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Pinda em Cena traz
mágico, palhaço e
outros artistas
O Pinda em Cena vai levar o mágico Jack e o palhaço Alegrito ao
Goiabal, no sábado (24). No domingo (25), haverá atividades no bairro das Campinas, dentre elas a peça ‘A Farsa do Advogado Pathelin’.
Cultura & Lazer 8

Inscrições para
bolsa de estudo
prorrogadas até
6 de setembro
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Campanha de
atualização
de vacinas
começa sábado
As crianças menores de cinco
anos, que estão com as carteiras
de vacinação atrasadas, podem
ser imunizadas no sábado (24),
das 8 às 17 horas, em 21 postos
espalhados pela cidade.
Além disso, haverá esquema
especial para vacinação nas áreas
rurais.

Ano 132 - Nº 8248 - R$ 1,00

Terra dos Ipês e Jd. Carlota
terão unidade de saúde
A Prefeitura de Pindamonhangaba deve construir uma unidade
de saúde para atender os moradores da Terra dos Ipês e do Jardim
Carlota, em Moreira César. Além disso, outras propostas apresen-

tadas pela população serão avaliadas, dentre elas melhorias no sistema de iluminação, recapeamento de vias e solicitação à empresa
de transporte para mudar o itinerário dos ônibus.
PÁGINA 3

André Nascimento

Segundo Caderno

Cidade
combate
pichação
de prédios
Maria Fernanda Munhoz

O Governador do Rotary visitou Pindamonhangaba e conversou com prefeito sobre projetos e ações sociais. Outro encontro foi com o presidente
do Rotary Clube Pinda, quando foi abordada a possibilidade de desenvolver atividades em parceria com a instituição.
SEGUNDO CADERNO
Marcos Vinício Cuba

Banda
Euterpe
comemora
188 anos
Cultura & Lazer 8
A Prefeitura de Pindamonhangaba lançou uma campanha de
conscientização dos moradores
sobre a pichação. A intenção é
orientar a população e estimular
para que sejam feitas denúncias
de atos de pichadores.
Página 3
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Inclusão do ‘9’
nos números de
celular começa
no domingo
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Prefeitura
faz ações
para saúde
do homem
Segundo Caderno

Talentos individuais podem
classiﬁcar times na Primeira
O Sapopemba vai apostar na
velocidade do meia Tom para vencer o Ipê II e se manter na liderança do grupo A da Primeira Divisão,
no domingo (25). No mesmo gru-

po, o goleiro Kahn pode ajudar o
Arara a melhorar sua classificação
e conseguir vantagem na próxima
fase. Pelo grupo B, os destaques
são os jogos entre Corinthians e

Andrada, que estão empatados
e fazem um confronto direto por
vaga nas quartas-de-final, e do líder A Mil Por Hora contra o Real
Futebol 14
Esperança.
Odirley Pereira

SEXTA-FEIRA - 23/8

Pinda na
marcha de
defesa dos
animais

15ºC
29ºC

SÁBADO - 24/8
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

14ºC
28ºC
Araretama e Areião estão classiﬁcados, porém alvi azul quer liderança do grupo A para ter vantagem

DOMINGO - 25/8
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

14ºC
29ºC

SEGUNDA-FEIRA 26/8
Pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

15ºC
19ºC
CPTEC INPE

Delegado diz
que indultos
aumentam
criminalidade
Polícia 4

Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Vicente Lagioto, do 1º DP

Imperial, Estrela e Aﬁzp lutam
por vagas nas semiﬁnais
Os times do Imperial, Estrela e Afizp entram em campo no domingo
(25), em busca de uma vaga nas semifinais do Cinquentão. A distância entre o líder Afizp, que enfrenta o Ramos, e o terceiro colocado Estrela, que
joga contra o Cidade Nova, é de apenas três pontos e todos têm chances
de classificação. A situação mais complicada é a do Imperial, que pega o
Independente – líder do grupo B.
Futebol 14

