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previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    29ºC

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    27ºC

TEMP. MÍNIMA     13ºC 
TEMP. MÁXIMA    16ºC

TERÇA-FEIRA - 13/8

QUARTA-FEIRA - 14/8

QUINTA-FEIRA - 15/8

Possibilidade de 
chuva à tarde

Pancadas de 
chuva à tarde

Nublado com 
pancadas de chuva

CPTEC INPE

A 37ª Feira da Fraternidade 
da Apae foi marcada por diversos 
shows e apresentações musicais, 
que levaram um grande público ao 
Sindicato Rural. Outro destaque do 
evento foi a praça de alimentação, 
que contou com pratos da culinária 
japonesa, alemã, árabe, brasileira, 
italiana, além de doces, pastéis, 
pães, casquinha de siri, churrasco, 
dentre outros

Ao todo, cerca de 500 volun-
tários trabalharam na feira, cuja 
renda será destinada à Apae. O 
evento ainda contou com apoio da 
Prefeitura de Pindamonhangaba.

Feira da Fraternidade reuniu artistas 
e voluntários para benefi ciar a Apae

A vitória por 1 a 0 sobre o 
Corinthians no domingo (11), 
no estádio Cardosão, fez a Fer-
roviária aumentar as chances 
de classificação no grupo B da 

Primeira Divisão. Em jogo equi-
librado, prevaleceu o bom toque 
de bola do time do Boa Vista, 
que conseguiu anular o meio e o 
ataque do Timão. O gol do jogo 

foi marcado aos 45 do primeiro 
tempo com o lateral Miguel, que 
encheu o pé e não deu chances 
para o goleiro Osmar.

Após bater Corinthians, Ferrô 
sonha com próxima fase

A I Campanha de Enfrentamento à Violência Contra Mulher de Pindamonhangaba será 
promovida no mês de agosto pela Prefeitura, em parceria com a Delegacia da Mulher e 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. As ações começam no final do mês com palestra 
em comemoração à Lei Maria da Penha. Além disso, a campanha terá outras atividades de 
conscientização. Nos próximos dias será divulgada a programação completa do evento.

Gestantes recebem 
atenção  especial

Dezenas de gestantes de Pindamonhangaba atendidas pelo Siste-
ma Público de Saúde foram selecionadas para participar de atividades 
educativas oferecidas pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Pinda-
monhangaba. No programa estão palestras com nutricionistas sobre a 
importância da alimentação adequada para as mães e o aleitamento ma-
terno. O objetivo é fazer com que as gestantes obtenham informações 
sobre o pré-natal, vacinas, amamentação e puerpério, entre outras. 

Conselho 
Tutelar volta a 
funcionar no 
Alto Cardoso

Palestra com Fernando Capez 
encerra Semana Jurídica

Bombeiros 
orientam sobre 
riscos de 
usar fogão ou 
manusear gás

Oficiais do Corpo de Bombeiros 
orientaram moradores do CDHU 
Cícero Prado, Terra dos Ipês e 
Liberdade, no Distrito de Moreira 
César, sobre os perigos de manu-
sear o fogão ou o gás de cozinha. 
Os serviços fazem parte do projeto 
"Chama Segura", iniciativa do Cor-
po de Bombeiros de São Paulo, em 
parceria com a empresa Liquigás.

As atividades foram feitas du-
rante o encerramento do projeto 
Nosso Bairro no final de semana, 
onde cerca de 150 participantes 
receberam kits de instalação, com 
mangueiras, reguladores e braça-
deiras.

Funcionários da 
Aliança e Nobrecel 
promovem atos 
para trabalhar

Ex-colaboradores da Nobrecel 
e funcionários na Aliança Papéis 
realizaram eventos em prol de 
atividades trabalhistas. Os ex-
-colaboradores da Nobrecel se 
reuniram no Ginásio Juca Moreira, 
sábado (10), onde votaram a favor 
da criação de uma cooperativa de 
papel e celulose. Os funcionários 
da Aliança Papéis fizeram uma 
manifestação em frente ao prédio 
do fórum, na segunda (12), soli-
citando autorização para voltar a 
trabalhar na companhia.

Cidade combate violência contra mulher
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Banda Bela Cruela foi uma das atrações do evento, que arrecadou fundos para atividades da Apae de Pindamonhangaba

Defesa da Ferroviária não deu espaço para subidas do atacante Patinho, do Corinthians

Marcos Vinício Cuba

Odirley Pereira

Marcos Vinício Cuba
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Veja as datas que se comemoram hoje, 13 de agosto, 
e nos próximos dias

Tribuna do Norte 2 Pindamonhangaba, terça-feira, 13 de agosto de 2013

13/8 – Dia do Economista, Dia do Azar, Dia do Pensamento, Dia Inter-
nacional dos Canhotos, Dia do Cachorro Louco, Dia dos Encarcerados.
14/8 - Dia do Combate à Poluição, Dia da União Humana, Dia do 
Frevo, Dia do Artista Plástico, Dia do Protesto. 
15/8 -  Dia da Informática, Dia de Nossa Senhora da Assunção, Dia 
dos Solteiros, Dia Nacional da Fotografi a, Dia do Jornaleiro.

Divulgação

Arquivo pessoal

Comunidade do Azeredo realiza semana cultural

Festival do Minuto tem 
inscrições prorrogadas Noite do 

caldinho 
Muitas pessoas prestigiaram a 

“Noite do Caldinho” da Casa do Ca-
minho, realizada na noite do último 
sábado (10), na sede da instituição.

O evento foi regado a muita 
música, que juntamente com os sa-
bores de caldo, ajudou a aquecer 
os presentes. Toda a renda será re-
vertida para o trabalho desenvolvi-
do pela instituição, que há 10 anos, 
atende à população necessitada.

Consulta do 
3º lote do 
IR 2013 é 
liberada

A Receita Federal liberou na 
última quinta-feira (8), a consulta 
ao terceiro lote de restituições do 
IR - Imposto de Renda 2013. A pre-
visão é que o dinheiro, para mais 
de um milhão de contribuintes, seja 
depositado nesta quarta-feira (15). 
No lote, foram liberadas também 
declarações de anos anteriores 
que estavam retidas na malha fi na 
desde 2008.

Para realizar a consulta, o con-
tribuinte deve acessar a página 
www.receita.fazenda.gov.br.

Festa de N. 
Sra. Assunção

Até o próximo domingo (18), a 
igreja São Benedito realiza a Festa 
de Nossa Senhora da Assunção. A 
novena preparatória teve início na 
sexta-feira (9), e vai até sábado 
(17). A programação também con-
ta com a realização de quermesse 
durante todos os dias do evento, 
cuja renda será revertida em bene-
fício da igreja. 

No domingo, dia da festa, ha-
verá celebração às 7 horas, 9h30 e 
17 horas. Às 18h30, será realizada 
uma procissão solene,   seguida de 
missa de encerramento, celebrada 
pelo padre Celso Aloísio Cardoso 
– pároco, e a coroação de Nossa 
Senhora.Vai faltar água 

em Moreira 
César

A Sabesp vai interromper o 
abastecimento de água nos bairros 
Vila São José, Pasin, Mantiquei-
ra e Taipas, todos no Distrito de 
Moreira César, na terça-feira (18), 
das 8 às 18 horas. O serviço será 
interrompido devido a obras do 
DNER - Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, que vai ca-
nalizar o córrego na Vila São José. 
Os casos de emergência e pedidos 
de serviços podem ser informados 
pelo telefone 0800-055-0195.

Com o patrocínio da empresa 
Novelis, o novo concurso do Festival 
do Minuto teve as inscrições prorro-
gadas até o dia 15 de setembro.

Com o tema “animalata”, o con-
curso vai premiar os quatro primei-
ros colocados. Serão três prêmios 
no valor de R$ 2 mil, selecionados 
pelo Festival do Minuto; e uma 
quarta premiação, no valor de R$ 
4 mil, escolhida e oferecida pela 
Novelis.

Para se inscrever é necessário 

produzir um vídeo de até 60 segun-
dos e em qualquer formato (câme-
ras digitais, celular, Ipad etc.) com 
latas de refrigerante, suco, cerveja, 
alimentos, entre outras, e fazer o 
cadastro no site  www.festivaldo-
minuto.com.br ou www.minuteen.
com.br (esse último, para partici-
pantes com até 14 anos). 

É importante ressaltar que a 
premiação é aberta a interessados 
de todas as idades e de qualquer 
parte do mundo.

A comunidade do loteamento 
Jardim Azeredo, localizada no Dis-
trito de Moreira César, realizou com 
dezenas de crianças uma sema-
na cultural, entre os dias 5 e 9 de 
agosto, que contou com diversas 
atividades.

Na terça-feira (6), o evento 
contou com a presença da cabe-
leireira profi ssional Clécia Andrade, 
que proporcionou um dia de beleza 
para os pequenos.

De acordo com Alessandra 
Lima, uma das responsáveis pela se-
mana, “a partcipação foi muito linda 
e as crianças fi caram muito felizes”.

Educadores de Pinda terão novos cursos

Interminável batalha
A luta das mulheres para obter seu espaço no mer-

cado de trabalho e lugar na sociedade é bastante anti-
ga. Nas últimas décadas essa verdadeira batalha femi-
nina tem dado resultado, não apenas pela incansável 
manifestação delas, mas também por reconhecimento 
e lógica por parte dos homens e, principalmente, das 
leis.

É inegável que hoje a mulher exerce sua função 
social com igualdade de direitos e deveres. Há de se 
considerar também que o espaço delas tem aumenta-
do bastante.

Publicação da Forbes coloca duas mulheres entre 
as 10 pessoas mais poderosas do mundo. A chance-
ler alemã e ‘chefe’ da União Européia, Ângela Merkel, 
que só fi ca atrás do presidente do Estados Unidos  Ba-
rack Obama na lista, e a secretária de Estado Norte 
Americano, Hilary Clinton – esta, aliás, há quase três 
décadas entre as personalidades mais infl uentes do 
planeta. Nesse período, Hilary foi primeira-dama nos 
governos de Bill Clinton e senadora da república, além 
de engajamento político e social mundo afora.

No Brasil, a ascensão da PresidentE Dilma Rous-
sef (sim, com ‘E’ mesmo no fi nal, porque PresidentA 
não existe), e a escolha de Graça Foster para dirigir a 
maior empresa brasileira e uma das maiores compa-
nhias de petróleo do mundo, a Petrobras, comprovam 
o ‘apogeu’ feminino.

Longe do mundo das poderosas, a realidade da 
massa feminina, infelizmente, é também feita por con-
trastes. Enquanto algumas mulheres comandam em-
presas e defi nem os rumos do país, outras ainda não 
têm acesso a pontos básicos no dia a dia.

Muitas vezes e em jornada dupla e cansativa, al-
gumas mulheres ainda são submetidas à humilhação, 
sofrimento físico, sexual e psicológico. Esses precei-
tos defi nem boa parte da Convenção Interamericana, 
popularmente chamada de “Convenção de Belém do 
Pará”. Criada em 1994 para prevenir e erradicar a vio-
lência contra a mulher.

No Brasil, a Convenção foi uma das pioneiras na 
luta pela proteção à mulher e um de seus desdobra-
mentos foi a Lei Maria da Penha, responsável pela cri-
minalização da violência contra a mulher desde 2006, 
já que prevê punição para os agressores.

