão nos movimentos garantiu o 3°
lugar à equipe. Dayane Evelyn ﬁcou com o
3° no solo e 2° na trave de equilíbrio.
Desde o início do ano as atletas se
prepararam com foco nos Regionais. Os

treinos foram diários, sendo cinco horas
por dia. A equipe pindense é formada por
Monique Ellen, Dayane Evelyn, Maria Beatriz Barbosa, Milena Xavier, Livia Louzada,
Suelen Teixeira e Analuz Araújo.
As atletas de Pinda têm entre 9 e 14 anos
e competiram com ginastas mais experientes. Algumas representantes da Princesa do
Norte foram à competição pela primeira vez.
Divulgação

Atletismo PCD ganha medalhas
MARCOS VINÍCIO CUBA
Os atletas PCD (Pessoa com Deﬁciência) de Pindamonhangaba levaram a cidade ao pódio várias vezes na quinta-feira
(4). Eles vão subir a serra com ouro e prata
na bagagem, ao todo, oito medalhas.
Sérgio Henrique Matos Ribeiro ﬁcou
em primeiro lugar no lançamento de dardo e segundo nos 100 metros rasos, Adail
Alves da Silva conquistou ouro nos 5.000
metros rasos e prata nos 1.500 metros. O
atleta Nilson Ferreira Lopes garantiu duas
pratas, sendo no lançamento de dardo e
lançamento de disco, e Willian Paulo colocou o ouro em sua mala, na prova do
arremesso de disco, e prata no arremesso
de peso.
Desde 2009, Sérgio Henrique Matos
Ribeiro participa dos Jogos Regionais e
comenta que as pessoas deﬁcientes superam tudo e esta competição também serve como lição de vida e como uma prévia
para que os PCD possam disputar o Brasileiro e o Paulista.
“Esta competição representa um momento de superação para mim, agradeço
a minha família que me incentiva bas-

tante. Estas classiﬁcações que consegui
aumentam minha autoestima e me sinto
bem, acredito que para nós, atletas PCD,
este evento esportivo contribui bastante e
acrescenta muito em nossas vidas”, aﬁrma
Adail Alves da Silva.
Marcos Cuba

Adail e Sérgio são exemplos de vida

Judô pindense sobe a serra
com medalhas na bagagem
MARCOS VINÍCIO CUBA
Os judocas entraram nos
tatames sexta-feira (5), e,
com golpes certeiros e olhos
no pódio, enfrentaram lutadores experientes. A garra
dos pindenses mostrou que
os treinos intensivos deram
resultados.
A equipe de judô foi formada por 17 atletas ao todo.
Na classiﬁcação geral, Pindamonhangaba ﬁcou em quarto
lugar com a equipe masculina, sendo apenas três pontos
de diferença da terceira colocada, Jacareí, e em sétimo
com a feminina.
De acordo com a comissão técnica, a maioria dos
judocas pindenses são das
categorias Sub 18 e Sub 21,
mas lutaram contra atletas
adultos. Foram quatro bronzes advindos das lutas de
Luiz Antonio Nunes da Silva, Denis Salomão, Bruno da
Silva Ribeiro e Ana Gabriela
de Oliveira.
Bruno da Silva Ribeiro,
16 anos, participou dos Jogos Regionais pela primeira

Divulgação

Os golpes dos judocas garantiram o bronze

vez. Ele é da categoria Super
Ligeiro – até 55 kg – e diz
que foi difícil conquistar o
terceiro lugar. Há nove anos
pratica judô. Fez treinos intensivos por um mês, durante
duas horas por dia para ir aos
Jogos Regionais. “Esta vitória para mim é muito importante e espero colocar Pinda
no pódio mais vezes, as lutas
não foram fáceis”, frisa Ribeiro.

Ana Gabriela de Oliveira,
18 anos, conta que é a primeira
vez que representa a cidade nos
Regionais e conquistar o terceiro lugar foi importante “Espero
poder representar a minha cidade em outras competições. Eu
pratico judô desde os meus cinco anos e para vir a esta competição treinei bastante. Pinda
tem uma equipe muito boa de
judô, os atletas são muito dedicados”, ﬁnaliza Ana.

16 Esportes
Pindamonhangaba, sexta-feira, 12 de julho de 2013

1ª Divisão

Atual campeão, Sabopemba estreia contra o Areião

Arquivo TN

ODIRLEY PEREIRA
A principal competição
esportiva de Pindamonhangaba começa neste domingo
(14), às 10h30, com seis jogos, sendo três pelo grupo A
e três pelo B.
Pelo grupo A, o atual
campeão da Primeira Divisão, o time do Sapobempa,
de Moreira César, enfrenta o
Areião, no Ramirão.
Araretama e Ipê II jogam
no Jardim Resende; Cantareira e Terra dos Ipês duelam
no Feital.
Pelo grupo B; a Ferroviária recebe o 100 Nome;
Andrada e A Mil Por Hora
fazem partida no Santa Cecília; e no Azeredo terá Real
Esperança e Bandeirante.
Entenda a competição
A Primeira Divisão do futebol terá 14 times, divididos
em duas chaves de sete equipes. Dentro de cada grupo,
todos se enfrentam em turno