Projeto
Nosso Bairro
chega ao
Cidade Nova
Página 3

Pindamonhangaba é uma das
cidades que aderiram à participação na Marcha Nacional em Prol
dos Animais. O evento acontece
no domingo (25), com saída às 13
horas, da praça Monsenhor Marcondes. Na marcha não podem ser
levados animais, porém as pessoas podem usar faixas, bandeiras,
cartazes, baners e outros objetos
para protestar contra a violência,
inclusive vestir fantasias e pintar
Página 2
o corpo.
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Editorial
Já era de se esperar
O próprio editorial desta Tribuna já havia sinalizado
em sua edição do dia 16 de agosto que a gasolina ﬁcaria mais cara. Não deu outra. O encontro entre as duas
mulheres mais inﬂuentes do Brasil, a presidente da
República Dilma Roussef e a presidente da Petrobras,
Graça Foster, na quarta-feira (21), teve como pauta
principal, o reajuste dos preços dos combustíveis. A
reunião ainda contou com representantes da cúpula
da economia do Governo, dentre eles, o ministro da
Fazenda, Guido Mantega.
Em 16 de agosto, o ministro das Minas e Energia,
Edison Lobão, já considerava um reajuste e compreendia os motivos da empresa em solicitar o aumento,
entretanto, ele se esquivou, pois não queria entrar em
dividida com a companhia e nem criar mais um mal
estar para o Governo – que já vive cheio de problemas
econômicos e políticos, inclusive com a base aliada.
Na ocasião, ele aﬁrmou que a situação deveria ser
avaliada com o Ministério da Fazenda e com o Conselho de Administração da Petrobras.
A necessidade, naquele momento, segundo a petrolífera, era reajustar os valores devido à defasagem
dos preços do mercado brasileiro em relação ao praticado no mercado externo. Agora há um novo agravante, a alta do dólar. A moeda norte-americana está
subindo. Nesta semana bateu a casa dos R$ 2,45 –
maior valor registrado deste o apogeu da crise americana em 2008.
Como a companhia brasileira compra combustível
em dólar e revende em real, é inevitável um novo reajuste, ainda esse ano, quer gostemos ou não. O último
aumento foi em janeiro, quando o diesel subiu 5,4% e
a gasolina 6,6%, esta, aliás, que não só não teve elevação superior porque o volume de etanol injetado no
produto (mistura) passou de 20% para 25%. Esses 5%
a mais de álcool na gasolina – ainda ajudou a conter
os valores.
Hoje não há parâmetros para cravar um percentual
para aumento do diesel ou da gasolina. Isso, nem o
Governo sabe. Especialistas do mercado de combustíveis acreditam que o índice deva ﬁcar próximo a 10% no máximo 12% - mesmo a Petrobras desejando crescimento perto de 20%, ainda sabendo que está 30%
defasada se comparada aos preços internacionais.
Certo é que se o combustível não aumentar, a Petrobras terá novos prejuízos, perderá grau de investimento (estatus de boa pagadora) e não terá pernas
para se sustentar por muito tempo.
Para o Governo, a gasolina e o diesel só não ﬁcam
mais caros de acordo com os anseios da petrolífera,
porque daria vigor à inﬂação – em constante alta nos
últimos anos.
Como a Petrobras quer o reajuste e sabe das diﬁculdades do Executivo, a própria empresa fez um
estudo e está propondo um aumento escalonado para
amenizar os efeitos da inﬂação, mas já sabe que Brasília não autorizará os preços da tabela desejada.
A você leitor/consumidor, cabe apenas torcer para
que a indeﬁnição se prolongue e preparar o bolso.

Datas Comemorativas
Veja o que se comemora hoje, dia 23
de agosto, e nos dias seguintes:
23/8 – Dia da Injustiça, Dia do Aviador Naval, Dia do Patrulheiro Policial.
24/8 – Dia dos Artistas, Dia da Infância, Dia do São Bartolomeu.
25/8 – Dia do Soldado, Dia de Duque de Caxias, Dia do Exército, Dia do
Feirante.
26/8 – Dia Nacional do Catequista, Dia de São Zeferino, Dia do
Despachante Policial.
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Prefeitura prorroga inscrições para bolsas de estudo
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Saúde e Assistência Social,
prorrogou até o dia 6 de setembro
as inscrições para o concurso de
bolsas. São 30 vagas para fazer o
curso de Auxiliar de Enfermagem,
sendo que 75% do valor será custeado pelo Executivo e o restante
pelo aluno bolsista. Os aprovados
serão isentos da taxa de matrícula.

Haverá reserva de 20% das
vagas para pessoas com deﬁciência, as quais não possuam características que as impeçam de
cumprir as exigências do curso.
Poderão se inscrever os interessados que possuam Ensino
Fundamental concluído. Além disso, é necessário morar em Pindamonhangaba há, no mínimo, dois
anos, ter renda de até um salário

mínimo por pessoa e ter no mínimo 17 anos. As inscrições serão
feitas no Setor de Protocolo da
Prefeitura e da Subprefeitura.
No ato da inscrição é preciso
apresentar cópia do RG, comprovante de residência de que
mora na cidade há pelo menos
dois anos, certificado ou histórico do Ensino Fundamental
ou a declaração de conclusão

Feira de Adoção e Marcha Nacional
César Brasil

Neste ﬁnal de semana, as
pessoas que gostam de animais
terão dois eventos importantes
em Pindamonhangaba. No sábado (24), será realizada a Feira de
Adoção de Animais na praça do
cemitério, das 9 às 13 horas. Lá,
cães e gatos do Abrigo Municipal, da Associação Centopeia de
Proteção aos Animais e de cuidadores independentes, estarão
a espera de seus novos donos.
No domingo (25), será a vez da
Marcha Nacional em Prol dos
Animais, com saída às 13 horas,
da praça Monsenhor Marcondes.
Na ocasião, diferentemente da
‘cãominhada’ realizada no último domingo, não será permitido
levar os animais, mas cartazes
e faixas poderão ser utilizados
para protestar contra a violência
e maus tratos com os animais. A
marcha está sendo organizada
pela Associação Centopeia.

