Divulgação

Coro da Osesp é atração de sexta

Pindamonhangaba recebe, na sexta-feira (19), o coro da Osesp - Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo - às 20 horas, na igreja Matriz. O evento faz parte da
programação oficial de aniversário da cidade. Na próxima edição, a Tribuna trará um
especial sobre as comemorações dos 308 anos da cidade.
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Região central deverá receber
nova galeria de águas pluviais
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba está viabilizando um convênio com a Caixa Econômica Federal para a modernização da galeria
de águas pluviais que começa na
rua major João Alfredo Homem de
Mello, seguindo pela rua dos Bentos, passando pelo prolongamento da rua Major José dos Santos
Moreira, atravessando a rua Álvaro Pinto Madureira e cruzamento
com a rede da MRS.
De acordo com a Secretaria
de Obras, o convênio federal, por
meio do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, poderá
contemplar obra no valor de R$
5,8 milhões.
As novas galerias terão diâmetro de 1,00 e 2,50 metros.
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Fórum discute
uso de plantas
medicinais
Divulgação

Convênio entre Prefeitura e Caixa Econômica Federal poderá viabilizar modernização de galerias de águas pluviais na região central

Folhas e chá de boldo

Estão abertas até o dia 31 de
julho as inscrições gratuitas para
o 4º Fórum do Cpic - Centro de
Práticas Integrativas Complementares. A ficha deve ser preenchida
na sede do órgão da Secretaria
Municipal de Saúde e Assistência
Social, localizado na rua Fausto
Vilas Boas, 44, Vila Bourghese. O
evento acontece entre os dias 21 e
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23 de agosto.
previsão
do tempo

Chuvas isoladas,
muitas nuvens
15ºC
22ºC

QUARTA-FEIRA - 17/7
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

12ºC
24ºC

A Etec - Escola Técnica Estadual de Pindamonhangaba divulgou a lista da classificação geral
dos candidatos que participaram
do processo seletivo para o 2º
semestre de 2013. Os nomes dos
aprovados para o vestibular da Fatec – Faculdade de Tecnologia de
Pindamonhangaba serão anunciados na sexta-feira (19).

Pancadas de
chuva à tarde
14ºC
24ºC
CPTEC INPE

João Batista
encerra jogo
conturbado
Odirley Pereira
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Melhorias são propostas para Assistência Social
Divulgação

Com o tema : "A gestão e o
Financiamento na Efetivação do
Suas", o Conselho Municipal do
setor realizou, em parceria com
a Prefeitura, a VI Conferência de
Assistência Social na sexta-feira
(12). O encontro reuniu 89 participantes na Casa Pia.
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QUINTA-FEIRA - 18/7

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Arquivo TN

Lista com classiﬁcação do vestibular da Fatec será divulgada na sexta

TERÇA-FEIRA - 16/7

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Fatec e Etec divulgam aprovados

Com sete
gols, Pelé é o
artilheiro do
Cinquentão

ESPORTES 8

Proﬁssionais da área, representantes do Poder Público, de ONGs e
interessados participaram da Conferência de Assistência Social

João Batista apitou o jogo

O árbitro João Batista foi o
protagonista do jogo de abertura
da primeira rodada da Primeira
Divisão no domingo (14), no estádio Pinheirão, entre Ferroviária e
100 Nome. Com cinco jogadores
expulsos e muitos lances polêmicos, João Batista achou melhor
encerrar a partida aos 32 minutos
do segundo tempo, após ameaças que teria recebido de atletas
do 100 Nome. A partida terminou
em 1 a 1, com gols de Rique (100
Nome) e Feijão (Ferrô).
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Editorial

Coro da Osesp dia 19 na igreja Matriz
Alexandre Felix

Pindamonhangaba
recebe,
na sexta-feira (19), às 20 horas,
o Coro da Osesp, como parte do
projeto Osesp Itinerante 2013. O
evento será realizado na igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso e faz parte do calendário de
comemorações do aniversário da
cidade. A apresentação é gratuita.
Na programação, peças de Bach,
Guarnieri, Prado, Escobar, Ravel,
Tom Jobim e Vinícius de Moraes,
entre outras.

Alteração na Lei poderá
endurecer benefício da
saída temporária de presos
A SAP - Secretaria da Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo - divulgou um relatório sobre
o número de detentos que não retornam aos presídios após as saídas temporárias, como Natal e Dia
das Mães. Os dados se referem aos últimos 10 anos,
ou seja, entre 2003 e 2012 e os números informados
são preocupantes.
No total, 50.108 presos, praticamente 1/3 da população de Pindamonhangaba, não retornou. Mais de 50
mil pessoas condenadas, soltas às ruas. Média de 5
mil criminosos a mais nas ruas por ano.
A saída temporária é um direito do detento e depende de uma liberação judicial que pode ser concedida
aos presidiários que estão no regime semiaberto e possuem bom comportamento dentro da prisão. Entretanto,
praticamente todos os presidiários que estão no regime
semiaberto e solicitam o benefício são atendidos.
Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, em 2012, 23.254 presos
no regime semiaberto solicitaram a saída temporária,
e apenas sete (7) não foram atendidos.
Um projeto de Lei que prevê o endurecimento à
concessão do benefício deve ser votado na Comissão
de Constituição e Justiça ainda este ano, pelo menos
é o que acreditam os grupos que defendem mais rigor
no combate aos crimes no país. Apresentado por uma
senadora, o projeto está em trâmite no Senado.
Caso seja aprovada, a lei do benefício só será concedida uma vez por ano e somente aos réus primários.
Hoje, não há distinção sobre reincidência no crime, apenas
requer que seja para membros do sistema semiaberto.
De acordo com especialistas em segurança pública, como o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Benedito Meira, a população é a maior vítima da
lei de benefício aos presos. Segundo ele, que defende
mudança da legislação, “a sensação de insegurança
da população está relacionada com a impunidade”.
O procurador de Justiça Pedro Juliotti defende o
ﬁm do benefício, pois o fato só agrava a situação de
criminalidade enfrentada no país. Em 2012, ele solicitou à Justiça que os detentos ligados a facções como
PCC, por exemplo, não fossem soltos no Natal e Dia
das Mães. Seu pedido foi negado e 1.478 presos não
retornaram à prisão.
O coronel Benedito Meira diz que a recaptura de
pessoas que não retomam aos presídios é ‘um retrabalho’ para a polícia. Benedito Meira ainda aﬁrma que
muitos detentos cometem crimes no mesmo dia em
que saem às ruas.
Dados como este preocupam toda a sociedade,
que vê no direito dos presos um afronto à segurança
pública e à liberdade das pessoas de bem.
Enquanto a Comissão de Constituição e Justiça
analisa detalhes da lei que beneﬁciará a sociedade,
a polícia faz seu trabalho e tenta colocar atrás das
grades os já condenados e os mais de 50 mil que não
retornaram aos presídios.

Datas Comemorativas
Veja as datas que se comemoram hoje (16 de julho)
e nos próximos dias
16/7 – Dia do Comerciante.
17/7 - Dia de Proteção às Florestas, Dia do Submarinista.
18/7 - Dia do Trovador, Dia da Coroação de D. Pedro, Dia dos Veteranos de Guerra.
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Cachorrinha cadeirante é mascote do Abrigo
O Abrigo Municipal tem agora uma mascote: a cachorrinha
cadeirante Ingrid, de aproximadamente 1 ano e meio, que foi
encontrada na rua após ser atropelada. Ela foi resgatada pela
voluntária Luciana, da Associação
Centopeia, que a levou ao veterinário, arcou com todo o tratamento, cirurgia e internação da cachorrinha, que estava prenha e perdeu
todos os ﬁlhotinhos. Mesmo com
todos os cuidados, Ingrid acabou
perdendo os movimentos das patas traseiras.
Com a ajuda da internet
e dos amigos Diogo e Juliana
Correia, foi possível fazer uma
cadeirinha de rodas para ela,
confeccionada toda de canos de
pvc. Após todo esse processo,
Ingrid precisava encontrar um lugar para morar e, como Luciana
não tinha condições, fez a doação da cachorrinha para o Abrigo

Municipal, que está cuidando de
Ingrid há cerca de um mês. Ela
pode ser adotada, mas seria uma
adoção especial, devido as suas
condições de saúde.
Como mascote, Ingrid é mui-

to importante para o trabalho de
conscientização que o Abrigo
procura realizar, contra o abandono e maus-tratos com animais, em escolas e nas feiras de
adoção.
Célia Lima

Festival
de Música
Gospel

Festa nas
Oliveiras

É possível preencher a ﬁcha na
sede do Cpic, localizado na rua
Fausto Vilas Boas, 44, Vila Bourghese, de segunda a sexta-feira,
das 7h30 às 11h30 e das 13h30
às 17 horas.
Além das inscrições na sede
do Cpic, os interessados tam-

bém podem procurar uma das
unidades de saúde da família
para efetivá-la, ou acessar o site
www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (12) 36422420 ou pelo e-mail cpic.saude@
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Duzentas pessoas no Festa na Roça
Divulgação

A igreja Evangelho Quadrangular promoveu no sábado (13),
a 1ª Festa na Roça. O evento foi
realizado na sede da instituição
(avenida Fortunato Moreira, 608
- centro) e contou com a participação de aproximadamente 200
pessoas. A festa teve espetinhos
de churrasco, caldinho, salgados, pastéis, doces, bolos e demais comidas típicas da roça.
Devido ao sucesso do evento,
o pastor Sebastião Edivino da Silva
marcou para setembro a 2ª Festa
na Roça.