Ainda assim, dados recentes, de 2011, do Anuário 
das Mulheres Brasileiras, divulgado pela Secretaria de 
Políticas para as Mulheres e pelo Dieese - Departa-
mento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioe-
conômicos - apontam números alarmantes: quatro em 
cada dez mulheres brasileiras (40%) já foram vítimas 
de violência doméstica.

Em Pindamonhangaba, uma campanha de enfren-
tamento à violência começa este mês e vai até o fi nal 
do ano. Boa parte da campanha se baseia no Plano 
Nacional de Políticas para as Mulheres, desenvolvi-
do pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, do 
Governo Federal. O objetivo é alertar as pessoas, es-
pecialmente o público feminino, sobre seus direitos e 
fazer com que as denúncias apareçam.

Além da conscientização, só é possível punir se os 
agressores forem denunciados. Calar-se não leva a 
nada.

A Cia Anti-Horário, de Pinda-
monhangaba, encerrou no do-
mingo (11), as apresentações do 
espetáculo “Missa Leiga”, da tem-
porada de agosto. Foram quatro 
dias de encenação, com apoio da 
Secretaria de Educação e Cultura 
e do Departamento de Cultura da 

Prefeitura, no centro comunitário 
do Bosque. Em breve, a compa-
nhia divulgará as novas datas de 
apresentação na cidade. A peça 
é uma adaptação do espetáculo 
de mesmo nome, do dramaturgo 
Chico de Assis, escrita na déca-
da de 70, criticando a ditadura 

militar. A adaptação é de Alberto 
Santiago, que apresentou um es-
petáculo para reflexão social, cul-
tural e psicológica da sociedade 
em que vivemos, com as angús-
tias, intolerâncias e passividade 
perante as injustiças acometidas 
nos dias atuais.  

Missa Leiga encerra apresentações de agosto

As instituições civis, militares, 
religiosas e escolas que quiserem 
participar dos desfi les cívicos co-
memorativos à Independência 
do Brasil devem se cadastrar no 
Departamento de Cultura. No cen-

tro de Pinda, os desfi les serão em 
novo local: avenida dr. Francisco 
Lessa Júnior (Via Expressa), com 
início na rua Dr. João Pedro Car-
doso e término na rua Dr. Campos 
Sales, ao lado da Associação Atlé-

tica Ferroviária. Em Moreira César, 
o desfi le cívico deste ano será no 
dia 1º de setembro, novamente na 
avenida das Margaridas, Vale das 
Acácias. As fi chas de inscrição po-
dem ser retiradas na sede do de-

partamento, rua Dr. Campos Sales, 
530, ao lado do Correio São Bene-
dito, ou solicitadas pelo e-mail cul-
tura.pindamonhangaba@hotmail.
com. Informações pelos telefones 
3642-1080 ou 3643-2690. 

A escola municipal Prof. Ruth 
Azevedo Romeiro, do bairro Delta, 
promoveu, no sábado (10), o I En-
contro Cultural de Danças Típicas 
Regionais. O evento teve o objeti-
vo de resgatar as raízes culturais 
do nosso país, e assim tornar os 
alunos mais conscientes da impor-
tância de suas raízes para preser-
vação de sua historia. 

Houve apresentações de qua-
drilha, capoeira, bumba-meu-boi, 
tarantela, xote, maracatu e catira. 

Além disso, a dupla sertaneja 
Helton e Heitor fez uma participa-
ção especial com uma homenagem 
aos pais dos alunos.

A ação aconteceu no pátio da 
igreja, em frente à escola, e contou 
com a presença de pais e familia-
res dos alunos.

Escola municipal promove encontro cultural

Instituições devem se cadastrar para desfi le cívico

A Secretaria de Educação da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, 
em parceria com a Planeta Edu-
cação, irá oferecer novos cursos 
de Informática Educacional e 
Aprendizagem Sistêmica a todos 
os professores da Rede Municipal 
de Ensino, inclusive os de creches, 

NAP, Brinquedoteca, EJA, PEI e 
Casa Verde. As inscrições estarão 
abertas a partir do dia 9 de agos-
to e deverão ser realizadas pela 
Internet. O objetivo é ampliar o 
conhecimento dos professores 
sobre modos criativos e lúdicos 
de utilização da Informática, além 

de oferecer técnicas práticas e efi -
cientes de gerenciamento para a 
sala de aula por meio da Aprendi-
zagem Sistêmica. A Empresa Pla-
neta Educação, em parceria com 
a Prefeitura, também oferece os 
cursos do Programa Matemática 
Descomplicada.

APA conta 
com blog

Os interessados em conhe-
cer os trabalhos da Associação 
Pindamonhangabense de Árbi-
tros podem acessar o blog http://
arbitragem-pinda.blogspot.com.
br. Neste endereço eletrônico são 
encontradas informações sobre os 
campeonatos, escala de árbitros e 
regras.

Célia Lima
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Marcos Vinício cuba
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, em parceria com a 
Delegacia da Mulher e Conse-
lho Municipal dos Direitos da 
Mulher, realizará, a partir de 
agosto, a I Campanha de En-
frentamento à Violência Con-
tra Mulher. Na última semana 
foi promovida uma reunião 
para definir a programação.

As ações terão início no 
final de agosto e o primeiro 
evento será uma palestra em 
comemoração à Lei Maria da 
Penha. Em setembro, ocor-
rerá um ciclo de palestras. O 
mês de outubro será marcado 
com o “Pense Rosa” e uma 
gincana para mulheres. Para 
novembro, está previsto o 
Dia de Conscientização.

Em breve, será divulgada 
a programação completa da 

Pinda vai combater violência contra mulher

campanha. Toda a população 
está convidada a combater 
a violência contra a mulher, 

seja fazendo denúncias ou 
de outras formas. A violên-
cia contra a mulher ou outras 

pessoas não é apenas a física, 
mas também a psicológica e 
emocional.

Marcos Vinício cuba
Profissionais da Secre-

taria de Saúde e Assistência 
Social da Prefeitura de Pinda-
monhangaba estão desenvol-
vendo ações educativas com 
gestantes. Os trabalhos tive-
ram início no dia 9 de agosto 
e serão feitos nos dias 14, 23 
e 28, no Centro de Especiali-
dades Médicas, localizado na 
rua Frederico Machado, ao 
lado da Santa Casa.

Na sexta-feira (9), foi rea-
lizada uma palestra com uma 
nutricionista e foram convi-
dadas 50 gestantes. De acor-
do com as informações da 
Secretaria de Saúde e Assis-
tência Social, na quarta-feira 

Gestantes participam de ações 
educativas desenvolvidas

(14), as gestantes irão obter 
informações sobre a impor-

tância da amamentação e so-
bre os 45 dias após o parto.

O objetivo deste trabalho 
é fazer com que as gestantes 
obtenham informações sobre 
o pré-natal, vacinas, ama-
mentação e puerpério, entre 
outras. A palestra dos dias 14 
e 28 são destinadas às gestan-
tes que estão com 27 semanas 
ou mais, já no dia 23 haverá 
palestra para gestantes com 
menos de seis semanas.

Todas as participantes 
selecionadas serão convida-
das pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba e ainda re-
ceberão cestas de produtos, 
contendo fraldas, shampoo, 
sabonete, toalha, pomada 
para assaduras e pente para 
o bebê.

Daniela GonçalVes
Com o objetivo de mini-

mizar e prevenir o número 
de acidentes domésticos 
envolvendo o gás de co-
zinha (ou GLP), os mora-
dores do Cícero Prado – 
CDHU, Terra dos Ipês I e 
Liberdade, participaram da 
Campanha Chama Segura, 
desenvolvida em parceria 
com o Corpo de Bombeiros 
e a empresa Liquigás, do 
grupo Petrobras.

Os munícipes recebe-
ram, do Corpo de Bom-
beiros, orientações sobre 
as formas corretas de se 
transportar, armazenar, ma-
nusear e instalar o botijão 
de gás.

É a primeira vez que o 
“Chama Segura” é realiza-
do em Pindamonhangaba. 
As orientações foram fei-
tas no espaço cedido pelo 
projeto Nosso Bairro e, 
na oportunidade, também 
ocorreu a entrega gratuita 
de aproximadamente 150 
kits de instalação (man-
gueiras, reguladores e bra-
çadeiras). Houve ainda a 
retirada de circulação de 
equipamentos em situa-
ção de risco, ou seja, fora 
do prazo de validade e em 
condições inadequadas de 
conservação.

Bombeiros fazem campanha 
para evitar acidentes domésticos

Vale lembrar que os kits 
de instalação devem ser 
trocados de cinco em cinco 
anos, pois nas mangueiras 
existe um prazo de valida-
de que deve ser respeitado 
e assim evitar acidentes.

A moradora Maria He-
lena, de 43 anos, conta 
que pela primeira vez em 
20 anos fez a troca do kit. 
“Nunca soube que esta 
mangueira tinha prazo de 

validade. A que estava em 
minha casa estava velha mes-
mo. Retirei do botijão e nem 
precisei fazer força, saiu bem 
fácil”, afirmou a moradora.

Para o consultor da Liqui-
gás, João Arnaldo Saraiva, 
muitas pessoas não sabem 
que se deve fazer a troca as-
sim que o prazo de validade 
acabar. “A data de validade 
deve ser respeitada. É muito 
perigoso o morador não fazer 

esta troca, por isso, fazemos 
esta orientação, pois muitos 
não têm acesso a este tipo 
de informação”, salientou.

Os bombeiros educado-
res, sargento Marco Antô-
nio e  sargento Ivo Fitz, da 
equipe de Corpo de Bom-
beiros de Pindamonhanga-
ba, fizeram um treinamento 
específico para transmitir à 
população informações so-
bre prevenção.

Marcos Vinício cuba
A sede do Conselho Tute-

lar de Pindamonhangaba foi 
reformada pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba. Duran-
te as obras, os profissionais 
fizeram os atendimentos no 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador. A partir desta 
semana os conselheiros vol-
tarão para o bairro Alto Car-
doso, na rua Dr. Aníbal de 
Jesus Pinto Monteiro, 237.

A entrega das chaves aos 
profissionais responsáveis por 
zelar pelos Direitos das Crian-
ças e dos Adolescentes, ocor-
rerá nesta terça-feira (13), às 
10 horas, na sede do órgão. De 
acordo com as informações dos 
conselheiros, todo o prédio re-
cebeu melhorias para que eles 
possam desenvolver seus traba-
lhos e atender a população.

O Conselho Tutelar zela 

por crianças e adolescentes 
ameaçados ou que tenham 
seus direitos violados. Este 
cuidado é determinado pelo 
ECA - Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente. Toda 
suspeita ou confirmação de 
maus tratos deve ser, obriga-
toriamente, comunicadas ao 
Conselho Tutelar. No entan-
to, é preciso destacar que os 
conselheiros não possuem a 
função de polícia.

O Conselho é um órgão 
público do município, vincu-
lado à Prefeitura e autônomo 
em suas decisões. O ECA de-
termina que em cada municí-
pio deve haver, no mínimo, 
um Conselho Tutelar com-
posto por cinco membros, 
escolhidos pela comunidade 
por eleição direta para man-
dato de três anos, permitida 
uma recondução.