Eleição de
diretoria de
bairros
Os moradores dos bairros Vila
São Benedito e Vila São João estão
convidados a participar da eleição
da chapa que assumirá a diretoria
da Associação de Moradores.
Neste sábado (24), a população poderá escolher entre duas
chapas. A eleição acontecerá no
Centro Esportivo “Pai João”, das 9
às 15 horas. São esperados mais
de 600 eleitores. Para votar é necessário comparecer ao local da
votação munido de comprovante
de residência e RG.

Festa de
São Peregrino

Palestra visa melhorar resultados
Na próxima terça-feira (27),
a Acip – Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba –
vai trazer um tema diferenciado:
“Inteligência Espiritual para obter
melhores resultados”, ministrada
pelo palestrante Douglas Castro,

dos estudos, comprovante de
renda de todos os membros da
residência do interessado e,
em caso de autônomo ou desempregado, uma declaração.
A prova deverá ser realizada
no dia 15 de setembro e todos os
classiﬁcados passarão por uma
triagem social, realizada pelo Departamento de Assistência Social
da Prefeitura.

que além de ‘coach’ tem várias
formações.
Segundo o palestrante, “a
Inteligência Espiritual vem
responder a este desafio, trazendo maior eficiência e melhores resultados, tanto na vida

pessoal como profissional”.
O evento será realizado no
auditório superior da Acip e os ingressos podem ser adquiridos no
Le Café, na rua Prudente de Moraes, 41. Associados da Acip têm
desconto.

Conhecido como o santo protetor contra o mal do câncer, São
Peregrino será homenageado
pela tradicional festa que leva seu
nome, realizada pela comunidade
Santíssima Trindade, da paróquia
São Cristóvão. Esta será a terceira
edição da festividade, que acontece de 28 a 31 de agosto, no salão da comunidade, localizada no
bairro Delta. As missas terão início às 19 horas, com exceção do
dia da festa, em que a celebração
será às 18 horas. Toda a população está convidada.

Bibliotecas municipais comemoram Folclore
As bibliotecas públicas municipais estão com uma programação
de atividades comemorativas ao
Dia do Folclore, 22 de agosto. O
primeiro evento será nesta sexta-feira (23), com a apresentação
de Viola Caipira do Projeto Guri,
na biblioteca Maria do Carmo S.
Gomes, na Vila São Benedito. A

Orientação
aos ciclistas
No domingo (18), o Departamento de Trânsito da Prefeitura,
com a equipe da Educação para o
Trânsito, realizou campanha educativa para ciclistas e motociclistas
no mercado municipal, por meio de
orientação e distribuição de panﬂetos para a população que passou
pelo local. Com o trabalho, a intenção é conscientizar pedestres,
ciclistas, motociclistas e motoristas
para um trânsito cada vez mais seguro em nossa cidade.

Ação entre
amigos
Um grupo de amigas se reuniu
para realizar um bingo beneﬁcente.
A renda será revertida para instituições da cidade com o objetivo de
promover um “Natal Legal”.
O evento acontece no domingo
(25), a partir das 14 horas, no centro comunitário do Alto Cardoso, localizado na rua Adolfo de Campos
Maia, 55.
O custo é de cinco reais e haverá rodadas extras. Conﬁra a premiação:
1º - tanquinho
2º - liquidiﬁcador
3º - ferro elétrico
4º - cesta básica

apresentação será às 14h30, com
entrada gratuita.
As atividades estão sendo
organizadas pela Secretaria de
Educação e Cultura da Prefeitura, por meio das bibliotecas. De
acordo com informações da coordenadora das bibliotecas municipais, o objetivo principal do

evento é passar adiante a riqueza
cultural de nosso folclore, através
de exposições e apresentações,
no sentido de resgatar a história
e levar mais cultura para a comunidade. “O Projeto Guri, atendendo nossa solicitação, vem somar
e levará diversão e conhecimento
para o público que frequenta nos-

sas bibliotecas”, disse.
Na próxima semana, o projeto
Guri se apresentará com o coral de
músicas folclóricas na biblioteca do
Araretama, às 15 horas. A entrada
é gratuita e toda a população está
convidada a participar. A programação completa será divulgada em
breve.

Crédito de pré-pago sem prazo de validade

Divulgação

No último dia 15 de agosto, a
Justiça proibiu as operadoras de
telefonia móvel de estabelecerem
prazo de validade para créditos
para celulares pré-pagos em todo
o território nacional. As empresas
ainda terão 30 dias para reativar os
serviços interrompidos por expiração dos créditos e restituir o saldo
anterior. Para quem descumprir a
norma, existe pena de multa diária
no valor de R$ 50 mil, mas ainda
caberá entrar com recurso.

Recadastramento para o Bolsa Família
As pessoas que fazem parte
do programa “Bolsa Família” e que
não tiveram as informações do cadastro único atualizadas, deverão
procurar a gestão municipal a partir
deste mês para fazer alterações ou
conﬁrmar os dados já informados.