O bairro das Oliveiras está organizando a “Festa em Louvor a São
João Bosco”, que terá como tema
geral “São João Bosco, ensina-nos
a valorizar o ser humano, especialmente os jovens, assim como vós
ﬁzestes”. O tríduo preparatório terá
início na quinta-feira (18), e vai até
sábado (20), culminando com uma
procissão luminosa às 18 horas e,
após a missa, o levantamento do
mastro e benção da bandeira.
No domingo (21), dia da festa, será celebrada uma missa às
10h30, presidida pelo reitor do
Santuário, cônego Luiz Carlos de
Souza.

Reunião do
Conselho de
Cultura

Cursos gratuitos de inverno na Anhanguera
A faculdade Anhanguera de
Pindamonhangaba oferece, nesta
semana, três cursos gratuitos de
inverno. Para participar dos cursos
é necessário ter o Ensino Médio
completo ou em fase de conclusão.
Na cidade, as aulas acontecem
às 19h30. Na terça-feira (16), acon-

A Tribuna trará um
especial sobre as comemorações dos 308
anos
de
Pindamonhangaba na edição
de sexta-feira (19). O
material conterá textos e fotos de vários
eventos, dentre eles
os shows no Parque
da Cidade, balonismo,
Pinda em Cena, motociclismo, apresentação da Orquestra Bachiana, dentre outros.

A igreja Assembléia de Deus
Madureira promove o 2º Festival de
Inverno de Música Gospel. O evento, que premiará os três primeiros
colocados, será realizado no sábado (20), na sede da igreja.
As inscrições podem ser feitas
até sexta-feira (19), pelos telefones
3522-8054 e 9656-0989 ou na rua
Dr. Campos Sales, 350. Nesta última semana, o valor da taxa passou
a ser de R$ 40.
O evento será realizado no ginásio esportivo do Alto Tabaú.

Abertas as inscrições para o Fórum do Cpic
Os interessados em participar do 4º Fórum do Cpic - Centro
de Práticas Integrativas Complementares - já podem garantir
as inscrições. O evento será
promovido entre os dias 21 e
23 de agosto e o prazo para se
inscrever termina dia 31 de julho.

Especial de
Aniversário

tecerá o curso “A Administração e
a Contabilidade na Era do Conhecimento”. Na quarta-feira (17), a
aula será sobre “Serviço Social e o
Mercado de Trabalho”. Para ﬁnalizar, na quinta-feira (18), os interessados poderão assistir ao curso “O
professor e suas Tecnologias”.

Como as vagas são limitadas,
os interessados em participar devem realizar as inscrições com
antecedência. Mais informações
sobre as atividades podem ser obtidas diretamente na unidade, a partir das 14 horas, pelo telefone (12)
3648-2661.

O Conselho Municipal de Cultura se reúne nesta terça-feira (16),
às 18h30, na Secretaria de Educação da Prefeitura. Nesta reunião,
serão tratados, entre outros temas,
sobre a formação do Conselho Diretor que administrará o Fundo de
Cultura, contando com a presença
da secretária de Educação, do diretor de Cultura e do diretor de Finanças da Prefeitura, que orientarão
os conselheiros caso haja dúvidas.
As outras pautas serão o Sistema
Municipal de Cultura e a efetivação
do compromisso para um programa
municipal de formação em gestão
cultural nos bairros.

Aula ensina a fazer pratos e sucos de açaí Feira de
O Spani Atacadista de Pindamonhangaba promove, neste mês,
um curso especial para seus clientes, com receitas de sobremesas e
sucos a base de açaí.
A aula será ministradas pela
culinarista Paula Gizelly Silva, da
Bony Açaí – uma das maiores empresas especializadas em produtos
gelados do país.
O objetivo é aprimorar o cardápio dos clientes que servem essa
fruta durante a primavera e o verão.
Essa também é uma forma de incentivar os clientes a aumentarem
a renda extra do mês.
A aula acontece na loja de
Pindamonhangaba, no dia 26 julho, às 10 horas. Para participar,
os interessados devem comparecer no balcão de atendimento da

Divulgação

Adoção de
Animais
Maria Fernanda Munhoz

loja e trocar um quilo de alimento
não-perecível ou um agasalho
por um ingresso. Toda a arrecadação será destinada às entida-

des assistenciais do município.
O Spani está locado na avenida
Francisco F. Lopes, 3.337, no bairro Brás Cubas.

O Abrigo Municipal, em parceria
com a Associação Centopeia, realizou, no sábado (13), mais uma
Feira de Adoção de Cães e Gatos.
O evento foi realizado durante a manhã, no Largo do Quartel. A próxima
feira será no sábado (20), na estação Arteduvale, das 9 às 13 horas.
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Galeria moderna evitará
enchentes na região central
Subprefeitura instala
parque infantil no Taipas
A comunidade do Taipas, em Moreira César, solicitou a instalação de um parque infantil para o bairro e
foi prontamente atendida pela equipe da Subprefeitura.
Os brinquedos do parque estão sendo instalados desde o
dia 1º de julho, para que as crianças do bairro tenham
um local para lazer e entretenimento, beneficiando as
famílias que moram na região.
Divulgação

Preparação do terreno que receberá o parque
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Nova tubulação atenderá trecho entre a rua dos Bentos e proximidades da linha da MRS
Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Obras, está
viabilizando convênio com
a CEF - Caixa Econômica
Federal para a modernização da galeria de águas pluviais que tem início na rua
major João Alfredo Homem
de Mello, seguindo pela rua
dos Bentos, passando pelo
prolongamento da rua Major José dos Santos Moreira,
atravessando a rua Álvaro
Pinto Madureira e cruzamento com a rede da MRS.
De acordo com informações da Secretaria de
Obras, a entrega do anteprojeto para a CEF foi feita
em 31 de maio. O convênio
federal, por meio do PAC Programa de Aceleração do

Crescimento, contemplará
obra no valor de R$ 5,8 milhões.

As novas galerias terão
diâmetro de 1,00 e 2,50
metros. A construção será
Divulgação

Sistema utilizado é similar para construção de túneis

realizada de duas maneiras:
da rua Major João Alfredo
Homem de Melo, passando pela rua dos Bentos até
a Major José dos Santos
Moreira será feito o sistema
convencional, com abertura
de vala. No trecho restante
será executado túnel com
método não destrutivo e
sistema NATM – similares
à escavação subterrânea de
túneis.
Com a obra, todo o escoamento da região será captado, eliminando assim, as
galerias antigas que ainda
passam por baixo das casas
daquela região.
O convênio contempla
ainda a pavimentação total
dos trechos onde será utilizado o sistema de abertura
de vala.

