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TRIBUNA DO NORTE

No domingo (11), é o Dia dos Pais e a Tribuna do Norte preparou uma re-
portagem especial. Você vai conhecer a história de quatro homens que vivem 
as alegrias e angústias que os pais enfrentam. Através deles, nossa reporta-
gem vai prestar sua homenagem a todos os leitores que são pais.

Feira da 
Fraternidade 
segue até 
domingo

A 37ª edição da Feira da Fra-
ternidade da Apae segue até o 
domingo (11), no Sindicato Rural. 
Quem for ao evento vai acompa-
nhar shows com bandas regionais, 
apresentações especiais com os 
alunos da instituição, além de po-
der saborear dezenas de pratos 
típicos de vários países.

Semana da 
Juventude 
começa 
domingo

A I Semana da Juventude de 
Pindamonhangaba será realizada 
entre os dias 11 e 17 de agosto. 
A abertura será no Largo do Quar-
tel, a partir das 14 horas, e con-
tará com tendas de debates sobre 
juventude e diversidade, apresen-
tação de bandas, entre outras ati-
vidades.

Sem ‘mesada’, 
fi lho de 35 
anos agride pai 
de 62 anos

Em plena semana que antecede 
o Dia dos Pais, um homem de 35 
anos agrediu seu pai, 62 anos, por-
que não teria recebido sua mesada. 
De acordo com a vítima, seu filho te-
ria arrombado a porta de seu quarto 
e aplicado vários socos em seu ros-
to, além de ameaçá-lo de morte.

previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     14ºC 
TEMP. MÁXIMA    29ºC

TEMP. MÍNIMA     15ºC 
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TEMP. MÍNIMA     14ºC 
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TEMP. MÍNIMA     14ºC 
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Especial Dia dos Pais

As obras de duplicação da ave-
nida Nossa Senhora do Bom Su-
cesso devem ser concluídas em 
outubro deste ano. O serviço faz 
parte de uma série de trabalhos 
realizados por meio de uma parce-
ria entre a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Governo do Estado. 
Além destas ações, o município 
recebe outros investimentos em 
rodovias, avenidas e a chegada de 
novas empresas, que geram mais 
empregos e contribuem com o de-
senvolvimento da cidade, dentre 
elas o shopping, a implantação das 
unidades do Tenda Atacado, da Di-
cico e a ampliação da Novelis.

Duplicação da avenida e novas empresas 
confi rmam desenvolvimento de Pinda

O Corinthians recebe a Ferroviária no estádio Cardosão, no domingo (11), às 10h30, pela Pri-
meira Divisão. O jogo é o maior clássico do futebol de Pindamonhangaba e pode definir a situação 
das duas equipes.

Corinthians e Ferroviária fazem 
o derby da cidade, no Cardosão

Fernando 
Capez encerra 
Semana 
Jurídica

Páginas 4 e 5

Os moradores de Moreira 
César poderão acompanhar 
a apresentação teatral Anu-
ário Imaginário no sábado 
(10), às 15 horas, na praça 
do Cisas. No domingo (11), 
às 15 horas, será a vez da 
peça Ciranda das Flores, 
no Bosque da Princesa. Os 
eventos são gratuitos e fa-
zem parte do projeto Teatro 
nos Parques.

Alteração no 
Protocolo vai 
regulamentar 
liberação de 
espaço público

A Secretaria de Administração 
da Prefeitura de Pindamonhanga-
ba está implantando algumas mu-
danças no Setor de Protocolo para 
regulamentar a liberação de uso 
dos espaços e de bens públicos.

Moreira César e Bosque 
recebem apresentação teatral

Alunos vão exibir material 
produzido no Nosso Bairro

Obras do principal acesso à cidade, avenida NS Bom Sucesso, devem ser concluídas em outubro

Partida é decisiva para as duas equipes, que buscam classifi cação no grupo B da Primeira Divisão

Encerramento do projeto terá exposição do material confeccionado

Odirley PereiraIsrael Dias

Daniela Gonçalves
Ilustração

Cultura & Lazer 8

Futebol 26
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Tribuna do Norte 2 Pindamonhangaba, sexta-feira, 9 de agosto de 2013

Datas Comemorativas

Veja o que se comemora hoje, dia 9 
de agosto, e nos dias seguintes:

9/8 – Dia Internacional do Índio, Dia de São João Alverne, .
10/8 – Dia da Enfermeira, Dia de São Lourenço.
11/8 – Dia Nacional do Estudante, Dia da Consciência Nacional, Dia da 
Televisão, Dia do Caloteiro, Dia do Empregado, Dia da Pintura, Dia do Direito 
e do Advogado, Dia do Garçom, Dia de Santa Clara de Assis, Dia do Hoteleiro, 
Dia Internacional da Logosofi a, Dia do Pendura.
12/8 – Dia Nacional das Artes, Dia Internacional da Juventude.
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Divulgação

Festa de 
N.Sra. da 
Assunção

A igreja São Benedito de Pinda-
monhangaba realiza, de 9 a 18 de 
agosto, a Festa de Nossa Senhora 
da Assunção. A novena preparató-
ria será de 9 a 17 de agosto e no 
dia 18, dia da festa, haverá Santa 
Missa às 7h, 9h30 e 17 horas. 
Às 18h30, procissão e solene 
missa de encerramento com co-
roação de Nossa Senhora. Na 
parte social, haverá quermesse 
todos os dias.

O Cebrac de Pindamonhanga-
ba está oferecendo descontos para 
os alunos que efetuarem matrícula 
em agosto, para o segundo semes-
tre letivo deste ano.

Dentre os cursos oferecidos 
estão: Assistente Administrativo 
Completo; Farmácia; Geração 
Web; Desenho Artístico. Todos são 
certifi cados e reconhecidos pelo 
Ministério da Educação.

O Cebrac está localizado na 
rua Dr. Monteiro César, 106, centro. 
Mais informações (12) 3645-2881, 
das 8 às 22 horas.

Bispo celebra missa da novena 
de São Lourenço no Mombaça

Cursos profi ssionalizantes com descontos

Célia Lima

O Abrigo Municipal, em parce-
ria com a Associação Centopeia 
de Proteção aos Animais, realizam 
no sábado (10), mais uma feira de 
adoção de cães e gatos. Será das 
9 às 13 horas, na praça do Quartel. 
Para adotar um animalzinho, bas-
ta apresentar RG e comprovante 
de endereço. Os voluntários do 
abrigo e da Centopeia estarão no 
local para orientar os futuros donos 
quanto aos cuidados necessários e 
qual o animal mais adequado para 
cada perfi l. 

Os ex-colaboradores da 
Nobrecel S/A estão se or-
ganizando para formar uma 
comissão e fundarem uma 
cooperativa de trabalhado-

res de produção de celulose 
e papel. A primeira reunião 
do grupo acontece no sába-
do (10), das 13 às 17 horas, 
no Ginásio de Esportes Juca 

Moreira (rua Dr. Gustavo de 
Godoy, s/n, centro).

O evento é aberto a todos 
que participaram das ativida-
des da Nobrecel no município.

Feira de adoção de animais no Largo do Quartel

Ex-colaboradores da Nobrecel formam 
cooperativa de produção de celulose e papel

NAP terá 
curso sobre 
autismo

Terminam nesta sexta-feira (9), 
as inscrições para o curso: “Autis-
mo: um jeito diferente de ser”, que 
será realizado pela Prefeitura e mi-
nistrado pela equipe do NAP, a to-
dos os professores da Rede Muni-
cipal. O objetivo é compartilhar com 
os professores os conhecimentos 
a respeito da patologia e orientar 
quanto ao manejo em sala de aula. 
Serão 20 horas de carga horária, 
em cinco encontros, a partir do 
dia 14 de agosto. O NAP – Núcleo 
de Apoio de Psicopedagógico “Dr. 
Francisco Romano de Oliveira” fi ca 
na rua Estados Unidos s/nº, Bela 
Vista.

Com as obras de duplicação 
da avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, os desfi les cívicos come-
morativos à independência do Bra-
sil serão realizados em novo local: 
avenida Dr. Francisco Lessa Júnior 
(via expressa), com início na rua 
Dr. João Pedro Cardoso e término 
na rua Dr. Campos Sales. 

As instituições que tiverem 
interesse em participar do desfile 
já podem entrar em contato com 
o Departamento de Cultura para 
fazer a inscrição. O desfile será 
no dia 7 de setembro, a partir das 
9 horas, para escolas, entidades 

civis, religiosas e militares. 
As fichas de inscrição po-

dem ser retiradas na sede do 
Departamento de Cultura, rua 
Dr. Campos Sales, 530, ao lado 
do Correio São Benedito, ou so-
licitadas pelo e-mail cultura.pin-
damonhangaba@hotmail.com. 
Informações pelos telefones 3642-
1080 ou 3643-2690. 

Em Moreira César, o desfile 
cívico deste ano será no dia 1º 
de setembro,  a partir das 8h30, 
no mesmo local do ano anterior: 
avenida das Margaridas, Vale 
das Acácias. 

Desfi les cívicos serão em novo local

Noite do 
caldinho

A partir das 19 horas, no sá-
bado (10), a Casa do Caminho vai 
realizar a “Noite do Caldinho”.  As 
pessoas poderão saborear três 
opções de caldos, acompanhados 
de  uma boa música para ajudar a 
aquecer o ambiente.

Os valores são R$ 15,  adulto, 
e R$ 8 para crianças até 10 anos, 
e os convidados poderão se servir 
à vontade. É possível comprar os 
convites antecipadamente na sede 
da Casa.

A instituição, sem fi ns lucra-
tivos, atende à população mais 
carente e toda a renda é revertida 
para desenvolver esse trabalho. A 
Casa do Caminho fi ca na rua Se-
nador Dino Bueno, 203, Bosque da 
Princesa. Mais informações pelo 
telefone 3645-4748.

“Se joga” no 
Arena 101

A nova sensação do funk, 
cantor Naldo Benny, se apre-
senta nesta sexta-feira (9), no 
Arena 101, em Pindamonhan-
gaba. O show está marcado 
para as 23 horas, e vai conta-
giar o público com os maiores 
sucessos do cantor, que estão 
nas paradas de todo o Brasil.

A escola municipal Professora 
Ruth Azevedo Romeiro, no Delta, 
realiza, neste sábado (10), o I En-
contro Cultural, com danças típi-
cas regionais. Os pais e familiares 
dos alunos estão convidados para 
prestigiar as apresentações, a 
partir das 9h30, no pátio da igreja 
Santíssima Trindade. Os prés A e 
B apresentarão a quadrilha; 1º A e 

2º A representarão a região Norte, 
com o Boi-Bumbá; 3º A e 3º B fa-
rão a catira, da região Centro-oes-
te; 4º ano A, 5ª A e B dançarão a 
tarantela, representando a região 
Sudeste; 1º B, 1º C e 2º B apre-
sentarão o xote, da região Sul e o 
3º C, 4º B e 5º C dançarão o ma-
racatu, da região Nordeste. Vale a 
pena conferir!

Encontro Cultural no Delta

Discreto, Dia dos Pais 
deve aumentar vendas 
em apenas 6%

O balanço do fechamento do mês de agosto no co-
mércio da cidade deve ter alta de 15% em relação ao mês 
de julho. Ao menos isso é o que se espera devido ao Dia 
dos Pais (11 de agosto).

De acordo com a Acip - Associação Comercial e In-
dustrial de Pindamonhangaba, o Dia dos Pais é a terceira 
melhor data do comércio, perdendo apenas para o Natal 
(25 de dezembro) e o Dia das Mães (2º domingo de maio), 
e superando o Dia dos Namorados (12 de junho) e o Dia 
das Crianças (12 de outubro). Todavia, mesmo ocupando 
a terceira colocação, o Dia dos Pais perde, de longe, para 
as duas principais datas.

Ainda assim, a associação espera um crescimento 
moderado de 6% em relação ao mesmo período do ano 
passado. O índice pode parecer baixo, mas não é. Aliás, é 
relativamente bom se for comparado ao Brasil.

No país, segundo dados do SPC Brasil - Serviço de 
Proteção ao Crédito e da CNDL - Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas, a data deve apresentar o pior de-
sempenho dos últimos quatro anos.

O cruzamento de dados das duas instituições, espe-
cialmente para compras a prazo, aponta uma desacele-
ração no comércio. Os números projetam um crescimen-
to modesto de apenas 4% em relação ao ano passado, 
quando teve expansão de 4,75%.

O SPC Brasil e a CNDL também atribuem a grande 
maioria das aquisições pelo público feminino. Os órgãos 
dispuseram números reveladores, cuja parcela de mulhe-
res adquirindo presentes é de 63% do total de pessoas 
que se dispõem a comprar para o Dia dos Pais.

Em Pindamonhangaba não há uma pesquisa de inten-
ção de compras tão detalhada, no entanto, a Associação 
Comercial informou que para atrair os consumidores (mu-
lheres ou homens) está realizando a campanha Festival 
de Prêmios - Dias dos Pais. As pessoas que comprarem 
no mínimo R$ 20,00 nas lojas associadas participantes 
recebem um cupom e podem ganhar diversos prêmios, 
dentre eles TV LED 42, Blueray 3D, Home Theater 5.1 
e um celular. O sorteio acontece no dia 17 de agosto, às 
12 horas, na praça Monsenhor Marcondes e os cupons 
devem ser preenchidos e colocados nas urnas até as 18 
horas do dia 16 de agosto.

Com a ação, Acip espera atrair mais consumidores. A 
associação ainda prevê que o valor médio gasto com pre-
sentes seja de R$ 150,00 por pessoa – referência superior 
aos dados nacionais – cujas aquisições devem fi car entre 
R$ 50,00 e R$ 100,00.

A tendência é que haja grande movimentação nas lo-
jas de roupas, calçados, eletrônicos e artigos de perfuma-
ria. Além disso, as vendas nos supermercados e outros 
pontos que comercializam líquidos e alimentos também 
aumentam, sobretudo na aquisição de carnes e bebidas. 
Outro setor que deve ter alta no domingo são os restau-
rantes, especialmente as churrascarias.

Comemorando em casa ou saindo para almoçar ou 
jantar, não muda muita coisa. A certeza é que seu pai me-
rece um bom presente e o comércio está preparado para 
lhe receber com ótimas opções.

Semana
Jurídica
da OAB

Encontro
de Juristas

Atendendo aos objetivos no 
planejamento estratégico por inter-
médio do PUMA – Plano de Unifi ca-
ção, Modernização e Alinhamento, 
o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo vai realizar o encontro 
entre magistrados, promotores, de-
fensores e advogados por meio de 
uma videoconferência.

Em Pinda, a transmissão acon-
tecerá na manhã desta segunda-
-feira (12), no salão do Júri do 
Fórum da Comarca de Pindamo-
nhangaba.

A comunidade São Lourenço 
está realizando, desde o dia 2, a 
novena preparatória para a festa 
em homenagem ao seu padroeiro. 
Nesta sexta-feira (9), às 19 horas, 
a  missa será celebrada pelo bispo 
diocesano Dom Carmo João Rho-
den; no sábado (10), às 18 horas, 

o celebrante será o padre Afonso 
Lobato. No dia da Festa, domingo 
(11), procissão às 17 horas e, em 
seguida, missa celebrada pelo cô-
nego Luiz Carlos de Souza. Todos 
os dias, após as celebrações, ha-
verá quermesse na igreja. 

Nesta sexta-feira (9), a 52ª 
Subseção da OAB Pindamonhan-
gaba recebe o deputado estadual 
e advogado, Fernando Capez, que 
fará a palestra de encerramento da 
Semana Jurídica 2013. Capez vai 
ministrar a palestra sobre “Os Prin-
cípios Constitucionais do Direito 
Penal”.

Marcos Vinício Cuba

Divulgação

Ana Paula/Cebrac



Pindamonhangaba é 
destaque no encontro 
nacional de turismo
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CINTIA CAMARGO
Com o objetivo de me-

lhorar o atendimento à po-
pulação, a Secretaria de Ad-
ministração da Prefeitura de 
Pindamonhangaba determi-
nou que todas as solicitações 
para uso de espaço e de bens 
públicos devem ser protoco-
ladas junto ao Setor de Proto-
colo com antecedência míni-
ma de 20 dias úteis à data do 
evento a ser realizado.

A medida evitará que pe-
didos sejam indeferidos por 
falta de tempo hábil para 
análise e atendimento, uma 
vez que o processo passa por 
vários setores da Prefeitura e, 
em alguns casos, é necessária 
a complementação das infor-
mações e novos documentos 
por parte do requerente.

O Termo de Responsabi-
lidade deverá ser preenchido 
pelo interessado e anexado ao 
requerimento no ato da entre-
ga do pedido junto ao Setor 
de Protocolo.  O referido ter-

MARCOS VINÍCIO CUBA
Descobrir uma doen-

ça quando ela está em seu 
estado avançado não é a 
melhor opção, portanto, 
prevenir é a melhor atitude 
que cada pessoa pode ter. 
Fazer exames é uma das 
ações preventivas. Em Pin-
damonhangaba as pessoas 
podem procurar o laborató-
rio de análises, localizado 
em frente ao Centro de Es-
pecialidades Médicas, para 
fazer a coleta de sangue e 
verifi car se não é portador 
de hepatite B ou C. O local 

Alterações no Protocolo garantem 
agilidade no trâmite de processos

mo, além da identifi cação do 
requerente e sua declaração 
de que tem plena e total res-
ponsabilidade pela organiza-
ção do evento, contém dados 

sobre a estrutura do evento.
O termo não substitui a 

autorização ou o alvará a ser 
expedido pela Prefeitura.

Outras modifi cações es-

tão sendo estudadas pelo 
Setor de Protocolo, visan-
do melhorar, ainda mais, os 
atendimentos realizados pela 
administração municipal.

Prevenção é a melhor forma 
de combater hepatites 

funciona de segunda a sexta-
-feira das 7 às 11h30 e das 13 
às 16h30, e neste sábado, no 
período da manhã, também 
estará aberto.

Dia 28 de julho foi cele-
brado o Dia Mundial de Luta 
Contra as Hepatites Virais e o 
objetivo da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde, é pro-
porcionar às pessoas melhor 
qualidade de vida e é preciso 
que o cidadão procure o la-
boratório para participar da 
campanha de combate.

A hepatite é uma infl ama-

ção do fígado e compromete 
o funcionamento do órgão. 
Ela pode ser causada por ví-
rus, bactérias, álcool, drogas 
e por alguns medicamentos. 
Pode ser transmitida pelo 
sangue contaminado, relação 
sexual sem preservativo e da 
mãe para o bebê. Não existem 
sintomas específi cos e muitas 
vezes os indivíduos nem sa-
bem que estão com a doença. 
Em alguns casos pode haver 
falta de apetite, enjoo, vômi-
tos, a urina fi car escura, pele 
e olhos amarelados e as fezes 
esbranquiçadas.

Isabel Cristina Ribeiro, 
vendedora, conta que es-
tava passando pela rua do 
laboratório e quando foi 
abordada pela profi ssional 
da saúde e aproveitou para 
fazer o exame. “Quando 
eu recebi o informativo e 
comecei a ler achei mais 
importante ainda fazer este 
exame, porque essa doen-
ça nem sempre apresenta 
sintomas. Confesso que fi -
quei um pouco assustada e 
como o material que a Pre-
feitura distribui já diz que 
prevenir é o melhor remé-
dio, é essencial procurar o 
laboratório”.

A promotora de vendas 
Fernanda Euphrosio também 
compareceu ao laboratório 
na manhã de sábado (3), e 
diz que a campanha é ótima, 
porque dá oportunidade a to-
das as pessoas de saberem se 
estão com a doença ou não e 
já iniciarem o tratamento.

Para fazer o exame basta 
comparecer ao laboratório, 
informar que deseja partici-
par da campanha de comba-
te às hepatites e apresentar o 
RG e o cartão SUS.

Propostas de solução foram apresentadas e discutidas para implantação no setor

Coleta e exames 
gratuitos podem 

identifi car 
existência da 

hepatite

MARCOS VINÍCIO CUBA
Os moradores de Pinda-

monhangaba tiveram a opor-
tunidade de participar da 6ª 
Conferência de Saúde, re-
alizada no dia 20 de julho. 
O evento contou com a 
presença de representantes 
do Executivo, Legislati-
vo e do Ministério da Saú-
de. Durante a conferên-
cia, houve a formação de 
grupos e foram discutidas 
propostas sobre interse-
torialidade, rede de apoio 
psicossocial, como está o 

acesso ao serviço, especia-
lidade e urgência e emer-
gência.

O presidente do Comus, 
José Fernandes Ribeiro, afi r-
ma que este tipo de even-
to acontece de dois em dois 
anos e que as propostas serão 
encaminhadas ao Executivo, 
Legislativo e Judiciário, além 
de outros órgãos.

A carta que foi gerada na 
conferência será publicada 
na próxima semana. Confi ra 
na página 6 as propostas de 
cada um dos grupos.

Cidade defi ne novas 
propostas para saúde

Representantes do Comus orientam participantes 
sobre apresentação de propostas na Conferência

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Cíntia Camargo

MARIA FERNANDA MUNHOZ

 O Parque das Palmeiras 
está recebendo um centro 
comunitário, 400 m de pro-
longamento de galeria e a 
pavimentação asfáltica deste 
trecho. As ações da Prefeitu-
ra visam levar mais qualida-
de de vida para os moradores 
do bairro.