O prazo para a atualização
do cadastro está previsto para
17 de janeiro de 2014. Se ultrapassado, o benefício pode ser
suspenso.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate

à Fome, tratam-se de informações como: endereço, renda,
composição familiar e sobre as
escolas das crianças e adolescentes. Em todo o país, estima-se que 1,8 milhão de famílias
estão nessa condição.

Especial Raul Seixas no Restaurante Colmeia
Divulgação

O Restaurante e Pizzaria Colmeia realiza, neste sábado (24), a
Noite Especial Raul Seixas, com
Zé Ubatuba, a partir das 21 horas.
O repertório contará com grandes
clássicos da música, como Ouro de
Tolo, Rock das Aranhas, Gita, Metro Linha 743, entre outros.
No cardápio, mesa de frios, salgados, pizza na tábua e caldos. Haverá o sorteio de uma tatuagem. O
Colmeia ﬁca na estrada do Ribeirão
Grande, km 6. Mais informações no
www.restaurantecomeia.com.br.

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 23 de agosto de 2013

Fórum do Cpic
termina com
ações no centro
Marcos Vinício Cuba

Cerimônia de abertura, na Câmara de Vereadores

MARCOS VINÍCIO CUBA
Teve início na quarta-feira (21), o 4º Fórum do Centro de Práticas Integrativas e
Complementares da Prefeitura de Pindamonhangaba. A
abertura ocorreu na Câmara
de Vereadores e contou com
a presença de dezenas de proﬁssionais de diversas áreas. A
psicóloga Arlete Silva Àcciari levou o público à reﬂexão
no primeiro dia de fórum.
As atividades serão ﬁnalizadas nesta sexta-feira (23),
na praça Monsenhor Marcondes. A partir das 8 horas, quem
passar pelo local, poderá participar das práticas corporais,
conferir apresentações de canto, dança, expressão plástica,
entre outras atividades.
Na tarde da quarta-feira,
Arlete discursou sobre a
transdisciplinaridade e espiritualidade, destacando que
as Práticas Integrativas Complementares têm incentivo da
Organização Mundial de Saúde e parabenizou Pindamonhangaba por oferecer diversas atividades aos munícipes.
“Este é o segundo ano que
participo do Fórum em Pinda e é muito gratiﬁcante ver

que as práticas estão tendo
continuidade. O interessante
desta ação é que as pessoas
aprendam algo em grupo e
desenvolvam em casa. Cuidar do corpo, da mente e do
espírito é essencial no dia a
dia”, enfatiza Arlete.
Conforme Arlete, meditar e orar são práticas integrativas antigas, estudos
comprovam que contribuem
com a saúde do indivíduo.
Na ocasião, foi proposto aos
participantes um momento
de meditação para a pessoa
observar quem ela é e usar a
consciência para pensar em
que pode fazer de melhor
para si no hoje e no agora.
A professora Janaina Ferreira Mattos marcou presença no evento e aﬁrma que em
pleno século XXI todas as
pessoas deveriam preocupar-se com a saúde física, mental e espiritual. Ela avalia de
forma positiva a realização
do fórum, pois a programação é variada e interessante.
O evento é coordenado
pela equipe do Cpic e conta
com a parceria do Polo Regional Apta, Cati e Ong Nova
Essência.

Projeto Nosso Bairro
vai atender população
do Cidade Nova
CINTIA CAMARGO
Começa no domingo
(25), a partir das 9 horas,
a terceira edição do projeto Nosso Bairro, agora para
atender a região dos bairros
Cidade Nova, Feital, Delta,
Beta, Jardim Eloyna e Vista
Alegre.
A exemplo das outras
edições – no Araretama e no
CDHU/Cícero Prado – o projeto terá em sua abertura atividades sociais com a participação das equipes do Cras,
Crea, CAC e Bolsa Família,
além do grupo de recreação
da Secretaria de Esportes e
Lazer, veriﬁcação de pressão
arterial, exame de diabetes e
shows musicais e de mágica.
No dia 1º de setembro
acontecerá, das 14 às 16 horas, uma gincana e várias atividades com a equipe da Secretaria de Esportes e Lazer.
Neste mesmo dia, às 16 horas,
haverá apresentação do espetáculo de dança Teatro Mônica Alvarenga, com a peça Giselle. O projeto segue até o
dia 22 de setembro no bairro
Cidade Nova, com oﬁcinas e
muitas outras atividades.
Continuidade
A administração municipal mantém a estrutura do
projeto Nosso Bairro na região atendida, normalmente durante 45 dias, com o ob-

