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Começa exposição
de fotos no Museu

Ana Camila Campos

Teve início na segunda-feira (5), a exposição
"Patrimônio Paulista: Litoral e Vale do Paraíba",
com fotos de locais, na região, tombados pelo
Condephaat. A mostra está no Museu, cujo prédio (Palacete Visconde da Palmeira) também faz
parte do acervo.
PÁGINA 2

Bispo D. Carmo
Rhoden celebra
missa no Vila Prado

O bispo da Diocese de Taubaté - que também engloba Pindamonhangaba - dom Carmo
João Rhoden, celebrou uma missa na igreja
Nossa Senhora Aparecida, do bairro Vila Prado, no sábado (3).
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Corinthians embala após segunda vitória
Israel Dias

O Corinthians venceu a segunda partida consecutiva na Primeira
Divisão e embalou. A vitória por 2
a 1, no domingo (5), fora de casa,
contra o 100 Nome, deu tranquilidade à equipe treinada por Zebinho, que vai aproveitar a semana
e estudar taticamente a Ferroviária – próximo adversário do timão.
Os gols do alvinegro foram
marcados por Oreia e Gu; o capitão
Dri descontou para o 100 Nome. A
partida foi intensa durante os 90
minutos, com boas chances para
as duas equipes, gols perdidos e
lances polêmicos. No banco, um
duelo à parte entre Zebinho e Juciê – que organizavam os times de
acordo com suas peças de reposição e situação do jogo.
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Consumidor
deve ﬁcar atento
na hora de
comprar carnes
Divulgação

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba faz
orientações sobre o consumo e
compra de carnes de bovinos,
aves, suínos e peixes. De acordo
com o órgão, a escolha, o armazenamento e o preparo correto dos
alimentos são fundamentais para
a saúde dos consumidores.

Melhor em campo, Corinthians pressionou o 100 Nome e conseguiu uma importante vitória no Goiabal, pela Primeira Divisão

Sucesso marca primeira
semana da Feira da Apae
Os primeiros dias da 37ª
edição da Feira da Fraternidade da Apae – Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - de Pindamonhangaba
foram bastante movimentados
no Recinto de Exposições do
Sindicato Rural.

Centenas de pessoas passaram pela festa, aproveitaram as
apresentações musicais e ainda
desfrutaram de boa alimentação
nas várias barracas.
Além de saborear pratos típicos de diversas nacionalidades,
quem foi à Feira pôde fazer uma

boa ação, pois a renda será aplicada em projetos e manutenção
da unidade da Apae de Pindamonhangaba.
A festa continua nesta
quinta-feira (8) e segue até domingo (11).

PÁGINA 5

Denis Silva/Portal R3

O prefeito de Pindamonhangaba explicou à população de Pindamonhangaba sobre os novos
investimentos industriais e comerciais que a cidade está recebendo.
Durante entrevista, o prefeito ainda citou a geração de empregos,
aumento da arrecadação e desenvolvimento do município.

PÁGINA 3

Alunos recebem
educação para
o trânsito

Os alunos da creche municipal
Josefina Cembranelli, no Campo
Alegre, participaram de trabalhos
educativos da equipe do programa
de Educação para o Trânsito, da
Prefeitura de Pindamonhangaba.
Dentre as ações, foram utilizados apresentação teatral de fantoches, circuito da "cidade-mirim",
com os mascotes "Leleu e Zezé".

PÁGINA 3

Serviços de
capina e roçada
colaboram com
segurança
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza, ininterruptamente,
serviços de limpeza, capina e roçada em toda a cidade. Na última
semana, bairros como Vila Prado,
Jardim Resende, Crispim, Ribeirão
Grande, Araretama, Maria Áurea e
região central da cidade receberam a ação, que tem como objetivo colaborar para mais segurança
para pedestres e motoristas que
transitam pelos locais.

Prefeito
anuncia novos
investimentos
industriais e
comerciais

PÁGINA 3
previsão
do tempo
TERÇA-FEIRA - 6/8
Parcialmente
nublado

Fanfarra com alunos da Apae também faz apresentações musicais na 37ª Feira da Fraternidade

PÁGINA 3
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QUARTA-FEIRA - 7/8

Palestras melhoram atuação
de advogados da cidade

Bocão e Maizena marcam
na vitória do Independente

Os advogados de Pindamonhangaba estão participando da Semana
Jurídica da OAB. Durante o evento, a Ordem promove diversas palestras com profissionais de todo o Brasil.

O Independente bateu o Estrela por 2 a 0 pelo campeonato Cinquentão, no domingo (5), no Bosque. Os gols foram marcados por Maizena (pai) e Bocão, que foram os destaques da partida.
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Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

11ºC
27ºC

QUINTA-FEIRA - 8/8
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

11ºC
28ºC
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Editorial

Vândalos na calada da noite

Nos anos 70, 80 e até início dos 90 eram bastante comuns pichações em todo o país, especialmente
nas grandes cidades. Aliás, nas regiões metropolitanas
a prática é usual ainda hoje. Nunca foi abandonada,
nem abolida. A cada dia um novo desaﬁo. Ora picham
um muro, ora, um viaduto. São verdadeiros homens
aranhas do mal. Escalam grandes prédios e colocam
aquelas marcas grosseiras em todos os lugares, até
em pontos que parecem inalcançáveis.
O que é pichado com letras, símbolos e desenhos,
muitas vezes, são mensagens ligadas a crimes. Dentre o que é colocado, com spray nas paredes, estão
informações de todo tipo, desde ofensa ao governo e
ao sistema público à marcação de território por grupos,
gangues, ou ameaças, indicações de facções, orientação ao crime e saudações nazistas.
Há de tudo, inclusive nome do autor e mensagens
de amor. Amor a que?
Só se for à prática da destruição e à poluição visual.
Embora, seja muito mais frequente nas grandes cidades, os vândalos também estão no interior, em municípios menores. Nossa realidade dos últimos anos não
tem sido diferente. Em Pindamonhangaba, os baderneiros têm aparecido e ‘destruído a cidade’.
Além de muros, casas e prédios particulares, os pichadores atuam em edifícios e áreas públicas, como
escolas, creches, hospitais, dentre outros.
Nas nossas memórias sempre aparecem imagens
fotográﬁcas de nosso patrimônio histórico. Palacete
Visconde da Palmeira (museu), Estrada de Ferro Campos do Jordão, Palacete 10 de Julho (antiga Prefeitura),
Palacete Tiradentes (antiga Câmara) e até as igrejas
Matriz e São José – todos pichados. Triste realidade.
Recentemente, o local escolhido foi o chafariz da
praça Monsenhor Marcondes. Toda sua volta pichada,
poluída, suja.
Este ano, a Prefeitura ‘já cobriu’ as letras e desenhos em vários pontos. Mas é bastante difícil combater
um mal o qual não se vê sendo praticado.
Na maioria das vezes o ato de pichar, que é considerado vandalismo e crime ambiental, nos termos do
artigo 65 da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais),
é cometido na calada da noite, de madrugada, com
ruas e avenidas vazias.
Deste modo, como é possível ‘pegar’ os vândalos?
Com ajuda da população.
As chances de se chegar ao autor, ou autores são
muito maiores com a participação dos moradores.
A polícia e a Guarda Municipal fazem patrulhamento
pelas ruas, porém, nem sempre se deparam com os
‘bandidos’.
Para quem for pego pichando, graﬁtando ou qualquer outro meio que possa conspurcar ediﬁcação ou
monumento, a pena é a detenção de 3 meses a 1 ano
e multa. Ainda assim, os juízes têm sido ‘generosos’
e aplicam penas alternativas, como o fornecimento de
cestas básicas a instituições assistenciais ou a prestação de serviços comunitários pelo infrator.
Mesmo que não seja em ﬂagrante, a prisão dos arruaceiros pode ser feita posteriormente, por isso, é importante denunciar sempre. Ligue para a Polícia (190)
e informe sobre pichadores ou atividades suspeitas.
Talvez, se ﬁcarmos com a consciência limpa, possamos obter uma cidade limpa.

Datas Comemorativas
Veja as datas que se comemoram hoje, 6 de agosto,
e nos próximos dias
6/8 – Dia das Vocações Sacerdotais, Revolução Acreana.
7/8 - Dia de São Caetano.
8/8 - Dia de São Domingos de Gusmão.
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Bingão beneﬁcente atrai grande público
Realizado no domingo (4), um
bingão beneﬁcente na sede do CCI
- Centro de Convivência da Melhor
Idade da Vila Rica. O evento, que
atraiu grande público, serviu para
comemorar, antecipadamente, o
Dia dos Pais. Foram sorteados
diversos prêmios e a verba arrecadada será destinada à entidade
espírita Eurípedes Barsanulfo, localizada no Maria Áurea.
Rosa Placa, dona de casa,
participa de bingo há anos, no entanto a sorte falou mais alto nesse
bingão dos pais, onde ela preencheu a cartela e levou para casa
um forno micro-ondas. Ela destaca
que sempre joga com uma cartela
só e conﬁa na sorte.Outro ‘sortudo’
foi Flávio Henrique da Silva, que
também cruzou os dedos e ganhou a churrasqueira elétrica.
Os organizadores do bingão
dos pais agradecem todos os colabo-

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

radores e as pessoas que foram ao
CCI Vila Rica para participar desse
momento de descontração e contribuir com a entidade assistencial.