O centro comunitário do 
Parque das Palmeiras tem 
320m² de área, com palco, sa-
lão, cozinha, sanitários e sala 
multiuso (atrás do palco). O 
investimento na obra, que está 

sendo fi nalizada, foi de R$ 
435 mil. Atualmente, as obras 
estão em fase de pintura. 

A galeria do bairro está 
sendo executada pela equi-
pe da Secretaria de Obras da 
Prefeitura, com a intenção de 
melhorar o escoamento das 
águas das chuvas, evitando 
pontos de alagamento. São 
400 metros de rede, com di-
âmetro que inicia em 0,80m 
e segue até 1,20m nos locais 
que recebem maior volume 
de água, vinda de outros pon-
tos do bairro. Além da gale-

ria, foram construídas guias e 
sarjetas, e a obra será fi nali-
zada com a pavimentação do 
trecho.

De acordo com informa-
ções do DTA - Departamento 
Técnico e Administrativo da 
Secretaria de Obras, já foi fi -
nalizada a licitação referente 
à pavimentação asfáltica e os 
serviços iniciados no dia 1º 
de agosto, com o preparo da 
base para receber a pavimen-
tação. O investimento para 
o asfalto é de, aproximada-
mente, R$ 2,5 milhões. 

Parque das Palmeiras recebe centro 
comunitário, galeria e asfalto

Daniela Gonçalves

Célia Lima

Centro comunitário fi cará à disposição dos moradores para realização de eventos

DANIELA GONÇALVES
O Departamento de Tu-

rismo da Prefeitura de Pin-
damonhangaba participou do 
Encontro Nacional das Agên-
cias de Viagem, mais conhe-
cido por Feira Avirp.

Criada pela Associação 
das Agências de Viagem de 
Ribeirão Preto e Região, a 
feira de negócios acontece 
em agosto, em um espaço de 
mais de 6 mil m².

Para fomentar a cultura 
e o turismo da região, Pinda 
divulgou o CTM (Circuito 
Turístico Mantiqueira) no 

estande da Secretaria de Tu-
rismo do Estado, mostrando 
que o Vale do Paraíba obtém 
uma grande opção para aque-
les que buscam conhecer be-
lezas naturais.

O roteiro do CTM é com-
posto de sete cidades turísti-
cas da Serra da Mantiqueira, 
dentre elas, Pinda. São des-
tinos atraentes para quem 
busca proximidade com a na-
tureza, mas, de uma maneira 
amena, ideal para descansar, 
passear e se distrair. O circui-
to tem passeios para gostos e 
perfi s variados. 

Milhares de agentes de viagem passaram pela feira 
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O Governo do Estado tem sido grande parceiro da administração municipal e vem realizando 
inúmeros investimentos em Pindamonhangaba, garantindo mais segurança, qualidade de vida e 
grandes benefícios para a população. Na semana passada, o governador esteve reunido com o 

prefeito da cidade. Os governantes fi zeram uma avaliação da parceria.

Duplicação da “Nossa Senhora do Bom Sucesso”
Com término previsto para outubro, 

uma obra de grande relevância é a du-
plicação da avenida Nossa Senhora do 

Bom Sucesso, num trecho de 4 km e 
valor estimado em R$ 15,3 milhões. A 
avenida é o principal acesso ao municí-

pio e o serviço vem recebendo muitos 
elogios da população, principalmente 
de motoristas de Pinda e de outras loca-

lidades, que visitam a cidade e se mos-
tram satisfeitos com os investimentos 
que estão sendo realizados.

Mais obras nas rodovias e avenidas
O governo do estado 

também destacou que 
está fi nalizando o re-
capeamento  da pista e 
acostamento  do acesso 
à cidade nas imediações, 
da conhecida rotatória 

da Gerdau (Rodovia 
Luiz Dumont Villares), 
com uma extensão de  
4,4 km e investimentos 
de R$ 4,8 milhões. No 
mesmo encontro, foi 
destacado que a avenida 

Manoel César Ribeiro 
também será duplica-
da no trecho de 5,3km, 
com um investimento 
de R$ 25 milhões pelo 
BNDES - Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento 

Econômico e Social. A 
licitação deverá ocorrer 
nos próximos 60 dias.

Um ponto benefi cia-
do foi a rodovia Floriano 
Rodrigues Pinheiro, que 
recebeu melhorias e re-

paros entre os km 3,27 e 
25,5, facilitando  o aces-
so entre os municípios 
de Pinda, Taubaté, Tre-
membé, Campos do Jor-
dão – com um investi-
mento de R$ 3 milhões.

Pinda/Lagoinha
Esta prevista a licita-

ção do asfalto da estrada 
vicinal entre Pinda e La-
goinha – investimento 
de R$ 30 milhões para 
pavimentar 27 km.

No balanço de investi-
mentos apresentados pelo 
Governo do Estado está pre-
vista a realização de inves-
timentos de R$ 8,5 milhões, 
com a construção de casas 
e apartamentos. Governo e 
Prefeitura discutem os deta-
lhes fi nais da parceria. 

Na educação será reali-
zada a ampliação da Fatec, 
com a construção de 2 salas 
de aula, 7 laboratórios, audi-
tório para 118 lugares e bi-
blioteca. A obra tem o valor 

de R$ 3,2 milhões e vai ga-
rantir a abertura de mais 200 
vagas na Fatec.

Em parceria com a Sa-
besp, está prevista a implanta-
ção do sistema de esgotos nos 
bairros Goiabal e Shangri-lá 
e, posteriormente, no Cruz 
Grande e Ponte Alta. Os in-
vestimentos serão de cerca de 
R$ 11 milhões, benefi ciando 
toda a população.

Na parceria, está previs-
ta  a construção de creches, 
escolas, quadras e ginásios. O 

governo paulista garantiu que 
o investimento será realizado 
no Distrito de Moreira César. 

Prefeitura busca 
desenvolvimento

dos bairros
O prefeito comunicou ao 
governador que pretende re-
alizar muitas obras na cida-
de e que vem promovendo 
reuniões com a população, 
para defi nir as prioridades 
nos bairros e ouvir os an-
seios da população. “Já sa-
bemos o que vamos realizar, 

mas é sempre bom ouvir a 
população, pois aí as chan-
ces de errar diminuem”, co-
mentou o prefeito. 

“Essa iniciativa de es-
tar nos bairros é muito boa, 
mostra que é um governo 
transparente e voltado para 
o munícipe”, afi rmou o go-
vernador,  informando que 
deverá manter um novo en-
contro com o prefeito no Pa-
lácio do Governo, para dar 
prosseguimento à pauta re-
lativa à Pindamonhangaba.

Os inúmeros investi-
mentos realizados na ci-
dade já estão garantindo 
a abertura de muitas va-
gas no mercado de traba-
lho da cidade. Com obras 

em pleno andamento, mui-
tos funcionários já foram e 
estão sendo contratados, 
conforme informações do 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador.

Habitação, Educação e Saneamento Básico

Prefeito confi rma empreendimentos e garante geração de novos empregos

GARANTIA DE NOVOS EMPREGOS

JOÃO CARLOS RIBEIRO SALGADO

 Em entrevista ao 
jornal Tribuna do 
Norte, o prefeito de 
Pindamonhangaba fez 
questão de destacar 
que além de atender     
os bairros e garantir 
novas obras que da-
rão qualidade de vida 
para a população vem 
trabalhando com se-
riedade na geração de 
novos empregos na 
cidade.

“Estamos vivendo 
um ano intenso. Além 
da chegada do shopping, 
que vai gerar mais de 
1.200 empregos dire-
tos, teremos o Tenda 
Atacadista e a Dici-
co”, afi rmou o prefei-
to. As obras de cons-
trução deverão estar 

André Nascimento

Cíntia Camargo

Célia Lima Célia Lima

concluídas até o fi nal 
do ano, gerando muitos 
novos empregos e ala-
vancando o crescimen-

to da cidade. 
“A nossa prioridade 

é tentar, ao máximo, 
empregar as pessoas da 

nossa cidade, que  pre-
cisam estar preparadas 
para o crescimento ace-
lerado de um mundo 

cada vez mais globali-
zado. Estamos fi rmando 
parcerias para atender 
esta grande demanda”, 

comentou.
As informações fo-

ram confi rmadas pela 
Secretaria de Desen-

volvimento Econômi-
co, que   salientou os 
inúmeros outros conta-
tos que vem mantendo 

com novas empresas 
que deverão se instalar  
em Pinda. A secretaria 
adiantou que, em breve, 

será anunciada a cons-
trução de um novo hotel 
nas imediações do bair-
ro do Socorro.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está desenvolvendo 
projetos de qualificação profis-
sional para que a população, 
especialmente os jovens, 
tenha acesso ao concorrido 
mercado de trabalho.

Para ter acesso aos cursos 
profissionalizantes e as bolsas 
de estudo oferecidas pela 
Administração Municipal, por 
meio de instituições de ensino, 
os interessados passam por 
um processo de seleção que 
envolve diversos fatores. O 
objetivo da Prefeitura é dar 
oportunidade ao maior número 
de pessoas e ajudá-las a con-
quistar um emprego. 

A atual administração 
implantou um programa de 
bolsas para alunos univer-
sitários, através de projeto 
aprovado pela câmara e deu 
continuidade aos já existentes 
para cursos técnicos e profis-
sionalizantes.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL É PRIORIDADE

Assessoria Novelis

Governantes discutem parceria

Visita na Fatec garantiu ampliações

Obra da duplicação na avenida NS do Bom Sucesso será entregue em outubro

Funcionários fi nalizam pavimentação nas imediações do bairro Ouro Verde
Shopping vai gerar 1200 empregos diretos e será inaugurado em novembro Prefeito de Pinda confi rma investimentos na cidade Ampliação da Novelis, no valor de US$ 340 milhões, gerou novos empregos

Futuras instalações do Tenda e DicicoPrefeitura garante qualifi cação a estudantes para novos empregos

Reuniões com estudantes após processo seletivo de bolsas 

Investimentos de R$ 25 milhões vão garantir duplicação da “Manoel César Ribeiro” Serviços de recapeamento e acostamento garantem segurança a motoristas

Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima

André Nascimento

Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima
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Conferência Municipal de Saúde
Grupo 1 – Intersetorialidade: Edu-
cação, Cultura, Esporte e Lazer e 
Assistência Social – Juntos para 
Avançar.
● Implantar o projeto “saúde na es-
cola”:
- avaliação multiprofissional anual;
- grupos educativos (prevenção da 
gravidez precoce/ álcool e drogas/ 
DST AIDS e outros) com ampla di-
vulgação;
● Criar parcerias com a saúde e 
casa do jovem; 
● Reforçar a implantação da acade-
mia da saúde;
● Criar mutirões descentralizados, 
ou seja, nos centros comunitários, 
salões, igrejas e escolas;
● Implantar o projeto de AMIs por 
pólos (Cidade Nova, Araretama, 
Moreira César e Centro), com área 
limitada (cercada), para maior se-
gurança da população e com o 
acompanhamento de um educador 
físico por AMI com horários pré-es-
tabelecidos, nos períodos da manhã 
e noite. Com ampla divulgação do 
projeto;
● Inter-relacionar os setores de 
saúde, educação e cultura para pro-
moção e prevenção de pais e filhos 
através de teatros e eventos (den-
gue, DST, drogas, gripe, gravidez);
● Fortalecer a relação das ações 
de saúde entre os setor privado e 
público (campanha de vacinação, 
alcoolismo, dependência de drogas, 
DST);
● Workshops nas escolas munici-
pais e estaduais;
● Implantar a economia solidária 
(parceria: desenvolvimento econô-
mico, saúde e assistência social);
● Colocar na grade escola a matéria 
“Saúde Pública” nas escolas muni-
cipais;
● Criar instrumentos de Educação e 
Prevenção AD desde o ensino fun-
damental até a universidade;
● Ressocialização através de em-
presas para com dependente quí-
mico.

Grupo 2 – Rede de Apoio Psicosso-
cial (Saúde Mental): do anonimato 
para o conhecimento.
● Capacitação de todos os profis-
sionais que trabalham na saúde 
mental;

● Aumentar o número de profissio-
nais da rede psicossocial (psiquia-
tras, psicólogos, assistentes sociais, 
serviço de enfermagem);
● Instituir no atendimento do Caps o 
psiquiatra infantil;
● Reformular o protocolo de (saú-
de e educação) com as crianças e 
atendimento de todos os pacientes 
com transtornos psiquiátricos e AD 
(álcool e drogas);
● Instituir o serviço educacional e 
preventivo familiares;
● Instituir o Caps AD 24 horas e 
Caps Infantil;
● Instituir na UPA 24 horas uma ala 
que acolha o paciente e familiar para 
desintoxicação 72 horas, incluindo o 
teste toxicológico; 
● Instituir urgente a casa de acolhi-
mento AD;
● Instituir o plano municipal AD - Co-
mad;
● Readequar as atividades das ca-
sas de Jovens às necessidades dos 
dependentes químicos.
● Implantar o Centro de Recupera-
ção AD (álcool e droga); 
● Instituir na UPA 24 horas uma ala 
que acolha o paciente e familiar para 
desintoxicação 72 horas, incluindo o 
teste toxicológico;
● Criar referências regionais de 
apoio psicossocial para regulação 
das vagas;
● Readequar e ampliar a área físi-
ca do Ambulatório de Saúde Mental 
para melhor acolhimento e atendi-
mento dos pacientes;
●Implantação do Programa de Saú-
de dos Adolescentes;
● Reservar leitos de urgência e 
emergência para dependentes quí-
micos até 72 horas no Pronto So-
corro;
● Implantação de leitos psiquiátricos 
em hospital geral conforme portarias 
vigentes.

Grupo 3 – Nossa porta de entrada, 
como está? (Acessibilidade, Huma-
nização, Acolhimento, Prevenção, 
Direitos e Deveres...) Como pode-
mos avançar?
● Melhorar o serviço de comunica-
ção e informatização das unidades;
● Reimplantar (Regionalizar) o ser-
viço de coleta de exame laborato-
rial (pelo menos em quatro regiões 

distintas para atender as Unidades 
circunvizinhas ) no bairro; 
● Implantação de serviço 24 horas 
de laboratório de análises;
● Farmácia descentralizada (doses 
certas e complementares); Farmá-
cia Regionalizada
● Reforçar a implantação da farmá-
cia popular em Moreira César;
● Ampliar as equipes de saúde da 
família com todo suporte preconiza-
do pelo Ministério da Saúde (veícu-
los, funcionários, médicos intercor-
ristas);
● Reforma de todas as unidades de 
saúde com acessibilidade; 
● Auxílio aos pacientes que são 
transportados ao PS para que os 
mesmos tenham retorno adequado 
ao seu domicílio;
●Garantia de transporte para to-
dos os pacientes com restrição, 
sob critérios específicos, para 
locomoção até o atendimento da 
saúde.
● Capacitação permanente de todos 
os profissionais do SUS, tanto no 
aspecto técnico como na humaniza-
ção do atendimento;
● Implantar Sistema de informação 
do SUS, com ampla divulgação dos 
“Direitos e Deveres” dos usuários, 
profissionais, prestadores e gesto-
res;
● Implantar protocolos de processo 
de trabalho desde o acolhimento até 
os serviços de referência;
● Criar grupos de estudo para a 
atualização de protocolos entre a 
atenção básica, especializada e ur-
gência e emergência;
● Fortalecer e reativar os conselhos 
gestores das unidades de saúde, 
desde a atenção básica até o servi-
ço de internação;
● Implantar o serviço de acolhi-
mento e classificação de riscos nas 
portas de entrada, atenção básica, 
especializada, pronto atendimento 
e pronto socorro, fortalecendo a hu-
manização;
● Implantar serviços unificados de 
protocolo para todos os PSFs;
● Implantação do ponto eletrônico 
em todas as unidades de saúde, 
para todos os profissionais;
● Viabilizar a mudança da farmácia 
popular para uma região de melhor 
acesso da população.

● Rever o modelo de distribuição de 
todos os medicamentos do municí-
pio – o remédio tem que chegar até 
o paciente;
● Instituir uma mesa de negociação 
com a regulação, controle social e 
especialistas do CEM em 60 dias, 
para a criação de protocolos para 
agendamento de consultas e exa-
mes e encaminhamentos;
● Instituir um atendimento de inter-
corrência na região;
● Agilidade na marcação de exames 
(suprimir);
● Implantar a política do acolhi-
mento humanizado e melhor capa-
citação para os profissionais das 
secretarias de Saúde, Educação e 
Promoção Social;
● Implantar caixa de sugestões em 
todos os serviços de saúde, sob a 
responsabilidade do Conselho de 
Saúde – COMUS;
● Garantir a obrigatoriedade de im-
plantação e pleno funcionamento 
dos Conselhos Gestores em todas 
as Unidades de SAÚDE DESDE A 
ATENÇÃO BÁSICA ATÉ A REDE 
HOSPITALAR. Conf. Lei federal já 
existente e se necessário a criação 
de Lei Municipal;
● Adequação da área física interna 
e externa da oftalmologia com co-
bertura;
● Contratação de Urologistas.

Grupo 4 – Especialidade como dis-
positivo suplementar da Atenção 
Básica.
● Fortalecer o serviço preventivo de 
Saúde Bucal com a criação do pro-
grama de detecção do câncer bucal 
em toda a atenção básica;
● Criar um dispositivo de controle e 
avaliação das guias de referência e 
contra-referência, orientando a re-
gulação dos encaminhamentos por 
cores específicas;
● Criar serviços de fisioterapias re-
gionalizados;
● Efetivar a implantação de duas 
unidades do programa melhor em 
casa (PAD);
● Formular uma política de as-
sistência farmacêutica desde a 
atenção básica até a alta comple-
xidade;
● Implantar o centro de especialida-
des no Cisas;

● Oferecer o primeiro acolhimento 
psicológico na região;
● Garantir o acesso aos medica-
mentos de acordo com o tratamento 
específicos para cada paciente de 
conforme com o seu diagnóstico e 
os avanços tecnológicos;
● Aumentar o número de especia-
listas das equipes matriciais nas 
ESFs;
● Aperfeiçoar e aferir o atendimento 
das ESFs;
● Descentralizar as pequenas cirur-
gias;
● Melhorar atenção psicossocial das 
gestantes adolescentes e de auto-
-risco;
● Implantação de AME no município;
● Reorganizar o serviço de especia-
lidade:
- contratação de mais especialistas;
- capacitação dos profissionais
● Ampliar os serviços de fisioterapia 
(e terapia ocupacional) com instala-
ção de hidroterapia e atendimento 
domiciliar. 

Grupo 5 – Urgência e Emergência: 
uma porta de entrada diferenciada – 
Conceitos e distinções.
● Implantar o serviço de Pronto 
Atendimento Odontológico de cor-
po presente, no Pronto Socorro e 
P.A.de Moreira César;
● Reforçar a implantação de unida-
de de pronto atendimento na região 
leste do município;
● Implantar a Política de Mapea-
mento e Classificação de Riscos nos 
serviços de Urgência e Emergência 
– priorizar;
● Reforçar serviço de laboratório 
rápido para atender os prontos aten-
dimentos;
● Reforçar a implantação do Serviço 
de SAMU;
● Criar protocolo de fluxo e atendi-
mento, desde atenção básica até 
emergência (protocolo de acolhi-
mento);
● Adequar condições dos veícu-
los de transportes de emergên-
cia, desde materiais e equipa-
mentos;
● Capacitação de funcionários em 
urgência e emergência;
● Implantação imediata de uma sala 
de estabilização com equipamen-
tos efetivos para o atendimento de 

emergência com manutenção pre-
ventiva;
● Transformar pronto atendimento 
em pronto socorro em Moreira Cé-
sar;
● Colocar no contrato com a Santa 
Casa a necessidade dos médicos 
de retaguarda ficar de corpo presen-
te no pronto socorro;
● Colocar no contrato com a Santa 
Casa a implantação do pronto so-
corro infantil com área física separa-
da do pronto socorro adulto;
● Criar ala específica para perma-
nência de pacientes com distúrbios 
mentais até a sua transferência (se-
parados dos leitos gerais);
● Criar central de comunicação (rá-
dio) nos transportes de urgência e 
emergência;
● Aquisição de duas ambulâncias 
fixas para atendimento exclusivo de 
urgência e emergência;
● Manutenção preventiva dos ve-
ículos e equipamentos das ambu-
lâncias;
● Implantação de comissão técnica 
em urgência e emergência;
● Instituir uma comissão técnica 
com profissionais da rede municipal 
para acompanhar o convênio com 
a Santa Casa (internação e pronto 
socorro);
● Criar serviços de intercorrência 24 
horas – até a construção das UPAs;
● Qualificar o serviço do pronto so-
corro:
- médicos;
- enfermeiros;
- equipamentos;
- implantação de mapeamento de 
risco;
● Equipar e qualificar os profissio-
nais que trabalham nas ambulân-
cias;
● Reforçar a implantação das UPAs 
24 horas com referência de labora-
tório 24 horas.
● Implantação da casa das gestan-
tes em Pindamonhangaba;
● Que toda a gestante tenha acesso 
direto a Maternidade da Santa, sem 
ter que passar pelo Pronto Socorro;
● Que o contrato da Santa Casa, 
após ter sido elaborado e antes 
de ser aprovado em Sessão de 
Câmara de Vereadores, seja reali-
zada audiência pública para apre-
ciação.