Educação para o
Trânsito faz abordagens
durante as férias

VI Conferência de Assistência
Social reúne 89 participantes

Daniela Gonçalves
Neste período de férias escolares, o programa Educação
para o Trânsito, do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Pinda conscientiza os
munícipes que transitam pelas ruas da cidade.
As abordagens serão realizadas na região central da
cidade, das 9 às 12 horas.
Para a realização desta
ação, será instalada, na praça Monsenhor Marcondes,
uma tenda do Deptran, onde

O Conselho Municipal de
Assistência Social, em parceria com a Prefeitura, realizou
na última sexta-feira (12), a
VI Conferência Municipal de
Assistência Social. O evento
aconteceu durante toda a tarde e foi sediado na Casa Pia,
onde estiveram reunidos 89
participantes.
Estiveram presentes representantes de diversos setores que integram o Suas
– Sistema Único de Assistência Social. Além de profissionais, representantes do
poder público e de ONGs,
pessoas beneficiadas por programas, como Bolsa Família,
Ação Jovem e PAD também
participaram ativamente das
discussões.
A palestrante, Marcela Purini Belem, comentou
sobre o Fundo Municipal,
classificando-o como um
mecanismo transparente de
repasse de recurso, dando
legitimidade ao processo e
ressaltou outras formas de
captação de recursos para a
assistência social, como convênios e repasses.
“Um dos problemas gerais do setor é que somente
agora a assistência social está
sendo vista como política pública”, acrescentou Marcela.
Em seguida, os participantes foram divididos em
três grupos, que buscaram
definir quais as deliberações
do sistema para 2013, base-

agentes de trânsito farão
orientação aos motociclistas
e pedestres com a exibição
de filmes educativos, além
de realizar a entrega de materiais com instruções sobre
travessia segura na faixa,
dentre outras orientações.
O programa Educação no
Trânsito é desenvolvido nas
escolas municipais, com o
objetivo de formar cidadãos
conscientes quanto às leis,
os direitos e deveres de todos
em relação ao trânsito.
Arquivo TN

O projeto tem por objetivo conscientizar as crianças

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
PINDAMONHANGABA-SP
ASSEMBLEIA DE POSSE E ELEIÇÃO DE DIRETORIA
A todos os interessados e especialmente, aos representantes da sociedade civil, eleitos em assembléia específica, bem como aos indicados pelo governo, para a compor a gestão 2013/2015
do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba, CONVIDAMOS
E CONVOCAMOS para comparecer no local e data abaixo identificados para a posse e eleição da
nova diretoria do Conselho, a saber:
Dia:
18/07/2013
Horário:
14h00
Local:
AUDITÓRIO DA PREFEITURA
Pauta:
1.
Posse dos novos conselheiros – representantes do poder público e sociedade civil
2.
Eleição da diretoria
3.
Apresentação do calendário de reuniões ordinárias para ratificação dos conselheiros
•
Os representantes da sociedade civil eleitos são: Clarisse Oliveira Rodrigues Landim da
Silva, Ivanir aparecida da Silva Leite, Andréa Campos Sales Martins, Marcelo Esteves de Oliveira,
Antonio Sergio Durand, Luciana Wolff, Willian Paulo da Silva e José Fernandes Ribeiro.
•
Os representantes do poder público são: Veraniza do Prado, Regina Celia Cirilo Monteiro da Silva, Eliana de Jesus Marcondes, Edson de Fernandes, Ângela Maria da Silva, Rosana
Balbina Conceição Naressi, Carlos Alberto Gonzaga e Eloisa Helena Marcondes Camargo
Maria Conceição Bispo
Departamento de Assistência Social
Maria Cristina Pereira da Luz
Setor Executivo dos Conselhos Municipais

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

Célia Lima

Integrantes do Suas, profissionais da área e representantes da Poder Público
participaram das temáticas discutidas na VI Conferência Municipal

ados em análises dos anos
anteriores, após detectar os
avanços e dificuldades que
vêm sendo enfrentadas desde
2005.
Cada grupo ficou
responsável pela
discussão de dois eixos:
Eixo1: O Confinanciamento Obrigatório da Assistência Social.
Eixo 2: Gestão do Suas:
Vigilância Socioassistencial,
Processos de Planejamento,
Monitoração e Avaliação.
Eixo 3: Gestão do Trabalho.
Eixo 4: Gestão dos Serviços, Programas e Projetos.
Eixo 5: Gestão dosBenefícios no Suas.
Eixo 6: Regionalização.

— CMDCA —
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CONVOCAÇÃO - 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- CMDCA, convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “13ª Reunião Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
— Informes
— Leitura e aprovação de atas anteriores
— Comissões permanentes
— Encontro lúdico
— Festa da cidade
Dia:
16/07/2013 (terça-feira)
Horário: 17h (dezessete horas)
Local: Auditório da Prefeitura Municipal
Adriano Augusto Zanotti - Presidente
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil
e poder público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.
sp.gov.br

Diretora de Assistência explica sobre os eixos

De acordo com os organizadores, as discussões foram
engajadas na busca de soluções palpáveis para as questões do Suas.
Ao final do evento,

todos puderam votar as
propostas que serão encaminhadas à Conferência
Estadual e também eleger
os delegados que representarão o município.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA, ESTADO
DE SÃO PAULO.
EDITAL DE CITAÇÃO DOS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS EXPEDIDO NOS
AUTOS DE USUCAPIÃO PROC. Nº 809/2009, MOVIDO POR ALEXANDRE BOTELHO E
S/M MARIA LUIZA DE ALMEIDA BOTELHO, COM O PRAZO 30 DIAS.
A DOUTORA CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. JUÍZA DE DIREITO DA
2ª VARA CÍVEL DE PINDAMONHANGABA, ESTADO DE SÃO PAULO. NA FORMA DA LEI,
ETC...
FAZ
S A B E R a todos quantos o presente virem ou conhecimento tiverem que perante este Juízo se processam os termos da ação de Usucapião n. 809/20009, requerido
por ALEXANDRE BOTELHO E S/M MARIA LUIZA DE ALMEIDA BOTELHO, onde objetivam
usucapir: “ UMA ÁREA localizada no Bairro do Una, Estrada Municipal do Una, neste Município, medindo 83.602,58m² ou 8,3603 hectares, denominada SÍTIO SÃO CRISTOVÃO,
com origem na Transcrição nº 8.994 do Livro 3-P do CRI Local, devidamente descrita no
mapa e memorial descritivo que acompanharam a inicial. Alegam serem possuidores da área
descrita na inicial há mais de 20 anos ininterruptos, de forma mansa e pacífica sem oposição
de terceiros, em decorrência da Escritura Pública de Cessão de Direitos hereditários lavrada
no 1º Cartório de Notas dessa Comarca à fl. 59 do Livro 231. Juntaram documentos que
comprovam a posse e que seguem encartados nos autos. E por terem preenchidos todos
os requisitos legais, requerem o Usucapião da área objeto da presente Ação. Assim, pelo
presente edital CITA os ausentes incertos e desconhecidos de ALEXANDRE BOTELHO e
s/m MARIA LUIZA DE ALMEIDA BOTELHO, para os termos da ação supra mencionada, ficando cientes de que não sendo contestada a ação em quinze (15) dias, a fluir da publicação
deste edital, tornar-se-á por aceitos como verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 319
do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, expedido o presente edital que será
afixado e publicado na forma da lei.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - JUÍZA DE DIREITO
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Conselho Municipal de Assistência Social

izo golman, uma saudade!
Luto na trova: Izo Goldman partiu...
Arquivo TN

Izo (que morreu a seis dias do Dia Nacional do Trovador18 de julho) e José Valdez em uma das premiações em Pinda
Deixou o plano terreno na manhã de sexta-feira (12), aos 81
anos, o magnífico trovador Izo Goldman. A cerimônia fúnebre
aconteceu no Crematório do Horto da Paz, em Itapecerica da
Serra-SP, onde ocorreu a cremação. Recentemente, na solenidade de premiação do Concurso Nacional de Trovas de Pinda,
realizada no Colonial Plaza, Izo foi lembrado na palestra do poeta
João Batista Xavier. Sobre este que foi o homem de ouro da trova
brasileira, leia na coluna Vanguarda Literária (ao lado) o artigo do
presidente da UBT-União Brasileira de Trovadores – Seção de
Pindamonhangaba, José Valdez de Castro Moura. Izo Goldman
tinha carinhosa ligação com nossa cidade. Estava sempre presente nas premiações do Concurso Nacional e Juventrova anualmente realizado em Pinda. Ante a sua partida, Valdez lembra:
“Meu amigo! Meu mestre !Criou a Delegacia da UBT-Pinda nos
idos de 1984 (Seção a partir de 1992), me nomeando delegado.
Sempre com as portas da alma abertas para mim, a quem ele
dedicava uma grande amizade, um grande carinho. Meu maior
incentivador! Disse uma vez, abertamente, numa solenidade em
S. Paulo que eu tinha sido um dos melhores investimentos dele
na Trova .Posso desejar um elogio maior e um comprometimento
maior? Sempre foi muito homenageado na nossa grata UBT. A
minha alma está em prantos. Que Deus o acolha no Seu Reino
de Amor e de Paz !Saudades imorredouras !”
Completamos a triste nota com uma trova de Izo que foi
Menção Honrosa no concurso do Elos Clube em 1992:
Partir é quase morrer...
É deixar na despedida
um pouco do próprio ser
e muito da própria vida...