Jorge Vercillo toca no Largo do Quartel
Divulgação

O cantor Jorge Vercillo se apresentará em Pinda no dia 7 de setembro, gratuitamente, na Praça do
Quartel. O show acústico do cantor
está sendo trazido à cidade pela
Prefeitura de Pindamonhagaba, por
meio da Secretaria de Educação e
Cultura e Departamento de Cultura,
em parceria com o Circuito Cultural
Paulista, do governo do Estado. O
cantor está com sua turnê acústico
Luar do Sol, onde estão garantidas músicas de seus álbuns mais
recentes, “Como dia Blavatsky”
e “DNA”. Também entram no repertório sucessos como “Face de
Narciso”, parte da trilha sonora da
novela Flor do Caribe (TV Globo).

Abrigo
Municipal
recebe
melhorias
O Abrigo Municipal está em
reforma. No local, a Prefeitura de
Pindamonhangaba está construindo e adequando a sala de paramentação (antessala cirúrgica), a
futura sala de vacina, futura sala de
apoio, sala da frente, além de realizar a colocação de azulejo e piso,
e reforma da parte elétrica do prédio. Também estão sendo refeitos
as calçadas e o jardim. Em breve,
o galpão interno será readequado,
ampliando a capacidade do abrigo
em receber os animais abandonados na cidade. Atualmente, o abrigo conta com cães, gatos e bovinos, todos devidamente separados
e bem cuidados pela equipe.

Obras de
galeria no
“Marieta
Azeredo”
A nova tubulação da galeria
do bairro Marieta Azeredo, em Moreira César, foi concluída. Agora,
estão sendo realizados os últimos
reparos, como a construção de
calçadas, guias e sarjetas e, também, a conclusão da pavimentação.
A galeria abrange as seguintes ruas:
Benedito Galvão de Castro (principal), João Rodrigues, José Moreira
da Silva, Rita Marcondes de Oliveira,
Genésio da Conceição e José Maria
Cortez.

Doação de mudas em agosto
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento
de Meio Ambiente, realiza a doação
mensal de mudas de árvores nativas e frutíferas para a área rural.
As datas deste mês serão 29 e 30
de agosto. Para participar da retirada, é preciso chegar ao Viveiro
Municipal antes das 8 horas, nas

datas marcadas, para retirar uma
senha. São distribuídas 30 senhas
por dia. Cada pessoa pode retirar
14 mudas, sendo 12 de árvores
nativas e 2 de frutíferas. Como a
doação é somente para moradores
da área rural, chácaras e sítios, é
preciso apresentar comprovante de
residência.
Célia Lima

Palestra de
“Coaching”
na Acip

A palestra “Coaching, transformando intenções em resultados”
é uma das opções que a cidade
oferece para a próxima quinta-feira
(8). O evento acontece na Acip –
Associação Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba, das 19 às
21 horas, e vai abordar diversos
aspectos do tema pelo proﬁssional João Carlos Rocha. A entrada
é solidária e basta apenas levar
1quilo de alimento não perecível.
Inscrições e mais informações pelo
site www.rochaconsultores.com.br
ou pelos telefones (12) 9772-5591/
3522-4117
Saiba o que é - De acordo
com signiﬁcados.com.br, Coaching
é uma gíria que surgiu nas universidades norte-americanas para deﬁnir um “tutor particular”. O coaching
preparava os alunos para exames
de determinada matéria. Com o
tempo passou a ser usada também
para se referir a um instrutor ou treinador de cantores, atletas ou atores.
A palavra coaching vem da palavra
inglesa “coach” e signiﬁca treinador. Esse treinador tem o objetivo
de encorajar e motivar o seu cliente a atingir um objetivo, ensinando
novas técnicas que facilitem seu
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Show do Naldo no Arena
Divulgação

Com os sucessos: Amor de
Chocolate, Se Joga, Exagerado
e Amor de Chantily, na boca do
povo, a casa noturna Arena 101
recebe o artista Naldo Benny nesta sexta-feira (9), a partir das 23
horas, para agitar a pista de dança.
Os ingressos estão no segundo
lote, R$30 pistas e R$ 60 camarote e podem ser adquiridos nas lojas Netto Jeans e Dedo de Moça.
Quem desejar também poderá adquirir o ingresso na hora. De acordo
com os organizadores do evento,
são esperadas 3.500 pessoas.

Patrimônio paulista no Museu
O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina,
de Pindamonhangaba recebe, até o dia 30 de setembro, a exposição
fotográﬁca “Patrimônio Paulista: Litoral e Vale do Paraíba”, com o patrimônio histórico das cidades da região tombado pelo Condephaat.
A visitação é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O
evento é realizado em parceria com o Museu da Casa Brasileira, do
Governo do Estado, e Sisem – SP (Sistema Estadual de Museus).

Cuidando de
quem cuida II

O curso “Cuidando de quem
Cuida II”, realizado pela Secretaria
de Educação da Prefeitura, está iniciando uma nova turma neste mês
de agosto. O objetivo do curso é
valorizar o autoconhecimento como
recurso de transformação pessoal,
proﬁssional e social. Com carga
horária de 10 horas, o público-alvo
é formado por proﬁssionais da Secretaria de Educação, que participaram do curso em 2012 ou no 1º
semestre de 2013. Os encontros
serão semanais, com turmas às segundas e terças-feiras, das 18h30
às 20h30, nas seguintes datas: 5,
12, 19, 26/8 e 2/9 e 6, 13, 20, 27/8
e 3/9. As aulas serão realizadas na
Casa Transitória Fabiano de Cristo (sala de expressão corporal do
Projeto Espaço da Criança “Anália
Franco”), na rua Guaratinguetá,
555, Crispim. Será expedida certiﬁcação e não haverá solicitação
de tarefas. As proﬁssionais responsáveis são: Carmen Sílvia Ferreira
Martins, Célia Regina Ascenço e
Luciana de Oliveira Ferreira.

“Missa Leiga”
começa
temporada
Rosana Dalle

Com a peça “Missa Leiga”,
a Cia Anti-Horário de Teatro, de
Pindamonhangaba, começou, no
ﬁnal de semana, sua temporada de
apresentações deste mês. As apresentações continuam neste sábado
(10) e domingo (11), às 20 horas,
no centro comunitário do Bosque.
A entrada é gratuita. A temporada da companhia tem o apoio da
Secretaria de Educação e Cultura
e do Departamento de Cultura da
Prefeitura de Pinda.

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, terça-feira, 6 de agosto de 2013

‘O Prefeito e você’ destaca
Investimentos na indústria
Cintia Camargo
Após 7 meses de governo
e ajustes em todas as áreas
de atendimento, a administração municipal fez um
balanço positivo dos investimentos econômicos já conquistados. No programa “O
Prefeito e você”, que foi ao
ar na quarta-feira (31), pela
Rádio Princesa, a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico informou que os novos
investimentos na cidade demonstram que o setor industrial e comercial acreditam
no trabalho transparente e sério desta administração.
Um destes novos investimentos é o Tenda Atacadista,
que será instalado em uma
área localizada no entroncamento do anel viário, próximo ao Parque da Cidade.
Com o término das obras de
terraplenagem, a empresa
vai gerar competitividade e
melhores preços nesta área
de atuação na cidade. Serão
investidos aproximadamente
R$ 50 milhões na construção
da empresa, que vai gerar mil
empregos. Neste mesmo local
será construída a Di Cicco.
Um outro ponto salientado
foi a inauguração da expansão
da Novelis, no último dia 30,

Cintia Camargo
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Edutran faz trabalho
educativo em creche
Maria Fernanda Munhoz
A equipe do Edutran Educação no Trânsito, do
Departamento de Trânsito da
Prefeitura, esteve na creche
municipal Josefina Cembranelli, no Campo Alegre, na
quarta-feira (31), para a realização de um trabalho educativo. O grupo trabalhou com
crianças menores de 5 anos.
O trabalho consistiu na
apresentação de um teatro
de fantoches aos pequenos
e, em seguida, a realização
de um circuito da “cidade-mirim”, na qual as crian-

ças brincaram e aprenderam
noções de trânsito com seus
novos amiguinhos: “Leleu
e Zezé”. A atividade foi realizada durante o dia todo,
atendendo os alunos dos
dois períodos.
Para a gestora da creche,
esse dia de conscientização e
aprendizagem sobre o trânsito foi muito importante para
o futuro das crianças, pois
foi uma oportunidade para
sensibilização dos alunos e
responsáveis quanto à valorização da vida, por meio da
educação para o trânsito.
Divulgação

Prefeito explicou sobre chegada de investimentos e geração de empregos

com investimentos de US$
340 milhões, o que vai gerar
130 novos postos de trabalho
e possibilitar um aumento na
capacidade de produção de
laminados de alumínio de 400
mil toneladas para 600 mil toneladas anuais.
O prefeito também evidenciou a necessidade de
qualificação aos munícipes

através de cursos profissionalizantes, já que as novas empresas buscam profissionais
que atendam essa demanda.
E ainda o apoio aos pequenos
e microempreendedores, com
o trabalho eficaz da Incubadora Municipal de Empresas,
o Banco do Povo Paulista e o
PAT - Posto de Atendimento
do Trabalhador.

Outras empresas já estão
sendo visitadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico na busca de novas
vagas de emprego e novas
tecnologias para Pindamonhangaba. Vale salientar que
a instalação de novas empresas está praticamente concluída, dependendo apenas de
alguns detalhes.