Propostas dos grupos

31 de julho de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Depu-
tado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classifica-
ção, 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 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  16/08/2013 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

86º LUCIANA BENEDITA SILVERIO DE MELLO

RUA WALDOMIRO MARCONDES, 272 – CASTOLIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-550

EDSON MACEDO DE GOUVÊA 
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Depu-
tado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classifica-
ção, 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 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  16/08/2013 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

85º MARIA DAS GRAÇAS FRANÇA DOS SANTOS
RUA MAESTRO CARLOS GOMES, 115 – SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-290
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL
Os ex-colabores da empresa Nobrecel S/A Celulose Papel convidam os interessados em participar da Fun-
dação da Cooperativa de Trabalhadores de Produção de celulose e Papel a comparecerem, dia 10 de 
agosto de 2013, das 13 às 17 horas, Ginásio de Esportes Juca Moreira, rua Gustavo de Godoy, s/n , centro.

LICENÇA DA CETESB
ZUIKO INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença 
de Operação N° 3004110, válida até 05/08/2016, para Usinagem (torno, fresa, etc.), serviço de 
à RUA ONZE, 100, IPIRANGA, PINDAMONHANGABA.

PORTARIA GERAL Nº 4.080, DE 31 DE JULHO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e de acordo com a Lei nº  4.793, de 21 de maio de 2008, em seu artigo 5º,  alterada pela 
Lei nº 4.827, de 15 de julho de 2008 e Lei nº 5.433, de 05 de setembro de 2012,

R E S O L V E :
Art. 1º - N O M E A R os Senhores abaixo indicados para constituírem o CONSELHO GESTOR 
DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – FHIS, a saber:
I - REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL:
a) SECRETARIA DE HABITAÇÃO
– Kennedy Flores Campos
– Rafael Goffi Moreira
b) SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
    – Urbano Reis Patto
c) SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
– Edson Fernandes Nogueira
d) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
– Leila Regina Saquetti
e) SECRETARIA DE FINANÇAS 
– Sidervan Luís Alves
f) SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
– Carlos Daniel Zenha de Toledo
g)  ASSOCIAÇÃO DE BAIRROS
– Eleandro Henrique de Souza 
– José Esaur de Freitas
h) ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
– Elias Georges Kassab Junior
i) ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
– Amauri José da Silva
j) CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-CREA
– Wilson Tomizawa
Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2013.

Vito Ardito Lerário 
Prefeito Municipal

Kennedy Flores Campos
Secretário de Habitação 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 31 de julho de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo Interno nº 26440/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA INTERNA Nº 9.297, DE 30 DE JULHO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e com fundamento na alínea “c”, §4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de novembro de 
2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho do servidor municipal, concur-
sado, Sr. Odirley Pereira dos Santos, auxiliar de administração, pelo prazo de 2 (dois) anos, a 
contar de 30 de julho de 2013.
Esta portaria entra em vigor nesta data.,
Pindamonhangaba, 30 de julho de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa 
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de julho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Processo  Externo nº 14258/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO DE 06 DE AGOSTO DE 2013.
“Dispõe sobre decretação de Título “Hóspede Oficial do Município”
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e, 
Considerando que o Rotary Club de Pindamonhangaba Princesa do Norte receberá a visita do 
Governador do Distrito 4600 de Rotary Internacional.
Considerando que Pindamonhangaba será honrada com a presença ilustre do Senhor Gover-
nador do Distrito 4600 de Rotary Sr. Janilson Dias Teixeira e sua esposa Sra. Therezinha Dias 
Teixeira,

D E C R E T A :
Ficam considerados HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO o Governador do Distrito 4600 de 
Rotary Sr. JANILSON DIAS TEIXEIRA e sua esposa Sra. THEREZINHA DIAS TEIXEIRA, no dia 
08 de agosto de 2013.

Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 06 de agosto de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO PARA A 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS – Con-
selho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem na 8ª reunião Ordinária de 
2013, a realizar - se:
Dia:   14/08/2013      (quarta-feira)               
Horário:  17h00 
Local: CIAS – Centro Integrado de Assistência Social
 (Setor Executivo dos Conselhos Municipais)
Pauta: 
— Informes 
— Leitura de Ata
— Prestação de Contas verba estadual 2013 – 1º semestre
— Demonstrativo físico financeiro MDS 2012
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho
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”

Carmem Silvia de Paula Alves - Presidente

CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Daniela Gonçalves
Em reta final de apren-

dizado, os alunos da segun-
da edição do Nosso Bairro 
preparam os materiais que 
aprenderam a confeccionar 
durante um mês de aulas.

Instalado no loteamen-
to Cícero Prado CDHU, em 
Moreira César, o projeto 

Daniela Gonçalves
Com o objetivo de sen-

sibilizar os munícipes com 
relação ao potencial turístico 
da cidade,  participantes do 
City Tour Histórico foram 
conhecer as atividades que 
são desenvolvidas no proje-
to Nosso Bairro, atualmente 
instalado em Moreira César.

Desta vez o público par-
ticipante foi uma equipe do 
Cpic - Centro de Práticas In-
tegrativas e Complementa-

res, formada por moradores 
de outros bairros, que teve a 
oportunidade de conhecer as 
ações sociais que são desen-
volvidas no projeto.

Juntos, os visitantes 
puderam trocar experiên-
cias com a comunidade 
que realiza os cursos pro-
fissionalizantes oferecidos 
gratuitamente no Nosso 
Bairro, com uma parada 
para momentos de reflexão 
e terapia. 

Maria Fernanda Munhoz
Manter a cidade limpa e 

bem cuidada é uma das pre-
ocupações da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. Dessa 
forma, as equipes da Secreta-
ria de Obras e Departamento 
de Serviços Municipais estão 
constantemente trabalhando 
para a manutenção de diver-
sas ruas e prédios públicos. 

Na semana entre os dias 
1º e 7 de agosto, as equipes 
da Prefeitura realizaram a 
varrição e retirada de mato 
nas ruas do Jardim Bela Vis-
ta, Mombaça II e Boa Vista; 
limpeza e retirada de entulho 
nas ruas do Nova Esperança, 
Araretama; além de capina e 
varrição na rua Martim Ca-
bral, no centro, e roçada no 
Campo Belo. Também foram 
feitas varrição, limpeza e ro-
çada nas escolas municipais 
do Lessa, do Maria Áurea e 
do Cerâmica.  

Na mesma época, as pra-
ças do Santana, Cidade Nova, 
São Miguel Arcanjo e José 
Ezequiel da Silva, no Arare-
tama, receberam os serviços 
de varrição, limpeza, roçada 
e capina. As equipes realiza-
ram ainda: limpeza, capina, 
varrição e roçada nas áreas 
verdes do CDHU Araretama, 
Monsenhor Benjamin Biten-

Maria Fernanda Munhoz
Três travessas e uma ave-

nida no Feital receberam, no 
mês de julho, obras de me-
lhorias, com a instalação de 
galerias, construção de guias 
e sarjetas, e pavimentação. As 
obras foram realizadas pela 
Prefeitura, por meio da Sub-
prefeitura de Moreira César.

A travessa João Cantonei-
ro, a travessa 11 e a via pro-
jetada receberam mais pavi-
mentação, guias e sarjetas. 

Alunos preparam materiais para o 
encerramento do ‘Nosso Bairro’

atendeu também os morado-
res do Liberdade e do Terra 
dos Ipês II.

Para a festa que acontece 
neste sábado (10), os alunos 
focaram na confecção dos 
produtos  que serão expostos 
e apresentados.  No sábado 
também será feito um dia 
de Ação Social em parceria 

com a Fapi  – Faculdade de 
Pindamonhangaba, que dis-
ponibilizará atendimentos 
odontológicos e sociais gra-
tuitos.

Além disso, na sexta-fei-
ra (9), sábado (10) e domin-
go (11), será montado um 
posto de atendimento para 
retirada gratuita de RG.

Durante a mostra do final 
de semana, os “oficineiros” 
entregarão aos participantes 
o certificado de conclusão 
da modalidade escolhida. A 
tenda do Nosso Bairro está 
localizada na rua Raul Ra-
belo, esquina com a avenida 
Benedito Bernardo, 41, no 
CDHU.

City Tour visita o projeto 

Alunos durante confraternização do projeto Oficina de unha decorada teve grande procura

Escolas, praças e ruas da cidade 
recebem varrição, capina e roçada

court, também no Ararareta-
ma, lateral e área do INSS, 
no centro, e nos bairros Cida-
de Nova e Vila Suíça. 

O campo de futebol e 
a rua de acesso ao bairro 
Araretama receberam roça-
da e capina, e outra equipe 
realizou a varrição na parte 
interna do Cemitério Muni-
cipal. Também foram feitas:   
limpeza da boca de lobo da 
rua São Bento do Sapucaí, 

Varrição e retirada de mato nas ruas do Jardim Bela Vista

Divulgação

No total, foram mil metros de 
obras, com um investimento 
de R$ 351 mil.

A Prefeitura atuou em 
parceria com a Sabesp, que 
entrou com o material para 
a rede de esgoto (tubulação 
PVC, aduelas de concreto e 
tampão de ferro fundido) e 
para rede de água (tubulação 
PVC e registro de manoplas). 
Com isso,  foi construída es-
trutura de rede de água e es-
goto para futuras ligações e 

ligações de ramais.
A avenida Burity, conhe-

cida como Novelis – Atana-
zio, recebeu a obra de 500 
metros de galeria, com diâ-
metro de 1 metros e 1 km de 
extensão. O investimento foi 
de R$ 3,4 milhões.

Vias públicas do Feital recebem asfalto e galeria

no Alto Cardoso, e a nivela-
ção e colocação de pedra no 

centro esportivo do bairro 
Cidade Nova.

Nesta semana, o Pega 
Tudo está realizando a lim-
peza geral e retirada de en-
tulho no Araretama, Arco-
-Íris e Nova Esperança. Até 
o momento, mais de 70 ca-
minhões de entulho foram 

retirados dos bairros. 
Na próxima semana, en-

tre os dias 12 e 15 de agos-
to, a equipe do Pega Tudo 
estará nos bairros Cidade 
Jardim, Jardim Princesa e 
Lago Azul.

Pega Tudo no Cidade Jardim

Célia Lima

Célia Lima

Daniela Gonçalves Daniela Gonçalves

Divulgação

Após a instalação 
das galerias, 

foi feita a 
pavimentação 

asfática

Maria Fernanda Munhoz 
Pindamonhangaba 

possui uma grande quan-
tidade de estradas rurais 
e todas recebem, perma-
nentemente, a manuten-
ção da Prefeitura, visan-
do oferecer vias em boas 
condições de tráfego aos 
moradores.

Além dos serviços 
como patrolamento e cas-
calhamento, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba finali-
zou, neste mês a pavimen-

tação de 2 km da estrada 
José Machado de Andrade, 
no Trabiju, e mais 2 km 
na estrada José Ferreira 
Lopes, no Malacacheta. 
Somando, o investimento 
com as duas obras ultrapas-
sa R$ 2 milhões.

Com o investimento, a 
administração municipal 
finaliza um serviço que 
deverá beneficiar a loco-
moção das pessoas que 
moram ou transitam por 
aquelas regiões. 

Estradas
rurais recebem 
investimento

Grupo de Pinda durante visita ao projeto social

Boas estradas contribuem para evitar acidentes
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Maria Fernanda Munhoz
O final de semana em Pin-

damonhangaba está mais cul-
tural. No sábado (10) e no do-
mingo (11), o projeto Teatro 
nos Parques estará na cidade, 
com apresentações gratuitas 
de teatro na praça do Cisas e 
no Bosque da Princesa. 

O Teatro nos Parques é 
um projeto com patrocínio da 
Gerdau e realização da Coo-
perativa Paulista de Teatro, 
da Secretaria de Estado da 
Cultura (através do ProAC) 
e apoio da TV Globo. O pro-
jeto está sendo trazido para 
Pindamonhangaba pela Pre-
feitura, por meio da Secreta-
ria de Educação e Cultura e 
Departamento de Cultura. 

As cidades contempladas 
neste ano são: São José dos 
Campos, Mogi das Cruzes, 
Araçariguama, Osasco, San-
to André, Pindamonhangaba, 
Diadema, São Caetano do 
Sul, Guarulhos, Sorocaba e 
São Paulo.

Maria Fernanda Munhoz
A biblioteca pública mu-

nicipal “Vereador Rômulo 
Campos D´Arace” realizou, 
na quarta-feira (7) o curso 
“A Leitura da Poesia”, em 
parceria com o Sistema Es-
tadual de Bibliotecas Públi-
cas de São Paulo (SisEB), do 
governo do estado. O curso 
gratuito foi ministrado pela 
psicóloga e educadora Rebe-
ca Gelse Rodrigues.

O curso teve a participa-
ção de 40 pessoas, de Pinda, 
Lorena, Guaratinguetá, Pi-
quete, Roseira, Tremembé 
e Jacareí. O objetivo foi tra-
balhar os caminhos ligados 
às manifestações da poesia, 
para que se retire dela toda a 
expressão necessária a sua in-
terpretação oral e gestual. 

De acordo com a gerente 
de bibliotecas, o curso supe-

Maria Fernanda Munhoz
Durante o mês de agos-

to, a atração do espaço cul-
tural na sede da Prefeitura 
de Pindamonhangaba é a 
exposição do artista João 
Bosco Messias. Morador do 
Distrito de Moreira César, 

o artista está expondo um 
pouco de seu acervo pesso-
al, por meio de trabalho em 
óleo sobre tela. 

A visitação é aberta a 
todos, de segunda a sexta-
-feira, das 8 às 17 horas, até 
o final deste mês.

Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba rece-

be, até 30 de setembro, a ex-
posição “Patrimônio Paulis-
ta: Litoral e Vale do Paraíba”, 
com documentação fotográfi-
ca e textual que retrata patri-
mônios históricos paulistas, 
como o Palacete Visconde 

da Palmeira, sede do Museu 
Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina, 
onde a mostra se realiza. 

A itinerância acontece 
em parceria com o Museu da 
Casa Brasileira, instituição da 
Secretaria de Estado da Cultu-
ra, e o Sisem-SP - Sistema Es-

tadual de Museus. As fotogra-
fias são de Iatã Cannabrava 
e os textos da cientista social 
Margarida Cintra Gordinho, 
presentes no livro homônimo 
que deu origem à mostra. 

A visitação é gratuita, de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas.

Final de semana tem “Teatro nos 
Parques” em Moreira e no Bosque

No sábado, às 15 horas, será 
apresentada na praça do Ci-
sas, em Moreira César, a peça 
“Anuário Imaginário”, com a 
Cia Baitaclã. O fio condutor do 
espetáculo é o calendário e as 
diversas manifestações popu-
lares que ocorrem de janeiro a 
dezembro. Divertidos persona-
gens entram em cena e con-
duzem o público a vivenciar 

festejos, relembrando e redes-
cobrindo canções, costumes e 
tradições do povo brasileiro. 

A peça tem censura livre 
e duração de 50 minutos. Fa-
zem parte da Cia Heraldo 
Firmino, João Henrique In-
venção, Monique Franco e Sa-
bryna Mato Grosso. A direção 
é de Heraldo Firmino e a au-
tora é Sabryna Mato Grosso.

Anuário Imaginário

Ciranda das Flores
No domingo, também às 15 

horas, o Bosque da Princesa re-
cebe a peça “Ciranda das Flo-
res”, da Cia Prosa dos Ventos. 
O espetáculo conta que, num 
certo dia nublado, Dona Jardi-
neira e Sr. Semeador, apaixo-
nados um pelo outro mas sem 
ter coragem de declararem 
seu amor, conversam felizes 
no jardim. De repente, discu-

tem por causa de uma planti-
nha, fazendo com que o sonho 
e a realidade se misturem, cau-
sando uma grande confusão. 

A peça também tem censura 
livre e 45 minutos de duração. 
Fazem parte do elenco: Cristiano 
Gouveia, Elcio Rodrigues e He-
lena Ritto. A direção é de Fabio 
Brandi Torres e os autores são He-
lena Ritto e Fabio Brandi Torres.

Biblioteca realiza curso para leitura de poesia

rou as expectativas em termos 
de conteúdo. “Conseguimos 
visualizar como a poesia é 
importante em ambiente de 

bibliotecas e nas salas de aula. 
É um recurso didático impor-
tantíssimo para o processo de 
ensino-aprendizagem”, disse, 

destacando que o curso pro-
porcionou encontro entre pro-
fissionais de áreas correlatas e 
troca de experiências. 

Museu inicia exposição sobre patrimônio paulista

Maria Fernanda Munhoz
O espetáculo “Missa 

Leiga” encerra as apre-
sentações desta temporada 
no centro comunitário do 
Bosque, no sábado (10) e 
domingo (11), às 20 horas. 

Com entrada gratuita, 
o “Missa Leiga” é uma 
adaptação de Alberto San-
tiago, do texto do drama-
turgo Chico de Assis, es-
crito na década de 70 e que 
critica a ditadura militar. A 
releitura traz a reflexão so-
cial, cultural e psicológica 
da sociedade em que vi-
vemos, com as angústias, 
intolerâncias e passividade 
perante as injustiças aco-
metidas nos dias atuais. 

As apresentações são 
realizadas pela Cia Anti-
-Horário de Teatro, de 
Pindamonhangaba, e têm 
o apoio da Secretaria de 
Educação e Cultura e do 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura. 

“Missa Leiga” 
encerra 
apresentações no 
Bosque

Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima

Exposição de João Bosco 
Messias segue durante o mês

Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba re-

aliza, no sábado (10), a 3ª 
Conferência Municipal de 
Cultura, com o tema “Uma 
Política de Estado para a 
Cultura: Desafios do Sis-
tema Municipal de Cul-
tura – Construindo juntos 
o futuro que queremos”. 
O evento será das 8 às 17 
horas, na Etec João Gomes 
de Araújo. A organização é 
da Prefeitura, por meio do 
Departamento de Cultura, 
com apoio do Conselho 
Municipal de Cultura. 

Fazem parte da pro-
gramação da conferência 
as palestras sobre cida-
dania e direitos culturais, 
com o presidente da Fun-
dação Cassiano Ricardo, 
Alcemir Palma, e sobre 
implementação do Siste-
ma Nacional de Cultura, 
com um representante do 
Ministério da Cultura. 
Durante o evento, ainda, 

serão divididos grupos de 
trabalho para a elaboração 
de propostas em cada um 
dos quatro eixos temáticos 
e eleição dos delegados 
que representarão Pinda-
monhangaba na fase esta-
dual da conferência. 

A participação é gra-
tuita e todas as pessoas 
que têm interesse em co-
laborar para a melhora 
da área cultural na cida-
de podem participar. As 
inscrições puderam ser 
feitas até quinta-feira (8), 
pelo site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br, onde 
também se encontram o 
regulamento e os eixos 
temáticos que serão dis-
cutidos na conferência. 
Até sexta-feira (9), as ins-
crições podem ser feitas, 
pessoalmente, no Depar-
tamento de Cultura, rua 
Dr. Campos Sales, 530, 
centro. Informações pelo 
telefone (12) 3642-1080.

Pinda discute políticas 
para Cultura em 
Conferência Municipal

FabioBrandiTorresRafaelCanuto

Mais de 30 pessoas participaram do curso, do Sistema Estadual de Bibliotecas

A mostra está aberta a visitação até o final de setembro, com entrada gratuita

Artista participou de coletiva com a imprensa, dia 5
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Quem acom-
panhou a traje-
tória de Lucia-
no de Oliveira 
Jr. sabe quantas 
d i f i c u l d a d e s 
ele superou em 
sua vida. Uma 
delas é a razão 
dessa história: 
ter a guarda 
das duas fi lhas, 
Alana (13) e 
Larissa (9).

Assim que a 
fi lha mais nova 
completou um 
ano e três me-

A vida é uma caixinha de 
surpresas. Ela é muito mais 
do que um bloco de notas e 
ninguém consegue fazer um 
roteiro completo do que vai 
viver, pois pode se mostrar 
um caminho sinuoso.

Foi exatamente isso que 
aconteceu com Marcos Vi-
nícius Ribeiro: a vida lhe 
pregou uma peça há quatro 
anos, quando a esposa saiu 
para trabalhar de moto, coli-
diu com um ônibus e faleceu, 
o deixando sozinho com uma 
fi lha de cinco anos, a peque-
na Giovana.

Marcos se sentiu perdido. 
Apesar de ser acostumado a 

No próximo domingo (11) va-
mos comemorar o Dia dos Pais. 
Para marcar a data, a Tribuna do 
Norte preparou uma reportagem 
especial que retrata a realidade de 
homens que tiveram a vida trans-

formada após a paternidade.
Por circunstâncias da vida, 

Marcos e Luciano tiveram de en-
carar de frente, e sozinhos, a mis-
são de criar seus fi lhos. Flávio, por 
sua vez, embora não tenha plane-

jado, assumiu a responsabilidade 
de cuidar de uma fi lha que não era 
sua. Já Bruno, faz um “treinamen-
to intensivo” com suas pequenas, 
do amor, lealdade e proteção que a 
paternidade requer.

Esses quatro homens comuns 
vivem, diariamente, as alegrias 
e angústias que todos os pais en-
frentam e através deles, nossa re-
portagem presta sua homenagem a 
todos os leitores que são pais.