jetivo de levar ações sociais
e oﬁcinas proﬁssionalizantes
aos moradores. “Pretendemos incentivar a população a
dar início em uma nova atividade, principalmente com
trabalhos manuais, que podem representar uma renda
a mais para a família atendida”, aﬁrmou o prefeito de
Pindamonhangaba.
E para dar continuidade
a esse objetivo, a prefeitura
dará início a quatro oﬁcinas
artesanais (crochê, macramê,
tricô e de decoração de Natal com reciclagem de garrafas pet) no centro comunitário do Alto Cardoso. As
pessoas interessadas em participar devem se inscrever na
terça (27) e quarta-feira (28),
das 14 as 17 horas, no local,
que ﬁca na rua Adolfo Campos Maia, 55. As vagas são
limitadas. Para se inscrever
é necessário levar três garrafas pet.
As aulas dessas oﬁcinas
no centro comunitário terão
início no dia 2 de setembro
e no encerramento, previsto
para o ﬁnal do mesmo mês,
haverá a entrega de certiﬁcados aos participantes.
A equipe responsável pela
organização do projeto informou que as oﬁcinas também
serão estendidas a outros locais até dezembro deste ano.
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Campanha combate pichação
DANIELA GONÇALVES
Desde o início do mês de
agosto, a campanha “Pichação é Feio, é Crime, e dá Cadeia”, da Prefeitura de Pindamonhangaba, está em vigor
e visa chamar a atenção da
população quanto ao ato de
pichar prédios públicos e privados, por vândalos. Crime
que acarreta em prejuízos às
fachadas dos prédios.
No Brasil, a pichação é
considerada vandalismo e
crime ambiental, nos termos
do artigo 65 da Lei 9.605/98
(Lei dos Crimes Ambientais), que estipula pena de
detenção de 3 meses a 1 ano,
e multa, para quem pichar,
graﬁtar ou por qualquer meio
conspurcar ediﬁcação ou
monumento urbano. Se o ato
for praticado em patrimônio
tombado, a pena é agravada e
pode variar de 6 meses a um
ano, além do pagamento da
multa.
Muitos prédios públicos
ou até mesmo prédios pertencentes ao patrimônio histórico, como é o caso da igreja
São José, sofrem com as pichações.
Já no comércio da cida-

Maria Fernanda Munhoz

Igreja São José, patrimônio histórico tombado pelo Condephaat, sofreu pichações

de, não é diferente. Cristiane
Martins de Carvalho, sócia
proprietária de uma loja no
centro, aﬁrma entender e respeitar a liberdade de expressão. “Sabemos que é direito
de todos, mas este tipo de
vandalismo, como é o caso da
pichação, prejudica o comércio, deixa as fachadas feias.
Não é sempre que temos condições de fazer os reparos
após esse tipo de daniﬁcação,
pois quando limpamos as pa-

redes, eles picham as portas,
aí ﬁca difícil”, desabafou.
A campanha objetiva
também orientar os munícipes, com mais clareza, sobre as consequências para o
pichador, lembrando que a
denúncia possui um grande
papel nesta questão e a população deve ajudar a ﬁscalizar.
Pensando nisso, a Prefeitura
conscientiza as crianças sobre os prejuízos da pichação.
A escola municipal Professor

Augusto César Ribeiro, no
Vila Rica, fez um trabalho
com seus alunos no mês de
julho. Com a ajuda de uma
artista plástica, os estudantes customizaram o muro da
escola para evitar pichações.
A atividade, denominada II
Mostra Cultural “Surrealismo: da Mente para o Muro”
fez com que os estudantes
desenvolvessem
trabalhos
com uma artista plástica
Marlene Pereira.

Moradores do Terra dos Ipês I solicitam melhorias
André Nascimento

André Nascimento

Sueli Santos Luciano

Prefeito reaﬁrmou compromisso da administração em levar melhorias para os bairros

DANIELA GONÇALVES
Em mais uma reunião
de bairro, o prefeito e seu
secretariado esteve com os
moradores do Jardim Carlota, Terra dos Ipês I e II. No
encontro, foram discutidas
melhorias para aquela região.
Teóﬁlo Silva, morador do
Terra dos Ipês I há 28 anos,
solicitou a construção de
uma calçada no trecho entre a

praça localizada no centro do
bairro e a avenida principal,
que dá acesso a SP-62. O munícipe também solicitou que
a discussão sobre melhorias
não se restringisse somente
a aquele momento, mas também a outros, pois o debate é
a melhor forma para o crescimento.
Já Sueli Santos Luciano,
que reside no Terra dos Ipês

I há 20 anos, aﬁrma que o
bairro está muito violento. A
moradora solicitou mais segurança e questionou a possibilidade de incluir no itinerário do transporte público a
entrada no bairro.
Iluminação e pavimentação asfáltica também foram
pautas da reunião. A moradora Andrea Benites pediu que
as ruas esburacadas fossem

recapeadas.
Como em todas as reuniões, a população escolheu
por meio de votação a execução de duas obras: a construção de uma unidade de saúde
e o recapeamento de todas as
ruas do bairro. A iluminação
pública, prioridade para os
munícipes, será executada
sem a necessidade de votação.