Secretaria de Saúde orienta
sobre consumo de carnes
Marcos Vinício Cuba
O consumo de produtos
de má procedência ou previamente embalados podem
causar várias doenças à população. O ser humano precisa
de proteínas para sobreviver
e ele encontra esta substância
também nas carnes. É preciso observar o estabelecimento onde pretende adquirir o
alimento para não passar por
situações desconfortáveis ou
até mesmo falecer.
De acordo com a Secretaria de Saúde da Prefeitura
de Pindamonhangaba, os alimentos são necessários para
a manutenção da saúde e um
dos mais consumidos pelo
homem é a carne de origem
animal (bovinos, suínos,
aves, pescados etc.); sendo
que, se for consumida sem
os cuidados necessários,
pode causar sérias doenças.
A secretaria destaca que
o consumidor deve sempre
ter o cuidado de comprar as
carnes em estabelecimentos
que cumpram todas as normas de higiene, tais como:
limpeza, local sem insetos
e roedores; observar se os
funcionários estão com uniformes limpos, sapatos fechados, touca, mãos limpas,
unhas cortadas, sem pinturas, usam luvas no manuPREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
EDITAL – BOLSA DE ESTUDO – 2013
Estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes para bolsa de estudo no TPinda Cursos Técnicos
Ensino Médio Ltda-EPP – Colégio Tableau.
A Diretora do Departamento de Assistência Social da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Sra. Maria
Conceição Bispo, no uso das atribuições que lhe confere
o Inciso IV do Artigo 2º da Lei nº 3.775 de 05 de março
de 2001, resolve tornar público os critérios de inscrição e
seleção de alunos para concessão de Bolsas de Estudo
do Curso de Auxiliar de Enfermagem no Colégio Tableau,
na quantidade, a saber:
Auxiliar de Enfermagem – 30 vagas
As bolsas serão de 75% do valor do curso, sendo que
o aluno deverá complementar os 25% restantes. Serão
isentos da taxa de matrícula.
Observação: Haverá reserva de 20% das vagas para pessoas portadoras de deficiência, as quais não possuam carac-

Divulgação

Cuidados na hora do
preparo das carnes
Bovinas e suínas –
evite consumir carne mal
passada para diminuir o
risco de micróbios e vermes
causadores de doenças.
Cuidado com carnes previamente temperadas.

Carnes de peixes devem ter atenção especial

Cuidado na compra das carnes moídas
Nunca compre as previamente embaladas e sim moídas
no momento da aquisição, para observar a qualidade do
produto e evitar levar sebo, pelancas e carne com aditivos
químicos tóxicos – que modificam a cor do alimento.
A venda de carne fresca moída é permitida se a moagem for feita na presença do consumidor. Sempre observe
os dois lados da carne que vai ser moída para verificar se
ambos estão bons antes de comprar.

seio; não entram em contato
com dinheiro e alimento ao
mesmo tempo e ainda verificar se o produto apresenta
o rótulo dentro do prazo de
validade.
Segundo
orientações
da Secretaria de Saúde, os
produtos industrializados de
terísticas que as impeçam de cumprir as exigências do curso.
DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
Poderão inscrever-se somente os alunos que possuam
Ensino Fundamental concluído.
Residir no Município de Pindamonhangaba há, no mínimo, 2 (dois) anos;
Possuir renda per capita de até 1 salário mínimo.
Ter idade mínima de 17 anos.
DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, à Avenida Nossa
Senhora Bonsucesso, nº 1400 – Alto do Cardoso ou no
Setor de Protocolo da Subprefeitura de Moreira César no
período 15/08/13 a 23/08/13.
DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
Cópia dos seguintes Documentos:
- RG;
- Comprovante de ser residente no Município há 2 (dois)
anos ou mais;
- Certificado ou Histórico do Ensino Fundamental ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental,
- Comprovante de renda de todos os moradores do domicílio (holerite atual, Carteira de Trabalho);
- Em caso de Desempregado e Autônomo, assinar decla-

origem animal devem conter
registro de que foram inspecionados. As carnes não
podem ser embrulhadas em
contato direto com qualquer
tipo de papel, por exemplo,
jornais, e nem com plásticos
usados.
Um dos principais proração de renda individual;
- Ficha de inscrição retirada no Protocolo e devidamente
preenchida.
a) Os requerentes que não preencherem a ficha de inscrição corretamente terão seus pedidos automaticamente
indeferidos.
b) As pessoas portadoras de deficiência deverão declarar
sua condição no ato da inscrição, para fazer jus à vaga
reservada.
c) Somente será efetuado o processo de solicitação de
Bolsa Estudo pelo Setor de Protocolo, mediante apresentação de toda documentação exigida.
DA SELEÇÃO
Os inscritos serão submetidos a uma avaliação com
questões objetivas de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais, que será aplicada no dia 25/08/2013, nas
dependências do Colégio Tableau, à Rua Dr. Fontes Júnior, nº. 403 – Centro, com início às 9h e término ás 12h.
DA TRIAGEM SOCIAL
Os classificados na seleção passarão por uma triagem social
realizada pelo Departamento de Assistência Social de Pindamonhangaba e os critérios de avaliação serão:
- Renda per capita de até 1 Salário Mínimo
- Não ser, no momento, beneficiário de outra bolsa de estudos.

Agente auxilia aluna da creche na “cidade mirim”

Diversos bairros recebem
serviços de capina e roçada
Divulgação

Pescados - depois de
cozidos, não devem ser
armazenados para serem
aquecidos novamente. Os
micróbios podem sobreviver
e causar doenças graves,
assim também a produção
de substâncias que causam
alergias.
Aves - se manuseadas
de forma errada ou consumidas cruas, podem causar
danos à saúde. Apenas
consuma bem cozidas (inclusive a parte interna dos
pedaços), frita ou assada completamente. Após
temperadas e antes de
serem consumidas, sempre
guardar em recipientes adequados e com tampas.

blemas relacionados à carne é a temperatura, pois a
exposição deste produto no
ambiente leva à multiplicação de bactérias, causando
doenças como: verminoses,
tuberculose, brucelose, diarreias, entre outras, inclusive
podendo levar à morte.
- Não possuir curso técnico;
- Não ter outro membro da família bolsista na referida
escola.
DA CLASSIFICAÇÃO
O resultado classificatório será o de maior para a menor
pontuação e enquadramento nos critérios da triagem social.
Será divulgado no dia 10/09/2013, no Colégio Tableau e
publicado no Jornal “Tribuna do Norte”.
DOS PRAZOS
Período de inscrições: 15 a 23 de Agosto de 2013
Dia da avaliação Seletiva: 25 de Agosto de 2013
Divulgação dos alunos selecionados: 10/09/2013, na Secretaria do TPinda Cursos Técnicos Ensino Médio Ltda-EPP e publicação no Jornal “Tribuna do Norte”.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. O candidato, ao preencher seu formulário de inscrição, declara-se ciente e de acordo com todas as normas
deste processo e serem corretas todas as informações
prestadas.
2. Em virtude do estudo sócio-econômico, em nenhum
caso caberá recurso da triagem social realizada.
Para maiores informações, procurar o Setor de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Pindamonhangaba, 05 de Agosto de 2013.

Limpeza da área próxima ao INSS, no centro da cidade

Maria Fernanda Munhoz

A Prefeitura de Pindamonhangaba está, constantemente, realizando serviços
de manutenção em todas as
regiões da cidade. A ação é
feita pelas equipes da Secretaria de Obras por meio do
Departamento de Serviços
Municipais.
No período entre os dias
26 e 31 de julho, foram realizadas limpeza de vegetação,
capina e roçada nos seguintes
bairros: Vila Prado, Jardim
Resende, Alto do Cardoso,
Lessa, Crispim, Vila Suíça,
Jardim Yassuda, Parque das
Palmeiras, Araretama, Cidade Jardim, Vila Rica, Galega,
Maria Áurea, Centro, Ribeirão Grande, Alto Tabaú, Cidade Nova e Maricá, além de
limpeza do Sindicato Rural,
preparando o local para a realização da Feira da Fraternidade da Apae.
Também foram realizados

conserto e limpeza de bocas
de lobo no bairro das Campinas, retirada de lixo e entulho
na Santa Tereza, no Maria
Áurea e no Castolira.
Para a retirada de mato,
foi feita, no mesmo período, a aplicação de herbicida
no Alto do Cardoso, Campo
Alegre, Centro e Bosque.
Algumas ruas receberam,
também, a limpeza de boca
de lobo nos bairros: Crispim,
Alto Cardoso, Vila Rica e
Jardim Yassuda.

Pega Tudo
Na semana entre 29 de
julho e 1º de agosto, o Pega
Tudo esteve nos bairros:
Santa Cecília, Maricá e Chácaras Reunidas. Mais de 60
caminhões de entulho foram
retirados daquela região.
Nesta semana, até quinta-feira (8), o Pega Tudo estará no Araretama, Arco-Íris e
Nova Esperança.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 279/2012

PROVECTOR PROVECTORIBUS!