Pai para toda obra

Textos: Aiandra Alves Mariano e Ana Camila Campos Fotos: Arquivos pessoais

Marcos Vinicius: o pai multiuso

ses, ele e a esposa decidiram 
se separar. As fi lhas inicial-
mente foram morar com a 
mãe, mas depois de um tem-
po, voltaram a viver com 
Luciano.

O pai, então, mudou toda 
sua rotina por causa das me-
ninas. Hoje ele cozinha e faz 
questão de cuidar do cardá-
pio delas para que tenham 
uma alimentação saudável. 
Mas também não deixa de 
agradar. “Percebi que elas 
não comiam feijão branco e, 
um dia, decidi fazer o teste 
com o preto. Elas adoraram. 
Agora, em casa só entra o fei-

cuidar da fi lha e da casa, pois 
os horários da esposa e dele 
sempre foram diferentes, a 
idéia de fazer isso sozinho o 
assustou.

Ele conta que desde esse 
difícil recomeço, apesar da 
pouca idade, Giovana foi sua 
companheira e, por muitas 
vezes, foi ela quem o conso-
lou. “Ela esteve sempre do 
meu lado. Via que eu estava 
chorando e me consolava, e 
deveria ser o contrário.”

Marcos lembra que a me-
nina amadureceu muito rápi-
do e que não dá trabalho. É 
boa aluna e quando o assun-
to é escola, ele a incentiva 

Bruno Zanin: o pai animal

jão preto”, comenta.
Pai amigo, sempre pro-

cura argumentar e explicar 
tudo para as duas. Ele é o 
confi dente que até mesmo 
sabe (e palpita) sobre as pa-
queras. 

Ele relembra uma das 
maiores difi culdades ini-
ciais foi cuidar do guarda 
roupas das meninas. Com 
difi culdades para escolher 
os “looks” para as fi lhas, 
teve de contar com a ajuda 
de amigos e até dos lojistas. 
Pouco a pouco, entre brin-
cadeiras, erros e muita ob-
servação, ele foi descobrin-

Luciano Jr: o pai descolado

muito. “Digo que ela precisa 
tirar boas notas e se dedicar. 
Eu também voltei a estudar. 
Ano passado terminei o En-
sino Médio e agora estou cur-
sando uma faculdade. Não é 
por ego nem por nada, é para 
poder sempre dar um futuro 
melhor para minha fi lha”, 
ressalta.

Marcos trabalha à noite 
e faz faculdade de manhã e 
precisa contar com a ajuda 
da família para cuidar da fi -
lha. Apesar da correria, ele 
se considera um bom pai, 
mas conta que às vezes se 
pega pensando que poderia 
ser melhor. “Às vezes, quan-

do vou dormir, eu acho que 
posso fazer um pouco mais. 
Devido aos meus horários eu 
acabo meio estressado, e às 
vezes acho que não dou o ca-
rinho necessário. A gente faz 
o máximo, mas acredito que 
pode fazer ainda mais”, diz, 
emocionado.

Apesar dos poucos mo-
mentos cotidianos, pai e fi lha 
são muito unidos e aprovei-
tam todo o tempo para passe-
ar, fazer as coisas que gostam 
e ir à igreja, pois Marcos en-
fatiza que seu alicerce para 
suportar as difi culdades sem-
pre foi a fé.

Depois de uma grande 
perda em fevereiro desse 
ano, a vida de Bruno Zanin 
ganhou um novo colorido no 
último mês.

Junto com a esposa Simo-
ne, ele se viu às voltas com 
dilemas para escolher a  nova 
“caminha”, a temática do 
novo enxovalzinho e o nome 
da nova integrante da famí-
lia: a pequena Amora.

Amora é uma cachorrinha 
shit tzu e Bruno é, assumida-
mente, um “pai de cachorro”.  
Ela chegou na família há 20 
dias e veio para alegrar a vida 
de Bruno que sofre desde o 
início do ano, com o sumiço 
de Duda, uma shinouzer de 
dois anos que durante um pas-
seio com Bruno, se assustou 
com uma buzina, escapou da 
coleira e saiu em disparada. 
Bruno bem que tentou alcan-
çá-la, mas ela se perdeu dele. 

Desesperado, Bruno es-
palhou cartazes pela cidade 
e desencadeou uma grande 
mobilização pelas redes so-
ciais. Tudo em vão.

Pouco depois, Bruno e 
Simone homenagearam a 
“fi lhinha”, na cerimônia de 
casamento. Uma “Duda” de 

biscuit enfeitou o bolo ao 
lado dos bonequinhos dos 
noivos.

Depois de um tempo, 
Bruno decidiu comprar outro 
cachorro. E logo na primeira 
busca, eles se depararam com 
a foto de Amora. Foi amor à 
primeira vista e a fi lhotinha 
ganhou uma família. “Nossa 
rotina mudou, porque antes, 
depois do trabalho saíamos 
com os amigos. Agora, te-
mos de ir direto para casa, 
para cuidar da Amora”, diz o 
“pai” orgulhoso.

Em meio a tanta felicida-
de, Bruno nutre uma espe-

rança. “Acredito que alguém 
encontrou a Duda e deve cui-
dar bem dela. Mas nós somos 
a família dela. Sei que se ela 
nos vir na rua, vai nos reco-
nhecer, fazer festa e voltar 
para o lugarzinho que está 
guardado pra ela”, garante 
Bruno, emocionado.

Sobre a paternidade, ele 
faz planos. “Sou um bom 
pai de cachorro e quando os 
fi lhos vierem,  também vou 
dar todo o meu amor a eles. 
Enquanto isso, minhas ca-
chorrinhas me dão grandes 
lições diárias sobre amor, le-
aldade e proteção”, fi naliza. 

À esquerda, Bruno segura a pequena Amora e à 
direita ele está ao lado de Duda, desaparecida.

do o gosto de cada uma.
Sobre as questões fe-

mininas ele também dá um 
show, mas confessa que a 
maior difi culdade que en-
frentou foi comprar um pa-
cote de absorventes.

Com todo esse carinho, 
eles vivem em total harmo-
nia. Como elas irão viajar 
no fi nal de semana do dia 
11, a comemoração de Dia 
dos Pais foi antecipada, 
com direito à presente: ócu-
los de sol.

Entretanto, como ele 
mesmo diz, o maior “pre-
sente” da vida dele são elas.

Algumas histórias, defi ni-
tivamente, têm tudo para dar 
errado, mas algo faz com que 
elas deem certo. Geralmente, 
esse motivo se chama amor. 
E o amor é o principal ingre-
diente da história da família 
Araújo.

Essa história começa 
quando Vanessa Campos ti-
nha 18 anos, e engravidou 
da fi lha Maria Anita. Mãe 
solteira, ela criava a menina 
junto com a mãe e os irmãos. 
Quando a família se mudou 
para outro bairro, Vanessa 
logo avistou um jovem que 
vivia na rua da casa para 
onde se mudaram. E se apai-
xonou. E se apaixonaram.

Flávio era mais novo 
e sabia que Vanessa tinha 

Flávio Araújo: o pai escolhido
uma filha pequena. Foi aí 
que começou a história da 
família. Na verdade, do 
amor de pai e filha.

Flávio também se en-
cantou por Anita. Mimava, 
dava presentes, levava para 
passear. E o carinho que ele 
demonstrava pela criança fez 
com que Vanessa gostasse 
cada vez mais dele. “O que 
mais me aproximou dele foi 
que ele tinha muito carinho 
pela minha fi lha. Não fui só 
eu que escolhi o Flávio. A 
Anita também escolheu”, re-
lata Vanessa.

As duas sempre foram 
acolhidas pela família do ra-
paz e o namoro durou pouco 
mais de dois anos. Depois 
disso, veio o casamento, pois 

a moça estava grávida do se-
gundo fi lho, João Augusto.

Juntos, enfrentaram 
muitas difi culdades. Prin-

cipalmente quando Flávio, 
que vivia uma vida desre-
grada, decidiu mudar de 
vida e deixar o caminho 

“errado” para trilhar o certo 
- três anos depois do início 
do relacionamento. Algum 
tempo depois, veio a pe-
quena Analy. E assim foram 
construindo um lar. 

No seu aniversário de 10 
anos, Anita fez um pedido 
especial: “Meu pai nunca fez 
diferença entre mim e meus 
irmãos. A única diferença é 
que eles têm o sobrenome 
Araújo e eu não. Então eu 
gostaria de ter”. 

Diante do pedido, Vanes-
sa e Flávio entraram com o 
pedido de adoção. Após um 
ano, os documentos saíram 
e então, o sonho estava rea-
lizado.

Quando questionada so-
bre todos os acontecimentos 

em sua vida, Anita reconhe-
ce que tudo foi uma “grande 
boa sorte”. “Se minha mãe 
não tivesse encontrado meu 
pai seria diferente. Todas as 
difi culdades serviram para 
mudar a nossa vida. Eu nun-
ca tive vontade de procurar o 
meu pai biológico. Não im-
porta o que as pessoas falem, 
meu pai é o Flávio.”

Anita e Flávio são mais 
que pai e fi lha: são amigos. 
Brigam feito cão e gato, têm 
ciúmes um do outro; são con-
fi dentes. E ele é sempre o pri-
meiro a saber das novidades, 
até mesmo antes da mãe.

E assim temos não o fi nal, 
mas só o começo de mais 
uma história feliz. Um feliz 
Dia dos Pais.
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Instituição Unidade
Orçamentária

Sub-Unidade
Orçamentária Especificação

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

02 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
10 Gabinete do Prefeito
20 Fundo Social de Solidariedade
30 Departamento de Contratos e Convênios

03 SUB PREFEITURA DE MOREIRA CÉSAR
10 Gabinete do Secretário
20 Departamento de Obras e Serviços de Moreira César
30 Departamento de Esportes de Moreira César
40 Departamento de Lazer de Moreira César

04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
10 Gabinete do Secretário
20 Departamento de Negócios Jurídicos
30 Departamento de Assuntos Jurídicos
40 Departamento Jurídico Fiscal e Administrativo

05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
10 Gabinete do Secretário
20 Departamento de Indústria, Comércio e Serviços
30 Departamento de Agricultura
40 Departamento de Turismo
41 Departamento de Turismo / Fundo Municipal de Turismo

06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
10 Gabinete do Secretário
20 Departamento de Projetos e Obras Públicas
30 Departamento de Licenciamento
40 Departamento de Planejamento
50 Departamento de Ações Fundiárias

07 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO
10 Gabinete do Secretário
20 Departamento de Comunicação
30 Departamento de Governo
40 Departamento de Meio Ambiente
50 Departamento de Licenciamento Ambiental e Urbanismo
60 Departamento de Administração do Parque da Juventude
70 Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente

08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
10 Gabinete do Secretário
20 Departamento de Obras e Viação
30 Departamento de Serviços Municipais
40 Departamento Municipal de Trânsito
41 Departamento Municipal de Trânsito / Fundo Municipal de Trânsito
50 Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços

09 SECRETARIA DE FINANÇAS
10 Gabinete do Secretário
20 Departamento de Finanças
30 Departamento de Licitação e Compras
40 Departamento de Arrecadação

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
ANEXO I

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
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Instituição Unidade
Orçamentária

Sub-Unidade
Orçamentária Especificação

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
ANEXO I

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10 Gabinete do Secretário
20 Departamento de Administração
21 Departamento de Administração / Corpo de Bombeiros
30 Departamento de Recursos Humanos
40 Departamento de Segurança
50 Departamento de Informática

11 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
10 Fundo Municipal de Saúde
11 Fundo Municipal de Saúde / Gestão
12 Fundo Municipal de Saúde / Assistência Atenção Básica (PAB)
13 Fundo Municipal de Saúde / Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
14 Fundo Municipal de Saúde / Assistência Farmacêutica
15 Fundo Municipal de Saúde / Vigilância em Saúde
20 Departamento Administrativo da Saúde e Assistência Social
30 Departamento de Assistência à Saúde de Moreira César
40 Departamento de Assistência Social de Moreira César

12 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
10 Gabinete do Secretário
20 Departamento de Administração da Educação
21 Departamento de Administração da Educação / Merenda Escolar
25 Departamento de Gestão Educacional
30 Departamento Pedagógico
31 Departamento Pedagógico / Ensino Fundamental
32 Departamento Pedagógico / Fundeb
33 Departamento Pedagógico / Serv. Atend. Criança - Creches
34 Departamento Pedagógico / Ensino Pré Escolar
40 Departamento de Cultura
41 Departamento de Cultura/Fundo Municipal de Cultura
50 Departamento de Patrimônio Histórico

13 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
10 Gabinete do Secretário
20 Departamento de Esportes
21 Depto.de Esportes / Fundo de Apoio ao Desp. Não Profissional
30 Departamento de Lazer

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10 Fundo Municipal de Assistência Social
11 FMAS/ Gestão
12 FMAS/ Proteção Básica
13 FMAS/ Proteção Especial Média Complexidade
14 FMAS/ Proteção Especial Alta Complexidade
20 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
21 FMDCA/ Gestão
22 FMDCA/ Proteção Básica
23 FMDCA/ Proteção Especial Média Complexidade
24 FMDCA/ Proteção Especial Alta Complexidade

15 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
10 Gabinete do Secretário
20 Departamento de Administração da Habitação
30 Departamento de Habitação
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16 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

02 CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

01 CÂMARA MUNICIPAL
10 Ação Legislativa
20 Administração Geral

03 FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

17 FUNDAÇÕES MUNICIPAIS
10 Fundação Dr. João Romeiro

04 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
11 Gabinete / Fundo de Previdência Municipal
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LEI Nº 5.555, DE 17 DE JULHO DE 2013.
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 e dá outras providências. 
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
aprova e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS.

Art. 1º Ficam estabelecidas, para a elaboração do Orçamento do Município, relativo ao exercício de 2014, as Diretrizes Gerais 
de que trata este capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei 
Federal 4320, de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000 e na Lei Orgânica do Município.

Art. 2º A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração dos orçamentos programas para os próximos exercícios 
deverá obedecer à disposição constante do Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3º As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária 
e as determinações emanadas pelos setores competentes da área.

Art. 4º Na elaboração da proposta orçamentária, serão atendidos preferencialmente os projetos e atividades em andamento, 
bem como, as despesas continuadas, constantes nos Anexos V e VI que fazem parte integrante desta Lei, podendo na medida das 
necessidades, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas do governo.

Art. 5º É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

Art. 6º O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle das despesas de custeio e avaliação de 
resultados das ações de governo.

Parágrafo único A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsá-
vel pela sua execução, de modo a evidenciar o custeio das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

Art. 7º A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, face à Cons-
tituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente, à descentralização, à 
participação comunitária e conterá “Reserva de Contingência” de 1,13 % da R.C.L. (Receita Corrente Líquida).

Art. 8º Para efeitos de cumprimento do disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 4º da Lei Complementar 01/2000, integram esta lei 
o Anexo de Metas e o Anexo de Riscos Fiscais.

CAPÍTULO II
DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Art. 9º A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios da unidade, universalidade e anuidade, não 
podendo o montante das despesas fixadas excederem a previsão de receitas para o exercício.

Art. 10 As receitas e as despesas serão estimadas, tomando-se por base a projeção da inflação estimada para 2014, bem como, 
a tendência e o comportamento das receitas tendo em vista, principalmente, os reflexos dos planos de estabilização econômica 
editadas pelo Governo Federal.

§1º Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações da legislação tributária, incumbindo à Ad-
ministração o seguinte:

I. A atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
II. A edição da atualização da planta genérica de valores de forma a minimizar a diferença entre as alíquotas nominais e as 
efetivas;
III. A expansão do número de contribuintes;
IV. A atualização do Cadastro Mobiliário Fiscal.

§2º A renúncia de receita atenderá o dispositivo da Lei Complementar nº. 101/2000, artigo 14.

§3º As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar 
as respectivas despesas.

§4º Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, serão corrigidos monetariamente, anualmente, segundo 
variação atualizada da UFMP, que tem a correção efetivada pelo IPC – FIPE.

§5º Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na progra-
mação de desembolso.

§6º Para efeito da reserva de que trata o § 3ºdo artigo 16 da L.R.F. consideram-se irrelevantes as despesas decorrentes da 
criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, cujo valor total no exercício não ultrapasse à R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), ficando desobrigado da estimativa do impacto orçamentário e financeiro.

Art. 11 O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

I. Realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor;
II. Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
III. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 6% (seis por cento) do orçamento;
IV. Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização 
legislativa, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal;
V. Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

Art. 12 Não sendo devolvido o autógrafo de Lei Orçamentária até os prazos estabelecidos na LOM – Lei Orgânica do Município, 
ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, 
na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês. 

§1º Para atender o disposto na Lei da Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte:

I. Estabelecer programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;
II. Publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcan-
ce das metas, e se não atingidas deverá realizar ajustes de dotações da Prefeitura e da Câmara;
III. O Poder Executivo emitirá ao final de cada quadrimestre, relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas 
fiscais, em audiência pública, perante a Câmara de Vereadores;
IV. Os planos, LDO, Orçamento, Prestação de Contas, parecer do TCE, serão amplamente divulgados, inclusive na internet, 
e ficarão à disposição da comunidade;
V. O desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal, será feito até o dia 20 de cada mês, sob a 
forma de duodécimos, ou de comum acordo entre os Poderes.

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO FISCAL.

Art. 13 O orçamento fiscal abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 14 Os Poderes Executivo e Legislativo, observadas as normas legais pertinentes, artigo 169 da Constituição Federal, po-
derão, no âmbito de seus quadros de servidores: fazer alterações de estruturas, criar empregos, contratar pessoal, conceder 
vantagem e aumento de remuneração, desde que atendidos os requisitos e limites constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 15 No exercício financeiro de 2014, as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo observarão as disposi-
ções contidas nos artigos 18, 19 e 20, da Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 16 Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar nº. 101/2000, a 
adoção das medidas de que tratam os §§ 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal preservará servidores das áreas de saúde, 
educação e assistência social.

Art. 17 Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar nº. 101/2000, a 
contratação de horas extras ficam restritas a necessidades emergenciais das áreas da saúde e saneamento.

Parágrafo único - Os Poderes Executivo e Legislativo poderão a qualquer momento interromper a contratação de horas extras caso 
as mesmas estejam excedendo a programação para o exercício.

Art. 18 Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º, e no inciso II do §1º do artigo 31, todos 
da Lei Complementar nº. 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de 
movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos, para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais.

§1º Excluem do caput deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despe-
sas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§2º No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preser-
var as despesas abaixo hierarquizadas:
I. Com pessoal e encargos patronais;
II. Com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº. 101/2000.

§3º Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o mon-
tante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

Art. 19 A Concessão de Auxílios e Subvenções destinados às áreas da saúde, educação e assistência social serão deliberadas 
pelas respectivas áreas de atividade e/ou pelo CMAS, CMDCA, CMI, que deverão ter a aprovação da Assistência Social do Muni-
cípio e serão encaminhadas para autorização legislativa.
 Art. 20 A inclusão, na Lei Orçamentária Anual, de transferências de recursos para o custeio de despesas de outros entes da 
Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dis-
positivos constantes do artigo 62 da Lei Complementar nº. 101.

Art. 21 O Município aplicará em Educação e Saúde, no mínimo os percentuais previstos na Constituição Federal.

Art. 22 A proposta orçamentária, que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo, obedecerá aos prazos contidos na 
LOM, compor-se-á de:

I. Mensagem;
II. Projeto de Lei Orçamentária;
III. Tabelas explicativas da Receita e Despesas dos três últimos exercícios.

Art. 23 Integrarão a Lei Orçamentária Anual:

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo;
II. Sumário geral da receita e despesa, por categorias econômicas;
III. Sumário da receita por fontes, e respectiva legislação e,
IV. Quando das dotações por órgãos do governo e da administração.

Pindamonhangaba, 17 de julho de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 17 de julho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 51/2013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
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Município: PINDAMONHANGABA Exercício:
2014

ESPECIFICAÇÃO Metas Previstas em 
2012 

Metas Realizadas em 
2012 

Variação 

Valor %

Receita Total 352.000.000,00 315.582.700,04 -36.417.299,96 -10,35 

Receitas Não-
Financeiras 347.600.000,00 308.601.337,97 -38.998.662,03 -11,22 

Despesa Total 389.407.373,55 335.359.849,93 -54.047.523,62 -13,88 

Despesas Não-
Financeiras 384.721.373,55 331.619.940,82 -53.101.432,73 -13,80 

Resultado Primário -37.121.373,55 -23.018.602,85 14.102.770,70 -37,99 

Resultado Nominal -5.290.000,00 0,00 5.290.000,00 -100,00 

Dívida Pública 
Consolidada 32.793.950,34 27.584.531,73 -5.209.418,61 -15,89 

Dívida Consolidada 
Líquida 0,00 0,00 0,00         -    

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Exercício 2014

LDO - Anexo de Metas Fiscais - Demostrativo II
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCíCIO ANTERIOR  

(LRF, art. 4°, § 2°, Inciso I)
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Receitas Não-
Financeiras 347.600.000,00 308.601.337,97 -38.998.662,03 -11,22 

Despesa Total 389.407.373,55 335.359.849,93 -54.047.523,62 -13,88 

Despesas Não-
Financeiras 384.721.373,55 331.619.940,82 -53.101.432,73 -13,80 

Resultado Primário -37.121.373,55 -23.018.602,85 14.102.770,70 -37,99 

Resultado Nominal -5.290.000,00 0,00 5.290.000,00 -100,00 

Dívida Pública 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Exercício 2014

LDO - Anexo de Metas Fiscais - Demostrativo II
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCíCIO ANTERIOR  

(LRF, art. 4°, § 2°, Inciso I)
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Pindamonhangaba, sexta-feira, 9 de agosto de 2013

 Arquivo pessoal  Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

André Nascimento

Muita 
felicidade 
Para Taimã 
Louzada, que 
completou mais 
um aniversário no 
dia 31 de julho. 
Ela é filha da 
Andréa Louzada 
(Tribuna do Norte), e recebe abraços dos familiares e 
amigos, que desejam tudo de bom. Parabéns!