Serviços de limpeza, capina e roçada
beneﬁciam bairros da cidade
Divulgação

MARIA FERNANDA MUNHOZ

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Obras e Departamento de Serviços Municipais,
continua, ininterruptamente,
com os serviços de limpeza,
capina e roçada pelos bairros
da cidade.
Na semana entre 16 e 21
de agosto, as equipes de limpeza estiveram na praça em
frente à Quadra Coberta, praça Castelo Branco, rotatória
escola Anglo, área verde da
quadra de esportes do Jardim
Princesa, Cras do Araretama
e, complementando com varrição, no cemitério municipal
e nas avenidas 1 e 2 do Nova
Esperança.
As equipes de roçada realizaram o serviço na área
verde ao lado da estação
elevatória da Sabesp, na
praça da Bica da Galega, na
escola e na quadra do Bom
Sucesso, nos bairros Lessa e
Campos Maia, no campo de
futebol do Cidade Jardim,
na avenida Nicanor Ramos
Nogueira e na rua Ten.-cel.

Pega Tudo
Nesta semana, foram
53 viagens feitas pelo
caminhão que recolhe
entulho, nos bairros
Lessa, Vila Rica e
Jardim Resende.
Na semana que vem,
entre os dias 26 e 29
de agosto, o Pega Tudo
será realizado nos
bairros Quadra Coberta,
Campos Maia e Chácara
Galega.

Equipe do Pega Tudo durante serviço no Vila Rica

Manoel Pereira dos Santos
(Araretama) e, complementando com capina na praça do Morumbi, no CDHU
Araretama, Goiabal e Cidade Nova, onde também foi
realizado o nivelamento da
praça principal.
Outros serviços também
foram realizados, como a
poda química nos bairros
Carangola e Andrade, e a

retirada de lixo e entulho
em diversos pontos da cidade, como Crispim, Mombaça II, Mariana, Parque São
Domingos, Araretama, Cidade Jardim, Jardim Eloyna
e Castolira.
A equipe de troca de
tampa de bocas de lobo trabalhou, nesta semana, no
Parque São Domingos e no
Carangola.

Pega Tudo
em Moreira
A Subprefeitura de
Moreira César também
disponibiliza o Pega
Tudo nos bairros do
distrito. Nesta semana,
a equipe está no bairro
Padre Rodolfo e no
centro de Moreira.
A partir do dia 2 de
setembro, começa a
coleta no Azeredo e
Marieta Azeredo.
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POLÍCIA

Mais de 800 detentos não retornaram
após o indulto do Dia dos Pais
Marcos Vinício Cuba

Mulher tem tablet
furtado durante aula
ARRSR, 27
anos, informou
em Boletim de
Ocorrência que
enquanto dava
suas aulas em
uma academia
localizada na avenida Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro,
na manhã do último dia 16,
deixou seu tablet em cima de
uma mesa, situada no interior
de uma das salas de avaliação.

Quando retornou ao local,
após as aulas
que duraram
uma hora e
meia,
percebeu que o
objeto não estava mais onde
havia deixado. Vale ressaltar
que somente proﬁssionais do
estabelecimento têm acesso
ao local, que é monitorado
por câmeras de segurança.

Senhora é assaltada no
início da manhã
Às 5h40 de quarta-feira
(21), BAMC, 73 anos, caminhava em direção ao trabalho
e ao passar pela rua Suíça,
um indivíduo, que simulava
estar armado, anunciou o as-

salto e, sob ameaça de atirar,
exigiu que ela lhe entregasse
seus pertences. Ele fugiu
após subtrair uma bolsa, documentos, chaves e um telefone celular.

Furto em lan house
Na última terça-feira
(20), por volta de 18 horas,
GMCS, 31 anos, estava em
uma lan house no bairro
Araretama para digitar um
documento e colocou sua
carteira na mesa do computador que estava utilizando.

Repentinamente, precisou
mudar de computador e esqueceu o objeto onde estava. No momento em que foi
embora, deu conta de que a
carteira havia sido furtada.
Dentro dela havia cartões,
documentos e R$ 50.

Mais um entregador
é vítima de assalto

OUSR, 26 anos, informou que estava entregando

pizza por volta de 22h10 de
terça-feira (20), no bairro
Laerte Assumpção, quando
surgiu um indivíduo armado
anunciando que era um assalto e exigindo que entregasse a
moto. Nesse momento, apareceu outro indivíduo que montou na garupa da moto e ambos
fugiram sem deixar pistas.

Delegado Vicente Lagioto

Marcos Vinício Cuba
O indulto é garantido pela
Constituição Federal e atualmente é concedido às pessoas que já cumpriram um
sexto da pena, desde que não
tenham praticado nenhuma
falta, e estejam no regime semiaberto. É medida de caráter coletivo e a Lei de Execução Penal regula a aplicação
do indulto através do Art. 188
ao 193. O indulto coletivo
abrange sempre um grupo de
sentenciados e normalmente
inclui os beneﬁciários tendo
em vista a duração das penas
que lhes foram aplicadas.
De acordo com as informações da Secretaria de Administração
Penitenciária,
foram beneﬁciados com a

saída temporária do Dia dos
Pais 19.755 detentos, sendo
que 810 não retornaram.
Conforme as informações
do delegado do 1º DP de
Pindamonhangaba, Vicente
Lagioto, cerca de dois mil
detentos da região tiveram o
benefício concedido. Ele disse que recebeu notícias sobre
o indulto do Dia dos Pais
de três locais, sendo estes, o
Presídio Magalhães Noronha
(PMaNo), “Dr. José Augusto
César Salgado”, de Tremembé, conhecida como PII, e a
Penitenciária Feminina II.
O delegado comenta que
a ideia é louvável, mas a
forma como é feita a saída
temporária tem causado alguns transtornos nas cidades.