Prédio do Conselho 
Tutelar de Pinda é 
reformado

Reunião definiu a programação da Campanha, que começa no final de agosto

 Programa teve início no dia 9 e vai até o fim do mês

Membro do Corpo de Bombeiros instrui população sobre o manejo do botijão de gás

Marcos Vinício cuba
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba iniciou no último 
domingo (11), a I Semana da 
Juventude. O evento foi rea-
lizado na praça Padre João de 
Faria Fialho, Largo do Quar-
tel, e o encerramento das 
atividades será neste sábado 
(17), com o I Encontro da 
Juventude, no Centro Espor-
tivo João Carlos de Oliveira, 
“João do Pulo”, a partir das 
8 horas.

Na tarde de domingo, 
houve debates sobre juventu-
de e diversidade, com a parti-
cipação de representantes da 
igreja Bola de Neve, batalha 
de games, foram oferecidos 
os serviços do Acessa São 
Paulo, campeonato de skate e 
apresentação de bandas e DJ.

Na segunda-feira (12), foi 
comemorado o Dia Interna-
cional da Juventude e a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
realizou batalha de games, os 
serviços do Acessa São Pau-
lo, e também ofereceu atra-
ções esportivas e culturais 
no Centro Esportivo José Ely 
Miranda, “Zito”.

 De acordo com os orga-
nizadores da I Semana da Ju-
ventude, o intuito deste tra-

balho é promover a interação 
e a integração dos jovens. 
Por este motivo, a programa-
ção foi pensada e elaborada 
de maneira atrativa para ofe-
recer atividades para todos.

 A professora Ana Ribeiro 
da Costa destaca que é essen-
cial promover este tipo de 
evento, porque serve para ti-
rar os jovens das ruas e eles 
aproveitam para aprender 
algum esporte e conhecer 
outras culturas. “Acredito 
que pensar no jovem dan-
do a ele atividades que vão 
ao encontro do que gostam 
é primordial, porque não 
adianta fazer uma mesa re-
donda e falar que as drogas 
fazem mal, a partir do mo-
mento que eles têm o que 
fazer não irão para este ca-
minho que é muito triste para 
as famílias”.

 O adolescente Maurício 
Braga dos Santos comenta 
que comemorar o Dia dos 
Pais com a Semana da Juven-
tude na Praça do Quartel foi 
interessante, porque o even-
to atraiu pessoas de todas as 
idades e foi também um mo-
mento onde os pais puderam 
conhecer a prática do skate e 
conferir as atrações culturais.

Semana da Juventude 
de Pinda termina dia 17

Marcos Vinício Cuba

Divulgação

Marcos Vinício Cuba

Daniela Gonçalves

Célia Lima

Apresentações culturais e esportivas fazem parte da 
programação do evento

Após reforma, prédio voltará a ser usado pelo Conselho
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ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
A Presidente da rede Cata Vale Sra. Maria Ângela Gonzaga da Silva no uso de suas atribui-
ções que lhe confere o art. 38 da lei 5.764/71 convoca as afiliadas através de suas represen-
tantes para reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 23/08/2013 
na Av. Doutor Lloyd Figueredo Pereira da Rocha nº 170 Distrito Moreira Cesar cidade Pin-
damonhangaba com a primeira chamada às 8h com 2/3 das cooperativas afiliadas a rede 
Cata vale às 9h a segunda chamada com a metade e mais uma das cooperativas afiliadas 
e na terceira chamada as 10h com qualquer número de cooperativas afiliadas a rede Cata 
Vale para deliberar sobre os assuntos acima  seguindo a ordem do dia a tratar dos assuntos:
1- Adequação do conselho fiscal e Administrativo
2- Inclusão e Exclusão de cooperativas na rede Cata Vale
3- Definir Administrativo e Operacional 
4- Discutir regimento Interno da rede Cata vale e outros assuntos da sociedade   

Maria Ângela Gonzaga da Silva 
 Presidente da Cata Vale

Aviso de Audiência Pública e Consulta Pública do Plano
Municipal de Saneamento Básico

A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba divulga para conhecimento público que em  
21   de agosto de 2013, das 17h às 22h, no auditório da Prefeitura, localizado na Av. Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, n.º 1400, 1.º andar, Centro, Pindamonhangaba-SP realizar-se-á 
AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação e discussão do PLANO MUNICIPAL DE SANEA-
MENTO BÁSICO, em atendimento ao artigo 19 da Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro 
de 2007.
A minuta do PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO e o Regimento da audiência 
estão disponíveis, on-line em meio digital para consulta e/ou download no site www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br, no link Plano Municipal de Saneamento Básico  e, em papel, para 
consulta na Secretaria de Planejamento a partir do dia 12/08/13, nos dias úteis, das 8h ás 
11h e das 14h às 17h.
As sugestões e comentários sobre o PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO po-
derão ser enviados através do e-mail planejamento@pindamonhangaba.sp.gov.br ou entre-
gues diretamente na Secretaria de Planejamento no horário de expediente, até o dia 20 de 
agosto de 2013 às 12h.
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2013.

Vito Ardito Lerario
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 074/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 74/13, que cuida de “Aquisição de material para refor-
ma da escola Padre Zezinho”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (itens/lotes): Raul Rabello Neto 
EPP (17, 18, 19 e 20). Itens imprósperos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 e 16. 
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2013.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 086/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 86/13, que cuida de “Contratação de empresa espe-
cializada na confecção de placas orientativas, para informação de ocupação irregular”, a Au-
toridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitató-
rio em favor da empresa (itens/valor R$): Alessandra Aparecida Contrera EPP (01 – 742,50). 
Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2013.

A colega de APL – 
Academia Pindamonhan-
gabense de Letras, Neila 
Cardoso, responsável pela 
realização anual  do con-
curso de poesia do CCI 
– Centro de Convivência 
para Idosos “Cônego Nes-
tor José de Azevedo”, in-
forma que este ano, já em 
sua 14ª edição o mencio-
nado certame poético será 
denominado Concurso de 
Poesia “Irmãos Ouver-
ney”.  As inscrições tive-

Concurso de Poesia do CCI

Por falar em prêmio, 
parabéns também ao aca-
dêmico trovador Maurício 
Cavalheiro, um dos pre-
miados no XXI Concurso 
de Trovas de Taubaté, pelo 
tema “Sereno”. Certamen-
te, houve mais trovadores 
da UBT- Pindamonhangaba 
premiados. Vamos aguardar 
a coluna do José Ouverney 
na sexta-feira. Por enquan-
to, a trova do Maurício:

Neila Cardoso, acadêmi-
ca coordenadora do con-
curso do CCI

ram início no dia 1º de junho e vão até o dia 22 de setembro. 
Confira abaixo o regulamento para participar:

- O concurso destina-se a poetas amadores, com idade 
acima de 50 anos, residentes ou não em Pindamonhangaba.

- Cada participante pode enviar, no máximo,  3 (três) 
obras sobre o tema: A poesia de Vinicius de Morais (serão 
desclassificados os poemas que fugirem do tema).

 - As obras devem ser digitadas e enviadas em 4 (quatro) 
cópias cada uma e assinadas apenas com um pseudônimo.

- Em um envelope separado e lacrado, deve constar: 
nome, data de nascimento, endereço e telefone para contato.

 - O local para o envio dos trabalhos  é o  CCI. Para 
quem for mandar pelo correio para: Centro de Convivência 
para Idosos - Avenida Abel Correa Guimaraes, 1451 – Vila 
Rica- Pindamonhangaba  CEP: 12 420-680.

Premiação. Os três poetas vencedores (o julgamento dos 
poemas será feito por membros da Academia de Letras) re-
ceberão certificados de participação, troféus e outros brin-
des. Os demais participantes receberão brindes e certificado 
de participação.

A data da premiação está marcada para o dia 4 de outu-
bro, às 20 horas, na sede do CCI. 

Trovador premiado

O sereno na vidraça
escreve um nome: saudade...
ao mesmo tempo que embaça
a minha serenidade.

Parabéns  às acadêmicas 
Juraci de Faria e Rhosana 
Dalle pela premiação no 1º 
Festival de Poesia Falada 
-Prêmio: Nicholas Marins 
Prado (Guaratinguetá). É 
a APL – Academia Pinda-
monhagabense de Letras 
participando e mostrando o 
talento de seus acadêmicos 
nos certames culturais 
que são realizados não só 
na região, mas por todo o 
território brasileiro. Juraci e Rhosana

Poetisas premiadas

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 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia 20/08/2013 às 14:00 horas
AUXILIAR DE CLASSE
9º MARIA MERCEDES BASTOS
RUA FARM JOÃO MANOEL GONÇALVES, 857 - SILOP
UBATUBA – SP
CEP 11680-000

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 445.01.2009.002595-
0/000000-000, A Doutora CLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLETERO, MM. Juíza de Direito da 
2ª Vara Civil da Comarca de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a EDITE DE MELO CARVALHO, PEDRO MAGALHÃES CARVALHO, GABRIEL SORECHIO, 
brasileiro, casado, CPF 102.749.448-04, RG 4.860.216; ORLANDA ZANARDO SORECHIO, brasileira 
casada, RG.12.339.019, VALDEMAR JUSTINO, brasileiro casado, RG.10.429.946; CPF 763.637.248-
72, RAQUEL RODRIGUES JUSTINO, brasileira, casada, CPF 763.637.248-72, JOAQUIM JORGE 
LOPES, brasileiro, casado, RG.3.045.568 e CPF 563.106.178-34, NOEMIA BALAM LOPES, réus au-
sentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem com o seus cônjuges e/ou sucessores, 
que FLÁVIO MUNIZ BARRETO e s/m SILVANIA VERISSIMO DA SILVA BARRETO ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Mogi das Cruzes, 
nº.683, Cidade Nova, Pindamonhangaba, estado de São Paulo, com área de 390,00 m², alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem 
o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

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.

Resolução CMAS N° 19 de 5 de junho de 2013.
Toma ciência e aprova a reprogramação de serviços de fortalecimento de vínculos no CRAS e 
CREAS de Pindamonhangaba.
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei 
Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de Março de 1999, 
Considerando a deliberação da 5ª reunião extraordinária ocorrida em 5 de junho de dois mil e 
treze,
RESOLVE:
Artigo 1º - Este Conselho toma ciência e aprova a reprogramação de serviços de fortalecimento de 
vínculos para os equipamentos  CRAS e CREAS, através do Departamento de Assistência 
Social.
Artigo 2º - Esta Resolução tem seus efeitos retroativos à data de sua deliberação. 
Pindamonhangaba, 5 de junho de 2013.

Sonia Rejane de Campos
Presidente em exercício

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução CMAS N° 20 de 14 de junho  de 2013.
Toma ciência da Adesão ao Programa Viver sem limites que trata da expansão qualificada do ser-
viço acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência em situação de dependência 
em residências inclusivas.
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei 
Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de Março de 1999, 
Considerando a deliberação da 7ª reunião extraordinária ocorrida em 14 de junho de dois mil e 
treze,
RESOLVE:
Artigo 1º - Este Conselho toma ciência e aprova a Adesão da Prefeitura de Pindamonhangaba, 
através do Departamento de Assistência Social, ao Programa Viver sem limites que trata da ex-
pansão qualificada do serviço acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência em 
situação de dependência em residências inclusivas.
Artigo 2º - Esta Resolução tem seus efeitos retroativos à data de sua deliberação. 
Pindamonhangaba, 14 de junho de 2013.