 “Mil felicidades e amor no coração
 Que a sua vida seja sempre doce e emoção
 Bate, bate palma que é hora de cantar
 Agora todos juntos vamos lá
 Parabéns, Parabéns
 Hoje é o seu dia, que dia mais feliz”.

Parabéns - para 
Rayssa Emanuelle 
Moreira dos Santos, que 
fez 4 aninhos no dia 5 de 
agosto. O papai Ricardo, 
a mamãe Patricia, 
a vovó Vera Lucia, o 
vovô Paulo Donizetti  e 
toda a família desejam 
muitas felicidades. Feliz 
aniversário, muitos anos 
de vida, saúde e paz.

Parabéns
Felicidade para o dr. 

José Valdez de Castro 
Moura, aniversariante 

do dia 8 de agosto. 
Recebe o abraço dos 

familiares e amigos 
da União Brasileira de 

Trovadores – seção de 
Pindamonhangaba. 

Tudo de bom
Muita felicidade 
para Manu Carriço, 
aniversariante do 
dia 9 de agosto. 
Seus familiares e 
amigos lhe desejam 
tudo de ótimo, 
sempre!

Muita felicidade
Toda a felicidade do mundo para a bailarina 
Isabella Marcondes, que comemorou aniversário 
no dia 8 de agosto. Ela completou 10 anos, 
recebendo todo o carinho do papai Jota, mamãe 
Dani e irmão Pedro. 

Feliz aniversário
Parabéns para o advogado Rodrigo Possebon, 
aniversariante do dia 11 de agosto. Seus familiares e 
amigos lhe desejam felicidades, em especial, a sua 
esposa Viviane, grávida da Gabriela, que nasce no 
final de setembro.

Educação no Trânsito - Equipe do Departamento de Trânsito realizou, 
na última semana, atividades com alunos da creche municipal Josefina 
Cembranelli, do Campo Alegre. Felicidade

Feliz aniversário para 
Irene Molinare Vieira, 
que completa 86 anos 
no dia 9 de agosto. 
Recebe o carinho de 
seus filhos, netos, genro, 
noras, demais familiares 
e amigos. 

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns - 
Felicidade para o 
aniversariante do dia 
10 de agosto, Gustavo 
Espure Ribeiro, que 
recebe os cumprimentos 
dos familiares e amigos. 

Aniversariante
Tudo de bom para Lilian 
Policarpo, aniversariante 
do dia 12 de agosto. 
Seus familiares e amigos 
lhe desejam muita 
felicidade. 

Aniversário
Parabéns para 

a podóloga 
Sarita Marques 

(Ateliê da 
Beleza), que 
comemorou 

aniversário 
no dia 6 

de agosto, 
recebendo o 

abraço dos 
familiares e 
amigos, em 
especial do 

marido Renato 
(foto) e da filha 

Camila. 

Aniversário II
Muita felicidade 
para o estudante de 
publicidade, Wagner 
Júnior, que comemora 
aniversário no dia 11 de 
agosto, recebendo o 
abraço dos familiares e 
amigos. Parabéns!

Porta dos 
fundos 

A estudante Marina 
Moura esteve na 

Livraria Cultura, em 
São Paulo, nesta 

semana, para a ‘noite 
de autógrafos’ do livro 

da turma do Porta 
dos Fundos. Ela conta 
que todos foram muito 

atenciosos e gentis, 
mesmo o evento 
estando lotado. 

Marina entre o diretor do “Porta”, Ian 
SBF e Fábio Porchat

Uma foto também com Antonio Tabet, 
o “Kibe Louco”

Conferência de Meio Ambiente - Delegados eleitos para 
representar Pindamonhangaba na fase estadual da Conferência de Meio 
Ambiente. Neste sábado (10), será a vez da Conferência de Cultura na cidade. 

Tudo de ótimo
Toda a felicidade para nossa amiga da imprensa, 
Andréa Monteiro (Revista Vitrine), que comemora 
aniversário no dia 13 de agosto, recebendo o 
carinho dos filhos (com ela na foto), do marido, 
demais familiares e amigos. Parabéns!

 Arquivo pessoal

 Arquivo pessoal

 Arquivo pessoal

 Arquivo pessoal
 Arquivo pessoal

 Arquivo pessoal

Tudo de bom
Para a amiga Fatinha, 
que assoprou velinhas 
no dia 5 de agosto. 
Ela recebeu o abraço 
carinhoso do marido 
Reinaldo,dos familiares e 
amigos.

Parabéns
Para a Flavia, 
aniversariante do dia 
10 de agosto. A amigos 
e familiares, desejam-
lhe muita alegria e 
felicidade. Parabéns.

 Arquivo pessoal

 Arquivo pessoal



Por meio de orientações 
detalhadas, a cartilha “Ven-
da Melhor-Dia dos Pais”, 
específi ca para lojistas, 
conta com diversas dicas 
para aumentar as vendas na 
ocasião, permitindo que os 
lucros sejam maiores que os 
previstos, já que é uma das 
datas comemorativas mais 
importantes.

Essa é uma iniciativa do 
Sebrae, que ensina como 
montar kits temáticos, le-
vando em consideração as 
diferentes personalidades de 
pai, desde o mais clássico ao 
fanático por futebol. Na car-
tilha, também constam dicas, 
que ensinam ao comerciante 
como as práticas cotidianas 
podem refl etir positivamente 
no seu faturamento.

Para obter a cartilha, bas-
ta acessar  http://sebr.ae/sp/
vendamelhor_pais.

Lembrando que é neces-
sário que o empreendedor 
faça o cadastro no site ou, se 
desejar,  ir pessoalmente até 
um escritório do Sebrae-SP 
para fazer a retirada.

O material estará disponí-
vel a partir de sexta-feira (9).

CONFIRA OITO DICAS PARA NÃO ERRAR NA DATA
1 – Defi na seu público-alvo: em datas comemorativas, o público que vai frequentar sua 

loja pode não ser o seu público-alvo atual.
2 – Atenção aos cuidados essenciais: consulte sempre seus vendedores antes de realizar 

pedidos de compra.
3 – Faça um mix de produtos/serviços: pense em pacotes de serviços, cheques-presente 

e explique as condições de troca.
4 – Treine seus funcionários: o vendedor deverá utilizar argumentos de vendas diferentes 

e saber passar informações detalhadas.
5 – Faça promoções e crie motivos: Promoção é vender algo, não somente baixar preço. 

inove, invente, você é quem defi ne o que promover.
6 – Adapte o ponto de venda: crie uma rotina de vendas para que o caixa seja rápido no 

fechamento da venda.
7 – Divulgue sua loja: faça propaganda em jornal, revista, rádio, TV, faixas, carro de som, 

banner, etc.
8 – Atenda bem seu cliente – conheça bem seu cliente e mantenha com ele diálogo cons-

tante., além de ter domínio da informação.

Cartilha dá dicas para comércio
faturar no Dia dos Pais

Pindamonhangaba, sexta-feira, 9 de agosto de 2013        

Tribuna do Norte TERCEIRO CADERNO

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba convida a 
população para participar 
da I Semana da Juventude, 
que será realizada entre os 
dias 11 e 17 de agosto. A 
abertura do evento será na 
praça Padre João de Faria 
Fialho, Largo do Quartel, a 
partir das 14 horas. Have-
rá tendas de debates sobre 
juventude e diversidade, 
apresentação de bandas, 
entre outras atividades.

Na segunda-feira (12), 
será comemorado o Dia In-
ternacional da Juventude, 
no Centro Esportivo José 
Ely Miranda “Zito”, das 
8 às 17 horas. Atividades 

Aiandra Alves Mariano
Os pólos do Projeto Guri 

em Pindamonhangaba estão 
com inscrições abertas para 
cursos de música para crian-
ças e jovens. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 30 
de agosto, diretamente nos 
pólos, que fi cam no Arareta-
ma, em Moreira César e no 
centro da cidade.

Os cursos são gratuitos e 
se destinam a crianças e ado-
lescentes com idades entre 
8 e 18 anos. Para participar, 
não é preciso ter conheci-
mento prévio de música nem 
realizar testes seletivos. Bas-
ta estar matriculado em qual-
quer instituição de ensino da 
rede pública ou particular. As 
aulas acontecem no contra 
turno escolar.

Os interessados poderão 
se inscrever em cursos de 
canto, violão, violino, vio-
la, violoncelo, contrabaixo, 
fl auta transversal, clarinete, 
saxofone, trompete, trompa, 
trombone, tuba, eufônio e 
percussão.

Basta ir diretamente ao 
polo em que desejam estu-
dar, acompanhados por pais 
ou responsáveis, levando RG 
(ou Certidão de Nascimento), 
duas fotos 3x4, comprovante 
de matrícula escolar e ende-
reço, e RG ou CPF do res-
ponsável.

Os cursos estão divididos 

Aiandra Alves Mariano
Segue até o domingo (11), 

a 37ª edição da Feira da Fra-
ternidade da Apae – Asso-
ciação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - de Pindamo-
nhangaba, no Recinto de Ex-
posições do Sindicato Rural.

Além de shows com ban-
das regionais, no local tam-
bém aconteceram diversas 
apresentações especiais com 
os alunos da instituição.

Na praça de alimentação 
montada no local, os visitan-
tes têm diversas opções, com 
barracas que oferecem pratos 
da cozinha japonesa, alemã, 
árabe, brasileira, italiana, 
além de doces, pastéis, pães, 
casquinha de siri, churrasco, 
entre outros. Administradas 
por voluntários, todas as bar-
racas revertem a renda da fei-
ra para a Apae Pinda.

Na sexta-feira (9), o show 
principal será com a 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 tradi-
cional Almoço dos Pais, com 
feijoada e truta. À noite tam-
bém haverá diversas atrações 
e o encerramento ofi cial do 
evento. A entrada é franca.

Feira da Apae segue até domingo

Prefeitura de Pinda 
promove I Semana 
da Juventude

culturais e esportivas, tais 
como: teatro e roda de con-
versa, poesia marginal, lan-
çamento do livro “Selva de 
Pedras” – do autor Guido 
Campos -, exposição de fo-
tografi as, aulas de tambor, 
danças populares, ginástica 
rítmica, capoeira, entre ou-
tras, estão na programação.

O I Encontro Munici-
pal da Juventude vai en-
cerrar a Semana da Juven-
tude no Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, 
“João do Pulo”, das 8 às 
17 horas. Haverá palestras, 
atrações culturais e espor-
tivas. A programação com-
pleta está no site www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br.

Projeto Guri segue com 
inscrições para cursos 
gratuitos de música

em duas categorias. A pri-
meira, de iniciação musical é 
destinada a crianças com até 
9 anos, com duração de dois 
anos e duas aulas semanais. 
Conhecer, tocar e construir 
instrumentos, cantar canções 
brasileiras e de outros países, 
ampliar a percepção auditiva 
e desenvolvimento rítmico-
-motor são alguns dos temas 
trabalhados com os alunos.

Já para as crianças e ado-
lescentes de 10 a 18 anos, 
o Guri oferece os cursos 
sequenciais, com até qua-
tro aulas coletivas semanais 
ao longo de oito semestres. 
Além de estudar instrumen-
tos específi cos, neste progra-
ma os alunos têm aulas de 
canto coral, teoria musical e 
prática de conjunto.

O pólo do Araretama fi ca 
na escola Caic e funciona às 
terças e quintas-feiras, das 
13h30 às 18 horas.

O pólo de Moreira César 
fi ca no Projeto Jataí e atende 
às segundas e quartas-feiras, 
das 14h30 às 17h30.

O pólo do centro da ci-
dade fi ca no Templo Sede 
da Igreja Evangélica Assem-
bléia de Deus – Ministério 
Belém. O horário de atendi-
mento é às segundas e terças-
-feiras, das 8 às 13 horas; às 
quartas e sextas-feiras, das 
8 às 17 horas; e às quintas-
-feiras, das 12 às 16 horas.

As aulas despertam os artistas que a cidade possui

A feira conta 
com atrações 

culturais e 
gastronômicas

A organização do evento convida a população

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

APAE é destaque no rádio
mentação e inúmeras atrações 
sempre a partir das 19 horas.

As representantes da en-
tidade também salientaram o 
trabalho das Apaes em todo o 
Brasil, na busca contínua pela 
inclusão na sociedade das 
pessoas atendidas nestas ins-
tituições, através da educação 
especial. Para o prefeito, é 
muito importante que a popu-
lação entenda o quanto é im-
portante que essas pes-
soas continuem a ser 
atendidas pela Apae. 
“Somos os aprendizes 
nesta tarefa de apoio a 
todos os portadores de 
necessidades especiais 
e reconhecer o trabalho 
da Apae é de funda-
mental importância”, 
salientou o prefeito.

A Apae agradece o apoio de 
todos os colaboradores

Na edição da última 
quarta-feira (7), o prefeito 
de Pindamonhangaba rece-
beu no programa “O Pre-
feito e você” a presidente 
da Apae de Pinda – Maria 
Giovana do Amaral – e 
uma das presidentes da 37ª 
Feira da Fraternidade, Rita 
de Cássia Simões Teixeira.

Durante o programa, a 
população foi convidada a 
participar de mais esta edi-
ção da feira, que busca  an-
gariar fundos para também 
contribuir com o pagamento 
de todo o trabalho realizado 
às 247 pessoas atendidas 
pela Apae de Pinda. A fei-
ra segue até  domingo (11), 
com várias barracas de ali-

Acontecerá na próxi-
ma quarta-feira (14), às 
9 horas, uma caminhada 
para conscientizar  a po-
pulação em relação à esta 
questão. A caminhada sai-
rá da sede da entidade na 
rua José de Oliveira, 55, 
e chegada na praça Mon-
senhor Marcondes. A po-
pulação está convidada a 
participar.

Cintia Camargo

Divulgação

Cintia Camargo

Denis Silva/Portal R3

Célia Lima

Arquivo TN



ANÚNCIO DO PASSADO

PUBLICAVA-SE NO EXTINTO JORNAL LOCAL

A SITUAÇÃO NOS ANOS VINTES

Pindamonhangaba, sexta-feira, 9 de agosto de 2013

20 História
Altair Fernandes

Reminiscências da Pinda 
Antiga, segundo uma crô-
nica da romancista Hilda 
Cesar Marcondes da Silva 
(1910/1992), relatando um 
passeio feito ao município 
no início do anos  sessentas 
(artigo publicado na edição 
de 9/7/1963 deste jornal).

Depois de ter passado 
pelo Largo de São Benedito, 
Hilda deu continuidade ao 
passeio pelas ruas da Pinda-
monhangaba do ano de 1963. 
“E o carro prossegue em sua 
corrida, direção à cidade...”

O próximo local mere-
cedor de seus comentários 
saudosistas é a   escola Alfre-
do Pujol. Diante do colégio 
secular lhe vêm à tona re-
cordações de outros tempos 
vividos naquele templário de 
ensino e de seus professores. 
Entre os mestres e mestras 
relembrados, alguns que tive-
ram seus nomes perpetuados 
como patronos de estabeleci-

mentos de ensino de Pinda-
monhangaba.

“O Grupo Escolar ‘Dr. 
Alfredo Pujol’ nos atrai o 
olhar. O pátio plantado de ár-
vores frondosas, o recreio, os 
colegas... quem não estudou 
naquela casa, soletrando as 
primeiras letras, escrevendo 
as primeiras composições?... 
Professores Eurípedes Bra-
ga, Pinto Pestana, Otacílio 
Salgado, Pedro Silva, Car-
los Cesar, Josefi na Bulcão, 
Olívia Nazianzeno, Alzira 
Franco, Mariquinhas e Eu-
nice Romeiro, a inteligência 
feminina mais  vibrante de 
nossa terra... e o cortejo da 
saudade segue a caravana 
dos desaparecidos, acenan-
do o  lenço tarjado de negro, 
para os que fi caram!...”

A hoje escola estadual Dr. 
Alfredo Pujol foi o primeiro 
Grupo Escolar de Pindamo-
nhangaba. O prédio onde se 
encontra estabelecida desde 

Ontem e hoje

Tito Cardoso, Folha do Norte (extinto, 8 de junho de 1908)

Lembranças Literárias:    

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Reminiscências de  Hilda Cesar Marcondes da Silva - II )

6 de dezembro de 1902 (festa 
de inauguração), teve como 
responsável em sua constru-
ção o engenheiro Francisco 
Viotti, como construtor o en-
genheiro Santiago Stomini. 
A obra, durante a edifi cação, 
foi supervisionada tecnica-
mente  pelo então engenheiro 
militar, Euclides da Cunha, 
escritor modernista autor de 
“Os Sertões”.

E segue a escritora em seu 
passeio de recordações...

“O Jardim da Cascata, 
despido da vestimenta an-
tiga. Atualizado. Já não é o 
mesmo de então, acolhedor 
e amigo. É frio, pedante e 
calculista como sua forma 
geométrica. Desapareceram 
as inúmeras  voltinhas entre 
os canteiros fl oridos, propi-
ciando o ‘fl irt’ gostoso!. Mo-
cinhos ingênuas, cheias de 
dengues, namorando esper-
tos e sabidos estudantes da 
Escola de Farmácia...” 

Ao se referir ao Jardim 
da Cascata da praça Monse-
nhor Marcondes, nota-se a 
discordância da cronista Hil-
da Marcondes quanto ao as-
pecto apresentado por aquele 
logradouro público no ano de 
1963, com relação à praça de 
seus tempos de jovenzinha. 
Conforme nossas pesqui-
sas sobre o histórico local, 
foi durante a administração 
municipal (1952 a 1955) do 
Dr. Caio Gomes Figueiredo 
que teria ocorrido a mudança 
questionada pela autora. 

No governo do Dr. Caio 
se verifi cou uma das mais 
signifi cativas remodelações 
artísticas da praça. Na época, 
os trabalhos que resultaram 
num novo visual à velha pra-
ça, couberam aos professores 
artistas, José Wadie Milad e 
João San Martin. As obras 
executadas foram desde a re-
posição de canteiros, grama-
dos e árvores até a constru-

ção  de uma fonte luminosa 
e substituição do antigo co-
reto por um de concreto, que 
é aquele que lá se encontra 
atualmente.

A próxima parada foi o 
Éden Cinema...

“O Éden Cinema, velho 
dorminhoco, sonhando com 
o passado. Sono profundo. 
Não Pensa nas picaretas do 
progresso que, qualquer dia, 
o deitarão ao chão. Nem as 
fanfarras barulhentas do 
Instituto d Educação con-
seguem despertá-lo. Sonha 
com Pearl White, Mutt e Jeff, 
Carlitos... Resmunga contra 
assuadas e assovios da mo-
lecada da geral. Soluça de 
saudades com as músicas do 
Deodato Pestana, João Ma-
ria Pires, Henrique San Mar-
tin, Mariquinhas Monteiro, 
Pedrinho Correard e Bene-
dito do Rodrigo, na bateria.”

Sobre o Éden, em seu livro 
Pindamonhangaba Através de 
Dois e Meio Séculos (1922), 
Athayde Marcondes conta 
que era  um grande pavilhão 
situado ao lado da praça Mon-
senhor Marcondes, inaugu-
rado em 30 de dezembro de 
1909. Tinha como proprietá-
rio Antonio Alves Moutinho, 
e fora construído no terreno 
onde antes existira o teatro de 
Pindamonhangaba. 

Vários autores locais es-
creveram artigos recordando 
o auge do Éden, que mais que 
um cinema foi uma casa de 
espetáculos, serviu de teatro, 
de local para apresentação de 
trupes e de bailes e folguedos 
carnavalescos com batalhas 
de confete e serpentina. 

Estando num passeio 
pela Pinda do ano de 1963, 
Hilda Marcondes, ao men-
cionar o Éden como “velho 
dorminhoco sonhando com 
o passado”, não deve ter se 
referido à casa exibidora de 
fi tas cinematográfi cas, mas 
ao prédio. O inesquecível 
cinema teria deixado de fun-
cionar no início dos anos qua-
rentas. Nos anos sessentas, já 
fazia pelo menos duas dé-
cadas que a cidade contava, 
bem próximo de onde fora o 
famoso cine Éden (hoje pré-
dio de uma agência bancária 
federal), com o seu sucessor, 
o cine Brasil (hoje prédio de 
loja de discos), também na 
avenida Dr. Jorge Tibiriçá.

A base desta afi rmação 
vem de crônica de Moacyr 
de  Almeida (1920-2006), 
em seu livro “Cada Caso um 
Causo” (Stiliano, Lorena-
-SP, 1999), que, referindo-
-se ao cine Brasil, conta que 
este teria sido inaugurado 
em 1942.