Concurso de Poesia “Irmãos Ouverney”
Célia Lima

Célia Lima

Lembro-me do nosso primeiro encontro: auditório da
DROGAZIL em São Paulo. Ano: 1982. Realizava-se a solenidade de premiação do famoso Concurso de Trovas Drogazeta. Era a minha primeira premiação nesse fascinante
gênero literário, cujo tema foi VIDA. Eis a Trova:
“Do porto de minha vida
partem barcos de esperança:
uns soçobram na partida,
outros voltam na bonança!”.
Fui apresentado àquele senhor lépido, agitado, inteligente, com cara de bravo: IZO GOLDMAN, comandante
da festa, que me entregou um diploma e um troféu. De
imediato, pude perceber nele um dinamismo incomum, e,
segundo o que se falou por lá, era o maior batalhador da
trova brasileira, só suplantado pelo príncipe Luiz Otávio,
por quem ele tinha uma grande veneração, além de ser
um trovador de grande produção poética, premiadíssimo
no Brasil inteiro, e detentor do título de MAGNÍFICO TROVADOR de Nova Friburgo. Dirigiu-me palavras de incentivo, chamando-me de “irmão”, que eu nunca parasse de
escrever trovas e de concorrer nos Jogos Florais, nos concursos que promove o maior movimento literário do Brasil.
Ali surgiu uma grande e fraterna amizade. Sincero,
chegando até ser agressivo, mas era verdadeiro visto que,
no seu dicionário não existia a palavra hipocrisia. “Amigo
até debaixo d´água”, como se diz no sertão nordestino.
Entretanto, sou testemunha: jamais cerrou as suas portas
ao apelo de um trovador seja para ”ensinar trovas”, seja
para dar um ombro amigo numa hora difícil. Recordo-me
que, certa vez, altas horas, ligou-me muito bravo, brigando porque soube que um filho meu estivera doente e não
fora avisado. Passou-me uma “senhora descompostura”!
Enfim, era a sua maneira carinhosa de dizer: “presente”,
ou “eu me preocupo com você”. Existe algo mais fraterno?
Tinha um carinho especial pela minha esposa Helena, que
todos os anos, emprega o melhor dos seus esforços pela
realização dos nossos concursos (isso, há 23 anos ininterruptos!) a quem chamava de trovadora verdadeira, porque, dizia ele, com muita propriedade: “Trovador não é o
versejador que faz versos setissilábicos, ganha concursos,
mas o que trabalha pelo engrandecimento da Trova! Estamos cheios de versejadores e carentes de trovadores!”.
Polêmico, dizia, sem constrangimentos, o que sentia!
Jamais o vi brigar por algo que não fosse o engrandecimento da Trova e da União Brasileira de Trovadores! A maneira
podia não ser a mais correta, mas havia coerência e verdade na sua argumentação. Nesse momento, caro leitor,
não enfoco as suas trovas maravilhosas (foi um mestre em
todos os gêneros da trova),mas, o amigo, o ser humano, o
amigo que nos deixa.
IZO GOLDMAN foi fazer Trovas no céu! Parte, levando
consigo as rosas vermelhas da nossa admiração e deixa um
grande exemplo de amigo e propugnador da trova!
IZO, SAUDADE!!!
*O autor é médico, poeta, prof. universitário, mestre
e doutor pela Universidade de S.Paulo. Presidente da UBT
- Seção de Pindamonhangaba e do Conselho Estadual da
UBT - Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO PARA A 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem na 7ª reunião Ordinária de
2013, a realizar - se:
Dia:
17/07/2013
(quarta-feira)
Horário: 17h00
Local:
CRAS Centro
Pauta:
—
Informes
—
Leitura de Ata
—
Apresentação de proposta para alteração da lei de criação do Conselho
—
Audiência pública das entidades
—
VI Conferência Municipal de Assistência Social
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: cmaspinda@gmail.com
ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
“A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É IMPRENSCINDÍVEL PARA
A EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL”
Camem Silvia de Paula Alves - Presidente

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

Banco Alfa

Banco
Santander

Banco
Bradesco

Caixa
Econômica
Federal

Paraná
Banco

Banco do
Brasil

12 meses

1,51%

1,52%

1,53%

1,54%

2,08%

NÃO
INFORMADO

24 meses

1,51%

1,52%

1,53%

1,54%

2,08%

NÃO
INFORMADO

36 meses

1,51%

1,52%

1,53%

1,54%

2,08%

NÃO
INFORMADO

48 meses

1,51%

1,52%

1,53%

1,54%

2,08%

NÃO
INFORMADO

Banco Alfa - contato: (12) 3519-4500 ou (12) 7812-2452
Banco Bradesco - contato: (12) 2126-0050 ou (12) 3643-2055 ou (12) 3637-4862
Banco Santander - contato: (12) 3642-9420 ou 3642-7931
Caixa Econômica Federal - contato: (12) 2126-5800
Departamento de Recursos Humanos, 16 de julho de 2013.
Silvio Luis de Godoi
Diretor do Departamento de de Recursos Humanos
Ricardo Galeas Pereira
Chefe de Serviço Técnico de Serviço de Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de especialização conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 23/07/2013 às 15:00 horas
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL
6º VALÉRIA MARA BORILLO
RUA DR. CASTRO SANTOS, 327 – APTO. 92 – CAMPO DO GALVÃO
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12505-010
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista;
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Carteira Nacional de Habilitação definitiva A, B ou AB;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 23/07/2013 às 14:00 horas
AGENTE DE TRÂNSITO

João Paulo Ouverney

José Ouverney

A colega de APL – Academia Pindamonhangabense de Letras, Neila Cardoso, responsável pela realização anual do concurso de poesia do CCI – Centro de Convivência para Idosos
“Cônego Nestor José de Azevedo”, informa que este ano, já em
sua 14ª edição, o mencionado certame poético será denominado
Concurso de Poesia “Irmãos Ouverney”. As inscrições tiveram
início no dia 1º de junho e vão até o dia 22 de setembro. Confira
abaixo o regulamento para participar:
- O concurso destina-se a poetas amadores, com idade acima
de 50 anos, residentes ou não em Pindamonhangaba.
- Cada participante pode enviar, no máximo, 3 (três) obras
sobre o tema: A poesia de Vinicius de Morais (serão desclassificados os poemas que fugirem do tema).
- As obras devem ser digitadas e enviadas em 4 (quatro) cópias cada uma e assinadas apenas com um pseudônimo.
- Em um envelope separado e lacrado, deve constar: nome, data
de nascimento, endereço e telefone para contato.
- O local para o envio dos trabalhos é o CCI. Para quem for
mandar pelo correio para: Centro de Convivência para Idosos Avenida Abel Correa Guimaraes, 1451 – Vila Rica- Pindamonhangaba CEP: 12 420-680.
Premiação. Os três poetas vencedores (o julgamento dos poemas será feito por membros da Academia de Letras) receberão
certificados de participação, troféus e outros brindes. Os demais
participantes receberão brindes e certificado de participação.
A data da premiação está marcada para o dia 4 de outubro, às
20 horas, na sede do CCI.
Irmãos Ouverney. São os membros da APL e UBT – União
Brasileira de Trovadores/ Seção de Pindamonhangaba, José e
João Paulo Ouverney, que se destacam entre os trovadores mais
premiados do Brasil, elevando o nome deste município na modalidade poética trova.

Aniversário da “princesa”
Julho é o mês de aniversário de Pindamonhangaba, que este
ano completa 308 anos de emancipação político-administrativa
Arquivo TN
(10/7/1705 – 10/7/2013). Para
encerrar a coluna de hoje,
uma homenagem da nossa
colega de APL-Academia Pindamonhangabense de Letras,
a poetisa Gislene Alves dedicada à Pincesa do Norte:

FESTCIDADE
Uma princesa faz aniversário
e todo o seu reino festeja...
Viva Pindamonhangaba,
que transborda em glória e beleza.
Gislene Alves

PORTARIA

Nº 078/2013

4º EDVALDO ARAUJO
RUA CAPITÃO BENEDITO CORRÊA DA SILVA, 675 - MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-100
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Exonera ASSESSOR PARLAMENTAR II
________________________________

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria
RESOLVE :

PORTARIA

Nomeia ASSESSOR PARLAMENTAR II
_________________________________

Art 1º - Exonerar a Senhora VALÉRIA APARECIDA FOLLMANN MENIN, ocupante do
emprego de ASSESSORA PARLAMENTAR NÍVEL II do quadro de pessoal de provimento em
comissão da Câmara de Pindamonhangaba, em 16 de julho de 2013.

Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Nº 079/ 2013

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta
Portaria RESOLVE:

Pindamonhangaba, 08 de julho de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Art 1º - Nomear a Senhora MARIA APARECIDA SEBASTIÃO DA TRINDADE para o
emprego de ASSESSORA PARLAMENTAR NÍVEL II do quadro de pessoal de provimento
em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, de acordo com a legislação vigente, com
salário de R$2.576,37 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), a
partir do dia 17 de julho de 2013, nos termos contratuais.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2013.

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

Publicada no D R H.

Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

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

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 087/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 87/13, que cuida de “Aquisição de óleo mineral para utilização em termonebulizador no controle da vigilância sanitária”, a Autoridade Superior homologa a
adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote):
Na Ativa Comercial Ltda. (01). Pindamonhangaba, 02 de julho de 2013.
PREGÃO Nº. 088/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 88/13, que cuida de “Aquisição de controlador de tráfego
microprocessado para manutenção em equipamentos semafóricos instalados no município”, a
Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra
em favor da empresa (item/lote): Inova Sinalização, Indústria e Comércio Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2013.
PREGÃO Nº. 089/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 89/13, que cuida de “Aquisição de polpa cítrica para animais, soja para ração animal e sal mineral”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Cooperativa de
Laticínios do Médio Vale do Paraíba - Comevap (01, 02 e 03).
Pindamonhangaba, 04 de julho de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 038/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 38/13, que cuida de “Aquisição de vidros automotivos, tipo
párabrisa, a serem aplicados nos veículos pertencentes à frota municipal e peças automotivas
a ser aplicado em trator da marca John Deere”, a Autoridade Superior, face à manifestação do
Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº.
8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2013.

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H.
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LICENÇA DA CETESB
MAIS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, torna publico que recebeu da CETESB a licença prévia de instalação e de operação nº 03000232 para a atividade de “cartazes de propaganda impressão para terceiros,
serviços de” localizada á Rua EXPEDICIONÁRIO MARCELINO M. MOREIRA, 261- Alto do Cardoso
município de PINDAMONHANGABA-SP.
LICENÇA DA CETESB
LACRESEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACRES - EIRELI - EPP torna público que recebeu da
CETESB, AGENCIA TAUBATE, a Licença de Operação N° 3004099 , válida até 11/07/2017, para fabricação de Selos de segurança de material plástico, SITO à RUA RYOITI YASSUDA, 628, RESIDENCIAL
ANDRADE, PINDAMONHANGABA
LICENÇA DA CETESB
ALIANÇA PAPÉIS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença
de Instalação Nº 03002447 e requereu a Licença de Operação para fabricação de papel e instalação de
uma caldeira, sito à Rod. Vereador Abel Fabrício Dias, KM 155 Pindamonhangaba/SP.

Tribuna do Norte
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Etec divulga lista de aprovados no vestibulinho
AIANDRA ALVES MARIANO
Foi divulgada, na segunda-feira (15), a lista de
classiﬁcação geral dos candidatos que participaram do
processo seletivo da Etec
-Escola Técnica Estadual
de Pindamonhangaba para
o 2º semestre de 2013. A
relação inclui quem se inscreveu para o primeiro módulo dos cursos técnicos e
no processo de avaliação e
certificação de competências para acesso às vagas
remanescentes do 2º módulo. A informação está
disponível no site www.
vestibulinhoetec.com.br e
na secretaria da escola.
A cidade oferece 480 vagas para os cursos técnicos
de Administração, Contabilidade, Informática, Logística,
Mecânica, Gastronomia, Nu-

trição e Dietética e Redes de
Computadores na Etec João
Gomes de Araújo.
Também há 80 vagas para
Administração e Comércio
na classe de Extensão da Etec
na EE Prof. Rubens Zamith,
no Distrito de Moreira César.
Além disso, há outras 80 vagas para Serviços Jurídicos
e Contabilidade na classe de
Extensão da Etec na EE Alzira Franco, no bairro Campo
Alegre.
Os convocados devem
fazer a matrícula, no horário deﬁnido pela unidade de
ensino, na terça e na quarta-feira.
Para efetivar a matrícula, o candidato deverá
apresentar o requerimento
de matrícula – fornecido
pela Etec, preenchido e assinado. Se o candidato tiver

menos de 16 anos, no momento da matrícula, cabe
a seu responsável legal assinar o documento; cópia
simples e apresentação do
original ou autenticado em
cartório de um documento
de identidade e do CPF;
além de duas fotos 3x4 recentes e iguais.
Quem concluiu ou estiver no Ensino Médio regular, deve levar cópia simples
com apresentação do original do histórico escolar com
certiﬁcado de conclusão do
Ensino Médio; ou documento original da declaração de
conclusão do Ensino Médio,
assinada por agente escolar
da escola de origem; ou documento original da declaração que o candidato está matriculado a partir da 2ª série
do Ensino Médio.

Lista da Fatec sai
nesta semana
AIANDRA ALVES MARIANO
A Fatec - Faculdade de
Tecnologia de Pindamonhangaba vai divulgar, na sexta-feira (19), a lista de classiﬁcação do processo seletivo
para o segundo semestre de
2013.
Em Pinda, mais de 500
candidatos ﬁzeram o exame
no dia 30 de junho, concorrendo às duzentas vagas oferecidas no município.
A cidade conta com vagas para os cursos superiores gratuitos de Tecnólogo
em Soldagem, Processos
Metalúrgicos, Manutenção
Industrial e Projetos Mecânicos. Os cursos de tecnologia da Fatec têm duração de
três anos.

Divulgação

Professor leciona na Faculdade de Tecnologia de Pinda

A lista de classiﬁcação
geral dos candidatos e a primeira lista dos convocados
para matrícula será aﬁxada
na secretaria da faculdade.
A relação também estará no

site. Se as vagas oferecidas
não forem preenchidas pelos
candidatos da primeira chamada, a segunda lista será
aﬁxada somente na faculdade
no dia 24 de julho.

Divulgação

Secretaria da escola e site da Etec trazem todas as informações

Voluntários fazem ação
social no Santa Cecília
AIANDRA ALVES MARIANO
Cerca de 30 voluntários
da Gerdau de Pindamonhangaba estão promovendo, durante todo o mês de
julho, um projeto social no
Lar da Criança Nova Esperança, que ﬁca no bairro
Santa Cecília.
Todas as tardes de sábado, os voluntários desenvolvem diversas atividades
de recreação e brincadeiras, como pega-pega, corrida do saco e futebol, com
as crianças atendidas pela
instituição.
Segundo o gerente administrativo da usina

da Gerdau de Pindamonhangaba e coordenador
do comitê local do Instituto Gerdau, Leonardo de Paula Figueira, o
projeto é uma ação de
mobilização
solidária
da Gerdau e as atividades envolvem também a
comunidade do entorno
da entidade.
Para o presidente do
Lar, Marcos Denir Gonçalves, a ação é importante
para as crianças. “No período das férias escolares,
algumas crianças do lar
ﬁcam ociosas. Com a gincana, além das atividades

aos sábados, eles recebem
tarefas para desenvolver ao
longo da semana. Assim, o
projeto os entretém durante
todas as férias”, explicou
ele.
A ação acontece ainda
nos dias 20 e 27 de julho,
das 14 às 16 horas. No último dia, haverá premiação
para a equipe campeã e a
comunidade local poderá
participar do evento.
A iniciativa tem o direcionamento do Instituto
Gerdau, responsável pelas
políticas e diretrizes de
responsabilidade social da
companhia.