Sonia Rejane de Campos
Presidente em exercício

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução CMAS N° 21 de 5 de junho de 2013.
Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação no SUAS/web – 2013 do Departamento de Assistên-
cia Social de Pindamonhangaba.
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei 
Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de Março de 1999, 
Considerando a deliberação da 5ª reunião extraordinária ocorrida em cinco de junho de dois mil 
e treze,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aprovar o Plano de Ação 2013 disponibilizado no sistema SUAS/web, do Departamento 
de Assistência Social de Pindamonhangaba.
rtigo 2º - Esta Resolução tem seus efeitos retroativos a data de sua deliberação. 
Pindamonhangaba, 5 de junho de 2013.

Sonia Rejane de Campos
Presidente em exercício

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução CMAS N° 22 de 31 de julho de 2013.
Toma ciência e aprova a Adesão aos recursos federais para o Serviço de Proteção Especial - CRE-
AS POP, Abordagem Social e República para moradores de rua.
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei 
Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de Março de 1999, 
Considerando a deliberação da 9ª reunião extraordinária ocorrida em trinta e um de julho de dois 
mil e treze,
RESOLVE:
Artigo 1º -  Este Conselho toma ciência e aprova a Adesão aos recursos federais para o Serviço de 
Proteção Especial - CREAS POP, Abordagem Social e República para moradores de rua.
Artigo 2º - Esta Resolução tem seus efeitos retroativos à data de sua deliberação. 
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2013.

Carmem Silvia de Paula Alves - Presidente 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CMDCA — CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 20 DE 30 DE JULHO DE 2013

Dispõe sobre a criação e regulamenta o funcionamento das Comissões Temáticas, no âm-
bito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Pinda-
monhangaba – SP.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso de suas atribuições esta-
belecidas na Lei nº. 2.626/96,
Considerando as Resoluções do Conanda 105/2005, 106/2005 e 116/2006 que dispõem sobre os 
Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
Resolve,
Art. 1º - Ficam criadas no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – 
CMDCA de Pindamonhangaba, as seguintes Comissões Temáticas Permanentes:
I – Comissão de análise de registro de entidades e avaliação de programas;
II – Comissão de análise e avaliação de projetos;
III – Comissão de participação e acompanhamento do orçamento;
IV – Comissão de análise jurídica e acompanhamento legislativo;
V – Comissão de organização da eleição do Conselho Tutelar;
VI – Comissão de ética do Conselho Tutelar;
VII – Comissão de organização de eventos e comunicação social;
VIII – Comissão de Políticas Públicas.
Parágrafo Único: Às Comissões, compete preparar e analisar as matérias que serão apreciadas 
na plenária.
Art. 2º - As Comissões serão compostas por 2 (dois) ou mais membros, contando com a represen-
tação mínima de 1 (um) Conselheiro do Poder Público e 1 (um) Conselheiro da Sociedade Civil.
Parágrafo Único: Excepcionalmente, a fim de auxiliar nos trabalhos das Comissões, estas poderão 
convidar membros da Sociedade Civil e/ou do Poder Público, para compô-las, mas sem direito a 
voto.
Art. 3º - Cada Comissão deverá ter um coordenador e um relator.
I – Compete ao coordenador convocar as reuniões e coordenar os trabalhos na Comissão.
II – Compete ao relator redigir o relatório dos trabalhos e apresentá-lo oralmente, e por escrito em 
plenária, esclarecendo, com os demais  membros, eventuais dúvidas dos conselheiros.
III – O coordenador de cada Comissão, nas suas faltas e impedimentos, será substituído pelo relator.
IV – O coordenador e o relator serão escolhidos pelos membros da Comissão Temática Perma-
nente, com ciência ao Plenário.
V – Por ocasião da convocação para a reunião plenária, poderá ser enviada cópia do relatório para 
leitura prévia dos conselheiros.
VI – Havendo dúvida não esclarecida pela Comissão na reunião plenária, qualquer conselheiro 
com direito a voto poderá pedir vistas do processo e apresentar voto em separado, fundamentan-
do sua opinião, na reunião seguinte.
VII – Sendo aprovada, a ata será publicada na imprensa local.
Art. 4º - Este Conselho poderá convidar entidades, autoridades, cientistas e técnicos para colabo-
rarem nos estudos das Comissões e Grupos de Trabalhos.
Art. 5º - As Comissões no que for pertinente poderão interagir com comissões de outros Conse-
lhos, visando uniformizar e definir áreas de competência comum ou específica para a formulação 
de políticas ou normatização de ações de atendimento.
Art. 6º - Compete às Comissões, especificamente o seguinte:
I – Comissão de análise de registro de entidades e avaliação de programas:
a) analisar pedidos de registro e renovação de registro de entidades;
b) reavaliar os programas executados pelas entidades a cada 2 (dois) anos;
c) denunciar a existência de entidade atuando sem registro, por iniciativa própria median-
te representação por escrito de qualquer cidadão.
II – Comissão de análise e avaliação de projetos:
a) elaborar procedimentos de análise de projetos e padrões a serem seguidos pelas enti-
dades;
b) analisar as propostas de projetos de atendimento da área de atendimento a criança e 
adolescente;
c) analisar e emitir parecer prévio sobre pedidos de subvenções sociais;
d) participar de estudos sobre reordenamento e sistematização da política de atendimen-
to a criança e ao adolescente nos aspectos legais;
e) analisar a prestação de contas das entidades nos aspectos qualitativo quantitativo, 
educacional e financeiro;
f) dar suporte ao Plenário na avaliação de resultados dos projetos e programas executa-
dos.
III – Comissão de participação e acompanhamento do Orçamento:
a) participar do processo de discussão do orçamento do município, inclusive encami-
nhando propostas aprovadas nas conferências e constantes do Plano de Ação;
b) zelar para que seja respeitada a prioridade absoluta às políticas destinadas à criança 
e ao adolescente;
c) acompanhar a execução do orçamento e dar ciência ao Plenário.
IV – Comissão de análise jurídica e acompanhamento legislativo:
a) manter o Regimento Interno do CMDCA atualizado e adequado à legislação e às reso-
luções do Conanda;
b) propor mudanças e atualizações do Regimento Interno à apreciação do Plenário;
c) elaborar projetos de lei sobre a política de atendimento à criança e ao adolescente, no 
âmbito municipal e, após a aprovação do Plenário, enviá-los às autoridades competentes;
d) acompanhar os processos legislativos e promover a participação deste Conselho na 
discussão de projetos que envolvam políticas de atendimento à criança e ao adolescente.
V – Comissão de organização da eleição do Conselho Tutelar:
a) analisar critérios e elaborar normas para a eleição dos Conselheiros Tutelares;
b) organizar e realizar o processo eleitoral, com o acompanhamento do Ministério Público;
c) zelar pela transparência do processo e garantir a participação popular.
VI – Comissão de ética do Conselho Tutelar:
a) elaborar normas de processo ético;
b) receber denúncias sobre a atuação de conselheiro(s) tutelar(es) no exercício de suas 
funções;
c) apurar os fatos;
d) ouvir testemunhas;
e) assegurar o direito de defesa dos envolvidos;
f) priorizar os interesses da criança e/ou adolescente;
g) garantir o sigilo do processo;
h) elaborar relatório e submetê-lo à decisão do Plenário.
VII – Comissão de organização e eventos e comunicação social:
a) promover e organizar a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te a cada 2 anos;
b) redigir o Plano de Ação com as propostas da Conferência;
c) garantir a participação popular na formulação das políticas públicas, inclusive com a 
realização de pré-conferências;
d) realizar palestras nas escolas e centros comunitários sobre os Direitos da Criança e do 
Adolescente, e sobre a Participação e Controle Popular;
e) promover a Semana do Adolescente e outros eventos;
f) propor campanhas educativas visando divulgar os conceitos do Estatuto da Criança e 
do Adolescente;
g) estimular a participação de crianças e adolescentes na elaboração dessas campanhas;
h) realizar campanhas de doações ao FUNCAD;
i) divulgar os trabalhos deste Conselho nos órgãos de imprensa.
VIII – Comissão de Políticas Públicas:
a) identificar as deficiências e as necessidades do município em relação à criança e ao 
adolescente;
b) propor mudanças, melhorias e soluções para os problemas identificados;
c) apresentar a conclusão de seus trabalhos ao Plenário para conhecimento, ou delibera-
ção, se o caso;
d) formular editais apresentando a população a necessidade identificada, requerendo a 
mobilização da sociedade e a apresentação de projetos que supram tal necessidade.
Art. 7º - O Plenário e/ou as Comissões poderão criar Grupos de Trabalho, de caráter eventual, 
para promover estudos de natureza complexa, devendo submeter o resultado de seus estudos à 
análise das Comissões e à decisão do Plenário.
Art. 8º - Com a publicação da presente, fica a resolução de nº. 07  revogada em seu inteiro teor.
Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário, revogando-se 
todas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 30 de julho de 2013.

Adriano Augusto Zanotti - Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 21 DE 30 DE JULHO DE 2013

Prorroga o prazo de vencimento dos atuais registros das entidades.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso de suas atribuições esta-
belecidas na Lei nº. 2.626/96.
Considerando as Resoluções do Conanda 105/2005, 106/2005 e 116/2006 que dispõem sobre 
os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, 
Considerando que a data limite para as entidades solicitarem seus registros ou solicitarem a reva-
lidação de seus registros vence nesta data,
Considerando que menos da metade das entidades atualmente registradas, entregaram suas so-
licitações de revalidação de seus registros, e
Considerando as deliberações da 14ª (décima quarta) reunião ordinária de 2013, que por votação 
unânime,
Resolvem,
Art. 1º. Fica prorrogado por 90 (noventa) dias a validade de todos os registros com vencimento 
em 30 de julho de 2013.
Art. 2º. Fica prorrogado para o dia 30 de agosto do ano corrente, o prazo limite do edital de 2013, 
para as entidades que atuam no Município de Pindamonhangaba registrar-se no Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo Único: a prorrogação de que trata este artigo será publicada no jornal oficial, devendo 
constar a advertência de que todas as entidades não-governamentais que executem programas 
voltados a criança e adolescente no município de Pindamonhangaba, devem para funcionar, esta-
rem registradas no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, sob pena de representação 
ao Ministério Público, nos termos do Art. 91 da Lei 8.069/1990.
Art. 3º. Os registros emitidos em razão do edital de 2013 terão validade por 4 (quatro) anos, nos 
termos do § 2º do artigo 91 da Lei 8.069/1990.
Parágrafo Único: os registros de entidades, solicitados junto ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente em período diverso ao estabelecido no artigo segundo desta Resolução, 
terão validade inferior ao disposto no artigo anterior, devendo o registro ser emitido com data de 
validade idêntica aos demais, unificando assim, a data de vencimento dos registros de todas as 
entidades.
Art. 4º. Os programas em execução das entidades registradas no Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente serão reavaliados anualmente, nos termos do § 3º da Lei 8.069/1990. 
Preferencialmente, os programas serão apresentados em audiência pública conjunta do CMDCA 
com o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, sem prejuízo da entrega formal do pro-
grama executado pela entidade para a avaliação deste Conselho.
Parágrafo Único: O período de apresentação do programa ao CMDCA deve coincidir com o perí-
odo de apresentação do programa ao CMAS, a fim de unificar os procedimentos dos conselhos.
 Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário.