Ante a partida de
mais uma acadêmico
O primeiro dia do mês de agosto 2013 vai ficar marcado como o dia em que a APL – Academia Pindamonhangabense de Letras sofreu mais uma significativa perda. Gelamos ante a notícia de sua partida. Um dolorido
desfalque não somente em seu quadro de acadêmicos,
mas no quadro dos colegas de letras que eram – acima
de tudo – amigos... Enquanto esteve neste plano, Luiz
Carlos Loberto, carinhosamente tratado de Cacaio, deu
exemplos de como tratar a vida com bom humor, como
conviver com o próximo sem arrogância sem desprezar
os mais humildes. Em nossa reuniões de APL, principalmente nas de diretoria, Cacaio sempre chegava fazendo
uma brincadeira, e durante a reunião sempre encontrava
um motivo para nos descontrair com suas famosas e inteligentes ‘tiradas’. Só não presidiu a APL porque acreditava que estando à frente da Santa Casa não poderia
dedicar à academia o tempo que deveria dedicar. Mero
engano, com o caráter que possuía, saberia conduzir com
sucesso toda missão a ele atribuída. Por mais de uma
gestão foi seu vice e não trabalhou menos nem se dedicou menos por isso. Uma pessoa assim como o Cacaio só
poderia ser cantada em versos e prosa, mas deveríamos
tê-lo feito enquanto ele ainda estava entre nós... Deus o
receba entre os acadêmicos que se foram antes. Depois
de seus familiares, são muitos os que já sentem a falta
deste líder amoroso. Entre estes, a APL e a Santa Casa. A
entidade hospitalar, apesar da diferente área de atuação,
teve um provedor ligado à Academia de Letras nas três últimas provedorias. Em 2003, perdemos o provedor José Roberto Paim, que ocupava a cadeira de nº 27T da APL; cinco
anos, depois, em 2008, o provedor Túlio Carvalho, cadeira
de n° 31T; coincidentemente, cinco
Arquivo TN
anos se passaram
e agora em 2013,
Luiz Carlos Loberto ‘Cacaio’, o
provedor que era
acadêmico, deixa
vaga a cadeira nº
3 de membros titulares.
Complemenmos nossa coluna,
que hoje está de
luto, com um poema da acadêmica
Juraci Faria dedicado ao irmão que
nos antecedeu na
Cacaio era vice-presidente da APL
partida:

Jardim de rosas...
Ao Cacaio
Conheci um menino que cultivou um jardim de rosas
			
[como se cultiva o maior tesouro.
Ao seu lado, a alegria nos beijava, nos abraçava
e nos convidava a passear pelas ruas do seu
					[adorável jardim.
Nele, haviam ruas vermelhas, só de rosas amorosas.
E também inúmeras ruas rosas, repletas de delicadezas e
					[de mansidão.
No jardim do menino, também haviam incontáveis
					[rosas amarelas
e o perfume que elas exalavam era da mais pura alegria.
A rua das brancas rosas era sempre visitada por seus anjos.
Eles roubavam o perfume da paz para espalhar em
				
[todos os cantos do céu.
Um dia, o menino recebeu a visita do ilustre Jardineiro
						[do Tempo.
Ele passeou por todas as ruas e colheu a flor mais
				[bela daquele jardim:
o menino.

Era assim como eu, afetuosamente, o chamava. Aquele
senhor simpático, alegre, que fez parte da Mesa Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
desde 1979 e Provedor desde março de 2005, recebeu, na
pia batismal, o nome de Luiz Carlos Loberto. Entretanto, a
cidade inteira o chamava “CACAIO”.
Cacaio era um entusiasta por tudo aquilo que se referia
ao progresso, à divulgação da sua terra-berço, a nossa inesquecível Pindamonhangaba. Presente em todos os acontecimentos, sobretudo os culturais, pois era vice-presidente
da Academia Pindamonhangabense de Letras. Amante da
arte e do belo, conhecia muito a cultura grego-romana. Um
dos assuntos motivadores das nossas conversas era a poesia, em especial, a trova! Não escrevia trovas, mas sabia
apreciá-las. Revejo-o na memorável noite de 6 de julho do
ano em curso, em que esteve na solenidade da premiação
do nosso XXXIII Concurso Nacional/Internacional/Regional
de Pindamonhangaba e do XIX Juventrova. Participou da
mesa diretora dos trabalhos e, ao final, fez uma bela locução de incentivo aos trovadores e aos jovens. Creio que foi
o último ato público de que participou.
Dele, guardo a mais grata das lembranças. Concedeu-me a grande honra de ler os originais da sua obra: “Homenagem a Pindamonhangaba”, publicada em 2006, em comemoração aos trezentos anos de Emancipação Política
da nossa terra querida, ocorrida no ano de 2005. Trata-se
de um trabalho de quase quatrocentas páginas, primoroso, de pesquisa, no qual, além de mostrar dados históricos
atualizados, presta uma homenagem aos filhos da terra e
aos poetas da nossa querida Princesa do Norte Paulista.
Recentemente, instou-me a escrever o Soneto do Sesquicentenário da nossa veneranda Santa Casa de Misericórdia, visto que eu havia escrito os sonetos dos cento e
trinta e dos cento e quarenta anos, os quais se encontram
gravados, em placas metalizadas, na sala da Provedoria.
Cumpri o prometido. Nos meados de julho, levei-lhe a composição poética. Leu, emocionou-se e me disse: “Você sintetizou, em quatorze versos, a nossa história, a sua história
como pediatra na nossa Instituição. Quero você apresente
na noite da solenidade em agosto, para declamá-lo como
fez ao ensejo dos cento e quarenta anos em 2003”. Abraçamo-nos. Eu falei: “Cumpri minha missão, PROVECTOR
PROVECTORIBUS (PROVEDOR DOS PROVEDORES),
estimado amigo!” Seus olhos brilharam. Não deu para esconder a lágrima.
No entanto, Deus o chamou. Cacaio já se encontra naquele plano de muita paz e de muita luz. Em respeito à sua
pessoa, publico o soneto laudatório. Não sei se terei forças
para apresentá-lo. Por certo, serei traído pela emoção e
pela dor da saudade. Eis o soneto:

Contrato nº 055/2013
Objeto: Aquisição de Televisão, Refrigerador e Fogão.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena ME
Data de assinatura: 27/05/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 3.014,45
Assina pela contratante e gestor do contrato: Manoel Pereira dos Santos
Assina pela contratada: Luiz Carlos de Melo Souza
Contrato nº 056/2013
Objeto: Aquisição de Armário, Mesa e Roupeiro de Aço.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Marf Vale Comércio e Representações de Móveis p/ Escritório Ltda. EPP.
Data de assinatura: 27/05/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 3.071,16
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita e Manoel Pereira dos
Santos
Assina pela contratada: Frederico Cavalcanti Guratti
Contrato nº 057/2013
Objeto: Aquisição de Banco Longarina
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Reginaldo Campos Pereira EPP
Data de assinatura: 27/05/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 475,01
Assina pela contratante e gestor do contrato: Manoel Pereira dos Santos
Assina pela contratada: Reginaldo Campos Pereira i
Contrato nº 058/2013
Objeto: Aquisição de Arquivo de Aço
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Spac Comércio de Aço Ltda. EPP
Data de assinatura: 27/05/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 4.200,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: Milton Antonio Franceschini
Pindamonhangaba, 01 de agosto de 2013.

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 13/08/2013 às 15:00 horas
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL
8º MARLENE ALICE JORDAN MOLLA
RODOVIA SP 123, KM 26,4 – PIRACUAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-970
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

SANTA CASA
(Homenagem ao Sesquicentenário)
Mensageira de Deus-Pai, Poderoso,
Estrela de Fé ao bem consagrada,
Perante ti, minh’alma prosternada
Bendiz o teu passado glorioso!
Que dizer de um papel tão milagroso
Levando avante a força imaculada
De curar cada irmão na sua estrada
Tornando o seu provir tão venturoso?
Quero elevar-te aos páramos divinos,
Que aplaques todas dores dos destinos,
Astro de luz das plagas siderais!
No sesquicentenário toda glória
Para ti, SANTA CASA – nossa História,
Que todos une em laços fraternais!

* O autor é médico, poeta, prof. universitário, mestre
e doutor pela Universidade de São Paulo (USP). Membro do Corpo Clínico da Santa Casa de Misericórdia de
Pindamonhangaba. Pertence a várias instituições científicas e culturais do Brasil e do exterior.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 036/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 113/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Pró Imagem Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de Enema Opaco, Urografia Excretora, EEDE e Uretrocistografia.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 09/06/2014.
Assunto: Reajusta-se o valor unitário dos itens 02 e 04 com base no índice
IPC-FIPE
de 5,11% passando o valor: item 02 - de R$ 177,12 para R$ 186,17 e item 03 – de R$ 116,43 para
R$ 122,38
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: José Carlos Silva
Data de assinatura: 09/06/2013
Pindamonhangaba, 01 de agosto de 2013.

Juraci Faria, 2 de agosto de 2013
www.youtube.com

Contrato nº 054/2013
Objeto: Aquisição de Mesa e Cadeira.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: C. T. Araújo Móveis ME
Data de assinatura: 27/05/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 467,20
Assina pela contratante e gestor do contrato: Manoel Pereira dos Santos
Assina pela contratada: José Ricardo Silva Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 039/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 039/2013, que cuida de “Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de fornecimento e troca de vidros nos prédios
da Secretaria de Educação”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro,
considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas
alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 26 de julho de 2013.

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 445.01.2009.0025950/000000-000, A Doutora CLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLETERO, MM. Juíza de Direito da 2ª
Vara Civil da Comarca de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER
a EDITE DE MELO CARVALHO, PEDRO MAGALHÃES CARVALHO, GABRIEL SORECHIO, brasileiro,
casado, CPF 102.749.448-04, RG 4.860.216; ORLANDA ZANARDO SORECHIO, brasileira casada,
RG.12.339.019, VALDEMAR JUSTINO, brasileiro casado, RG.10.429.946; CPF 763.637.248-72, RAQUEL RODRIGUES JUSTINO, brasileira, casada, CPF 763.637.248-72, JOAQUIM JORGE LOPES,
brasileiro, casado, RG.3.045.568 e CPF 563.106.178-34, NOEMIA BALAM LOPES, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem com o seus cônjuges e/ou sucessores, que FLÁVIO MUNIZ BARRETO e s/m SILVANIA VERISSIMO DA SILVA BARRETO ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Mogi das Cruzes, nº.683,
Cidade Nova, Pindamonhangaba, estado de São Paulo, com área de 390,00 m², alegando posse mansa
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena
de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.

LICENÇA DA CETESB
PONTUAL ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA ME, torna público que recebeu da CETESB a Licença
Prévia nº 03001397 e requereu a Licença de Instalação para FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, sito à Av. Quinze de Novembro, 350 Cidade Nova Pindamonhangaba/SP.