único. Os quatro melhores se
classiﬁcam para as oitavas de
ﬁnal, onde o primeiro de uma
chave pega o último classiﬁcado da outra e assim por diante.
A reunião que deﬁniu a
participação das equipes, o
regulamento prévio e o sorteio dos grupos foi realizada
na sede da Liga Pindamonhangabense de Futebol em
junho. Na ocasião, dirigentes
da Liga e dos clubes debateram sobre a melhor maneira
de organizar o torneio.
A instituição enalteceu a
participação dos clubes do
município, o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba
e ainda destacou para 2013,
o retorno do Corinthians e
da Ferroviária à disputa da
Primeira Divisão. Ambos os
times estão no mesmo grupo, mas conseguiram ‘fugir’
do Sapopemba – equipe de
Moreira César – que é a atual
campeã da competição.

GRUPO A
AA SAPOPEMBA
Estádio José Antonio Galvão – Azeredo
AA AREIÃO
Estádio José Ramiro dos Santos – Ramirão
AA ARARETAMA
Estádio João Candido – Jardim Rezende
EC IPÊ II
Estádio CE José Ely de Miranda – Zito
CANTAREIRA FC
Estádio Tio Nê – Feital
GE TERRA DOS IPÊS
Estádio Raul Corrêa de Macedo – Macedão – Ipê I
EC JARDIM CRISTINA
Estádio José Ramiro dos Santos – Ramirão
GRUPO B
A MIL POR HORA FC
Estádio Luiz Ferreira Gonçalves – Jardim Regina
EC ANDRADA
Estádio Nelson Duque Avelar – Santa Cecília
BANDEIRANTE FC
Estádio Tio Nê – Feital
AER REAL ESPERANÇA
Estádio José Antonio Galvão – Azeredo
100 NOME FC
Estádio Antônio Pereira – Goiabal
AA FERROVIÁRIA
Estádio Antonio Pinheiro Junior – Boa Vista
CORINTHIANS FC
Estádio Cardosão

A 1ª Divisão terá 14 equipes divididas em dois grupos com sete times. A primeira fase é de turno único

Chiquinho aposta nos irmãos
Paiva; Valdir conﬁa em Adilson
Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Chiquinho, do Estrela

Valdir, do Campo Alegre

Manoel Paiva

Adilson

ODIRLEY PEREIRA
O treinador Francisco
‘Chiquinho’ do Estrela precisará contar com a velocidade
e qualidade nos passes dos irmãos Claudinho e Manoel Pai-

va no jogo domingo (14), no
estádio Vito Ardito Lerario.
Com dois empates e ainda sem vencer no Cinquentão, o Estrela pega o Campo
Alegre, que vem de uma em-

pate e uma derrota. Mesmo
sem bons resultados, o técnico Valdir contará com Gilberto e Adilson. Ou seja, será um
grande duelo. A quarta rodada
ainda terá Imperial e Flamen-

go, na Novelis, pelo grupo A.
Pelo grupo B, Independente e Fim de Carreira fazem
a partida no Nuno Maia Veiga
Filho; e Cidade Nova e Maricá no José Orlando Cornélio.

Parque da Juventude recebe
etapa nacional de Motocross
Agência Publix

Evento faz parte da programação dos 308 anos de Pindamonhangaba

Pindamonhangaba vai
ser sede da 4ª Etapa da
Copa EFX Honda ASW. O
evento será realizado neste
ﬁnal de semana no Parque da
Juventude, vai reunir pilotos
renomados, e faz parte da comemoração dos 308 anos da
cidade. A largada acontece
domingo (14), a partir das 9
horas. No sábado (13), das 9
às 17 horas, haverá o curso
MotoX Ric Raspa de Pilotagem, dado especialmente
para a categoria feminina
para incentivar a participação
das mulheres nas provas.

No sábado, os pequenos
pilotos terão espaço com o
minicross country promocional extra campeonato,
nas categorias Infantil e Juvenil. Os treinos terão início
às 13 horas e as baterias às
15 horas, cada uma com 20
minutos de duração. Todos
os participantes receberão
troféus e no domingo (14),
eles poderão utilizar a pista
novamente. Dois socorristas
farão o acompanhamento
dos pequenos o tempo todo.
Pilotos de várias cidades
do Estado de São Paulo, do

Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul, Paraná, Santa Catarina, entre outros estados, estarão reunidos na “Princesa
do Norte” para participar da
competição de enduro.
O público terá a oportunidade de conferir na pista
pilotos como: Nielsen Bueno, Rômulo Bottrel, Júlio
César Zavatti. De acordo
com os organizadores, o
percurso vai testar a habilidade dos competidores e a
etapa em Pindamonhangaba
contará com mais de 30 pilotos do município.