Proﬁssional ajuda a escola a enfrentar seus problemas
O Professor Mediador Escolar e Comunitário
(PMEC) é um novo proﬁssional, atuante na Rede
Estadual de Ensino, que
promove a interação e articulação entre a comunidade
e a escola, realizando a mediação de conﬂitos e procurando ações de paz e de políticas de boa convivência.
“Articular, hoje no Brasil, que tem na história uma
trajetória de pouca articulação, é uma diﬁculdade social, pois esperamos muito
do Governo. Mas é preciso
reﬂetir que quem faz o Governo somos cada um de
nós”, explica o supervisor de
Ensino e gestor regional do
Sistema de proteção Escolar,
Ailton José Agostini.
Nesse cenário de necessidades, teve início um trabalho para o surgimento de
um novo proﬁssional que
cumprisse esse papel, pois
segundo ele, o professor
não consegue desenvolver
um bom trabalho em um
ambiente conturbado.
A ﬁgura do professor
mediador foi criada em
2010, por meio de uma resolução do Sistema de Pro-

teção Escolar, no qual a categoria está inclusa. Dentre
as 91 diretorias regionais
existentes m todo o estado, algumas escolas foram
selecionadas para que esse
proﬁssional ﬁzesse parte do
corpo docente. Inicialmente, foram poucas as unidades contempladas, sendo
que posteriormente, esse
número aumentou.
Hoje, a Diretoria Regional de Ensino de Pindamonhangaba, que abrange
cinco cidades, conta com
aproximadamente 30 proﬁssionais da categoria,
pois nem todas as unidades
possuem um PMEC. Num
panorama restrito ao município de Pinda, 35 colégios
da rede são atendidos pelo
programa, o que compreende quase 90% das escolas,
superando a média estadual, que atinge apenas 50%.
De acordo com Agostini,
nas novas escolas de período integral, o vice-diretor
é quem cumprem a função
desses proﬁssionais- no
caso da diretoria, um total
de quatro.
Para integrar o projeto,
existe uma serie de crité-

rios, a começar pela categoria que o professor ocupa
no sistema estadual de ensino. Está apto a concorrer
uma vaga o proﬁssional que
pertença ao “grupo F” (praticamente efetivo) ou àquele que for efetivo, porém,
obtiver uma carga horária
menor, o que é chamado de
“jornada reduzida”.
Além de um diálogo
com os diretores, os candidatos apresentam uma
proposta de trabalho para
as escolas onde estão se
candidatando. Com isso,
será analisado se a proposta
é compatível com o “plano
básico de trabalho” da unidade.
O treinamento dos aprovados começa com um curso “on-line”, seguido pelos
encontros promovidos pela
diretoria regional de ensino
e, também, seminários de
proteção escolar, organizados pela Secretaria de Educação do Estado.
O PMEC precisa buscar estratégias baseadas de
acordo com o local onde
atua, pois cada região e
cada unidade escolar apresentam um tipo de neces-

sidade ou carência, que, na
maioria das vezes, são diferentes das outras. E isso é
detectado por meio de um
diagnóstico. A partir daí, o
proﬁssional vai estudar um
plano de ação, que pode
incluir parcerias, como
por exemplo, com ONGs,
Conselhos, Polícia Militar,
igrejas, dentre outras organizações a ﬁm de buscar a
solução do problema.
“O trabalho desses proﬁssionais é longo e árduo.
Todo mundo quer a resolução imediata, ainda mais
quando se trata de um problema grave, como a violência. Mas a escola continua com a ação, que é um
trabalho social, criando um
ambiente de paz. É preciso
ter persistência, pois é algo
contínuo”, aﬁrma.
O papel da diretoria é
buscar o proﬁssional com
perﬁl adequado para cada
tipo de situação, observando o conjunto PMECs, que
são avaliados a cada ﬁnal
de ano e podem ser reconduzidos ou realocados.
O supervisor faz uma
análise superﬁcial dos resultados dos proﬁssionais

Reprodução

que vem atuando na Rede
de Ensino e avalia que, seja
de forma gradativa ou de
forma mais lenta, todas elas
de alguma forma, produzem
bons trabalhos. “A existên-

cia desse novo proﬁssional
é fundamental dentro das
escolas. Essa implantação
foi um ganho, porque em
geral, sempre recebemos
um retorno positivo.”
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Felipe César – FC quer que
Vereador Janio presta
Vereador Professor Eric
homenagens à munícipes
reivindica instalação de Banco de as empresas coloquem data
limite nos ônibus em circulação de Pindamonhangaba
Sangue em Pindamonhangaba
Diretoria de Comunicação/CVP

V ereador F elipe C ésar - FC

Vereador Professor Eric

Usando a Tribuna na última
sessão ordinária, no dia 8 de
julho, o vereador Professor
Eric (PR) reivindicou a implantação de um Banco de
Sangue Permanente em Pindamonhangaba. A solicitação
– por meio do Requerimento
nº 1732/2013 - foi feita ao
Prefeito.
Na avaliação do parlamentar, “o serviço é extremamente
necessário para Pindamonhangaba pois muitos munícipes
deixam de fazer a doação de
sangue pela dificuldade em
se deslocarem até a vizinha
cidade de Taubaté”.
Para o vereador Professor
Eric, a implantação desse
Banco de Sangue permanente

Diretoria de Comunicação/CVP

iria preencher uma lacuna importante na cidade e também
salvar muitas vidas. “É sempre
bom lembrar que a doação de
sangue é um ato de solidariedade pois sangue não poder ser
feito em laboratório”, enfatiza
o vereador.
Além disso, lembra o
professor Eric, os voluntários
tem que tomar alguns cuidados
após a doação de sangue como
não fazer esforço e nem mesmo
dirigir. “Por estas razões é que
a implantação de um Banco de
Sangue em nossa cidade irá
amenizar o problema e ainda
permitir que um maior número
de voluntários possa doar sangue e salvar vidas”, concluiu o
vereador Professor Eric.

Fale com o vereador Professor Eric

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

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) apresentou o
Projeto de Lei que torna obrigatória a fixação de placas nos
ônibus que operam o serviço
de transporte público em Pindamonhangaba, informando
a data limite de seu funcionamento no âmbito do município.
De acordo com o vereador,
ele quer que a empresa que
presta o serviço de transporte
coletivo, seja obrigada a fixar
em cada veículo, placas informativas contendo a identificação do veículo, o ano de sua
fabricação, a sua data limite de
circulação, segundo definição
da norma que a regulamente e
a data limite de permanência do
veículo na frota de operação do
serviço. Com isso, o vereador
Felipe César – FC, quer que a
empresa ofereça veículos mais
novos, em bom estado de trânsito e conservação, melhorando
o atendimento da população.

Cemitério para
animais de estimação
O vereador Felipe César –
FC apresentou projeto de Lei,
onde autoriza o Executivo
Municipal a criar o “Cemitério
Público Amigo dos Animais”.
De acordo com o projeto
apresentado pelo vereador,
somente poderão ser enterrados
animais de estimação de pequeno porte, como cães e gatos.
Em sua justificativa, o vereador Felipe César – FC alega
que “É de conhecimento de todos, o amor recíproco que existe
entre proprietários e animais
domésticos. Com raras exceções, toma-se conhecimentos
em algumas vezes de maus
tratos. Ter um local adequado
para enterrar seu animalzinho
de estimação, é de suma importância, de forma a lembrar
sempre do amigo fiel”.
PA em Shopping Center
O vereador Felipe César
– FC está viabilizando uma
lei que torna obrigatório aos
estabelecimentos comerciais
tipo “shopping center”, com
mais de 30 lojas, a disponibilizarem aos clientes, serviços
de enfermaria para pronto
atendimento aos clientes. Em
sua justificativa, o vereador
alega que é comum as pessoas
se sentirem mal por qualquer
motivo, inclusive hipertensão
arterial e problemas de mal
súbito em locais públicos, como
shoppings e não terem um local
adequado para os primeiros
atendimentos. Com este projeto
o vereador quer que estes estabelecimentos tenham também
um atendimento adequado para
as pessoas que por ventura
tenham algum mal estar.