Os fi lmes  
Os fi lmes que iam passar no Cine Éden eram anunciados em um cartaz, 
na calçada da praça Monsenhor Marcondes, em painel pintado pelo letrista 
conhecido por “Meia Lua” (desenho em bico de pena de J. Renato San 
Martin, em Pelas Ruas de Pindamonhangaba – Prefeitura, 1995) 

postnext.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação

Controle SEOB-06/2013
A Prefeitura Municipal de Pinda-
monhangaba notifica o Sr ADE-
MILSON LEVI DOS SANTOS, res-
ponsável pelo imóvel localizado na 
Rua Synphronio de Castro Junior, 
Loteamento Araretama, no lote 60, 
quadra “O”, Bairro Mombaça para 
que tome ciência do Termo de Em-
bargo nº 015/2013, lavrado em fun-
ção de obra em desacordo com o 
projeto aprovado, infringindo assim 
o Código de Edificações de Pinda-
monhangaba, tendo como prazo 
para recurso 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data desta publicação, em 
atendimento e conformidade com o 
artigo 209º da Lei Complementar nº 
9 de 16/12/2008.

Sandra Nogueira Mathias
Diretora do Departamento de 

Licenciamentos

CONVOCAÇÃO - 15ª 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 “15ª Reunião Ordinária” do ano em curso, cuja pauta 
vem a seguir:
Pauta:
— Informes 
— Leitura e aprovação de ata
— Apresentação “Parceiros do Amanhã”
— Deficiência de psicólogo pela rede de atendimento
— Aprovação da Resolução conjunta para criação da Comissão Intersetorial
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Dia:   13/08/2013 (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

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

Convocação para a  1ª Reunião Extraordinária do CMDM – 2013.
Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem, 
na data e local abaixo, para a realização da 1ª reunião extraordinária, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
— Lei Maria da Penha – avanços do CMDM em Pindamonhangaba 
Dia:  12/08/2013 (segunda-feira)
Horário:  18h (tolerância de 10min)
Duração:  Aproximadamente 2 horas
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

Ana Maria Braz Cavalcante - Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro 
César, nº 30, centro, os candidatos nominados a se-
guir, por ordem de classificação, munidos da seguin-
te documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a au-
sência 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 curso na área;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido 
no edital do concurso;

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 dependen-
tes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 
anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 
14 anos).

Dia  16/08/2013 às 14:30 horas

SERRALHEIRO

1º JUSCELINO PAULO DA SILVA
RUA JESUS ANTONIO DE MIRANDA, 121 – BEIRA 
RIO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-140

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Polícia

Durante patrulhamento 
de rotina pelo bairro Vila 
São Benedito na noite de 
sábado (3), a Polícia Mili-
tar percebeu um grupo de 
10 pessoas em atitude sus-
peita. 

Quando se aproximou 
para fazer a abordagem, re-

pentinamente, uma mulher 
surgiu do meio do grupo e ar-
remessou uma pedra de con-
creto contra a viatura, o que 
acabou danificando o para-
-brisas e um vidro dianteiro 
lateral.

Ela  foi presa em flagrante 
e levada ao 1º DP.

Uma vítima de roubo en-
trou em contato com a po-
lícia informando que havia 
localizado sua motocicleta, 
roubada no dia 6 de agosto, 

no bairro Terra dos Ipês II. A 
vítima contou que recebera  
um telefonema anônimo in-
formando o local onde esta-
va sua moto e foi buscá-la. A 

vítima recebeu a requisição 
do Instituto de Criminalística 
para que a motocicleta seja 
apresentada no setor da Polí-
cia Técnica em Taubaté.

O proprietário de um veí-
culo registrou um boletim de 
ocorrência por colisão. Ele 
conta que no dia 2 de agos-
to, por volta das 10 horas, um 
ciclista, vindo na contramão 
de direção, colidiu com seu 

carro que estava estacionado 
em uma rua do Parque São 
Domingos. O ciclista sofreu 
ferimentos leves, no entanto 
- conforme as informações 
do boletim – não quis ser aju-
dado e saiu do local.

Um posto de gasolina 
localizado no bairro Cam-
pos Maia foi assaltado na 
madrugada do dia 7. O 
funcionário do estabele-
cimento foi abordado por 
um indivíduo por volta das 

04h05, que, ao se aproxi-
mar, mandou a vítima en-
trar numa sala do posto. O 
representante do posto fi-
cou de comparecer à unida-
de policial para apresentar 
a filmagem do local.

Um motoboy entrou em 
contato com a PM infor-
mando que procurava um 
endereço no bairro Terra dos 
Ipês e foi roubado. A vítima 
disse que na noite do dia 6 
foi fazer uma entrega e  foi 
abordado por dois indivíduos 
supostamente armados, que o 

Um homem de 62 anos 
foi agredido pelo próprio fi-
lho, por desentendimento, às 
20h16, do dia 6. A ocorrência 
foi no bairro Cidade Jardim. 
A vítima acionou a polícia e 
informou que seu filho, 35 
anos, chegou a sua residên-
cia falando alto, arrombou a 
porta de seu quarto, lhe deu 
vários socos no rosto e ain-
da o ameaçou de morte. De 
acordo com o boletim de 
ocorrência, o homem de 62 
anos disse que o motivo do 
desentendimento seria o di-
nheiro referente a um aluguel 
que recebe e repassa a meta-

Ao descer do carro para 
abrir o portão da garagem, 
quando chegava em casa na 
noite de terça-feira (6), JABJ 
foi abordada por um indi-
víduo, que, aparentemente, 
estaria   armado. Ele  orde-
nou que a mulher e o marido, 
junto com o bebê, descessem 
do carro. Em seguida, fugiu 
com o veículo, levando  um 

No final da tarde de se-
gunda-feira (5), um veículo 
capotou na rodovia Floriano 
Rodrigues Pinheiro, que liga 
Pindamonhangaba a Campos 
do Jordão.

De acordo com o moto-
rista do caminhão, DZB, no 

momento em que ele descia 
a serra, percebeu que o freio 
havia acabado, o que o fez 
jogar o veículo no barranco, 
ocasionando o capotamento. 
Entretanto, não envolveu ne-
nhum outro veículo.

O motorista e o compa-

nheiro de viagem, JBR, fo-
ram levados ao Pronto-So-
corro, onde permaneceram 
em observação. A carga do 
caminhão era composta por 
produtos de limpeza e brin-
quedos, que acabou muito 
danificada.

Também no final da tar-
de de segunda-feira (5), 
próximo à linha férrea no 
Alto do Tabaú, foi regis-
trada uma ocorrência de 
roubo. A vítima ABC, de 
14 anos, foi assaltada por 
outro adolescente da mes-
ma idade, o jovem ACMC. 
Segundo ABC, o autor a 
teria ameaçado com uma 
arma de fogo e, mediante 
ameaça, levou sua bicicleta 
e seu celular.

A vítima já conhecia o 
praticante do roubo e tam-
bém avistara sua bicicleta no 
interior da garagem do su-

posto acusado. Na ocasião, o 
adolescente agrediu a vítima 
e a ameaçou, caso fosse de-
nunciado à polícia. 

O pai da vítima acompa-
nhou a PM até a casa do jo-
vem, onde, juntamente com 
a tia do garoto, encontraram 
o fone de ouvido e o celular 
na rede de esgoto, no local. 
Ainda em revista, embaixo 
de uma pilha de roupas que 
estava  embaixo de um carri-
nho de bebê, a polícia encon-
trou um simulacro de arma 
de fogo. ACMC foi levado 
ao 1º DP para aguardar as de-
vidas providências

Homem de 62 anos é 
agredido pelo próprio filho

de para o seu filho com o in-
tuito de ajudá-lo.

As pessoas que souberem 
de casos de agressão aos ido-
sos podem utilizar o Disque 
100 para fazer denúncias. 
De acordo com o artigo 19 
da Lei 12.461, considera-
-se violência contra o idoso 
qualquer ação ou omissão 
praticada em local público ou 
privado que lhe cause morte, 
dano, sofrimento físico ou 
psicológico.

Adolescente rouba 
e é descoberto

Ciclista colide em 
veículo estacionado

Após ser acionada para 
atender uma ocorrência 
de tentativa de homicídio 
na tarde de domingo (4), 
a PM foi até o local dos 
acontecimentos para che-
car as informações.

Quando chegou ao 
bairro Santa Cecília, foi 
informada de que um me-
nor teria feito os disparos, 
que acabaram acertando 
outro jovem. 

De acordo com as in-
formações da PM, o autor 
conseguiu fugir e a pes-
soa baleada, foi levada ao 
Pronto-Socorro.

Foi constatado que 
ambos já têm passagem 
pela polícia.

Rapaz é 
baleado

Na manhã de quarta-
-feira (7), MH, 46 anos, 
transitava na avenida Ja-
pão, próximo a uma es-
cola particular, e, quando 
decidiu fazer o retorno,  
o veículo que conduzia  
foi atingido na traseira 

por um Gol. 
O responsável pela 

colisão foi até o carro 
da vítima e solicitou que 
ambos parassem os au-
tomóveis em um trecho 
mais à frente para con-
versarem sobre o acon-

tecido. Entretanto, ao 
retornar para seu veículo, 
ele acabou fugindo do lo-
cal rapidamente.

Uma testemunha que 
presenciou os fatos deci-
diu seguir o condutor do 
Gol para anotar a placa.

Homem provoca colisão e foge

Motoboy tem veículo roubado
ameaçaram e anunciaram o 
assalto. Os ladrões levaram 
o veículo da vítima, R$ 40, 
uma caixa 
térmica
e o lanche.

Caminhão capota na ‘Floriano 
Rodrigues Pinheiro’

Vítima de roubo recebe telefonema 
anônimo e localiza moto

Assaltante leva R$ 97, 
de posto de gasolina

Mulher atira pedra
contra viatura da PM

Às 23 horas de terça-
-feira (6), a vítima BJ, 
58 anos, estava fechan-
do seu estabelecimento 
comercial, localizado na 
travessa da Matriz, quan-
do um indivíduo, simu-
lando estar armado, en-
trou no local e anunciou 
um assalto. Em seguida, 
chamou seu comparsa, 
que o ajudou a reunir os 
objetos subtraídos: maço 
de cigarros, uma bicicle-
ta modelo Sundown e a 
quantia de R$ 30. Após 
a ação, eles fugiram sem 
deixar pistas.

Cigarro, 
bicicleta e 
dinheiro 
são levados 
de comércio

Ladrão leva carro com 
rádio e cadeirinha

cd player e  uma cadeirinha 
de bebê que estavam em seu 
interior.

Violência contra idosos 
é crime e pode ser 

denunciado pelo 
Disque 100
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O vereador Toninho 
da Farmácia (PDT) em 
ação conjunta com o 
Deputado Federal João 
Dado (PDT), está plei-
teando uma verba de 
R$ 250 mil junto ao
Ministério do Esporte, 
através da Emenda nº 
90410009, para “Im-
plantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, 
Recreativo e de Lazer – No Estado de São Paulo”. Esta ação, tem por 
objetivo arrecadar recursos, visando transformar a quadra de esportes do 
bairro do Bosque, em um Centro Poliesportivo, que vai abranger todos 
os bairros da região como Crispim, Bosque, Andrade, entre outros, e 
servirá como um local para prática de diversos esportes, incentivando 
cada vez mais as atividades físicas que são tão importantes para a saú-
de. “Já me reuni com o prefeito Vito Ardito e pedi para que esta obra 
tenha início o mais rápido possível, pois será algo muito importante
para nossa cidade, em especial aos moradores dos bairros próximos 
que terão um local de referência para atividades esportivas”, disse 

Toninho da Farmácia.
Nova Remefi no Crispim
O vereador Toninho da Far-

mácia recebeu resposta do Re-
querimento nº 1521/2013, de sua 
autoria, no qual solicita a cons-
trução de uma nova Remefi para 
os alunos dos bairros Crispim, 
Andrade, Carangola, Bosque
e Santana, que será construída 
até o início do ano 2014, na rua 

Ceará, no bairro do Crispim. “Fico contente com a resposta do prefeito 
Vito Ardito, que também sabe do valor desta escola e da necessidade da 
construção da mesma para os moradores desta região, que vai abranger 
várias famílias após o termino da construção dos apartamentos da MRV”, 
enfatiza o vereador.

Contratação de farmacêuticos
O vereador Toninho da Farmácia 

continua sugerindo ao prefeito Vito 
Ardito que contrate mais farmacêuti-
cos para a rede de saúde, para atuar na 
distribuição de medicamentos nas UBS
de cada bairro, sem a necessidade de 
serem retirados no Posto de Saúde do 
centro. “Não é justo com as pessoas 
dos bairros da zona rural,  distante da 
cidade, terem que vir até o centro para retirar seus medicamentos”, 
destaca o vereador Toninho da Farmácia.

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Vereador Toninho da Farmácia
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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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador

roderley mioTTo

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

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

Vereador ProFessor osValdo

AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) encaminhou na última 
segunda-feira, dia 05 de agos-
to, diversos requerimentos ao 
Prefeito Vito Ardito, solicitando 
algumas providências cabíveis a 
sua função de Chefe do Executivo 
Municipal.

O requerimento de nº 
1806/2013, com cópia enviada 
também para o Secretário de 
Planejamento, solicita informa-
ções com relação a melhorias 
que ficaram de serem efetuadas 
por parte da Prefeitura quanto 
aos problemas com os Correios, 
presente em diversos bairros do 
município. Roderley, que parti-
cipou da reunião entre o Prefeito 
e os gerentes da empresa dos 
Correios, têm  sido procurado 
por vários munícipes, que re-
clamam do descaso e incidência 
do problema de entrega das suas
correspondências. 

Já o requerimento de nº 
1811/2013 refere-se aos estu-
dos e providências – com ur-
gência – quanto 
a adequação na 
distribuição dos 
medicamentos 
nos Programas de 
Saúde da Família 
(PSFs) dos bair-
ros. A solicitação 
foi enviada ao Pre-
feito, bem como 
ao Secretário de
Saúde. 

Roderley Miotto encaminha 
diversos requerimentos e 
aguarda retorno do Executivo

Esporte
Roderley Miotto também está 

atento e aguardando as soluções 
para a pasta de Esportes na cidade. 
Também na última segunda-feira, 
o parlamentar enviou o reque-
rimento de nº 1808/2013, que 
solicita ao Chefe do Executivo
informações com relação a nome-
ação do novo Secretário de Espor-
tes do município, tendo em vista 
que há vários assuntos à serem 
tratados com relação a esta pasta, 
e a ausência do cargo prejudica a 
execução dos mesmos. Aprovei-
tando, Roderley reiterou também 
o requerimento nº 1633/2013,
que solicita informações sobre 
a documentação e andamento 
do Projeto Escola Excelência 
Esportiva em Pindamonhangaba, 
algo que trará ricos benefícios às 
nossas crianças. 

“Estou atento, e trabalhando 
continuamente para os benefí-
cios da nossa cidade”, justifica o 
parlamentar. 

Na primeira sessão ordinária 
da Câmara após o recesso, o 
vereador Carlos Eduardo de 
Moura - Magrão (PPS) reiterou 
diversos requerimentos, solici-
tando entre outras coisas, infor-
mações quanto a paralisação 
das obras da PEC – Praça dos 
Esportes e da Cultura, no bairro 
Liberdade e do Posto de Saúde 
do bairro Terra dos Ipês II. O 
vereador já havia protocolado 
os requerimentos 36/2013, que 
solicitava informações da PEC, 
e o requerimento nº 633/2013, 
onde pedia informações das 
obras do Posto de Saúde.

Magrão quer saber da Admi-
nistração atual qual o motivo da 
paralisação das obras, pois, obra 
parada é prejuízo. “Prejuízo por-
que os materiais ficam expostos 
e deteriorando no tempo”, disse 
o vereador.

Há muito tempo a comuni-

O vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PMDB) 
está solicitando a regularização
do pedágio da rodovia Abel 
Fabrício Dias – SP 62, que liga 
Pindamonhangaba ao Distri-
to de Moreira César, pois o 
mesmo encontra-se irregular, 
de acordo com as autoridades 
competentes.

O vereador, através do Ofício 
n° 37/2013, solicitou informa-
ções ao DER – Departamento de 
Estradasde Rodagem, através de 
sua Regional de Taubaté - DR6, 
sobre a situação do pedágio 
situado no quilometro 153, da 
SP 62 - Rodovia Abel Fabrício 
Dias. Segundo o ofício enviado 
pelo vereador, o pedido era de 
enviar todo o procedimento que 
autorizava a instalação e manu-
tenção do pedágio, na cidade de 
Pindamonhangaba bem como
solicitava cópia do contrato 
administrativo e de concessão de 
exploração da estrada por parte 
da empresa concessionária.

Professor Osvaldo
pede a regularização
do pedágio da SP 62

Em resposta, o DER infor-
mou através do ofício DR.6-
388/2013, que fora solicitado
a desativação do pedágio, 
localizado no endereço acima 
citado, fora feito e recebido 
conforme Notificação Extraju-
dicial encaminhada à Prefeitura 
de Pindamonhangaba, sendo
a mesma recebida no dia 26 
de Junho de 2013, pelo Poder 
Executivo.

“Sabemos que este pedágio 
tem como objetivo evitar que 
caminhões pesados trafeguem 
dentro de nossa cidade, cau-
sando além de transtornos no 
trânsito, a deterioração de nossa
malha viária, entretanto não po-
demos permitir que a cobrança 
do mesmo seja feita de forma ir-
regular, e que os recursos oriun-
dos dessa mesma cobrança não
sejam repassados em benefício 
de nossa população, daí nosso 
pedido de regularização do 
mesmo”, salientou o vereador 
Professor Osvaldo.

Vereador Toninho da 
Farmácia conquista 
duas importantes obras

Magrão quer informações
sobre obras da PEC e do Posto 
de Saúde em Moreira César

dade aguardava a construção 
destas obras que vai levar para 
a região de Moreira César, 
esporte, lazer e cultura no caso 
da PEC e, mais saúde, no caso 
do Posto de Saúde.

Com a construção da PEC, 
com dimensões em torno de 
3.000 m2, a região de Moreira 
César terá um espaço a mais de 
lazer que vai atender muita gente 
e com a construção do Posto de 
Saúde, no bairro Terra dos Ipês 
II, vai ajudar a desafogar os 
Postos dos bairros adjacentes, 
como Vila São Benedito, Vila 
São João e Pasin.

A população merece respeito 
e quer estas obras em pleno fun-
cionamento. “Queremos saber o 
que está acontecendo, o por que 
das paralisações, queremos sa-
ber quando as obras retornarão e 
se tem prazo para o término após 
a retomada das obras. Isso cha-

ma-se planejamento. 
Devemos respeitar 
a população”, disse 
o vereador Magrão.

Vereador magrão 

conVersa com morador 

do bairro liberdade, 

no canTeiro da Praça, 

onde obras esTão 

Paralisadas

PosTo de saúde do bairro 

Terra dos iPês ii: obras 

Também esTão Paralisadas

Durante a última sessão 
de Câmara, realizada no dia 
05 de agosto, o vereador 
Ricardo Pior ino (PDT) 
so l i c i tou  in fo rmações , 
junto à Secretaria de Ha-
bitação, sobre as medidas 
que estão sendo tomadas 
para resolver as questões 
sobre as “casas populares” 
ocupadas irregularmente.

Segundo o vereador, há 
inúmeras situações em que 
pessoas ocupam clandesti-
namente os imóveis e ainda 
não preenchem sequer os 
requisitos básicos necessá-
rios, prejudicando as pesso-
as que realmente precisam 
da moradia (residente em 
Pinda, baixa renda, etc).

“Esperamos que a Ad-
ministração esteja toman-

Ricardo Piorino
solicita informações 
sobre Casas Populares
“Há necessidade de uma postura investigativa 

por parte da administração”
do providências, pois é 
notório e sabido que nos 
Loteamentos Liberdade e 
Castolira a situação irre-
gular vem aumentando”. 
“Estamos aguardando uma 
respos ta  do  Execu t ivo 
frente ao requerimento que 
apresentamos”, explicou 
Piorino.

Bosque/Playground
Atendendo solicitação 

de diversos munícipes, 
Ricardo Piorino pede em 
caráter de urgência a re-
forma e manutenção dos 
aparelhos instalados no 
parque de diversão do Bos-
que da Princesa, os quais 
encontram-se em situação 
inadequada para uso, colo-
cando em risco a vida das 
crianças.

O vereador Martim Cesar (DEM) solicitou ao Exe-
cutivo, estudos visando a mudança de localização do 
ponto de ônibus, na avenida São João Bosco, altura do 
Nº 1011, próximo ao Corpo de Bombeiros, pois o mesmo 
se encontra em frente ao portão da residência, o que vem 
atrapalhando o acesso dos moradores.

Martim Cesar pede
mudança de ponto de ônibus 
na Avenida São João Bosco

Segurança
O vereador Martim Cesar pediu ao Poder Executivo, que 

seja feito melhorias no piso asfáltico da avenida Sargento José 
Joaquim dos Santos Sobrinho, no Loteamento Residencial 
Andrade. De acordo com o vereador, a condição atual desta 
via vem trazendo riscos aos pedestres e condutores de veículos 
que trafegam pelo local.

SP 62
O vereador Martim Cesar solicitou ao Executivo, estudos 

e providências para que seja feito melhorias no piso asfáltico 
na SP-62, Rodovia Abel Fabrício Dias, no trecho do pedágio, 
localizado próximo a E.E.E. da Sabesp, na Água Preta. Segundo 
o vereador Martim Cesar, a condição atual deste trecho vem 
trazendo risco aos veículos que trafegam pelo local, principal-
mente aos operadores do pedágio.
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ORDEM DO DIA

27ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se 

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 

Alckmin”, no próximo dia 12 de agosto de 2013, 

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 25/2013, do Vereador Felipe César, que 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de caderneta de 

vacinação para matrícula anual na rede municipal pública e privada 

de ensino do Município de Pindamonhangaba”. 