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 experiência 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 13/08/2013 às 14:30 horas
FISIOTERAPEUTA
5º CAMILA ABREU DE ALMEIDA
RUA ENGENHEIRO DURIVAL DE CARVALHO, 84 – CAMPO BELO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-620
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

			
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Papel, Celulose, Pasta de
Madeira para Papel, Papelão e Cortiça de Pindamonhangaba, por seu Presidente infra-assinado,
convoca todos os integrantes da Categoria Profissional sócios e não sócios representado pelo
Sindicato, em pleno gozo de seus direitos sindicais, a participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 09 de agosto de 2.013, em nossa sede social sito à rua Guilherme
Nicoletti, 590 – Vila São Bendito – Pindamonhangaba, em primeira convocação às 18:00 horas e
não havendo número legal às 20:00 horas em segunda convocação, a fim de deliberarem sobre
a seguinte ORDEM DO DIA: a)– Leitura, Discussão e Aprovação da ata da assembléia anterior;
b)– Elaboração e Aprovação do elenco de Reivindicações sociais e econômicas da categoria
profissional; c)– Fixação da Contribuição assistencial, confederativa ou negocial, garantindo-se
o direito de oposição a ser manifestado pessoalmente e por escrito, de próprio punho, perante o
respectivo sindicato no prazo de até 10 dias. d) – Autorização à Diretoria para, juntamente com a
Diretoria da Federação ou separadamente, promover as negociações coletivas, firmar acordo ou
convenções, e se preciso instaurar dissídio coletivo. e) – Deflagração de greve, nos termos da Lei,
em caso de fracasso nas negociações em desatendimento as reivindicações.
Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2.013.HILTON ROBERTO NICOLETTI.PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 072/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 72/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada em prestação de serviço em conserto, montagem e desmontagem de pneus da
frota da Subprefeitura de Moreira César”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor de (itens/lotes): Claudenilson
Aloisio Portela ME (01).
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2013.
PREGÃO Nº. 078/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 78/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de imunização e controle de pragas urbanas nos prédios da Secretaria de Educação, por um período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor de
(itens/lotes): Procontrol Serviço de Controle de Vetores e Pragas Urbanas Ltda. ME (01).
Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2013.
PREGÃO Nº. 103/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 103/13, que cuida de “Aquisição de óleos automotivos
a serem aplicados nas viaturas e máquinas desta municipalidade, visando atender as necessidades de manutenção e conservação dos veículos pertencentes à frota municipal”, a
Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra em favor das empresas (itens/lotes): Elion Comercial Ltda. EPP (03, 04, 05, 07, 08,
09 e 10); Nativa Comercial Ltda. (01, 02 e 06). Item impróspero: 11.
Pindamonhangaba, 30 de julho de 2013.
PREGÃO Nº. 104/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 104/13, que cuida de “Aquisição de brinquedos para
reposição nos diversos locais do município, para atendimento aos munícipes”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em
favor das empresas (itens/lotes): Brink Criança Comércio de Brinquedos Ltda. ME (01, 03,
04, 05 e 06); Pereira e Capanema Ltda. EPP (02).
Pindamonhangaba, 30 de julho de 2013.
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Feira da Fraternidade continua nesta semana
Aiandra Alves Mariano
Continua, a partir de
quinta-feira (8), a 37ª edição
da Feira da Fraternidade da
Apae – Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais
- de Pindamonhangaba. O
evento teve início no dia 1º,
no Recinto de Exposições do
Sindicato Rural.
Nos primeiros dias de festa, os visitantes puderam assistir a shows musicais com
Rafinha Acústico, além das
bandas Panela, Frente de Varanda e Bela Cruela.
No local, também aconteceram diversas apresentações
especiais com os alunos da
instituição.
Na praça de alimentação
montada no local, os visitantes tiveram diversas opções,
com barracas que ofereciam
pratos da cozinha japonesa,
alemã, árabe, brasileira, italiana, além de doces, pastéis,
pães, casquinha de siri, churrasco, entre outros.

Mas além de saborear todos os pratos típicos, quem
foi ao local pôde fazer uma
boa ação. Administradas por
voluntários, todas as barracas revertem a renda da feira
para a Apae Pinda.
Entre os 500 voluntários
que trabalharam no evento, Rita de Cássia atuou na
barraca italiana, do colégio
Emílio Ribas. “O colégio já
participa da feira há anos e é
muito bom, porque a mobilização começa semanas antes,
com a arrecadação dos ingredientes entre os pais dos alunos. Depois, nos dias da feira, funcionários voluntários
se revezam no atendimento
e os alunos trazem suas famílias para a barraca. Assim,
formamos uma corrente de
solidariedade que envolve
todo mundo”, contou ela.
A feira segue no final de
semana com diversas atrações. Na quinta-feira (8), o
show é com Miguel e Solan-

Denis Silva Portal R3

Os voluntários da barraca italiana disseram que trabalhar na Feira da Fraternidade é gratificante

ge; na sexta-feira (9), é a vez
da Banda NR35. Os rapazes da
Black Comodoro fazem a festa

no sábado (10) e no domingo
(11), a banda Charles Anjo 45
comanda a festa no tradicional

Comunidade inaugura galpão e
recebe bispo em tríduo ao padroeiro
Ana Camila Campos
A comunidade Nossa Senhora Aparecida, do bairro
Vila Prado, realizou um “tríduo em louvor a São Domingos de Gusmão” nos dias 1º,
2 e 3 de agosto (quinta, sexta
e sábado). O dia da festa foi
domingo (4), com a procissão luminosa pelo bairro e
eventos de encerramento.
Com o tema “Queremos ser: caminho, verdade
e vida”, diariamente foram
realizadas recitação do santo
terço, seguidas da santa missa e de quermesse e bingo.
Na sexta-feira (2), foi
realizada a inauguração do
Galpão de Eventos, com uma
bênção proferida pelo Frei
Laércio de Carvalho. Em
suas palavras, ele ressaltou
que o galpão não deve servir

Ana Camila Campos

Igreja ficou lotada para ouvir as palavras do
bispo diocesano, Dom Carmo João Rhoden

somente para o acolhimento
das famílias, mas como um
meio de evangelização, afirmando que além do material,
é preciso cuidar do espiritual.
Segundo o coordenador
da comunidade, José Alber-

to de Almeida, o espaço foi
construído para ser uma área
de confiança, conforto e higiene para receber as pessoas
em um local adequado.
A missa de sábado (3), foi
celebrada pelo bispo dioce-

sano dom Carmo João Rhoden, que incentivou os fieis
a serem bons discípulos de
Cristo. “Hoje, deve-se levantar por aquele homem que
nasceu para evangelizar”,
ressaltou.

Pinda prepara o “IV Encontro
de Jovens em Busca do Melhor”
Marcos Vinício Cuba
Em setembro, Pindamonhangaba vai contar com um
grande evento voltado aos
jovens. Será o “IV Encontro
de Jovens em Busca do Melhor”. Os trabalhos da organização já tiveram início. Na
última sexta-feira (2), houve
mais uma reunião, que contou com a presença de representantes do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente,
Diretoria Regional de Ensino, Ação Jovem, Prefeitura,
entre outros. O evento será
dia 21 de setembro e a programação completa será divulgada em breve.
Promovido pelo movimento Coalizão, em parceria
com inúmeros apoiadores,
o evento tem por objetivo
oportunizar aos jovens momentos de reflexão sobre diversos temas. Para este ano,
a programação está sendo
estudada e haverá ações em
dois ambientes, sendo o primeiro momento na faculdade
Anhanguera e o segundo no
Centro Esportivo João Carlos
de Oliveira, “João do Pulo”.

Marcos Cuba

Representantes de diversas instituições debateram ideias para o evento

Juliana Alves Barbosa,
coordenadora do Ação Jovem, espera que todos os
participantes sejam multiplicadores das oficinas e do
evento em geral que irão
participar. “O Ação Jovem
conta hoje com mais de 500
inscritos, no entanto, nem
todos irão ao encontro, os
que terão esta oportunidade
irão contribuir com os demais”, afirma.
O evento contará com
oficinas dinâmicas sobre
vários assuntos, para tanto,
será feita uma enquete para
saber quais os temas os jo-

vens querem discutir. Esta
ação vai ser desenvolvida e
divulgada pela organização.
Em 2012 foram desenvolvidas oficinas sobre álcool e
drogas, jogo do corpo, vulnerabilidade e gravidez na
adolescência, vocação profissional, métodos contraceptivos, relação de gênero,
entre outros.
De acordo com Eliane
Marcondes, presidente do
Coalizão Pinda, o projeto
surgiu entre os seus membros adultos no início de
2010. A ideia era criar um
fórum onde os jovens pu-

dessem ser informados por
profissionais sobre assuntos
que cercam a vida deles. Foi
então proposto o desafio ao
Comitê Juventude do Coalizão Pinda, que na época estava se estruturando.
“Solicitamos a todos que
queiram colaborar como voluntários neste dia que entrem em contato pelo e-mail
coalizaopinda.br@gmail.
com. O projeto Coalizão caminha e progride através da
força da liderança jovem em
busca de uma comunidade
segura, saudável e livre de
drogas”, finaliza Eliane.

Almoço dos Pais, com feijoada e truta. A entrada é franca.
Também haverá apresen-

tações de dança e de musicais com a participação dos
alunos da Apae Pinda.