Pindamonhangaba, 30 de julho de 2013.

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
A Presidente da rede Cata Vale Sra. Maria Ângela Gonzaga da Silva no uso de suas atribuições 
que lhe confere o art. 38 da lei 5.764/71 convoca as afiliadas através de suas representantes para 
reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 23/08/2013 na Av. Doutor Lloyd 
Figueiredo Pereira da Rocha nº 170 Distrito Moreira Cesar cidade Pindamonhangaba com a primeira 
chamada às 8h com 2/3 das cooperativas afiliadas a rede Cata vale às 9h a segunda chamada com 
a metade e mais uma das cooperativas afiliadas e na terceira chamada às 10h com qualquer número 
de cooperativas afiliadas a rede Cata Vale para deliberar sobre os assuntos acima  seguindo a ordem 
do dia a tratar dos assuntos:
1- Adequação do conselho fiscal e Administrativo
2- Inclusão e Exclusão de cooperativas na rede Cata Vale
3- Definir Administrativo e Operacional 
4- Discutir regimento Interno da rede Cata vale e outros assuntos da sociedade   

Maria Ângela Gonzaga da Silva – Presidente da Cata Vale

Arquivo TN
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Maurício Cavalheiro
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André Nascimento

Festa de São Lourenço termina com procissão
AnA CAmilA CAmpos
Muitos fogos anunciaram 

o início da procissão que en-
cerrou as comemorações da 
Festa em Louvor a São Lou-
renço, realizada na tarde do 
último domingo (11), orga-
nizada pela comunidade que 
leva o nome do santo home-
nageado. 

O cortejo saiu às 17 ho-
ras da frente da igreja e dois 
andores, um com a imagem 
de Nossa Senhora Concei-
ção e outro, com a imagem 
de São Lourenço, percorre-
ram as ruas do bairro Mom-
baça. 

Momentos antes da pro-
cissão, o diácono Misael Ce-

No sábado (11), às 14 ho-
ras, no ginásio Juca Moreira, 
aconteceu mais uma reunião 
dos ex-colaboradores da No-
brecel.

O objetivo da reunião, 
segundo um dos líderes do 
movimento, Paulo Eduardo 
Silva de Toledo, foi realizar 
a Assembleia de Constitui-
ção Estatutária, para que os 
ex-funcionários tomassem 
ciência do conteúdo do esta-
tuto e que fizessem a adesão 
a Cocepelco – Cooperativa 
de Trabalho em Celulose e 
Papel Coruputuba.

O estatuto foi lido e pos-

to para votação. Cerca de 80 
ex-colaboradores da massa 
falida da Nobrecel votaram a 
favor da criação da coopera-
tiva e aderiram à Cocepelco.  
Agora, com a criação da co-
operativa, o próximo passo é, 
de acordo com Toledo, entrar 
com uma petição na justiça, 
para que a Cocepelco possa 
assumir a administração da 
Nobrecel.

“Agradeço à Prefeitura, à 
Câmara, aos clientes, aos for-
necedores, ao padre Geraldo, 
e à comunidade pelo apoio 
dado para a criação da Coce-
pelco”, finaliza Toledo.

Ex-colaboradores da 
Nobrecel aprovam 
Cooperativa

AnA CAmilA CAmpos
Na tarde de segunda-fei-

ra (12), os funcionários da 
Aliança Papéis, empresa em 
atividade de produção para a 
Nobrecel por arrendamento, 
organizaram uma manifesta-
ção em frente ao fórum, soli-
citando à Justiça a liberação 
das máquinas para que vol-
tem a produzir.

A manifestação contou 
com o apoio do Sindmetp - 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba. A ca-
minhada se dirigiu da sede 
do Sindmetp (rua Frederico 
Machado/7 de Setembro) e 
seguiu para a frente da igreja 
de Nossa Senhora do Perpé-
tuo Socorro, onde se concen-
traram até se dirigirem ao 
fórum. O bloqueio feito pe-
los trabalhadores na avenida 
Alcides Ramos Nogueira foi 
liberado às 15h30.

De acordo com a analis-
ta de RH da Aliança, Sheila 
Ferreira, responsável pela 
negociação com a Justiça, 
com a promotoria e com re-
presentante da massa falida 
da Nobrecel, a causa das ma-
nifestações é o retorno das 
atividades dos maquinários. 
“Não estamos brigando pela 
parte jurídica como processo, 
estamos pedindo para voltar 
a trabalhar. Temos matéria 

Funcionários da Aliança Papéis 
pedem funcionamento da empresa

prima parada e 130 famílias 
dos nossos funcionários que 
não sabem se terão salário 
ao final do mês”, justificou 
Sheila.

Entenda a questão
O imbróglio começou no 

dia 2 de agosto, quando a 
Justiça decretou falência da 
Nobrecel SA, devido a dívi-
das acumuladas, que chegam 
perto da casa de R$ 1 bilhão.

Segundo alguns funcio-
nários da antiga APL - Ata-
cadão de Papelaria Ltda, a 
maior preocupação de todos 
é manter o funcionamento 
do maquinário – que é muito 
antigo. De acordo com eles, 
quanto mais tempo   as má-
quinas estiverem paradas, 
maior será a probabilidade 
de não voltarem a funcionar. 
Além disso, a quantidade de 

matéria prima que está na 
tubulação pode endurecer, 
danificando todo o produto 
e comprometendo a linha de 
produção.

Proposta
A proposta, inicialmente 

feita pela Aliança, solicita 
a permissão da Justiça para 
rodar todas as máquinas, 
até mesmo as da Nobrecel, 
para auxiliar a manter tem-
porariamente o emprego dos 
300 funcionários que estão 
sem atividades. O número 
pode aumentar e chegar a 
400, pois a Joffel também 
é uma empresa dependente 
da matéria prima da Nobre-
cel e, caso o quadro não seja 
revertido, também pode vir à 
falência.

Sheila Ferreira explicou 
que todas as propostas fei-

A Apae de Pindamonhan-
gaba realiza na quarta-feira 
(14) uma caminhada em 
protesto contra a alteração 
no PNE (Plano Nacional de 
Educação) em sua meta 4, 
que prejudica as instituições 
filantrópicas que atendem 
pessoas com deficiência, pois 
quer extinguir a modalidade 
de escola especial no Brasil.

A caminhada – que faz 
parte de uma mobilização na-
cional - terá início às 9 horas, 
na sede da entidade e seguirá 
até a praça Monsenhor Mar-
condes, na região central da 
cidade.

Segundo a direção da 
Apae local, se as novas metas 
do Plano Nacional de Educa-
ção forem aprovadas, elas 
podem prejudicar a caminha-
da de 60 anos das Apaes no 
Brasil e também todas as pes-
soas com deficiência. 

Conforme a direção da 
instituição, o MEC – Minis-
tério da Educação quer aca-
bar com as escolas especiais, 

inclusive as que são mantidas 
pelas Apaes e prestam um 
serviço exclusivo e de exce-
lência para as pessoas com 
deficiência intelectual e múl-
tipla. A intenção do MEC é 
matricular todas as pessoas 
com necessidades especiais 
nas escolas públicas da rede 
regular de ensino até 2016, 
impossibilitando que as fa-
mílias de pessoas com de-
ficiência possam optar pelo 
sistema de ensino de sua pre-
ferência. “O movimento luta 
pela manutenção do texto 
original do PNE e pelo reco-
nhecimento das instituições 
que trabalham nas áreas de 
Assistência Social, Educação 
e Saúde”, salientou a presi-
dente da Apae de Pinda, Ma-
ria Giovana do Amaral.

Para as Apaes, a mobiliza-
ção serve para que a socieda-
de se conscientize da impor-
tância das escolas especiais 
e para que os representantes 
no Senado votem contra esse 
projeto.

Apae protesta contra 
fechamento da instituição 

AiAndrA Alves mAriAno
Uma série de shows e 

apresentações musicais e de 
dança marcaram a 37ª edição 
da Feira da Fraternidade da 
Apae – Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
- de Pindamonhangaba. O 
evento teve início no dia 1º 
de agosto, no Recinto de Ex-
posições do Sindicato Rural, 
e terminou no domingo (11).

Nos primeiros dias de 

festa, os visitantes puderam 
acompanhar shows musicais 
com Rafinha Acústico, além 
das bandas Panela, Frente de 
Varanda e Bela Cruela. 

No segundo final de sema-
na da festa, os shows foram 
com as bandas NR35, Black 
Comodoro e Charles Anjo 45.

Além disso, aconteceram 
diversas atrações com grupos 
de dança da cidade e apresen-
tações especiais de projetos 

desenvolvidos na Apae Pin-
da, como a fanfarra, o grupo 
de capoeira e a dança dos ca-
deirantes, entre outros.

Na praça de alimentação 
montada no local, os visitan-
tes tiveram diversas opções, 
com barracas que ofereciam 
pratos da cozinha japonesa, 
alemã, árabe, brasileira, ita-
liana, além de doces, pastéis, 
pães, casquinha de siri, chur-
rasco etc. Administradas por 

voluntários, todas as barracas 
reverteram a renda da feira 
para a Apae. Ao todo, cerca 
de 500 voluntários trabalha-
ram no evento.

No domingo, a tradicional 
feijoada foi o prato principal 
do almoço especial do Dia 
dos Pais. À noite, houve o en-
cerramento oficial do evento, 
que contou com a presença do 
prefeito de Pindamonhangaba 
e de outras autoridades.

Shows e atrações musicais 
marcaram a Feira da Fraternidade

tas pela Aliança, até agora, 
foram classificadas como 
insatisfatórias pela Justiça. 
“Vamos nos reunir com os 
advogados da APL para es-
tudar a possibilidade de ela-
borar uma nova proposta que 
seja analisada pelo Ministé-
rio Público”, explica.

A previsão é que o grupo 
se reúna novamente nesta 
terça-feira (13), em frente à 
igreja do Socorro, por volta 
das 13 horas para dar conti-
nuidade às negociações.

sarino solicitou a todos que 
fizessem do trajeto um mo-

mento de oração e reflexão. 
“Vamos fazer uma cami-

nhada com Deus, com espí-
rito de comunhão, de retiro. 
Um momento de penitência 
diante de Deus para chegar 
aqui e dignamente receber a 
absolvição dos pecados.”

Desde o dia 2 de agosto, 
os fiéis se reuniram diaria-
mente para realizar a novena 
preparatória da festa, seguida 
de missa e quermesse, cuja 
renda será revertida para a 
continuidade das obras da 
igreja, que prevê a constru-
ção de um centro paroquial, 
um auditório e a melhoria do 
forro do local.