II. Projeto de Lei n° 93/2013, do Poder Executivo, que “Altera 

dispositivo da Lei n° 2.532, de 15 de maio de 1991, que Dispõe 

sobre o Conselho Municipal de Educação e a Conferência Muni-

cipal de Educação”. 

Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

Palácio legislativo Dr. geralDo José roDrigues alckmin

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

acesse: www.camaraPinDa.sP.gov.br

AssessoriA de ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper

Assistentes de imprensA pArlAmentAr:
luiz CArlos pinto (mtb 32.783)

robson luís monteiro (mtb 18.021)
telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

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

VereAdor dr. mArCos Aurélio VillArdi
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook: vereadorcal@hotmail.com

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

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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VereAdor JAnio Ardito lerArio

VereAdor Fel ipe CésAr - FC

VereAdor proFessor eriC e morAdores do bAirro JArdim Azeredo, em moreirA CésAr

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Fale com o vereador Professor Eric
Envie sua sugestão para o e-mail:

professoreric@camarapinda.sp.gov.br ou entre 
em contato com o gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.

facebook : Professor Eric

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR) solicitou, 
em requerimento, informações 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba sobre quais providências 
estão sendo tomadas para a
campanha de prevenção da 
Dengue do próximo verão. 
Foi indagado, também, qual 
o real numerário de casos da 
doença no município e qual o 
número de agentes comuni-
tários que atuam no controle 
da enfermidade. O vereador 
alega, em sua justificativa, que 
temos que ter muito cuidado e 
cautela para que a campanha 
seja eficiente, traga ótimos 
resultados na luta contra a 
dengue e elimine esta doença 
que traz sérios problemas de 
saúde e pode levar ao óbito. 
“Temos que nos preparar para 
entrar em guerra contra o 
mosquito Aedes aegypti, que 
é o transmissor direto desta 
doença, com uma campanha 
grande, agressiva e eficaz. As-
sim, poderemos  manter nossa 
população segura”, destacou o
vereador Dr. Marcos Aurélio.

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) foi procura-
do por moradores do lotea-
mento Mombaça por volta de 
4 anos atrás, que solicitaram 
seu apoio a um pedido para 
que fosse criado um Centro 
Comunitário na região.

O vereador imediatamen-
te tomou as providências 
necessárias e a previsão de 
inauguração é ainda este mês.

Janio ressalta que o centro 
comunitário é muito impor-
tante para os municípes, pois 

O vereador Felipe César 
- FC (PMDB), insiste junto 
ao Governo Federal, através 
do Ministério da Educação a 
instalação de uma faculdade 
pública em Pindamonhanga-
ba, com cursos em diversas 
áreas para beneficiar a juven-
tude da região metropolitana 
do Vale do Paraíba.

Segundo o vereador 
Felipe César - FC, esta ini-
ciativa se faz necessária para 
dar condições aos jovens, 
sobretudo os mais carentes, 
de ter acesso à formação 
superior de forma gratuita. 
A necessidade desta região 
é de uma faculdade pública 
federal, que ofereça cursos como 
medicina, engenharia, arquitetu-
ra, matemática, química e física, 
visando atender a demanda de 
estudantes que não têm condições 
de pagar um ensino superior de 
qualidade.

Redução da tarifa
do transporte coletivo
O vereador Felipe César – 

FC continua insistindo para que 
o Executivo reveja o valor da 
tarifa do transporte coletivo em 
Pindamonhangaba e proceda a 
redução na tarifa, seguindo as 
demais cidades da região, baseada 
na desoneração do PIS e COFINS 
do transporte público.

De acordo com o vereador, e, 
atendendo solicitação da popu-
lação de Pindamonhangaba, em 
especial do munícipe Christian 
Alonso, que fez um estudo a 
respeito do assunto, faz esta justa 
reivindicação tendo em vista que 
a desoneração do PIS e COFINS, 
realizada pelo Governo Federal, 
incide diretamente na tarifa do 
transporte público.

Felipe César – FC
insiste na instalação de 
uma faculdade pública

O vereador Felipe César – FC, 
enviou cópias desta solicitação 
enviada ao Prefeito, para as Se-
cretarias de Governo, Finanças, 
Ouvidoria e Jurídico. “Como em 
todas as cidades, as tarifas do 
transporte coletivo estão sendo 
reduzidas, pedimos ao prefeito 
que Pinda também reduza, se-
guindo todas as demais cidades 
brasileiras”, conclui o vereador 
Felipe César – FC.

Queimadas
O vereador Felipe César – FC 

está preocupado com a quantidade 
de queimadas que vêm ocorrendo 
pela cidade. O vereador ressalta 
que essas queimadas nessa época 
do ano, são bastante prejudiciais 
para a saúde, ainda mais para 
aquelas pessoas que já tem algum 
problema respiratório. O vereador 
pede para que as pessoas evitem 
fazer queimadas por menor que 
seja, para que possamos ter ar me-
nos poluído, nessa época do ano, 
em que o mesmo é bastante seco.

Vereador Janio 
esclarece sobre Centro 
Comunitário do Mombaça

a população pode fazer di-
versas atividades, tais como: 
cursos profissionalizantes, 
atividades de ginástica, 
reuniões, festas e até mesmo 
consultas médicas básicas, 
entre outros interesses para 
o local. 

“A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está aguardan-
do o momento em que a obra 
será entregue pela construto-
ra, para finalmente o espaço 
ser inaugurado”, salientou o 
vereador Janio Lerario.

Dr. Marcos Aurélio cobra 
informações sobre próxima 
campanha da Dengue

Lotação no Posto
de Saúde Central
O Dr. Marcos Aurélio 

também apresentou um reque-
rimento verbal, no qual solicita 
ao Prefeito Municipal e ao Se-
cretário de Saúde, informações 
sobre quais providências   estão 
sendo tomadas para solucionar 
a questão da superlotação nos 
dias de agendamentos das 
consultas médicas no Posto 
de Saúde Central, que ocorrem 
sempre na última segunda-fei-
ra de cada mês. Nestes dias, 
são iniciados os agendamentos
de todas as especialidades 
médicas e o Posto de Saúde 
recebe, então, um número 
muito grande de munícipes, 
o que pode causar estresse e 
pode piorar o quadro clínico 
destes pacientes. “Quando 
o assunto é saúde, sempre 
temos que agir com priorida-
de”, enfatizou o vereador. Já 
havia sido apresentado pelo
Dr. Marcos Aurélio, um outro 
requerimento indagando sobre 
o mesmo fato, mas ainda não 
foi obtida nenhuma resposta.

A sessão ordinária desta segun-
da-feira, dia 5, foi marcada por uma 
homenagem justa e merecida. Após 
debates e uma votação por 10 a 
zero, o vereador Professor Eric (PR) 
conseguiu a aprovação do Projeto 
de Lei n.º 90/2013, que denomina 
a praça situada à Avenida Silvino 
Lourenço, no bairro Jardim Azeredo, 
Moreira César, de Nilson de Oliveira 
Junior - “Bully”, com a Casa lotada 
por parentes e amigos deste Herói. 

O vereador Professor Eric jus-
tificou a homenagem pelo fato da 
família do jovem Nilson de Oliveira 
Junior - de apenas 18 anos - ter feito 
a doação de todos os órgãos do rapaz 
após o seu falecimento, ocorrido na 
segunda-feira, dia 24 de junho. “O ato 
da família do BULLY foi um exemplo 
para todos. Eles souberam demons-
trar solidariedade e compaixão com a 
doação de seus órgãos e tecidos. Foi a 
primeira doação e captação de órgãos 
realizada em Pindamonhangaba nos 
seus 308 anos de historia.”, afirmou 
o vereador Professor Eric.

Nilson de Oliveira Junior nasceu 
em 14 de junho de 1995, em São Pau-
lo, Capital, e veio aos 11 anos fazer 
sua história em Pindamonhangaba. 

Praça terá nome do Herói Nilson 
de Oliveira Junior “Bully”; Lei do 
Professor Eric foi aprovada

Projeto foi discutido – e aProvado Por 
unanimidade - na Primeira sessão ordinária

realizada no segundo semestre

Morando no Distrito de Moreira Cé-
sar, estudou na EE “Deputado Claro 
César – DCC, praticou esportes no 
Centro Esportivo Zito e jogou futebol 
nos clubes do Palmeiras e do Tija.

Aos 17 anos, concluiu o ensino 
médio e em seguida, obteve sua car-
teira de trabalho. No dia 15 de junho, 
em uma festa surpresa, comemorou 
seus 18 anos. No domingo, dia 16, 
durante a realização da prova ETEC, 
em Moreira César, Nilson sentiu-se 
mal apresentando fortes dores de ca-
beça e foi internado. Com a gravidade 
do caso, os médicos optaram por uma 
cirurgia de emergência. Infelizmente, 
Nilson não resistiu e veio a falecer. 

Ao final da sessão, o vereador 
Professor Eric entregou à mãe de 
Nilson, uma carta da UNICAMP 
(que fez a captação dos órgãos e 
tecidos) agradecendo e explicando 
a importância do gesto. O vereador 
entregou a ela também, uma placa 
da praça, que agora leva o nome de 
seu filho. “É uma justa homenagem 
a quem em vida, construiu só o bem 
por onde passou. Com este nobre 
gesto, a vida de Nilson pode salvar 
muitas outras vidas!”, concluiu o 
Professor Eric.

Nascido em Coruputuba e 
tendo atuado como funcionário 
da Nobrecel, o vereador José 
Carlos Gomes – Cal (PTB) está 
solidário aos trabalhadores da 
empresa e tentando ajudá-los, 
pedindo as autoridades como a 
Câmara Municipal - que aderiu 
totalmente à causa - , ao Prefeito 
Vito Ardito, ao Secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Rubens Fernandes e ao Deputa-
do Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
para que acionem o Banco 
BNDES que também ofereça 
mais uma alternativa aos fun-
cionários visando formar uma 
organização ou Cooperativa e 
assumam o controle da fábrica 
até que se resolva a venda ou 
encontre outra outra solução. 
“Sabemos que a empresa é 
lucrativa e que se bem admi-
nistrada tem condições de sair 
desta situação”, afirma Cal.

Ele pede também a Ad-
ministradora Judicial, Dra. 
Gleice Tommasiello Hungria 
que solicite a Juíza de Direito 
substituta, Dra. Rita de Cas-
sia Spasini de Souza Lemos, 
que avalie a possibilidade de 
dar um voto de confiança aos 
trabalhadores para que man-
tenham o funcionamento da 
área de produção da empresa 
e que os funcionários tenham 
seu trabalho de volta, podendo, 
assim, sustentar suas famílias. 
“Queremos a continuação pro-
visória da produção e que seja 
feita pelos funcionários sob a 

Vereador Cal demonstra 
solidariedade aos 
funcionários da NOBRECEL

Parlamentar quer união das autoridades Para 
tentar solucionar o Problema da emPresa

supervisão do Poder Judiciário 
até que apareça uma empresa 
interessada em comprá-la e 
que seja garantido o emprego 
dos trabalhadores”, explica o 
vereador Cal.

Bilhete Único
Cal pede também para 

que o prefeito Vito Ardito 
aproveite o momento e faça 
a implantação do “Bilhete 
Único” na nossa cidade, com 
validade de 2 horas para os 
passageiros fazerem o uso das 
linhas de ônibus necessárias 
para se locomover para o 
trabalho, estudo e para chegar 
nos centros de saúde, esco-
las, creches e outros lugares 
frequentados no dia a dia. “A 
implantação do Bilhete Único 
irá auxiliar a nossa população 
usuária do transporte urbano 
do município”, concluiu Cal.
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Tribuna do Norte

(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa a 
cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.
com.br  -  (o mais completo portal de trovas na Internet)

________________________________________

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

 P O R T A R I A   Nº 088/ 2013

Exonera ASSESSOR PARLAMENTAR I

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

Art 1º - Exonerar o servidor ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE FILHO do emprego  de 
ASSESSOR PARLAMENTAR I do quadro de pessoal em comissão da Câmara de Pindamo-
nhangaba, em  31 de julho de 2013.

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

Pindamonhangaba, 29 de julho de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
      Presidente

Vereador MARTIM CESAR  Vereador RODERLEY MIOTTO
    1 º Vice-Presidente           2º  Vice-Presidente

         Vereador  JANIO ARDITO LERARIO                 Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
        1° Secretário                              2° Secretário

 Publicada no D R H.

 P O R T A R I A   Nº  089/ 2013
 Nomeia ASSESSOR PARLAMENTAR I

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,  por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º - Nomear a Senhora TEREZA KELLY MITIE OGATA para o emprego de ASSESSORA 
PARLAMENTAR NÍVEL I 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 1º de agosto de 2013, 
nos termos contratuais.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 29 de julho de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
      Presidente

Vereador MARTIM CESAR            Vereador RODERLEY MIOTTO
    1 º Vice-Presidente    2º  Vice-Presidente

         Vereador  JANIO ARDITO LERARIO                 Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
          1° Secretário                             2° Secretário

 Publicada no D R H.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0169/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. SEBASTIÃO VICENTE responsável 
pelo imóvel situado a Rua Francisco de O. Penteado, Quadra Y, lote 04, Jardim Resende Socor-
ro, inscrito no município sob a sigla SO11.10.10.011.000 para que efetue a limpeza do referido 
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada 
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor do Departamento de Administração

SÓ  NÃO  VALE  PESCOÇÃO!

Atrás de um “papa-móvel” há três tipos de pessoas 
correndo: as que estão trabalhando (repórteres, seguran-
ças, trombadinhas, etc), as movidas pela fé e as movidas 
pelo desejo de se verem na televisão, mesmo que por um 
segundo.  Os repórteres, de olho em um bom ângulo ou 
um bom foco de reportagem; os trombadinhas, de olho 
nos bolsos e bolsas dos entusiásticos religiosos; estes, de 
olho em uma atenção papal, mesmo que seja um breve 
olhar ou aceno. E os oportunistas... bem, os oportunis-
tas...  Objetos eram atirados dentro do veículo; outros 
queriam entregar-lhe um mimo qualquer...

Teve até um trovador que se propôs a correr atrás da 
caravana, na esperança de entregar ao Papa, quem sabe, 
alguns versos em setissílabos, com algum “achado divi-
no”.  Quem garante que o Papa (que até então nem era 
Papa) não seja filiado a essa representação que a  União 
Brasileira de Trovadores possui na Argentina...  Nunca se 
sabe.  Até porque, vejam o nome que ele escolheu: Fran-
cisco.  Em homenagem a São Francisco. Que é Patrono 
dos Trovadores!

Bem, como eu dizia, houve um trovador que tentou 
se aproximar do “papa-móvel” mas, premido pelos anos 
e espremido pela multidão, acabou ficando para trás e 
deixando de lado o seu audacioso intento.

Horas depois, um gari, varrendo as ruas por onde 
passara o séquito, encontrou um pedaço de papel com os 
seguintes versos:

“Tentando a aproximação,
levei um cascudo e um tapa,
mas, depois do pescoção,
desisti de ver o Papa!”

Com efeito, frequentar uma reunião da U.B.T. é muito 
mais tranquilo. Estou com o irmão de sonhos e não abro.

__________________ o0o _________________

CACAIO: UMA CORREÇÃO 

E OUTRA HOMENAGEM 

CORREÇÃO: pedimos desculpas pois noticiamos, se-
mana passada, que Cacaio faleceu aos 68 anos. A bem da 
verdade, ele completaria 68 anos no dia 08 de setembro.

HOMENAGEM —  A Professora Norma Salgado Marcon-
des, a quem carinhosamente chamamos de “Matriarca 
da Trova” em Pindamonhangaba, também faz questão de 
registrar, em trova, sua homenagem ao Cacaio, falecido 
uma semana atrás, ele que era também vice-presidente 
da Academia Pindamonhangabense de Letras:  

Estamos todos de luto,
teus irmãos de Academia...
Porém, deixaste o tributo
de tua tua eterna alegria

NORMA SALGADO MARCONDES

PREFEITURA 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 Pindamonhan-
gaba, 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 características 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 Pindamonhan-
gaba, 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 declaração 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 pedi-
dos 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, Mate-
mática 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 Assis-
tência 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.
- 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 crité-
rios 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 Pinda-
monhangaba.
Pindamonhangaba, 05 de Agosto de 2013.

DESTAQUE DA SEMANA

Som da Terra 9 de agosto TRIBUNA

“...EM QUALQUER LUGAR que eu vou, por onde eu passo, aonde es-
tou eu penso nela... uma frase, uma canção, uma palavra um gesto 
apenas eu penso nela... -  Roberto Carlos

PARABÉNS 
À Dona Iolanda Vinagre 
Eugênio, que no dia 3 de 
agosto comemorou 79 anos 
durante o baile do Man-
gueirão, administrado por 
sua família. Mãe de muitos 
filhos, a maioria músicos, 
ela também é ótima acorde-
onista e há vários anos toca 
em eventos religiosos. Para-
béns, que Deus a cubra de 
bênçãos ao lado da grande 
família. Na foto, Iolanda e 
Paulinho Polinho, presiden-
te do Creix de Tremembé. 

ALECRIM Restaurante Pinda: 11/8 (domingo 12h30) – Feijoada dos Pais 
com pagode. Grupo Pagode dos Amigos. R$ 20,00. Realização: Luciano 
Luzera e Alecrim
ALOHA MUSIC HALL Tremembé:  11/8 (domingo 20h) – Os Hawaianos. Allan & 
Diego. Tel (12) 7813-0275 / 8200-9383
ANJINHO DO VALE e Josy Mattos -  Agenda do mês de agosto:
9/8 -  (sexta  20h) - inauguração Restaurante Chopperia do Irmão -  Santa Tereza  
(Taubaté). 11/8 – (domingo  18h30)- Forró do Silvio (Água Quente)  Taubaté. 17/8 
– (sábado  21h) - Forró da Elza ( Vila Aparecida ) Taubaté. 21/8 – (quarta  20h) 
- Clube de Lazer de Taubaté (Jardim Paulista). site www.anjinhodovale.com.br
ARENA 101 Pinda: 9/8 (sexta) – Naldo. Participação de Lucas Brancatti e Gus-
tavo Cruz. 10/8 (sábado) – Banda 8 Segundos e Banda Espora. Bairro Marçon, 
4.900. www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776
BAR DO SANTISTA Pinda –  Som ao vivo todo domingo e véspera de feriados, 
18h.   Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistura Brasil). Funciona de 
terça e domingo a partir das 17h
BOTECO GOL Taubaté: 17/8 (sábado) – Lançamento DVD do Grupo Per-
cepção. Abertura Sambaqui. Tel (12) 7815-1645. Av. Sta. Luiz de Marilac, 
Vila São José
CASARÃO ROSEIRA – Toda quinta-feira, baladas em dois ambientes.  Djs Di-
gão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até 23h. Dois ambientes.  Estrada 
Roseira-Aparecida
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado iní-
cio 18h. 31/8 – Anjinho do Vale e Josy Mattos. Av. Abel Corrêa Guimarães, 
bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena  -  10/8 (sábado) – Ana Carolina. Elas free 
até 2h levando 1 kg de alimento (menos sal e  açúcar).
CHICKEN BEER Tremembé: 8/8 (quinta) – Sertanejo Universitário. Banda Rodeio.  
9/8 (sábado) – Rock n’ Roll. Bandas Dias de Fúria e Eletrocarma.   Elas free até 1h
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais um baile no RECINTO SÃO VITO 
de Moreira César dia  18/8 – Banda Gold. A sede do Sindicato na “Vila” está em 
fase final de reforma e em breve o baile retornará ao local. Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: QUARTA: 14/8 – Alphavalle. 21 – Anjinho do Vale. 
28 – Jaqueline. DOMINGO: 11/8 – Premium. 18 – Marcus Fran. 25 – Raio X- Bai-
le dos Aniversariantes). Obs – todas bandas de SP aos domingos. Traje esporte 
fino (proibido tênis, sapatênis e camiseta).  Tel. 3633-5389/3011-0400
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé  “Creix”: 10/8 (Sábado) – Banda Gold.  
17/8 – Banda Alphavalle. A direção do clube realiza também o Baile no Manguei-
rão (Pinda) toda sexta-feira, 22h, com deliciosa canja à 1h.  Tel (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé – 9/8  (sexta universitária) – Banda Espora. Tel. (12) 
3672.2576. www.crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava: 9/8 (sexta) – Jack Steel e Larissa 
Tass.  10/8 (sábado) – Fernando & Fabiano.Rod. Pres. Dutra, km 133
FESTA DE TREMEMBÉ: 9/8 – (sexta 22h) - Banda Palace com Cecília Militão 
10/08 – (sábado 14h) - Cantinho da Criança. 0h - Banda Estrambelhados. 22h 
- Quinteto em Branco e Preto. 11/8 – (domingo 14h) - Cantinho da Criança. 17h 
- Rodas e Brincadeiras Cantadas (musical infantil). 22h - Rosas de Saron. 12/8 – 
(segunda  21h) - Renato Teixeira
JANTAR DANÇANTE da Casa Espírita Paz e Luz Pinda – 10/8 (20h) – Res-
taurante GRAMADO. Animação: Mago da Gaita, Ildeo (vocalista da Banda San 
Francisco) e dança cigana. Em benefício das obras assistenciais da casa (assis-
tência a família carentes no Inverno e Natal). R$ 30,00. Convites com o Tadeu na 
Casa de Ferragens Panda
LUXÚRIA MUSIC HALL Tremembé: 8/8 (quinta) – Quintaneja. Banda Arena. 
10/8 (sábado) –  Mcs convidados: Mc Lukinhas, Tiago Luxúria, Mc Menino Oak-
ley e outros. Ingressos antecipados R$ 20. Elas vip até 0h30
MANGUEIRÃO Pinda: 9/8 (sexta) – Baile Gaúcho, animado pela Banda Os 
Pampeiros. Ingresso R$ 10 preço único. Toda sexta-feira,  22h,o melhor forró da 
região com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:  8/8 (quinta) – Telão Rock n’ Roll. Entrada franca
9/8 (sexta) –  Metal Vale Fest com 3 bandas: Tormentor Bestial, Eu contra o Ego, 
e Fallen Down. 10/8 (sábado) – Ozzy Tributo. Banda Mar M e Crowley. 11/8 
(domingo) – Casa fechada
PINDABAR Pindamonhangaba: 9/8 (sexta 20h) – Grupo Divã. 10/8 (sábado 
20h) – Yara Rocha. Grupo Dilleto. 11/8 (domingo 20h) – Grupo Novo Skma. 25/8 
(domingo) – Fino Trato. R$ 15 homem e R$ 10 mulher.  Tel (12) 3527-0510 / (12) 
7814-4029 e (12) 9749-8126
RANCHO SANTA FÉ Aparecida:  9/8 (sexta) – Talis & Welinton.  www.ran-
chostafe.com.br  
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural:  8/8 (quinta 21h) – Alexan-
dre Vilela. 10/8 (sábado 21h) – Luizinho Gaúcho & Priscila. 15/8 (quinta) – 
Washington dos Teclados. 17/8 (sábado) – Wilson & Washington. Tel.  (12) 
3648-4036 e 9775-0389
RECANTO DO SOL Tremembé (antigo Bar do Régis) – AGOSTO – 9/8 
(sexta) – Noite do Flash Back 27.  16/8 e 17/8 (sexta e sábado) – Uncles 
Teke Trio.  Estrada velha Tremembé-Taubaté
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – Almoço dos Pais com música ao vivo neste 
domingo.  Veja abaixo na seção Destaque da Semana.
VIA VALLE SHOW Pinda: 9/8 (sexta) – Noite das Poderosas. Pre Paraaa. 
Elas free a noite toda.  10/8 (sábado) –Mc Pequeno do Saboo, Mc Juninho 
Bolada, NG e Jokker. Rua José Gambini de Souza, bairro Bela Vista, em 
frente à Universidade Anhanguera. Tel (12) 9206-4666