OAB inicia
Semana Jurídica
Na noite de segunda-feira (5), os advogados de
Pindamonhangaba puderam prestigiar a primeira
palestra da “Semana Jurídica” da OAB Pindamonhangaba. Com o tema
“Recurso contra Decisões
de Primeira Instância,
Embargos de Declaração,
Agravo e Apelação”, o presidente da 18ª Subseção de
Taubaté, Luiz Guilherme
de P. Vianna, fez diversas
considerações relevantes
sobre a atuação dos profissionais nesse segmento.

Já na terça (6), será
a vez do delegado de
polícia de Minas Gerais, Eduardo de Camargo Loberto, falar sobre
“As Novas Normas de
Embriaguez ao Volante.
Uma Nova Lei para Velhos Dilemas. E as Divergências Continuam”.
As palestras são realizadas na Casa do Advogado, sempre às 19h30. O
evento vai até sexta-feira
(9). As inscrições podem
ser realizadas pelo telefone 3642-4255.

Festa em louvor a São
Lourenço segue até domingo
Marcos Vinício Cuba
A festa em louvor a São
Lourenço, no bairro Mombaça, segue até domingo (11).
No sábado (10), dia do santo,
a animação ficará por conta
de Carlinhos. No encerramento haverá procissão a partir das 17 horas pelas ruas do
bairro. No Vale do Paraíba,
Pindamonhangaba é a única
cidade que celebra São Lourenço. Quem passar pelo local
poderá participar das missas e
aproveitar a quermesse.
Durante os finais de semana o público ainda tem a
oportunidade de conferir as
apresentações culturais, com
cantores do próprio bairro,
valorizando assim a cultura
local. Na noite de sábado passado, o grupo de pagode Sentimento deu o tom da festa.
A festa também comemora os 10 anos da comunidade São Lourenço. Franciley
Fátima de Faria, uma das
coordenadoras do evento,

agradece a todas as pessoas que trabalham na obra,
ajudam com as doações e à
paróquia. Ela comenta que é
com muito prazer que atua na
comunidade porque todos estão trabalhando em nome de
São Lourenço e de Deus.
O diácono Misael da Silva Cesarino afirma que nas
festas de São Lourenço não
são colocados temas para
que os celebrantes possam
trabalhar a liturgia do dia.
“Faremos uma concentração,
às 17 horas, na igreja, e sairemos dentro do bairro para
a procissão, em um percurso
que dura em média 40 minutos. Levamos as imagens de
Nossa Senhora da Imaculada
Conceição e São Lourenço.
É uma grande graça este trabalho acontecer e comemorarmos os dez anos, porque
começamos nos reunindo nas
casas das pessoas e hoje temos este espaço com o apoio
dos fiéis”, finaliza Cesarino.

Missas e quermesse seguirão até domingo (11)

Marcos Cuba
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Professor Osvaldo participa Roderley Miotto se reúne com Ricardo Piorino
moradores do Andrade que
da escolha do Cardápio da
destaca Projeto Gerizim
reclamam de obra em terreno em Moreira César
Alimentação Escolar
Assessoria de Comunicação/CVP

Assessoria de Comunicação/CVP

“Estivemos presente no local e

aprovamos os trabalhos realizados”

Fotos:Assessoria de Comunicação/CVP

V e r e a d o r P r o f e s s o r O s va l d o

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) participou no último dia 31 de julho, da Mesa
Julgadora para Seleção de
Receitas para compor o Cardápio da Alimentação Escolar,
em evento realizado no Salão
de Reuniões da Secretaria de
Educação e Cultura de Pindamonhangaba. Merendeiras
da Rede Municipal de Ensino
participaram deste concurso
de receitas gastronômicas utilizando produtos da merenda
escolar. Segundo o Diretor do
Departamento Pedagógico,
André Luís Galvão César
Amaral, a intenção é proporcionar novas receitas que posteriormente serão integradas
ao menu dos alunos.
“A iniciativa é de valorizar
os talentos das profissionais
da equipe de alimentação
escolar e viabilizar um cardápio nutritivo, saudável e
ao mesmo tempo atrativo aos

nossos alunos”, salientou a
Secretária de Educação Profª.
Beth Cursino. Inscreveram-se
aproximadamente 19 receitas,
das quais 9 foram aprovadas
para o processo final e no dia
15 de Outubro, as refeições
selecionadas deverão ser divulgadas no Curso de Aperfeiçoamento para Manipuladores
de Alimentos, onde todas as
cozinheiras passarão por cursos de capacitação. “Acredito
que este evento mostra que, a
qualidade da aprendizagem
de nossos alunos se estendem
para áreas de suma importância, que nesse caso é a
alimentação. Esta é apenas
uma parte do caminho mas vou
trabalhar para melhorar cada
vez mais a Educação em nosso
Município”, enfatiza o vereador Professor Osvaldo, que
é Presidente da Comissão de
Educação, Cultura, Turismo e
Esporte da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

V e r e a d o r R o d e r l e y M i o tt o

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) foi chamado por moradores do Residencial Andrade
na última quinta-feira, dia 1º.,
indignados com um problema
que ocorre num terreno particular na rua Augusto Camilo
de Souza.
De acordo com os moradores, no final desta rua, o
proprietário de uma grande
área, decidiu murar o terreno,
porém os moradores estão
preocupados porque podem
ser prejudicados no período
das chuvas, pois nesta rua
não tem bocas de lobo para o
escoamento de águas pluviais,
e com a construção do muro,
a rua pode transbordar com
o período chuvoso, causando
enchentes no local, inundando
as casas próximas.
Fale com o

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

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

Toninho da Farmácia
solicita contratação de
mais farmacêuticos
Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP

Vereador Toninho

da

Farmácia

este que vai melhorar, e muito, a vida destes munícipes”,
destaca Toninho da Farmácia.
Farmácia 24 horas
O vereador Toninho da
Farmácia encaminhou ao
Secretário de Saúde, Dr. Isael
Domingues, um requerimento
solicitando a implantação de
uma Farmácia 24h, no local
onde funcionava o laboratório
de exame de sangue, ao lado
do Pronto Socorro Municipal.
“Com a implantação desta
Farmácia, a população que
for consultada no Pronto Socorro, poderá imediatamente
retirar seu medicamento, não
precisando esperar até o outro
dia, acelerando assim o tratamento”, enfatiza o vereador.
Orelhão quebrado
O vereador Toninho da Farmácia solicita junto a empresa
Telefônica – Vivo, o conserto
de um orelhão que estádestruído na esquina das ruas Eugênio
Fortes Coelho com a Antônio
Caetano Júnior, no bairro do
Bosque. “Faço esta solicitação,
pois muitos moradores nesta
região não possuem uma linha
de telefone e utilizam deste
orelhão para telefonar. Peço
o conserto do mesmo o mais
rápido possível”, solicita o
vereador Toninho da Farmácia.

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) solicita à Prefeitura Municipal, que sejam
contratados mais farmacêuticos para manter a distribuição
de medicamentos nos postos
médicos dos bairros, em respeito a população de Pinda, em
especial aqueles que moram em
locais muito afastados do centro, como os moradores da zona
rural. Com a contratação destes
farmacêuticos, o serviço de
distribuição de medicamentos
nos bairros poderia continuar,
facilitando em muito a vida
destas pessoas que moram
longe, e tem que se deslocar até
o centro da cidade para pegar
seu medicamento, fato este que
pode até não acontecer se o medicamento estiver
em falta. “Gostaria
de solicitar à prefeitura que olhasse
com carinho para
essa população,
que mora longe
do centro, e voltasse a entregar os
medicamentos nos
postos médicos O relhão quebrado
dos bairros, fato C oelho

na esquina da rua

Os moradores iniciaram um
protesto, chamando a atenção
do vereador para o problema,
e ao mesmo tempo cobrando
uma solução das autoridades.
Em contato com o proprietário
do terreno, o vereador Roderley
Miotto pediu para que o mesmo
encontre uma solução de modo
a não prejudicar os moradores, nem causar problemas na
região.
“O proprietário nos disse
que vai realizar a obra do muro,
deixando uma passagem para as
águas pluviais, de modo a não
prejudicar os moradores, até que
sejam construídas as bocas de
lobo. Ao mesmo tempo, vamos
acompanhar e fiscalizar para que
seja cumprido o que foi acordado com o proprietário”, explica
o vereador Roderley Miotto.
vereador:

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Segundo o vereador, durante a semana foram realizadas uma
série de atividades culturais, envolvendo dezenas de crianças
do distrito, que participaram ativamente dos temas que foram
propostos: histórias, músicas, gincanas, campeonatos de bolinhas
de gude, dama, xadrez, dominó, tabuada, shows de talentos,
pipa e torta na cara.
“É um trabalho sério, dinâmico e de grandes resultados, e
tem como ponto principal a evangelização das crianças”, salientou o vereador. “Aproveito para parabenizar a Alessandra e
toda sua equipe pelo brilhante trabalho que vem realizando, se
dedicando com muito amor às crianças do bairro, demonstrando
a preocupação de formar grandes cidadãos para nossa cidade”,
finalizou Piorino.