Fale com o Vereador Felipe César – FC

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

Cal está satisfeito com Dr. Marcos Aurélio
aprovação do Projeto da cobra separação do
Pronto Socorro Infantil
“Atividade Delegada”
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. Vereador Cal
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 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

Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Janio Ardito Lerario
(PSDB) apresentou
na Sessão Ordinária
do dia 24 de Junho
de 2013, o Projeto de
Lei n° 72/2013 que
“Denomina de José
Lourenço a Rua 5 do
bairro Loteamento
Alto do Piracuama” e
também o Projeto de
Lei n° 73/2013 que
“Denomina de João
Egídio da Cunha a
estrada que fica entre
os bairros Rodeio e
Oliveiras”. Ambos
foram aprovados por
Vereador Janio Ardito Lerario
unanimidade
José Lourenço nasceu em Pindamonhangaba no dia 20 de
setembro de 1916. Filho de Antônio Lourenço e de Elvira
Caldeira Lourenço. Foi casado com Maria Doracy Jório
Lourenço e com ela teve dois filhos: José Lourenço Júnior
e Luiz Henrique Lourenço. Era agricultor e atuou como empresário por 40 anos; foi comerciante de gêneros alimentícios
em estabelecimento situado no bairro do Mandú, na Rua Dr.
Campos Salles. José foi colaborador e participou ativamente
da Obra Social “Lar São Judas Tadeu”.
Faleceu no dia 8 de novembro 1980.
João Egídio
João Egídio da Cunha nasceu no bairro das Oliveiras no
dia 03 de junho de 1912. Foi casado com Durvalina Augusta
de Sousa.
Com ela, teve 7 filhos. São eles: José Egídio da Cunha,
Antônio Egídio da Cunha, Maria Aparecida Egídio da Cunha,
Valdir Egídio da Cunha, Cesário Egídio da Cunha, Silvana
Egídio da Cunha e Pedro Egídio da Cunha
João Egídio sempre foi agricultor assim como sua esposa.
Faleceu no dia 22 de setembro de 1982
“A aprovação desses projetos é a forma de perpetuar o
nome destas pessoas que deixaram muitas saudades para a
comunidade”, enfatizou o vereador.

Fale com o Vereador Janio Lerario

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

Martim Cesar quer anistia
na correção de pagamentos
de impostos municipais
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

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.

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

O vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR), em constante
observação e luta, para as
melhorias na área da saúde
de Pindamonhangaba, está cobrando da atual Administração
uma atenção especial para que
seja viabilizado a separação
do Pronto Socorro Infantil.
Preocupado com o bem
estar dos munícipes, Dr.
Marcos Aurélio vêm lutando
incansavelmente por uma
área de atendimento específico para nossas crianças. “É
essencialmente importante e
evitaria que elas presenciassem momentos chocantes de
pacientes terminais ou com
ferimentos graves”, afirmou.
“Essa separação ajudaria
na recuperação mais rápida
das crianças e na desaglomeração de pessoas em um mesmo
ambiente, que ficam esperando por atendimento podendo,
até mesmo, acarretar sérios
traumas aos mesmos”, esclareceu Dr. Marcos Aurélio.
Além disso, a instalação
de um PS Infantil desafogará
o atendimento no PS central, já

que o órgão tem uma média de
600 consultas e atendimentos
por dia. Na época do seu início
de funcionamento, em 1993,
idealizado pelo então Diretor
de Saúde e hoje vereador, Dr.
Marcos Aurélio, a capacidade
era para 200 atendimentos diários, o que possibilitava uma
melhor atenção aos enfermos.
Mas segundo o vereador, “a
possibilidade da implantação
de um PS Infantil depende das
negociações da Santa Casa de
Misericórdia com a Prefeitura”. Sabendo da necessidade
de uma decentralização de
atendimentos, Dr. Marcos
Aurélio promete que esta é
a sua principal meta. “Precisamos, urgentemente, fazer
a separação do PS Infantil.
Assim, vai haver melhorias
na qualidade de atendimento
para nossas crianças e um
ambiente mais saudável e
agradável para todos que
precisam de atendimento de
urgência. Quando o assunto é
saúde sempre temos que agir
com prioridade”, enfatizou o
vereador Dr. Marcos Aurélio.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

V ereador M artim C esar

O vereador Martim Cesar
(DEM) enviou solicitação ao
Executivo pedindo estudos
e providências para que seja
feito um levantamento de débitos dos impostos municipais
(ISS e IPTU), para possível
anistia de juros e multas nos
créditos tributários do município de Pindamonhangaba.
“Muitos contribuintes não
conseguiram saldar seus débitos com o município por falta
de recursos econômicos e são
munícipes que querem ficar
em dia com o pagamento de
seus impostos. A anistia dos
juros e multas é uma forma
de ajudá-los a saldarem suas
dívidas”, enfatiza o Vereador.
Faixa de pedestre elevada
O vereador Martim Cesar
pede ao Prefeito, estudos para
que sejam confeccionadas
faixas de pedestre elevada
(com lombada), na rua Major

José dos Santos Moreira, mais
precisamente na altura do
número 575 e no semáforo
que faz cruzamento com a
rua Dr. Frederico Machado.
“A redução de velocidade dos
veículos que se dirigem sentido centro, dará mais segurança
aos pedestres que transitam
nestes locais”.
Melhorias na rua
Sagrados Corações
Outra solicitação do vereador Martim Cesar é para
que seja feito melhorias no
leito carroçável (pavimento
asfáltico e bloquetes), na rua
Sagrados Corações, mais
precisamente na lateral do Viaduto Pastor Misael Francisco
da Silva, no sentido bairro centro, pois a condição atual
desta via dificulta o acesso
dos moradores e traz riscos
aos transeuntes que passam
pelo local.

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
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Professor Osvaldo
Roderley Miotto cria
Ricardo Piorino
Projeto de prestação de
agradece aprovação
comemora aprovação de
doação de área para o SESI contas do Transporte Público de projeto
Diretoria de Comunicação/CVP

V e r eador P rofessor O s va ld o

O vereador Professor Osval- valdo esteve no começo do
do Macedo Negrão (PMDB), ano em duas reuniões junto
comemora a aprovação do ao Executivo, acompanhado
Projeto de Lei 92/2013, por pela Diretora do SESI de
unanimidade na 24ª Sessão Pindamonhangaba, Taubaté
Ordinária, realizada no último e Tremembé , Profª. Roberta
Adriana Lemes Borrebo de
dia 8 de julho.
O projeto autoriza o mu- Oliveira, juntamente com sua
nicípio a realizar a doação de equipe, onde foi apresentado à
uma área, com encargos, para Administração Municipal todo
o Serviço Social da Industria o material pedagógico desen– SESI, para instalação do volvido nas escolas já atendidas
Centro Educacional do SESI pela entidade, onde a proposta é
no Município. A área doada, uma formação continuada dos
tem 30.207 m², está localizada profissionais e um conteúdo
na avenida Nossa Senhora do mais amplo e diversificado
Bom Sucesso, cuja obra do desenvolvido junto aos alunos.
Centro educacional SESI nº
O Professor Osvaldo ressal387 e Anfiteatro, deverá ter tou a grande importância de se
início imediato, com prazo de ter uma obra tão relevante para
conclusão de 36 meses.
os munícipes de nossa cidade.
O Centro Educacional do “Acredito que esta é mais uma
SESI e o Anfiteatro trarão vitória da população. Contipara a cidade mais opções de nuarei lutando para que novos
atividades esportivas, cursos projetos sejam aprovados,
e outras atividades oferecidas visando sempre beneficiar toda
pelo SESI.
a população de PindamonhanO vereador Professor Os- gaba”, ressaltou o vereador.
Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Diretoria de Comunicação/CVP

O Vereador Roderley Miotto (PSDB)
foi o autor do Projeto
de Lei de nº 98/2013,
aprovado por unanimidade na 25ª Sessão
Ordinária, realizada na
última segunda-feira,
dia 15, que dispõe,
em sua ementa, do envio e apresentação de
relatórios trimestrais
aos vereadores dos
dados referentes ao
sistema de Controle,
Fiscalização, Gerenciamento e Gestão doVereador Roderley Miotto
Acatado por unanimidade
Transporte Público Coletivo
no Plenário da Câmara, o projeto
no município.
Tendo em vista as constan- agora segue ao Executivo, que
tes reclamações de diversos deve sancioná-lo e publicá-lo,
munícipes quanto ao descaso passando a valer no mês vigente
do transporte em Pindamo- após a aprovação na Prefeitura.
nhangaba, bem como as falhas A empresa de transportes resda empresa que vem prestando ponsável por Pindamonhangaba
o serviço, e o desconhecimen- passará a ter que entregar os
to das devidas licitações, o relatórios até o décimo dia útil
vereador propôs aos demais do mês subsequente ao que o
colegas do Legislativo o mesmo se refere.
“Estamos atentos ao
Projeto, que visa dar ciência
aos parlamentares e, assim, caos do transporte público mas
poderem atender melhor a esta não temos dados nas mãos.
população que depende do É este é o verdadeiro motivo
serviço. “Todos os vereadores da criação do Projeto, para
receberão o relatório e, assim, podermos acompanhar e agir,
teremos base para atuarmos cumprindo o nosso comproem prol do povo. Saberemos misso com o povo e tendo emo que está acontecendo, como basamento nas reivindicações”,
quantos passageiros estão salientou o autor do PL, Rosendo transportados, quais os derley Miotto, que participará
problemas ocorridos, linhas da Audiência Pública marcada
em atraso, valores faturados para o próximo dia 08 de agose investidos. Um projeto de to, quinta-feira, às 19 horas, na
transparência para nós e para Câmara de Pinda. O assunto da
o povo”, explica Roderley Audiência é, também, o Transporte Público.
Miotto.
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