Este ano, a comunidade 
comemora 10 anos de exis-
tência.

mArCos viníCio CubA
A OAB de Pindamo-

nhangaba, 52ª Subseção, 
realizou, entre os dias 5 e 9 
de agosto,mais uma Semana 
Jurídica. O evento foi encer-
rado com uma palestra com 
o deputado Fernando Capez, 
que falou sobre provas líci-
tas, ilícitas e ilegítimas. O 
último dia contou com a pre-
sença de aproximadamente 
50 profissionais.

A Semana Jurídica de 
2013 homenageou Paulo 
Emílio de Almeida. “São 55 
anos de advocacia e tive a 
felicidade de ser escolhido. 
Agradeço imensamente esta 
homenagem, eu e a minha 
família ficamos muito agra-
decidos.  Recebi várias men-
sagens me parabenizando e 
esta emoção é eterna”, co-
menta o homenageado.

Karla Fernanda conferiu 

a palestra de encerramento 
e comenta que para os advo-
gados é sempre interessante 
estar em contato com novas 
informações, porque como o 
conhecimento é vasto e as es-
pecializações são muito foca-
das, é bom ouvir explanações 
diferenciadas para os mais 
variados assuntos.

O presidente da OAB Pin-
da, Marcel Afonso Barbosa 
Moreira, agradece todos os 
palestrantes e profissionais 
que compareceram à Sema-
na Jurídica. “Nos sentimos 
muito honrados em home-
nagear o Dr. Paulo Emílio, 
que com muito trabalho e 
esforço, contribuiu bastante 
com a subseção da cidade. A 
presença dos colegas, procu-
rando se qualificar também, 
deixa todos nós da OAB 
muito contentes”, finaliza o 
presidente.

Palestra com Capez 
encerra Semana Jurídica

Marcos Ivan/Canal 39

Fanfarra da Apae se apresentou durante a festa Prefeito prestigiou o evento  e conversou com o povo

Manifestantes bloquearam a av. Alcides Ramos Nogueira

Sheila Ferreira

Procissão percorreu as ruas do Mombaça

Ana Camila Campos

Israel Dias

Representantes aprovaram criação da cooperativa
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Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

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

Ve r e a d o r ri c a r d o P i o r i n o

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

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

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

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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O vereador Dr. Marcos Au-
rélio Villardi (PR) solicitou, em 
requerimento, informações da 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
sobre quais providências estão 
sendo tomadas para a campanha 
de prevenção da Dengue do próxi-
mo verão. Foi indagado, também, 
qual o real numerário de casos 
da doença no município e qual o 
número de agentes comunitários 
que atuam no controle da enfer-
midade. 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 proble-
mas 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 doen-
ça, com uma campanha grande, 
agressiva e eficaz. Assim, pode-
remos  manter nossa população 
segura”, destacou o vereador Dr. 
Marcos Aurélio.

Dr. Marcos Aurélio cobra 
informações sobre próxima 
campanha da Dengue

Lotação no Posto
de Saúde Central
O Dr. Marcos Aurélio também 

apresentou um requerimento 
verbal, no qual solicita ao Pre-
feito Municipal e ao Secretário 
de Saúde, informações sobre 
quais providências   estão sendo 
tomadas para solucionar a questão 
da superlotação nos dias de agen-
damentos das consultas médicas 
no Posto de Saúde Central, que 
ocorrem sempre na última segun-
da-feira de cada mês. Nestes dias, 
são iniciados os agendamentos 
de todas as especialidades mé-
dicas 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 prioridade”, enfa-
tizou 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.

Vereador Professor osValdo

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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 
informações ao DER – Departa-
mento de Estradas de Rodagem, 
através de sua Regional de 
Taubaté - DR6, sobre a situação 
do pedágio situado no quilo-
metro 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 manutenção do 
pedágio, na cidade de Pindamo-
nhangaba bem como solicitava 
cópia do contrato administrativo 
e de concessão de exploração 
da estrada por parte da empresa 

Professor Osvaldo 
pede a regularização
do pedágio da SP 62

concessionária.
Em resposta, o DER infor-

mou através do ofício DR.6-
388/2013, que fora solicitado a 
desativação do pedágio, locali-
zado no endereço acima citado, 
fora feito e recebido conforme 
Notificação Extrajudicial enca-
minhada à Prefeitura de Pinda-
monhangaba, 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.

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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.

O vereador Toni-
nho da Farmácia (PDT) 
em ação conjunta com 
o Deputado Federal 
João Dado (PDT), está 
pleiteando 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.

Vereador Toninho da farMácia

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Toninho da 
Farmácia conquista 
duas importantes obras

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) participou ativamente 
da Audiência sobre o Transporte 
Público de Pindamonhangaba, 
onde aproveitou para solicitar à 
empresa Viva Pinda e ao prefeito, 
a instalação de uma nova Sala do 
Cidadão, para atender os mora-
dores da cidade de dos bairros 
próximos, pedindo ainda que a Sala 
de Moreira César seja mantida para 
atender a população do Distrito 
e dos bairros vizinhos. Roderley 
Miotto destaca que “tendo em vista 
a locomoção dos portadores de 
necessidades especiais, bem como 
a população mais carente, que não 
tem condições de se deslocar até 
a sede da empresa Viva Pinda, 
em Moreira César, é necessária a 
instalação de uma nova Sala do Ci-
dadão, em caráter de urgência, para 
que a população da região central 
e bairros circunvizinhos possam 
ter o atendimento adequado e com 
maior rapidez. Pedimos à direção 
da Viva Pinda e ao prefeito Vito 
Ardito, para que tomem as medidas 
necessárias para a implantação 
dessa Sala do Cidadão o quanto 
antes na Praça Barão Homem de 
Melo, facilitando assim para toda 
nossa população”.

Transparência na
Prestação de Contas
O vereador Roderley Miotto 

também enfatizou a im-
portância do projeto de Lei 
98/2013, de sua autoria, 
que dispõe do envio e 
apresentação de relatórios 
trimestrais aos vereadores 

Roderley Miotto participa da 
Audiência do Transporte Público e 
pede instalação da Sala do Cidadão

dos dados referentes ao sistema 
de Controle, Fiscalização, Geren-
ciamento e Gestão do Transporte 
Público Coletivo no município. 
“Esta nossa lei obriga a empresa 
concessionária a encaminhar os 
dados sobre o transporte urbano 
para o Legislativo, com a finalida-
de de que possamos acompanhar 
e fiscalizar o cumprimento do 
contrato com o município”. 

O vereador disse que esta lei 
foi criada tendo em vista as cons-
tantes reclamações de diversos 
munícipes quanto ao descaso do 
transporte em Pindamonhangaba, 
bem como as falhas da empresa 
que vem prestando o serviço, e 
o desconhecimento das devidas 
licitações, o vereador propôs aos 
demais colegas do Legislativo o 
Projeto, que visa dar ciência aos 
parlamentares e, assim, poderem 
atender melhor a esta população 
que depende do serviço. “Todos 
os vereadores receberão o relatório 
e, assim, teremos base para atuar-
mos em prol do povo. Saberemos 
o que está acontecendo, como: 
quantos passageiros estão sendo 
transportados, quais os problemas 
ocorridos, linhas em atraso, va-
lores faturados e investidos. Um 
projeto de transparência para nós 
e para o povo”, explica Roderley 
Miotto.

Vereador

roderley MioTTo

Durante a última sessão de 
Câmara, realizada no dia 05 
de agosto, o vereador Ricardo 
Piorino (PDT) solicitou infor-
mações, junto à Secretaria de 
Habitação, 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 clandestina-
mente os imóveis e ainda 
não preenchem sequer os 
requisitos básicos necessári-
os, prejudicando as pessoas 
que realmente precisam da 
moradia (residente em Pinda, 
baixa renda, etc).

“Esperamos que a Ad-

Ricardo Piorino 
solicita informações 
sobre Casas Populares

“Há necessidade de uma postura

investigativa por parte da administração”

ministração esteja tomando 
providências, pois é notório e 
sabido que nos Loteamentos 
Liberdade e Castolira a situ-
ação irregular vem aumentan-
do”. “Estamos aguardando 
uma resposta do Executivo 
frente ao requerimento que 
apresentamos”, explicou Pi-
orino.

Bosque/Playground
Atendendo solicitação de 

diversos munícipes, Ricardo 
Piorino pede em caráter de 
urgência a reforma e ma-
nutenção dos aparelhos insta-
lados no parque de diversão do 
Bosque da Princesa, os quais 
encontram-se em situação in-
adequada para uso, colocando 
em risco a vida das crianças.
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VereAdor JAnio lerArio esteVe nA reunião Com os morAdores do Alto do CArdoso 
no Centro Comunitário

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

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

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

facebook : Professor Eric

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

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

Na última terça-feira, dia 
6, o vereador Professor Eric 
(PR) esteve em visita oficial 
ao Ministério dos Transportes 
e foi recebido pelo 
Superintendente do 
órgão federal, o Eng° 
Ricardo Rossi Mada-
lena, onde protocolou 
pedido de construção 
de nova passagem 
sobre a linha férrea 
da MRS Logística no 
Distrito de Moreira 
César.

O pedido do vere-
ador foi baseado no 
seguinte fato: Moreira 
César possui apenas 
um viaduto em sua 
área central e, quando 
ocorre qualquer tipo de proble-
ma - como carro quebrado, por 
exemplo - o motorista precisa 
percorrer cerca de 10 quilôme-
tros, desviando pela Rodovia 
“Eng° Luiz Dumont Villares”, 
para ter acesso ao outro lado do 
Distrito.

O vereador Professor Eric 
reivindicou ao superintendente 
do Ministério dos Transportes 
em SP, o Eng° Ricardo Rossi Ma-
dalena, que a passagem fizesse 
a ligação entre os bairros Laerte 
Assumpção e o Loteamento 
Azeredo. “A nova passagem irá 
facilitar a vida dos moradores 
do Distrito e evitar uma série 
de problemas para os motoristas 

Vereador Professor 
Eric visita o Ministério 
dos Transportes

No eNcoNtro, o parlameNtar do pr solicitou ao 
superiNteNdeNte a coNstrução de Nova passagem 

sobre a liNha férrea em moreira césar

que transitam por Moreira César, 
além de contribuir no desenvol-
vimento do Distrito”, avaliou o 
Professor Eric.

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) partici-
pou nesta quinta-feira, dia 
08, da Audiência Pública do 
Transporte Coletivo de Pin-
damonhangaba, realizada na 
Câmara Municipal de Pinda-
monhangaba. Ele justificou o 
motivo de seu atraso, infor-

Convocada por intermédio do reque-
rimento n° 1744/2013, de autoria do vere-
ador Carlos Eduardo de Moura – Magrão 
(PPS), a Audiência Pública do Transporte 
Coletivo de Pindamonhangaba foi reali-
zada na noite da última quinta-feira, dia 
08, na Câmara de Vereadores da cidade. O 
evento reuniu autoridades do Legislativo 
e Executivo, bem como Representantes da 
atual empresa concessionária do serviço 
de transportes no município, a Viva Pinda. 
A população, convocada pelos vereadores, 
também esteve representada no plenário 
da Câmara.