Magrão pede novamente a
Vereador Professor
construção de uma “alça de
Eric luta por mais
acesso” na entrada da Martifer cursos gratuitos

Assessoria de Comunicação/CVP

Vereador quer a obra na Rodovia “Luiz
Dumont Villares” para dar maior

segurança aos motoristas e funcionários
das empresas que trafegam nesta via
Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP

Caminhão fazendo
empresa Martifer

manobra perigosa na

Rodovia Luiz Dumont Villares,

para entrar na

O vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PPS)
protocolou no dia 24 de junho,
o requerimento nº 1606/2013,
reivindicando ao DER a construção de uma “alça de acesso”
na Rodovia Engenheiro Luis
Dumont Villares, com acesso
para empresa Martifer, no Distrito de Moreira César.
Passando pelo local, o vereador pôde constatar que o risco de
acontecer algum acidente grave
é eminente, pois os veículos
que trafegam pela rodovia, no
sentido Dutra e que precisam
entrar na empresa são obrigados
a fazer manobras perigosas, para
realizar a travessia na rodovia.
A via está em obras e o momento seria oportuno para fazer
a alça de acesso para entrar na

Empresa Martifer, com finalidade de dar maior segurança
aos funcionários e à todos que
precisam adentrar na empresa.
Ocorre que, na frente da empresa, o acesso está somente
para quem sai da Dutra e segue
sentido bairro. Para quem vem
do sentido contrário, como não
existe nenhuma entrada, os motoristas estão tendo que entrar
na contramão colocando a vida
em risco. “É necessário a construção urgente da alça para dar
maior segurança aos motoristas.
Vou reiterar o requerimento
pois, o risco de acontecer algum
acidente grave é grande. Vidas
estão em jogo. É necessário uma
ação mais rápida do órgão responsável pela rodovia”, conclui
o vereador Magrão.

Vereador Magrão

no local onde é preciso construir uma

E ugênio F ortes

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Convidado pelas Sras. Alessandra e Dona Luiza, protagonistas do Projeto Gerizim, que tem como principal finalidade,
proporcionar os mais diversos tipos de atividades em benefício
das crianças, com a preocupação constante na formação de
cidadãos dignos, o vereador Ricardo Piorino (PDT), acompanhado do vereador Professor Eric (PR), participou no último
dia 22, segunda-feira, em Moreira César, da abertura da Semana
Cultural do projeto em questão.

e funcionário

André Folmann

rotatória

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

Vereador Professor Eric

Educador com ampla
experiência, o vereador Professor Eric esteve presente
no último dia 31, quartafeira, na reunião do bairro
Morumbi, em Pindamonhangaba. A reunião contou
também com a presença do
presidente da Associação
de Moradores, Miguel de
Almeida e de representantes
da empresa GV do Brasil.
Na oportunidade, o vereador Professor Eric ressaltou a importância da qualificação profissional e não
está medindo esforços para
ampliar os cursos técnicos
gratuitos em nossa cidade.
Reunião no bairro
das Oliveiras
Mais uma vez convi-

dado pelo presidente do
bairro das Oliveiras, Wilson
Ferreira Dias e por outras
lideranças da comunidade,
o vereador Professor Eric
(PR) participou da última
reunião do bairro, realizada
no dia 30 de julho. Durante
a reunião, o vereador teve a
oportunidade de conversar
com os moradores e ouvir
as reivindicações da comunidade. Entre as solicitações
dos moradores das Oliveiras
e região, as de maior prioridade são: a manutenção das
estradas do bairro; a reforma
do Centro Comunitário; a
melhoria na iluminação das
estradas e a implantação
de horários alternativos do
transporte coletivo.

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
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Felipe César – FC reitera
Janio parabeniza a cidade
Cal agradece ao Governador
instalação de um Poupatempo pela obra da duplicação da Av. Geraldo Alckmin por obras
Nossa Senhora do Bonsucesso viárias em Pindamonhangaba
para o Produtor Rural
Assessoria de Comunicação/CVP

Vereador Felipe César - FC

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) reitera solicitação ao Governador Geraldo
Alckmin, pedindo a instalação
de um Poupatempo para o
trabalhador rural, nos moldes
das cidades de Itapetininga e
Avaré, com os mesmos serviços
oferecidos pelo programa, de
modo a facilitar o atendimento
para o “homem do campo”. Em
sua justificativa, o vereador
alega que o trabalhador rural
não pode deixar seus afazeres
por muito tempo, e um atendimento direto e diferenciado
a ele, facilitará em muito para
que possa regularizar sua documentação. “Tudo que uma
casa de agricultura faz, esse
Poupatempo Rural também
faz, de uma forma ainda mais
eficaz. O produtor terá acesso
a mais de 50 tipos de serviços
oferecidos, como a emissão
de Guia de Trânsito Animal
Eletrônica (e-GTA), adesão
aos programas da Secretaria de
Agricultura, linhas de crédito,
financiamento e seguro rural
do Feap, entre outros”, explica

o vereador Felipe César – FC.
Rede de Água
O vereador Felipe César –
FC pede a administração que
faça a extensão da rede de água
do bairro da Cruz Grande até o
bairro da Colmeia. O vereador
justifica que a população destes
bairros rurais necessitam deste
benefício e estão pedindo há
muito tempo. “Precisamos dar
melhores condições de infraestrutura aos nossos bairros rurais
e nossos pedidos visam dar melhores condições ao homem do
campo”, diz o vereador Felipe
César – FC.
Casas Populares na
Zona Rural
O vereador Felipe César
– FC reitera ao Executivo a
realização de estudos visando
a construção de casas populares
na zona rural de Pindamonhangaba. “O Plano Minha Casa,
Minha Vida também contempla
a Zona Rural, precisamos correr atrás para que nossa cidade
também possa ser contemplada
com este benefício”, diz Felipe
César – FC. O vereador pede
a construção de casas populares principalmente nos bairros: Cruz Pequena, Ribeirão
Grande, Mandu, Bonsucesso,
Piracuama, Pinhão do Borba,
Goiabal, Macuco, Pouso Frio e
Bairro das Oliveiras. “Precisamos fixar o homem no campo,
dando condições dignas para
sua moradia. Até hoje, o que
temos visto é a construção
de casas populares na cidade.
Precisamos também nos preocupar com o trabalhador rural”,
destaca o vereador.

Fale com o Vereador Felipe César – FC

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

Vereador Cal

Vereador Janio Ardito Lerario

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) parabeniza
Pindamonhangaba devido
a obra de duplicação da Av.
Nossa Senhora do Bonsucesso. O vereador relata que a
cidade vem crescendo com o
Parque Industrial, a instalação
do shopping, a implantação
de vários condomínios, além
de grandes empresas que
estão se preparando para se
estabelecer na cidade. Janio
também salientou que hoje

Pindamonhangaba tem aproximadamente 150.000 habitantes, e conta com um fluxo
grande de veículos. Portanto,
é necessário esta duplicação
com a construção de canteiro
central visando trazer mais
segurança aos usuários da
avenida. As obras tiveram
início em setembro de 2012
e a previsão do DER – Departamento de Estradas de
Rodagem para término da obra
é no 2º semestre de 2013.

Fale com o Vereador Janio Lerario

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

Martim Cesar quer anistia
Dr. Marcos Aurélio
solicita reforma na quadra na correção de pagamentos
de impostos municipais
de esportes do Crispim
Assessoria 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

Em constante luta para
melhoria da qualidade de vida
da população e por meio de
requerimento, o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi (PR)
está cobrando da atual Administração que seja feito estudos
e adotado providências para a
reforma da quadra de esportes
do bairro Crispim.
O vereador alega que “a
quadra se encontra em estado
de abandono, necessitando
de novos refletores, reforma
e pintura do piso e manutenção e higienização dos
alambrados”. Segundo o Dr.
Marcos Aurélio, “a prática
de esportes e uma vida ativa
previnem e evitam problemas
de saúde ocasionados pelo
sedentarismo, que hoje é uma
das maiores causas de sérios
problemas como a obesidade, a hipertensão arterial e o
diabetes e outros”. O combate

ao sedentarismo pode ser feito
com o apoio à prática de esportes, ao lazer e à realização
de atividades físicas, que melhoram a qualidade de vida dos
cidadãos e proporcionam uma
vida saudável e ativa.
“A quadra de esporte da
Crispim será um local onde as
pessoas poderão realizar atividades físicas como futebol,
volei, basquete e até mesmo
ser utilizadas para brincadeiras
de crianças, além de servir
de entretenimento para todos
moradores, que serão beneficiados com esta iniciativa”,
ressalta o vereador Dr. Marcos
Aurélio.
Ele enfatiza, ainda, que “a
reforma da quadra de esportes
do Crispim irá proporcionar
mais qualidade de vida, saúde,
esporte, lazer e entretenimento aos moradores daquela
região”.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

Assessoria de Comunicação/CVP

Assessoria de Comunicação/CVP

O vereador Martim Cesar (DEM) solicitou ao
Executivo, 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 no
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 será uma forma de
ajudá-los a saldarem suas dividas”, comenta o vereador
Martim César.