CD Player de carro é levado no
estacionamento de faculdade

GVSM compareceu ao
plantão policial na manhã da
quarta-feira (21), para informar que havia estacionado

seu automóvel nas dependências de uma faculdade pela
manhã, enquanto estava no
período de aulas. Assim que
saiu, por volta de 13 horas,
constatou que a fechadura do
carro do lado do carona havia sido arrombada e tinham
levado o CD player. Não há
suspeita do autor do furto.

Mulher recupera bicicleta furtada

Registro de furto

Na tarde do último dia
15, a PM foi acionada por
MS, 29 anos, para atender
uma ocorrência em uma oﬁcina no bairro Araretama.
MS contou que teve a bicicleta furtada e, quando foi a
uma bicicletaria do bairro, a
reconheceu entre as que estavam no local para serem
consertadas.

ACF ,32 anos, estava em
seu local de trabalho, segundo ele, cobrindo folga de
um vigilante na madrugada
do dia 17. Quando foi abrir
o portão dos fundos para a
entrada de um caminhão,
deixou alguns objetos pessoais no local onde costumava
ﬁcar. Ao retornar, percebeu
que indivíduos não identiﬁcados haviam empurrado a
porta da guarita (estava encostada), localizada no pátio
do estacionamento do supermercado em que trabalha, e
levado seu celular juntamente com o carregador. Não há
pistas do autor.

De posse do BO elaborado no dia furto e median-

te apresentação da nota
fiscal, decidiu informar o
ocorrido ao proprietário do
estabelecimento e a bicicleta lhe foi devolvida. O
dono da bicicletaria disse
que a bicicleta estava com
dois rapazes, que não sabia
como descrevê-los, mas se
comprometeu a acionar a
polícia caso retornem.

Polícia Militar encontra drogas dentro
de par de meias de adolescente
Em patrulhamento de
rotina pelo bairro Castolira no dia 17, policiais
militares abordaram um
adolescente de 17 anos,
GFMA, que estava junto
com PDBE, 18 anos.
Em revista pessoal,
a Polícia Militar encontrou com o adolescente a

quantia de R$150,00.
A mãe do adolescente,
presente ao local, autorizou
que fosse feita uma revista
também em sua residência.
No quarto do menor, dentro
de uma meia, foram encontradas 14 porções de maconha, 4 pinos de cocaína e 9
pedras de crack. Diante dos

fatos, o menor alegou
que os entorpecentes seriam para uso pessoal.
Como os policiais não o
haviam ﬂagrado comercializando ou agredindo
alguém, ele foi convocado para se apresentar na
Vara da Infância e da Juventude.

a) um representantes da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura;
b) dois representantes da Secretaria Municipal de
Saúde e Promoção Social;
c) um representante da Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Juventude;
d) um representante da Secretaria de Governo e
Integração.
II- um representante da Secretaria de Segurança
Pública indicado pelo Comandante Polícia Militar
responsável pelo Município.
III- um representante da Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba.
IV- Representantes da Sociedade Civil:
a) três representantes indicados pelas organizações não-governamentais destinadas à prevenção do uso indevido de drogas, álcool e substâncias que causem dependência física ou psíquica,
tratamento, recuperação e reinserção social de
dependentes, com sede no município de Pindamonhangaba;
b) um representante de Universidades e/ou Órgãos de representação de classe;

c) um representante da Ordem dos Advogados do
Brasil – Secção São Paulo;
d) um representante do Conselho Tutelar do Município de Pindamonhangaba;
e) um representante das entidades religiosas com
trabalhos na área de tratamento, recuperação e
reinserção de usuários de drogas.
Parágrafo único. Os Conselheiros representantes
da Sociedade Civil, com exceção das alíneas “c” e
“d” deverão ser eleitos em Assembleia Geral, convocada especialmente para esse ﬁm, observando-se a ﬁnalidade estatutária de cada segmento.

de crimes durante as saídas
temporárias e isso é um fator
que aumenta o índice de criminalidade nas cidades.
Quando os presos não
retornam aos presídios nos
prazos estabelecidos eles são
considerados foragidos da
justiça. Ao serem recapturados passam para o regime
fechado e passarão por todo o
processo de cumprimento de
pena para obter o benefício
novamente.
“O indulto, além de alguns casos onde há prática
de crimes, direciona o policiamento, ou seja, o policiamento que deveria fazer
ﬁscalizações nas ruas acaba
se concentrando para ﬁscalizar tanto a saída dos presos,
como locais que poderiam
ter uma concentração maior,
como rodoviárias, e isso diﬁculta o trabalho policial da
cidade”, revela o delegado.