Magrão fez um balanço da audiência 
destacando pontos positivos e negativos 
da audiência. Positivamente, o vereador 
destaca os seguintes pontos: a promessa 
por parte do Executivo da volta do espaço 
de atendimento “Casa do Cidadão”, para 
a Praça Barão do Rio Branco, no centro 
de Pindamonhangaba, que visa atender 
os idosos e as pessoas com necessidades 
especias; estudos para implantação do 
Bilhete Único; análise e estudos a serem 
realizados em outubro sobre a possibili-
dade de redução da tarifa;  implantação 
de “novas linhas” como do bairro Vista 
Alegre e do Shangri-lá que, em breve, 
estará funcionando e vai beneficiar muitas 
pessoas; a presença do público em grande 
número, com a participação de vários 
munícipes.

Outro ponto positivo foi a divulgação 
pela Secretária da Educação, Professora 
Elisabeth Cursino, da gratuidade de passe 

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) esteve em 
mais uma reunião no último 
dia 6 com o Prefeito Vito 
Ardito Lerario e os mora-
dores do Alto do Cardoso 
no Centro Comunitário da 
região.

Janio elogiou a todos que 
estavam presente e salienta 
que “é muito importante 
ouvir a população para 
fazer uma administração 
participativa, transparente e 
próxima ao povo que o ele-
geu ao cargo de vereador”. 
Ele também comentou que 
está acompanhando de perto 
os projetos do Prefeito e está 
feliz com o rigor e compro-

Vereador Janio participa 
de reunião com moradores 
do bairro Alto do Cardoso

metimento em administrar 
o dinheiro público junta-
mente com os secretários e 
servidores que o auxiliam. 
“Com certeza consegui-
remos cumprir o plano de 
governo, com ampla partici-
pação da comunidade, pois 
é discutindo que se conhece 
as principais necessidades 
de cada bairro e as chances 
de Pindamonhangaba cres-
cer nos próximos anos está 
garantida, pois o Prefeito 
Vito já tem uma longa ex-
periência em governar, haja 
visto pelas grandes obras 
executadas em sua última 
administração”, finalizou 
Janio Lerario.

Cal participa de Audiência 
Pública do Transporte de 
Pindamonhangaba

mando que estava em São 
Paulo, com funcionários da 
Nobrecel para solicitar ajuda 
ao deputado federal Arnaldo 
Faria de Sá, na solução do 
problema da empresa. Cal 
pediu ao deputado que ajude 
os funcionários a manterem 
a fábrica funcionando, dando 
condições aos trabalhadores 
manterem seus empregos ge-
rando receitas para manterem 
suas famílias e receita para o 
município, até que a questão 
se resolva em definitivo.

Quanto a Audiência Pú-
blica, Cal pediu ao Prefeito e 
a direção da Viva Pinda, que 

seja feita uma experiência 
com transporte alternativo, 
na linha que integra o Distrito 
de Moreira César (Pinda- 
Feital- Moreira) visando 
atender aos trabalhadores 
das empresas da região, com 
o itinerário passando pela 
Estrada do Atanásio e vice-
versa. Cal solicitou, também, 
para que a empresa estudasse 
a possibilidade de implantar 
uma nova linha de ônibus 
para o Shopping e para o 
Hospital Novo e que também 
seja prorrogado o horário das 
vans, das 19 para às 21 horas.

Ficou acertado, ainda, 
que será proposta a formação 
de Conselho do Transporte, 
será realizada a prestação 
da contas da Empresa Viva 
Pinda em outubro e que logo 
esteja concluída a obra do 
esgoto do Shangrí-la, o pre-
feito mandará acertar as ruas 
e o ônibus já deverá circular 
para atender os pedidos dos 
moradores que hoje tem que 
deslocar uma boa distância 
para tomar o ônibus.

Foi sugerido, também, a 
criação da “Sala do Cida-
dão” nas proximidades da 
antiga estação da Central 
do Brasil, o que foi acatado 
pelo prefeito. O Executivo 
informou que vai enviar 
o projeto para a Câmara e 
tão logo seja aprovado será 
construída pela Viva Pinda 
a Sala do Cidadão que visa 
atender os idosos e usuários 
de transporte com mais co-
modidade e conforto.

Magrão faz balanço da 
Audiência Pública do 
Transporte Coletivo
vereador coNsidera que eveNto teve poNtos positi-
vos, porém, com várias perguNtas Não respoNdidas, 

deixaram autoridades e o graNde público frustados

VereAdor mAgrão presidiu A AudiênCiA públiCA do trAnsporte ColetiVo de pindAmonhAngAbA 
e ACompAnhou o pronunCiAmento do prefeito Vito Ardito

escolar para os estudantes, que moram a 
uma distância superior a 2 Km da escola, 
e,  que compreende o período inicial até 
o ensino médio, através do “Programa 
Nacional do Transporte Escolar”, Decreto 
nº 48631/2004. Os estudantes devem 
procurar a direção da escola onde estudam 
para maiores informações. Em relação aos 
pontos negativos, Magrão destacou que 
várias perguntas ficaram sem respostas, 
deixando o vereador e o público frustados. 

O vereador enfatiza que ficará 
atento as promessas feitas pelo Prefeito. 
“Ficarei alerta às promessas do Prefeito, 
principalmente em relação ao estudo da 
implantação do “Bilhete Único”, assim 
como o estudo da “redução de tarifa” 
previsto para ser feito em Outubro de 
2013”, salientou Magrão.

Ele enfatiza que continuará sua luta 
pelo bem da população de Pindamo-
nhangaba.

“No caso específico do transporte 
público, vou lutar para trazer melhorias 
para atender à todos, principalmente os 
idosos, as pessoas com necessidades 
especiais e os estudantes. Sendo assim, 
não vou medir esforços e continuarei na 
luta pela redução da idade de 65 para 
60 anos para gratuidade da passagem 
do idoso, a implantação do  Passe Livre 
Estudantil, como já é praticado em 
várias cidades do Brasil e a gratuidade 
do passe do acompanhante das pessoas 
com necessidades especiais”, conclui o 
vereador Magrão.

O vereador Felipe César - 
FC (PMDB), enviou sugestão 
ao Governo Federal, através 
do Ministério da Educação e 
ao Governo do Estado, através 
da Secretaria de Educação, a 
possibilidade de instalação de 
cursos técnicos à distância, em 
diversas áreas para beneficiar 
principalmente os jovens e 
trabalhadores que não têm 
tempo suficiente de frequentar 
as aulas diariamente.

De acordo com o vereador, 
esta iniciativa se faz necessária 
para dar condições aos jovens 
e aos trabalhadores em geral, 
sobretudo os mais carentes, de 
ter acesso à formação técnica 
de forma gratuita. 

Ponto de
Passageiros
Atendendo pedido 

dos moradores do bair-
ro Ribeirão Grande, o 
vereador Felipe César 
– FC, travou intensa 
cobrança na empresa 
Viva Pinda, para que 
fosse colocado um 
abrigo de passagei-
ros na Estrada Jesus 
Antônio de Miranda. 
Essa Luta teve bons re-
sultados, recentemente 
a empresa colocou 
vários abrigos no decorrer 
da estrada, facilitando assim 
a vida de muitos passageiros 
que enfrentavam sol e chuva 
por falta dos referidos abrigos.

Pavimentação
Asfáltica
O vereador Felipe César 

– FC foi procurado pelo mo-

Felipe César – FC quer 
cursos técnicos a distância para 
beneficiar jovens e trabalhadores

rador do bairro Azeredo, José 
Izalmir de Freitas, o Miléu, 
pedindo para que o vereador 
interceda pelos moradores do 
bairro, para que seja refeito 
o asfaltamento das ruas. De 
acordo com o morador, a 
pavimentação asfáltica que 
tem nas ruas, não são de 
boa qualidade, por isso, não 
teve duração longa e hoje 
se encontra em mau estado 
de conservação. O vereador 
Felipe César – FC, já enca-
minhou a reivindicação do 
morador para as Secretarias 
competentes, bem como ao 
Gabinete do Prefeito, para que 

sejam tomadas as providên-
cias necessárias, o mais rápido 
possível. De acordo com o 
vereador, os moradores do 
bairro Azeredo tem que ter 
o asfaltamento de boa qua-
lidade em suas ruas, como 
tem os outros bairros.

VereAdor felipe CésAr

Agradecimento ao
Departamento de Obras
Atuando em muitas áreas e 

bairros da cidade, o vereador 
Professor Eric faz um agradeci-
mento especial ao Departamento 
de Obras de Pindamonhangaba, 
por ter seus pedidos atendidos. 
“A colocação de uma grade 
de proteção na boca de lobo 
localizada próxima da creche 
do bairro e que oferecia risco 
de acidentes aumenta a segu-
rança das crianças que por ali 
transitam todos os dias, na 
rua dos Pintassilgos, no bairro 
Triângulo”, disse o vereador 
Professor Eric. 

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

VereAdor professor eriC

Foi realizada na noite da última quinta-fei-
ra, dia 08, na Casa de Leis de Pindamonhangaba, 
a Audiência Pública a fim de tratar e esclarecer 
ocorrências sobre o Transporte Público Cole-
tivo no município. O encontro, solicitado por 
intermédio do requerimento n° 1744/2013, de 
autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão (PPS), reuniu desde as autoridades do 
Legislativo e Executivo, bem como represen-
tantes da atual empresa mantenedora do serviço 
de Transportes no município – VIVA PINDA. A 
população, convocada pelos Vereadores a estar 
participando, também esteve representada no 
Plenário da Câmara. 

Estiveram presentes os Vereadores Carlos 
Eduardo de Moura – Magrão (PPS), José Carlos 
Gomes – Cal (PTB), Dr. Marcos Aurélio Villardi 
(PR), Professor Eric (PR), Professor Osvaldo 
(PMDB), Ricardo Piorino (PDT) e Roderley 
Miotto (PSDB). Já as autoridades presentes 
foram o chefe do Executivo, Prefeito Vito Ardito 
Lerario (PSDB), a Secretária de Educação, Beth 
Cursino, o Secretário de Planejamento, Jorge 
Baruki Samahá, o Secretário de Administração, 
Edson Macedo de Gouveia, o Secretário de 
Governo e Integração, Francisco Noberto Silva 
Rocha de Moraes, o Diretor do Departamento de 
Trânsito, Tenente Edson Henrique dos Santos, o 
Gerente Geral da Empresa VIVA PINDA, João 
Machado, e o Sócio Proprietário da Empresa 
VIVA PINDA, Camilo Marra. 

Presidida pelo Vereador Magrão, o parla-
mentar iniciou a audiência explanando as razões 
do encontro, com intuito de discutir sobre o 
convênio e redução de tarifas do Transporte 
local. Em seguida, foi concedida a palavra ao 
Presidente da Câmara Pindamonhangabense, 
Vereador Ricardo Piorino, que agradeceu a 
presença de todos e explicou sobre a situação 
atual do Transporte Público, destacando 
ainda os serviços prestados pelo Transporte 
Complementar, que segundo o parlamentar, 
realiza um trabalho exemplar no município. 
Na sequência, o Prefeito fez uso da palavra 
em tribuna, saudando e salientando a todos a 
atenção que têm dado aos casos apresentados 
em sua gestão.