Toninho da Farmácia
Vereador Magrão reitera
solicita melhorias para a requerimento e pede ciclovia
área do bairro do Crispim na Estrada do Atanázio
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

Diretoria de Comunicação/CVP

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP
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“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.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Câmara cria canal para
estreitar a comunicação
com os munícipes
Diretoria de Comunicação/CVP

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 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

Vereador Magrão

conversa com ciclistas que, diariamente, utilizam a

Estrada

do

Atanázio

O vereador Carlos Eduar- utilizam regularmente esta
do de Moura - Magrão (PPS) estrada. Vários munícipes
protocolou na sessão do dia relataram ao vereador que
15 requerimento reiterando acidentes são frequentes no
a solicitação de estudos para local, devido ao grande fluxo
construção de uma ciclovia de veículos e também porque
em toda extensão da Estrada a estrada é estreita, não possui
do Atanázio.
acostamento e os pedestres e
Segundo ele, a estrada do ciclistas são obrigados a disAtanázio tem um fluxo muito putar o espaço da pista com os
intenso de carros, bicicletas carros e motos.
e pedestres, e acidente são
“Já havia protocolado o
comuns no local, sendo ne- requerimento nº 42/2013 no
cessário a construção urgente inicio de meu mandato mas
de uma ciclovia. A via tem como não obtive resposta,
inicio no bairro Padre Rodolfo, estou reiterando o pedido neste
em Moreira César e vai até a novo requerimento, pois estou
Rodovia Presidente Dutra, no preocupado com a situação
bairro do Feital. A importância dos usuários desta estrada,
da estrada é que ela dá acesso principalmente dos pedestres
a inúmeras empresas e serve e ciclistas. Espero que este
como rota de passagem para requerimento chegue ao deos funcionários da Cosmetal, partamento responsável para
Novellis, Latasa, Basel e Te- que medidas urgentes sejam
naris Confab. Os moradores tomadas para a construção
do Jardim Regina, Feital, desta ciclovia que vai dar mais
Cidade Nova, Padre Rodolfo conforto e segurança a todos”,
e do Distrito de Moreira César conclui o vereador Magrão.
Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba em busca de
aprimorar a comunicação com os munícipes criou o e-mail:
ouvidoria@camarapinda.sp.gov.br, no qual a população
poderá entrar em contato direto com os servidores da Casa. O
intuito do novo canal é criar mais um espaço para estreitar a
relação com a população, pois a participação dos munícipes
nas ações do Legislativo é fundamental para melhorar, cada
vez mais, os serviços em prol da comunidade.
O novo endereço eletrônico foi criado pela Divisão de
Tecnologia da Informação e para o Coordenador de Informática, que atualmente ocupa o cargo de Chefe de Divisão,
Marcelo Heleodoro, o espaço foi pensado como uma forma de melhorar a relação com a população, beneficiando
os próprios munícipes e o Legislativo local. “A Câmara
ainda não possuía esse mecanismo de comunicação, e com
certeza é um ganho para todos, tanto para a Casa como
para a população, pois assim teremos ciência dos pontos
de vista dos moradores em relação ao Poder Legislativo e
poderemos atuar diretamente na esfera que for relacionada
pelos mesmos”, destacou.
A Câmara de Pindamonhangaba vem desenvolvendo uma
série de atividades visando o bom funcionamento da Casa,
aprimorando assim, a relação com nossos munícipes. Mais
uma vez o Poder Legislativo está cumprindo seu papel
funcional, democrático e fiscalizador.
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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‘Feijão’ e Rique marcam no tumultuado
jogo entre Ferroviária e 100 Nome
O centroavante Rique foi
o autor do gol do 100 Nome
no primeiro confronto da Primeira Divisão no domingo

Odirley Pereira

(14), contra a Ferroviária, no
estádio Pinheirão. O gol de
empate da Ferro foi convertido pelo atacante ‘Feijão’.

Odirley Pereira

Partida polêmica

O jogo entre as duas equipes foi bastante polêmico e os
times saíram de campo reclamando do trio de arbitragem.
O árbitro João batista apitou
o ﬁnal da partida aos 32 do
segundo, após uma sequência
de expulsões e supostas ameaças à arbitragem.
O jogo estava empatado
em 1 a 1 e com um jogador
a menos para cada equipe,
quando começou a confusão.
Após o segundo amarelo, um
atleta do 100 Nome foi expulso. Na sequência, com entrada violenta do lateral Sérgio
Willian em cima do defensor
João Maurício, João Batista

tirou o cartão vermelho e o
mandou mais um do time do
bairro do Feital para o chuveiro mais cedo. Com a partida
conturbada, com muitas discussões, João Batista mandou o quarto jogador do 100
Nome para fora e encerrou a
partida.
Os fatos revoltaram a comissão técnica do 100 Nome,
principalmente do treinador
Jucie, que tentou argumentar com a arbitragem. Pela
Ferroviária, o técnico Guina
ﬁcou frustrado, pois segundo
ele, com 13 minutos mais os
acréscimos, sua equipe poderia conseguir a virada.

Manoel Paiva
desequilibra
para o Estrela
Célia Lima

Rique marcou para o 100 Nome no primeiro tempo

Feijão aproveitou cruzamento e empatou a partida

Müller faz gol da vitória
na estreia do Sapopempa
O atacante Müller, do
Sapobempa, marcou o único gol da partida contra o
Areião, pela abertura da
Primeira Divisão, domingo
(14), no Ramirão.
Os
técnicos
Goga
(Areião) e Sossó (Sapopempa) ﬁzeram um duelo à parte. Com bons jogadores em
campo e com um banco com
nomes de peso, os treinadores apostaram no talento individual, já que na primeira
rodada o elenco ainda não
está entrosado. No ﬁm prevaleceu a base do Sapopemba
- atual campeão da Primeira
Divisão.

Odirley Pereira

Sossó aproveitou base de 2012

Odirley Pereira

Goga iniciou trabalho no Areião

Conﬁra os outros resultados
Com gol de Bruno Maizena,
Araretama bate o Ipê II por 1 a 0.
Cantareira 1 x 2 Terra dos Ipês

Andrada 0 x 1 A Mil Por Hora
Real Esperança 4 x 0 Bandeirante

Chilavert fecha gol e dá empate ao Maricá
Israel Dias

Vitor Arcantara é o Chilavert dos gramados de Pinda

Pelé marca
dois gols e
chega a sete na
competição
O meia Manoel Paiva foi fundamental
na vitória por 2 a 1 do Estrela sobre o
Campo Alegre no domingo (14), pela
Cinquentão. Manoel Paiva marcou um
gol e participou do segundo, convertido
por José Benedito da Silva. Pelo Campo
Alegre, Antoninho descontou.

O artilheiro Pelé marcou dois gols na vitória
de 3 a 1 do Independente
sobre o Fim de Carreira,
no domingo (14), no Maricá, pelo Cinquentão. O
outro gol da equipe foi
feito por José Ovídio dos
Santos. O técnico Dadinho disse que o conjunto

do time é o fator determinante, pois os jogadores estão juntos há seis
anos.
Ramiro descontou pelo
Fim de Carreira, treinado
por Roberto Redondo.
Na outra partida da rodada, Imperial e Flamengo ﬁcaram no 1 a 1.

O goleiro Vitor Alcântara, conhecido como Chilavert, foi um dos responsáveis pelo empate do Maricá,
fora de casa, contra o Cidade Nova, em 1 a 1, pela
quarta rodada do Cinquentão, no domingo (14).
Durante o jogo, Chilavert
fez boas defesas, lançamentos em profundidade e organizou o esquema defensivo
do time treinado por Sérgio
Baiano. O gol da equipe foi

marcado por Hernani, que
aproveitou o bom toque de
bola e entrosamento dos outros jogadores.
Pelo Cidade Nova, mesmo com boa atuação do
meia canhoto Humberto Ratinho, do artilheiro Valmir, e
dos laterais, a equipe do técnico Willian não conseguiu
marcar mais gols devido à
muralha Chilavert. O único gol foi de João Geraldo
Benvindo.
Israel Dias

Técnico Elieser Dadinho aposta no entrosamento