Vazamento na
escola do Mombaça
O vereador Martim Cesar
solicitou ao Poder Executivo,
que seja feita a substituição
da caixa d’água da Escola
Municipal Maria Aparecida
Arantes, localizada no cruzamento das avenidas Capitão
João Monteiro do Amaral e
Alferes Adriano Gomes Vieira
de Almeida, no Loteamento
Residencial e Comercial
Mombaça, que se encontra
perfurada devido a corrosão,
apresentando constante vazamento. “Nas condições que a
mesma se encontra, causa a
falta d’água, o que prejudica o
desempenho escolar”, enfatiza
o vereador Martim Cesar.
Assessoria de Comunicação/cvp

conversa com o governador

Geraldo Alckmin

na solenidade da

Novelis

O vereador José Carlos “KIKA”, em frente a Martifer e
Gomes – Cal (PTB) está a Confab Equipamentos que dá
agradecendo ao Governador acesso à rua Dr. Gonzaga (AlGeraldo Alckmin, ao DER, na ckmin autorizou a elaboração
pessoa do engenheiro Junior e do projeto para execução, pois
toda sua equipe e ao Prefeito no contrato do recapeamento
pelas obras que estão sendo não há possibilidade de fazer
executadas na nossa cidade, aditamento).
como a duplicação da avenida
Jardim Azeredo
Nossa Senhora do Bom SucesEm nome dos moradores
so, o recapeamento da rodovia do bairro Jardim Azeredo,
“Luiz Dumont Villares” e a principalmente os que encareadequação do sistema de beçaram os pedidos com abaidrenagem do córrego existente xo-assinado, entre eles, o Bene
no Km 158 da SP 62, entre a e o Zezão, Cal agradece ao
Vila São José e Ipê II.
prefeito Vito e a subprefeitura
Cal aproveitou o encontro pela construção da tão sonhada
com o Governador de SP na praça naquele bairro. Ainda,
solenidade de inauguração da em atendimento aos pedidos da
expansão da Novelis e reiterou comunidade, Cal e o vereador
vários pedidos ao Chefe do Professor Eric estão apresenExecutivo Estadual, que se tando um Projeto de Lei para
manifestou favoravelmente. que seja dado o nome da praça
Os pedidos foram: a duplicação de “Nílson de Oliveira Junior”,
da avenida Manoel César Ri- para que seja homenageado
beiro (que o governador disse essa pessoa e a família pelo
que será licitado neste mês ato de humanismo e de amor
de agosto) e a construção da ao próximo, na doação dos
rotatória da Rodovia “Luiz Du- seus órgãos dando condições
mont Villares”, ligando a rua de vida a outras pessoas com
José Achilles Machado Ribas este gesto de fraternidade.
Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook: vereadorcal@hotmail.com

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Audiência discute
Transporte Público da cidade
Encontro reunirá autoridades e parlamentares,
junto a população, para solucionar possíveis
situações e problemas ocorridos

A Câmara
de Vereadores
de Pindamonhangaba, por
intermédio do
requerimento
nº 1744/2013,
de autoria do
Vereador Carlos Eduardo de
Moura – Magrão (PPS), realizará no dia 08 de agosto,
quinta-feira, às 19 horas,
no Plenário da Casa de
Leis, Audiência Pública,
cujo tema é o Transporte
Público da cidade.
De acordo com o autor
do requerimento, a iniciativa busca esclarecer
fatos registrados no setor.
“Queremos solucionar as
ocorrências, e sanar as dúvidas da população, quanto a que título a empresa
vem prestando serviços
atualmente no município,
a implantação do bilhete
único, as novas linhas de
ônibus e a redução de tarifas”, explica o vereador

Assessoria de Comunicação/CVP

Magrão.
Foram convocados
para comparecer à Audiência, a empresa de
ônibus Viva Pinda, as
Secretarias Municipais de
Planejamento e Finanças,
e o Prefeito Vito Ardito. É
importante lembrar que
a presença da população
também se faz necessária.
“Contamos com a participação imprescindível da
população; e espero que
possamos solucionar as
dúvidas e obter respostas positivas, quanto a
aprovação das reduções
das tarifas”, salienta o
parlamentar.

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

Assessoria
V ereador M artim C ésar

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

de

C o m u n i ca ç ã o

A s s e s s o r a d e C o m u n i ca 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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Israel Dias

Sistema defensivo do Corinthians funcionou e equipe do Alto Cardoso conseguiu anular as principais jogadas do 100 Nome. Com pouco espaço, Dri ajudou pouco

Timão vence e sobe na tabela

O Corinthians bateu o 100
Nome por 2 a 1 no jogo mais
equilibrado da Primeira Divisão, realizado no domingo
(4), no estádio do Goiabal.
Sobre a partida
Pelo lado do alvinegro
pindense, o técnico Zebinho
apostava na raça e força do
camisa 9 Rafael, o “Terror”,
que, com muita vontade
dava trabalho a zaga do 100
Nome, foram várias chances
de gol, na melhor delas, aos
15 minutos do primeiro tempo, ele ficou cara a cara com
o goleiro “Nego”, que saiu do
gol, fechou bem o ângulo, e
Terror tocou por cima, a bola
passou rente ao travessão, arrancando aquele tradicional

grito de Uh! dos torcedores
da fiel que compareceram em
bom número ao estádio do
Goiabal para apoiar o time.
O técnico Juciê, do 100
Nome, não parava de gritar e gesticular, ora pedindo
melhor posicionamento de
sua equipe, ora reclamando
da arbitragem. E na ânsia de
ganhar o jogo, para garantir
antecipadamente a classificação, pediu para o camisa 11
Adriano, o “Dri”, se posicionar no lado esquerdo do ataque e tentar jogadas individuais. E quase deu certo, aos
30 minutos “Dri” arrancou
da intermediária, passou por
dois zagueiros, tabelou, recebeu de volta, chutou forte, e a

bola passou raspando a trave
direita do Corinthians.
O segundo tempo começou
bem mais movimentado, e os
gols saíram. Logo no primeiro
minuto, o camisa dois “Oreia”
recebeu livre na área e abriu
o placar para o Corinthians.
O Timão ainda perdeu muitos
gols com “Patinho” e “Terror”,
mas foi recompensado aos 44
minutos do segundo tempo,
quando o camisa 20, Luís Ricardo “Gu”, recebeu, driblou
dois zagueiros do 100 Nome, e
fez um belo gol. Ainda houve
tempo para o 100 Nome diminuir, aos 46 minutos, “Dri”,
incansável, fez o dele, mas já
era tarde, e o jogo terminou em
dois a um para o Timão.

Chicharito marca dois, e
Andrada surpreende Ferrô
Marcos Vinício Cuba

Partida no Boa Vista teve marcação cerrada

Em um jogo aberto, com
várias oportunidades de gols,
no Boa Vista, entre Ferroviária e Andrada, no domingo
(4), o time visitante venceu
por 3 a 0, com dois de Thiago
“Chicharito Hernández”.
Em rebote do goleiro Torão, da Ferroviária, logo aos
dois minutos do primeiro
tempo, Tiago “Chicharito”
fez um a zero. O gol deu
tranquilidade para o técnico Cristiano, do Andrada,
orientar o time e explorar o
nervosismo dos jogadores da
Ferroviária. Assim, o camisa 5 “Nego” e o camisa 10
“Cipriano” tomavam conta
do meio-campo, e participavam ativamente do jogo. Aos
39 minutos, o camisa 5 da

Ferroviária foi expulso pelo
árbitro Paulo Roberto por reclamação. A expulsão desestabilizou ainda mais a Ferrô
e, aos 41 minutos, o xerife do
meio-campo do Andrada, o
camisa 5 “Nego” fez jogada
individual e tocou para Chicharito aumentar o placar.
No segundo-tempo, o
técnico Guina, da Ferrô,
colocou seu time ao ataque, mas em um lance de
azar, ele perdeu o camisa
4 Elton, que numa disputa
de bola, caiu fora do campo, bateu com o corpo no
muro, e acabou com suspeita de lesão no braço.
Ainda assim, a Ferroviária
não desistia e pressionava.
De tanto perder gols, a

Ferroviária levou mais um.
Aos 35 minutos, o camisa 7
do Andrada, Deivid, arrancou do meio-campo, invadiu
a área, driblou o goleiro e foi
derrubado. Devido ao penalti, o camisa um da Ferrô
também foi expulso. Deivid
bateu e fez três a zero para o
Andrada.
O técnico Guina terá muito trabalho para remontar a
Ferroviária, pois no domingo, seu time fará o clássico
mais tradicional de Pinda
contra o Corinthians, no estádio do Cardosão.
Israel Dias

Thiago Chicharito
Resultados da
Primeira Divisão
Ipê II 1 x 1 Terra dos Ipês
Jd. Cristina 0 x 1 Areião
Sapopemba 4 x 3 Cantareira
Bandeirante 1 x 2 A Mil Por
Hora

Bocão “brilha” e Independente
derrota Estrela pelo Cinquentão
O Independente bateu Estrela por 2 a 0, no jogo mais
aguardado da última rodada
do Cinquentão, no domingo
(5), no estádio do Bosque.
O jogo
O meio-campo do Estrela foi formado por Gerson “Alemão”, Luiz Paiva,
Manoel Paiva e Valdomiro
“Mirinho”, assim as principais ações do time sempre
passavam por eles. No meio-campo do Independente
José Nilton “Pelé”, Marcio
Couto “Bocão”, Ni e Carneiro ditavam o ritmo de jogo do
time. Com estas formações, o
jogo ficou bastante truncado
no meio-campo, com as linhas defensivas levando vantagem.
O Estrela conseguia, em
alguns momentos do jogo,
chegar com bastante perigo
ao gol do Independente, e

Israel Dias

Márcio Couto ‘Bocão’

passou a explorar as jogadas
de bola parada, porém em
manhã pouco inspirada, Manoel Paiva quase não levava
perigo ao goleiro Vagner do
Independente.
No segundo-tempo, o
técnico Elieser “Dadinho”,
do Independente, percebendo a forte marcação imposta
pelo Estrela resolveu ousar, e substituiu o camisa 9
“Carneiro”, por Toninho. A
substituição deu certo e o Independente passou a contra-atacar com velocidade. Aos

35 minutos, falta para o Independente e, em jogada ensaiada, Maizena (o primeiro,
pois o do Araretama é seu filho), chutou, a bola desviou
na zaga do Estrela, e entrou
rasteiro, no canto esquerdo
do goleiro Bita. Porém, o
melhor ainda estava por vir:
aos 39 minutos, Bocão recebeu na área, ameaçou chutar
e, com um drible desconcertante, deixou o zagueiro do
Estrela “plantado” e chutou
forte para marcar um golaço,
dando números finais ao jogo
dos líderes do Cinquentão.
Resultados da
7ª rodada do
Cinquentão
Afizp 0 x 0 Fim de
Carreira
Flamengo 5 x 2 Ramos
Imperial 4 x 0 Maricá
Campo Alegre 2 x 3
Cidade Nova