Posteriormente, os demais vereadores 
presentes também apontaram algumas situações 

Audiência do Transporte Público 
reúne grande número de pessoas

dúvidas e questioNameNtos marcaram o
eNcoNtro Na câmara de vereadores

em tribuna, cumprindo os seus papéis de rep-
resentantes do povo. Na ocasião, apresentaram 
as reclamações que recebem do povo, como a 
falta de ônibus em alguns bairros distantes, 
atrasos, principalmente, o valor das tarifas e 
implantação do bilhete único. 

Foi solicitada a participação por parte da 
população presente, que quiseram expor seus 
relatos dos problemas enfrentados com os ôni-
bus na região. Em suma, moradores dos bairros 
reivindicam a integração da empresa quanto ao 
transbordo contínuo em horários de picos, para 
linhas como sentido Moreira César, bem como 
a irregularidade de horários em linhas de bairros 
distantes, onde percebem que a cidade cresceu, 
a população aumentou, mais as linhas perman-
ecem as mesmas de antes. Estiveram presentes 
moradores dos bairros Goiabal e Shangri-lá, que 
também apontaram a necessidade de ônibus 
aos fins de semana. Além disso, foi solicitado 
informações sobre a legalização contratual 
vigente, as novas licitações, a gratuidade aos 
idosos a partir de 60 anos (atualmente é aos 65 
anos), e o passe integrado.

Após a participação dos munícipes, o 
gerente da VIVA, João Machado, fez uso da 
palavra, dando um parecer da empresa. “Nos 
comprometemos a estudar as solicitações aqui 
apresentadas, de forma a beneficiar a popu-
lação da cidade”, destacou. Já Camilo Marra, 
sócio proprietário, deu explicações técnicas, 
apresentando tabelas de despesas e custos 
operacionais da empresa, e que, na medida do 
possível, farão melhorias com seus serviços. 

No encerramento, após ouvir as posições 
dos vereadores, da população e das autoridades 
presentes, Vito Ardito concluiu ser uma neces-
sidade a atenção e melhorias nos serviços da 
VIVA PINDA. Garantiu rever a questão dos 
idosos com gratuidade aos 60 anos, por meio 
de trâmites legais, como também, na próxima 
licitação, compor em contrato a implantação 
do passe integrado. “Estamos aqui para acertar 
e procurar o caminho, sempre. Solucionando 
problemas e ouvindo a população”, salientou 
o Prefeito. 

O contrato atual vigente da empresa VIVA 
PINDA com a Prefeitura é válido até o mês de 
outubro de 2014.



da redação
No estádio do Maricá, 

no domingo (11), Real Es-
perança e Andrada fizeram 
um jogo disputado e nervoso 
pela Primeira Divisão.

No começo do jogo, quem 
comandou as ações foi o Real 
Esperança e logo aos 14 mi-
nutos do primeiro tempo, o 
camisa 13 Rubens perdeu 
um gol na frente do golei-
ro. Depois, em uma jogada 
de oportunismo, o camisa 
20 William, se aproveitou 

da indecisão do zagueiro 
e do goleiro do Andrada e 
com um toque de classe fez 
o gol. Depois disso o jogo 
ficou muito preso na meia-
-cancha, com entradas du-
ras e muitas reclamações de 
ambos os lados contra a arbi-
tragem.

O camisa 25 do Andrada, 
Péricles “Pesquei”, começou 
a aparecer no jogo, e com um 
repertório de dribles e toques 
rápidos ajudou o Andrada a 
virar a partida. Assim, cou-

be ao camisa 19 Leandro 
empatar e, aos 39 minutos 
do segundo tempo, o rápido 
camisa sete Davi Rodrigues 
virar, e dar números finais ao 
duelo: Andrada 2, Real Espe-
rança 1.
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Futebol

Israel Dias

Odirley Pereira

O jogo

Ferrô bate Timão e respira no campeonato
O lateral Miguel marcou o gol da vitória da Ferroviária sobre o Corinthians pelo grupo B da Primeira Divisão, no domingo 

(11), no estádio Cardosão. Com a vitória, a Ferrô marca seus primeiros pontos e ainda mantém chances de classificação.

Errata
Na última edição, erramos ao 
publicar que a Ferroviária vai 
enfrentar o Andrada em uma 
continuação de jogo válido pela 
primeira rodada. A partida será 
contra o 100 Nome.

odirley Pereira
O arbitro Alemão iniciou 

a partida com 30 minutos de 
atraso, porque os auxiliares 
Rodnei e Caio Humberto es-
tavam em rodada dupla (ou-
tro jogo).

Em campo se viu um jogo 
equilibrado, com poucas 
chances de gol. De um lado 
os donos da casa, motivados 
com o apoio da torcida e em-
balados depois de duas vitó-
rias consecutivas; de outro, a 
Ferroviária, pressionada e na 
lanterna do grupo.

O time do Boa Vista ti-
nha mais posse de bola, mais 
qualidade e ‘ganhou’ o meio 
campo. A Ferroviária ainda 
avançava a marcação, ocupa-
va os espaços e chegava com 
mais perigo ao gol de Osmar.

O alviverde apostava no 
toque de bola, com Matheus, 
Jocemar e Dias. O time co-
mandado por Guina também 
contava com as subidas e a 
velocidade do lateral Toni-
nho, além da força e raça do 
atacante Feijão.

O Corinthians, de Ze-
binho, sentia a ausência do 
meia Douglas, um dos cé-
rebros da equipe, e usava o 
contra ataque com Maicon, 
Bruninho e Patinho. O timão 
ainda dava canseira para os 
defensores Gabriel e Eduar-

do com a chegada de Rafael 
“Terror”, que infernizava a 
zaga da Ferroviária e dava 
trabalho para o goleiro Felipe 
– que substituiu Torão (cum-
prindo suspensão).

Com mais posse de bola, 
a Ferroviária criou mais e 
marcou. Aos 45 minutos do 
primeiro tempo, após boa 
troca de passes envolventes 
da Ferroviária, a bola sobrou 
para Miguel, que bateu forte 
e superou o arqueiro Osmar.

Na segunda etapa, Zebi-
nho e Guina fizeram altera-
ções e a partida melhorou. 
Mesmo assim, o jogo termi-
nou com a contagem mínima.

Após a partida, o lateral 
Miguel disse que a vitória foi 
resultado da união do grupo. 
“Jogamos com muita intensi-
dade e estão todos de parabéns. 
Conseguimos nossos primeiros 
pontos no campeonato e agora 
precisamos de mais vitórias”.

Miguel afirmou que a 
Ferroviária vai para cima do 
líder A Mil Por Hora na pró-
xima rodada. “Vamos contar 
com a força da nossa torcida 
e batalhar para conseguirmos 
vencer. Teremos uma semana 
de muita preparação e estou à 
disposição do professor Gui-
na para ajudar”.

Odirley Pereira

O lateral Miguel, da Ferrô

Décio faz mais um e Afizp vence Cidade Nova
da redação

Em mais um jogo eletri-
zante do Cinquentão, o Cida-
de Nova recebeu a Afizp no 
domingo (11). Com um ata-
que poderoso, a Afizp com-
prova porque é forte candida-
ta ao título da categoria.

Jogando com muita velo-
cidade e com uma distribui-
ção tática eficiente, o time 
envolveu a boa zaga do Ci-
dade Nova. Logo no começo 
do jogo, aos seis minutos, em 
boa trama do ataque da Afizp, 
o camisa 7 Carlos Miranda 
perdeu ótima oportunidade de 
abrir o placar, invadiu a área e 
chutou para a defesa do golei-
ro. Aos nove minutos foi a vez 
do rápido camisa 11, Carlos 
Roberto receber na frente do 
goleiro e acertar a trave.

Como o ataque da Afizp 
levava vantagem, o técnico 
Wiliam pedia mais atenção 
aos seus comandados, orien-
tando para que seu meio-
-campo, composto por Valnei 

e Hernani, marcassem a saí-
da de bola da Afizp e dessem 
mais proteção a sua zaga.   

Porém, de tanto insistir, 
aos 26 minutos,  Décio Ri-
cardo, da Afizp, demonstrou 
porque é um dos principais 
atacantes da categoria. Ele 
recebeu na intermediária, 
avançou e na entrada da área 
bateu forte, cruzado, longe 
do alcance do arqueiro do Ci-

dade Nova. “Dedico este gol 
para minha filhinha”, disse.

O segundo tempo começou 
e a Afizp continuou perdendo 
gols. Logo aos dois minutos, o 
habilidoso Carlos Roberto en-
tortou o zagueiro e, na hora do 
arremate, chutou para fora.

A partida seguiu movimen-
tada, com boas chances de 
gols para ambos os lados. Aos 
35 minutos, Carlos Miranda 

fez 2 a 0 para a Afizp. O Cida-
de Nova não demorou muito 
para diminuir. Aos 39 minutos, 
o camisa 9 Marcel descontou. 

Como não havia mais 
tempo, o jogo terminou em 
2 a 1 para a Afizp. Demons-
trando espírito esportivo, o 
técnico William desejou um 
feliz Dia dos Pais para todos, 
e lembrou com carinho de 
suas filhas e netos.

Com três gols de Pelé, 
Independente se firma 
entre os primeiros

da redação
Um dos gestos que mais 

se vê dos campos de Pinda é a 
comemoração de gols de Pelé, 
do Independente. Na manhã 
de domingo (11), no duelo en-
tre Flamengo e Independente, 
Pelé foi mais uma vez o prota-
gonista do Cinquentão.

Com uma atuação impe-
cável, Pelé se aproveitou das 
chances criadas por seu time. 
Na primeira delas, aos nove 
minutos, o incansável lateral 
esquerdo Maizena fez grande 
jogada e cruzou para Pelé, 
que subiu entre os zagueiros 
e cabeceou forte para o fun-
do da rede. Depois, em mais 
um ataque do Independente, 
a bola foi para o escanteio, 
que foi cobrado para o meio 
da área. No lance, houve bate 
e rebate e, nessa confusão, a 
bola sobrou para Pelé chutar 

e fazer o segundo dele. O 
Flamengo ainda diminuiu. 
O artilheiro Taiada fez um 
belo gol, ao driblar o zaguei-
ro, girar e chutar no ângulo 
esquerdo. Mas a reação do 
Flamengo parou por aí, pois 
Maizena, em mais uma joga-
da pela esquerda cruzou, Pelé 
se antecipou aos zagueiros, e 
cabeceou no canto direito do 
goleiro. O jogo terminou em 3 
a 1 para o Independente. Pelé 
dedicou os gols ao seu pai, 
Erotilde Umberto dos Santos. 

Andrada vence de virada e comprova boa fase

Confira os demais resultados
1ª DivisãO
Cantareira 0 x 1 Araretama    
Sapopemba 1 x 1 Jardim Cristina
Terra dos Ipês 0 x 5 Areião
A Mil Por Hora 3 x 1 100 Nome

Resultados 
dos Jogos 
Cinquentão
Fim de Carreira 2 x 2 
Imperial
Maricá 0 x 0 
Estrela
Ramos 0 x 8 
Campo Alegre

Israel Dias

Defesa da Ferroviária anulou o ataque do Corinthians e impediu as principais chances do Timão, no Cardosão

Pelé, artilheiro do torneio

Israel Dias

Em partida 
equilibrada, 

Andrada 
conseguiu mais 
uma vitória na 

Primeira Divisão

Décio, Carlos Roberto e Carlos Miranda “infernizam” os zagueiros adversários
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