RESTAURANTE COLMÉIA – Neste domingo (11/8), almoço especial 
do Dia dos Pais, 
animado pelo mes-
tre do cavaquinho, 
Ademar, que sola 
seu cavaquinho até 
de costas. A casa 
oferece delicioso 
almoço em fogão de 
lenha diariamente, 
e com música ao 
vivo aos domingos. 
Pizza em forno de 
lenha nos eventos 
noturnos. Um dos 
melhores restauran-
tes rurais do municí-
pio. Tel. 3642-2120. 
www.restaurante-
colmeia.com.br

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 032/2013

Contrato nº 102/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de poda e supressão de árvores 
para o município de Pindamonhangaba, incluindo o distrito de Moreira César pelo período de 
06 (seis) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Paranaverde Ltda.
Data de assinatura: 19/07/2013
Vigência: 06 (seis) meses
Valor: R$ 361.800,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes           
Assina pela contratada: Cleverson José Ramos  

Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 052/2013

Contrato nº 090/2013
Objeto: Aquisição de Máquina Motorizada para Confecção de Fralda Geriátrica e Infantil.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena ME
Data de assinatura: 03/07/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 9.900,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues           
Assina pela contratada: Luiz Carlos de Melo Souza 

Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2013.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 053/2009
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 251/2009
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Dokar Veículos Peças e Serviços Ltda.    
Objeto: Contratação de empresa jurídica especializada em prestação de serviços técnicos au-
tomotivos, manutenções, preventivas e corretivas, com aplicação e/ou fornecimento de peças 
genuínas da marca dos veículos ou originais de fábrica.
Assunto: Reajusta-se o valor com base no índice IPC-FIPE de 5,3916% passando o valor unitá-
rio de R$ 60,68 para R$ 63,95 a partir de 07/05/2013.
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita       
Assina pela contratada: Leandro de Castro Moura        
Data de assinatura: 17/06/2013

Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 061/2013

Contrato nº 078/2013
Objeto: Aquisição de aparelho de ar condicionado.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Centrinet Tecnologia Ltda. EPP
Data de assinatura: 18/06/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 7.140,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita           
Assina pela contratada: César Florêncio de Souza  

Contrato nº 079/2013
Objeto: Aquisição de ventilador de coluna, cadeira giratória, ventilador de parede, longarina de 
cadeira secretária, gaveteiro volante madeirado uma gaveta, mesa delta e armário de 02 (duas) 
portas em madeira.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: C. T. Araújo Móveis ME 
Data de assinatura: 18/06/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 4.506,75
Assina pela contratante e gestor do contrato: Manoel Pereira dos Santos            
Assina pela contratada: José Ricardo Silva Araújo 

Contrato nº 080/2013
Objeto: Aquisição de roupeiro de aço.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Marf Vale Com. e Representações de Móveis p/ Escritório Ltda. EPP
Data de assinatura: 18/06/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 2.172,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita           
Assina pela contratada: Frederico Cavalcanti Guratti  

Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 077/2013

Contrato nº 089/2013
Objeto: Aquisição de Câmaras para Armazenar Vacinas.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena ME
Data de assinatura: 03/07/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 30.780,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues           
Assina pela contratada: Luiz Carlos de Melo Souza 

Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 089/2013

Contrato nº 100/2013
Objeto: Aquisição de polpa cítrica para animais, soja para ração animal e sal mineral.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Cooperativa de Laticínios do Médio Vale do Paraíba.   
Data de assinatura: 16/07/2013
Vigência: 02 (dois) meses
Valor: R$ 33.987,88
Assina pela contratante e gestor do contrato: Benedito Rubens Fernandes de Almeida             
Assina pela contratada: José Francisco Rodrigues Gomes   

Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 105/2013

Contrato nº 110/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de 1.200 horas de trator sobre 
esteiras com lâmina frontal, modelo D6 ou similar a ser utilizado pela secretaria de obras e 
serviços.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Ecovale Construtora e Soluções Ambientais Ltda. 
Data de assinatura: 02/08/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 144.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita            
Assina pela contratada: Marco Antonio Sattin Mota  
Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
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Esportes

Divulgação

Marcos Vinício cuba
A Secretaria de Esportes 

e Lazer da Prefeitura de Pin-
damonhangaba informa que 
os alunos do Centro Esporti-

Marcos Vinício cuba
O time de futebol mascu-

lino de Pindamonhangaba, 
categoria Sub 17, está man-
tendo a condição de líder 
do grupo C no campeonato. 
No último jogo, ocorrido no 
dia 4, os representantes da 
“Princesa do Norte” mar-
caram 2 x 0 no Atlético de 
Arujá. A partida foi realiza-
da no Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, “João 
do Pulo”. A equipe retorna 
a campo no próximo dia 17, 
às 10 horas, contra Guaru-

lhos, e convida a torcida 
para acompanhar o jogo no 
“João do Pulo”.

Atualmente, Pinda é a lí-
der no grupo C da 29ª Copa 
São Paulo, promovida pela 
Associação Paulista de Fu-
tebol. A vitória de domin-
go (4), veio nos gols do 
atacante Dodô. Para a co-
missão técnica, apesar do 
sol forte e calor intenso, a 
equipe se comportou bem 
durante a partida, jogando 
de maneira eficiente e obje-
tiva e buscando o resultado 

positivo desde o início.
A Copa, que deve termi-

nar em novembro, conta a 
participação de cinco gru-
pos com seis times cada. 
Na primeira fase, as equi-
pes se enfrentam dentro do 
próprio grupo em turno e 
returno, classificando-se 
as quatro primeiras coloca-
das de cada grupo. Na se-
gunda fase, as equipes se en-
frentarão dentro do próprio 
grupo em turno e returno, 
classificando-se a primeira 
colocada de cada grupo, e 

as três melhores por índice 
técnico das equipes restan-
tes, para a fase das quartas 
de finais.

Durante a semana, pro-
fissionais da Secretaria de 
Esportes da Prefeitura de 
Pindamonhangaba traba-
lham com as categorias 
Sub 15, Sub 17 e Sub 20 e 
estes jovens das categorias 
de base poderão participar 
do Campeonato Estadual de 
Futebol. Competição na qual 
Pinda será representada nas 
categorias Sub 15 e 17. 

Da reDação
No último domingo (4,) 

foi realizada, em Barueri, a 
última etapa do Campeona-
to Brasileiro de Duathlon, 
promovido pela Federação 
Paulista e homologado pela 
Confederação Brasileira. O 
nacional era a última chance 
para os duatletas atingirem 
o índice para representar o 
Brasil no Campeonato Mun-
dial de Duathlon, em 2014.

Pindamonhangaba foi re-
presentada pelos triatletas 
Silvio Prado e Thaís Olivei-
ra. Após correrem 10 km, 
pedalarem 40 km e correrem 
mais 5 km, Thaís sagrou-se 

vice-campeã brasileira da 
modalidade na categoria 25-
29 anos; Prado terminou a 
prova em 7º lugar na mesma 
categoria, atingindo o Top 10 
do Ranking Nacional.

Com os resultados obtidos, 
Pindamonhangaba assegurou 
duas vagas para representar o 
Brasil no Campeonato Mun-
dial, que será realizado em 
Pontevedra - na Espanha - em 
maio de 2014.

Os atletas continuam trei-
nando e se preparam para 
conquistar a chance de re-
presentar o Brasil também 
no Mundial de Triathlon em 
2014, no Canadá.

Exames médicos para alunos do 
Centro Esportivo “Zito” será dia 17

vo José Ely Miranda, “Zito” 
passarão por exames médicos 
no dia 17. Este trabalho seria 
realizado nos dias 3 e 10, no 
entanto, houve a necessida-

de da mudança de data.  
Horário dos exames
Às 14 horas, para os alu-

nos de hidroginástica, acima 
dos 55 anos; às 14h30, para 
os alunos, da mesma ativida-
de, dos 18 aos 54 anos; às 15 
horas, para a natação adulta; 
às 16 horas, para a natação 
infantil.

A equipe da Secretaria de 
Esportes e Lazer está entran-
do em contato com os alu-
nos por telefone. Os novos 
alunos não podem deixar de 
fazer estes exames ofereci-
dos pela Prefeitura, se não o 
fizerem terão que apresentar 
atestado particular.

Duatletas de Pinda 
conquistam vaga para 
representar o país

Marcos Vinício cuba
A equipe de malha Fer-

roviária/Pindamonhangaba 
bateu a equipe de São José 
dos Campos no último do-
mingo (4), pelo Campeonato 
Paulista. A partida ocorreu na 
raia da Associação Atlética 
Ferroviária. Os representantes 
da “Princesa do Norte” ven-
ceram por 220 x 90 e 162 x 
62. O próximo desafio deverá 
acontecer no próximo dia 25. 
Os adversários serão conheci-
dos após o sorteio do dia 17.

A equipe de Pinda é for-

mada por Lucas, Ico, Du So-
ares, Sérgio, Eduardo, Gus-
tavo, Bill, Alex, Emerson, 
Marquinho, Fusca, Adriano, 
Gilmar, Ribamar e João So-
ares. O time conta com joga-
dores com faixa etária entre 5 
e 60 anos de idade.

A segunda fase do Paulis-
ta é o mata-mata e as equipes 
farão jogos dentro e fora de 
casa. Em caso de empates, 
uma nova partida ocorrerá 
em raia neutra. O campeona-
to conta com a participação 
de mais de 30 equipes.

Malha pindense bate 
São José pelo Paulista

Futebol Sub 17 de Pinda é líder 
isolado na Copa São Paulo

Divulgação

Divulgação

Os atletas de Pindamonhangaba continuam treinando 

Os pindenses querem representar o Brasil no Mundial

A equipe conta com atletas a partir dos 5 anos de idade

Todos os alunos estão 
sendo comunicados 

sobre o exame médico 
pelos funcionários do 
Centro Esportivo Zito

Marcos Vinício cuba
Os fisiculturistas Ma-

theus Donaire e Mariana 
Pontes representaram Pin-
damonhangaba no Campe-
onato Sul-Americano no 
dia 3. O evento serviu para 
classificar os participantes 
para o Campeonato Univer-
se, que acontecerá em Lon-
dres, em outubro, conside-
rado o campeonato mais 
importante deste esporte.

Mariana é a atual cam-

peã brasileira e Donaire, o 
vice. Eles formam o primei-
ro casal do Vale do Paraíba 
a participar de campeonatos 
deste nível. O casal conta 
que a saga do campeonato 
começou realmente um dia 
antes, quando Matheus Do-
naire foi internado no regio-
nal de Taubaté, com fortes 
dores intestinais, e lá ficou 
por 24 horas, passando por 
várias intervenções para 
tentar reverter o quadro de 

intoxicação intestinal.           
“Mesmo após as 24 

horas internado,  Matheus 
se sentia bem e confiante 
em disputar o campeona-
to e brigar por uma vaga 
no Campeonato Universe. 
O campeonato teve um ní-
vel altíssimo, atletas muito 
bem preparados, represen-
tando Argentina, Paraguai, 
Peru, México e Brasil”, 
afirma Mariana.

Donaire sagrou-se cam-

peão Sudamérica 2013 e 
está em busca de patrocina-
dores. Os interessados em 
contribuir poderão entrar 
em contato pelos telefones 
3527-5539 e 8142-4423.

A categoria de Mariana 
contou com 10 competido-
ras. A pindense se consa-
grou top 5, mas não pas-
sou para a próxima etapa 
em Londres. No entanto, 
garantiu uma vaga para o 
mundial de 2014.

Fisiculturistas de Pinda participam 
do Campeonato Sul-Americano

DivulgaçãoDivulgação

Os fisiculturistas estão em busca de patrocínio para representar o país em competições no exterior
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Futebol

ODIRLEY PEREIRA
As maiores equipes do 

futebol de Pindamonhanga-
ba, Corinthians e Ferroviária, 
jogam no estádio Cardosão, 
domingo (11), às 10h30, pela 
Primeira Divisão.

Em situações diferentes 
no grupo B, Timão e Ferrô 
devem ter equipes ofensivas.

Pelo alvinegro, Zebinho 
vai apostar na força do meio 
campo, com Douglas, Bru-
no e Maurício, além do late-
ral Patinho e dos atacantes 
Alan ‘Neguinho’ e Rafael 
‘Terror’. “Nas duas últimas 
partidas nós vencemos e 
convencemos. A marcação 
está encaixada, estamos 
com pegada, o meio está 
com bom toque de bola e o 
ataque está fazendo sua par-
te”, afi rmou Zebinho.

O treinador espera casa 
cheia para o superclássico. 

“A massa corintiana vai lotar 
o ‘Cardosão’ e fazer a dife-
rença. Vamos buscar a vitória 
durante todo o jogo”.

Pela Ferroviária, Guina 
terá sérios problemas. A equi-
pe do Boa Vista terá vários 
desfalques, dentre eles o expe-
riente goleiro Torão e o volan-
te Rincon – expulsos na últi-
ma rodada, contra o Andrada, 
além de João Maurício (tercei-
ro cartão amarelo) e o zagueiro 
Elton (fratura no braço).

Ainda assim, o professor 
confi a no grupo. “Temos óti-
mos jogadores em todas as 
posições e ainda aposto no 
poder de decisão dos meias, 
Toninho Macedo e Matheus, 
e do centroavante Feijão. 
Vamos jogar contra o Corin-
thians de igual para igual”, 
afi rmou Guina ao revelar que 
vai estrear novos jogadores 
no derby.

Corinthians e Ferroviária se enfrentam
O DERBY DE PINDA

Solidariedade

O dirigente do Corinthians, José Altair, 
pede aos torcedores que irão assistir ao 
clássico pindense, que levem um quilo 
de alimento não perecível ao estádio do 
Cardosão. Tudo que for arrecadado será 
doado ao Lar São Vicente de Paulo. 
“A doação não é obrigatória, é apenas um 
gesto de solidariedade”, fi naliza José Altair.

* Ferroviária e Andrada jogarão por 13 minutos
Os times da Ferroviária e do Andrada continuarão 

o jogo válido pela 1ª rodada da Primeira Divisão (14 
de julho), que foi interrompido aos 77 minutos (32 do 
segundo tempo) pelo árbitro João Batista. A partida 
estava empatada em 1 a 1 (gols de Feijão e Rique), 
o 100 Nome tinha quatro jogadores expulsos e a Fer-
roviária apenas um. Na ocasião, o técnico Jucie (100 

Nome) criticou a arbitragem; já Guina (Ferrô), disse 
que seu time tinha sido prejudicado, pois com três 
jogadores a mais e jogando em casa, a Ferroviária 
deveria sair com a vitória. Os 12 minutos fi nais, mais 
os acréscimos, poderão ser decisivos para as duas 
equipes. A data do restante do jogo será defi nida em 
conjunto pelos dois clubes.

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Meia Douglas, do Timão

Atacante Feijão, da Ferrô Camisa 9 do Corinthians, Rafael ‘Terror’ tem domínio de bola, habilidade e precisão 

Odirley Pereira

O encontro entre Indepen-
dente e Flamengo, no domin-
go (11), às 8h30, no Estádio 
José Ramiro dos Santos pro-
mete ser de muitos gols.

Com a fi nalidade de com-
provar a excelente fase, o 
time do Independente, do téc-
nico Elieser, busca disparar 
na liderança e assegurar uma 
das vagas na semifi nal. Com 
jogadores habilidosos como 
Pelé, Bocão, Ni, Carneiro e o 
talismã Toninho, o time entra 
como favorito para o duelo.

Para frear esse poderio 
ofensivo, o técnico do rubro-
-negro pindense Adriano ten-
tará armar um meio-campo 

Taiada é a esperança de gols 
contra Independente de Pelé

No jogo mais esperado da 
próxima rodada do Cinquen-
tão, Cidade Nova e Afi zp me-
dem forças no Estádio José 
Orlando Cornélio, no domin-
go (11), às 8h30.

Preparado para atacar o 
tempo todo, o Cidade Nova, 
do técnico William, tem um 

desafi o indigesto e, para isso, 
conta com a categoria do 
meio-campo Hernani, joga-
dor de rara competência em 
cobranças de faltas e Valnei, 
um dos artilheiros do time.

Defendendo a invenci-
bilidade no campeonato e 
visando a liderança, o téc-

nico do Afi zp, Mi, manda-
rá a campo o que tem de 
melhor: uma defesa sólida, 
com apenas quatro gols so-
fridos e um ataque efi ciente, 
pois os atacantes Miranda e 
Dedé são responsáveis pela 
maioria dos gols marcados 
pelo time. 

Grupo A
1º - Cantareira 
       Sapopemba - 6 pontos
3º - Terra dos Ipês - 5 pontos
4º - Araretama 
       Jardim Cristina
       Areião - 4 pontos
7º - Ipê II - 1 ponto

Confi ra a classifi cação da Primeira Divisão

Grupo B
1º - A Mil Por Hora - 9 pontos
2º - 100 Nome *
       Real Esperança
       Corinthians - 6 pontos
5º - Bandeirante 
       Andrada -  3 pontos
7º - Ferroviária * -  0 ponto

Confi ra outros jogos da rodada de domingo 
(11), às 10h30

Grupo A
Cantareira x Araretama (Feital)
Jd Cristina x Sapobemba (Vista Verde)
Terra dos Ipês x Areião (Ipê I)
Grupo B
Andrada x Real Esperança (Santa Cecília)
A Mil Por Hora x 100 Nome (Jd. Regina)

marcador com Marco Antô-
nio e Emílio Carlos, explorar 
a velocidade de José Azemir 
na direita, e Valdívia na es-

querda, e municiando o arti-
lheiro Taiada, estará o camisa 
10 Luciano Bispo, responsá-
vel pela armação das jogadas.

Cidade Nova e Afi zp: Duelo de líderes

Classifi cação e tabela 
com os jogos de 

domingo (11), às 8h30

Fim de Carreira x Imperial (Crispim)
Maricá x Estrela (Maricá)
Ramos x C. Alegre (Karina-Ramos)
Grupo A
1º - Afi zp 
      Imperial - 12 pontos
3º - Estrela - 11 pontos 
4º -Flamengo - 6 pontos
5º - Campo Alegre - 4 pontos
Grupo B
1º - Independente - 15 pontos
2º - Cidade Nova - 11 pontos
3º - Maricá
       Fim de Carreira - 4 pontos 
5ª -  Ramos - 3 pontos

Isarel DiasIsarel Dias

Israel Dias Odirley Pereira

Flamenguista Taiada Artilheiro Pelé

Mi, técnico do Afi zpHernani, do Cidade Nova