Presos beneﬁciados que saíram e quantos não voltaram

Motociclistas se
envolvem em acidente
A Polícia Militar foi acionada na manhã de quarta-feira (21), para atender uma
ocorrência de acidente de
trânsito. Quando chegou à
avenida Suíça, no jardim Morumbi, as vítimas já haviam
sido socorridas pelo resgate e
levadas para o Pronto-Socorro local.
Em contato com as vítimas no PS, os policiais foram informados que ambos

trafegavam pelo local sentido bairro-centro. JPTB, 19
anos, transitava com sua motocicleta pela faixa da direita,
enquanto a vítima THMS, 23
anos, vinha em seguida, também de moto.
JP decidiu pular o canteiro central da via repentinamente e acabou cruzando e
colidindo com a outra moto.
Ambos permaneceram em
observação.

Ônibus é palco de
assalto e agressão
O motorista de ônibus FAZ, 47 anos, compareceu ao
plantão policial e relatou à polícia que na noite de 17 de
agosto trabalhava fazendo a linha Pinda- Moreira César.
Como de costume, um passageiro fez sinal de parada e então ele freou o veículo. Nesse momento, mais três indivíduos entraram na condução. Dois deles estavam armados
e anunciaram o assalto. Subtraíram a quantia do caixa do
ônibus, totalizando R$ 984,75, além de alguns documentos
e cartões de passageiros.
Uma senhora de 65 anos, CNS, foi agredida ﬁsicamente
por um dos autores. Após a ação foi atendida e medicada no
Pronto Atendimento de Moreira César.

Homem embriagado causa acidente
Também na madrugada do dia 17, a polícia foi
atender a uma ocorrência de
acidente na rodovia Caio Gomes Figueiredo. Ao chegar
ao local, os policiais se depararam com o veículo acidentado, seu condutor, RRP,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.556, DE 07 DE AGOSTO DE 2013.
Altera dispositivo da Lei nº 5.146, de 15 de dezembro de 2010, que cria o Conselho Municipal
de Políticas Públicas de Antidrogas e Álcool .
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:
Art. 1º O Conselho Municipal de Políticas Públicas de Antidrogas e Álcool, instituído pela Lei
n° 5.146, de 15 de dezembro de 2010, passa a
denominar-se “Conselho Municipal de Políticas
sobre Drogas”.
Art. 2º - Altera o art. 3º da Lei nº 5.146, de 15 de
dezembro de 2010, que cria o Conselho Municipal
de Políticas Públicas de Antidrogas e Álcool, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º. O Conselho Municipal de Políticas Públicas Antidrogas e Álcool será composto por 14
(quatorze) membros titulares e seus respectivos
suplentes:
I- Representantes do Poder Executivo, indicados
pelo Chefe do Executivo, preferencialmente:

Principalmente em Taubaté
e Pindamonhangaba, porque
são milhares de presos que
saem ao mesmo tempo e infelizmente uma pequena porcentagem acaba praticando
crimes. “Já tivemos roubos
na cidade, há homicídios praticados por pessoas durante
as saídas, e nesta última tivemos alguns registros, embora
sejam de menor gravidade”,
destaca Lagioto.
Lagioto frisa que há doutrinadores que analisaram o
indulto e entendem que as saídas devem ser feitas durante o ano todo para pequenos
grupos de presos e não em
apenas cinco datas festivas,
como acontece atualmente.
Para os doutrinados são períodos pequenos, mas que concentram um grande número
de presos.
Ele revela que diﬁcilmente não há registros de práticas

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Isael Domingues
Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos
Jurídicos em 07 de agosto de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº99/13

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fernando Guedes da Costa convoca os membros da Igreja Apostólica Adoradores de Deus – IAAD,
para reunião a realizar-se dia 28.08.2013 às 19h na Rua Dona Catarina, 220 – Bairro Santana.
Assuntos: Leitura e Aprovação do Estatuto; Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; Posse
da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.
Pindamonhangaba, 22 de Agosto de 2013.
Fernando Guedes da Costa

38 anos, e a vítima VCI, que
foi encontrada com ferimentos leves e encaminhada ao
Pronto-Socorro local.
Os policiais, percebendo
que o condutor estava exalando álcool, decidiram realizar o teste do bafômetro.

No aparelho, foi detectada
a quantidade de 0,52mg/L,
constatando o uso de bebida
alcoólica. O condutor foi preso em ﬂagrante e foi estabelecida ﬁança de R$800, que
foi paga e ele acabou sendo
liberado.

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA,
CONVOCAÇÃO - 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data e
local abaixo, para a realização da “16ª Reunião Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
— Informes: Leitura e aprovação de ata; apresentação “Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba”; apresentação IA3 – cursos para registro no MT; alimentador linha de produção; operadores
comércio em lojas e mercado – repositor de mercadoria; operadores comércio em lojas e mercado –
assistente de vendas; apresentação Gerdau ; deﬁnição de critérios de justiﬁcativas de faltas; Outros
assuntos pertinentes ao Conselho; dia 27/08/2013 (terça-feira) as 17h (dezessete horas) no Auditório
da Prefeitura Municipal
Adriano Augusto Zanotti - Presidente
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justiﬁquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Tribuna do Norte
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Plano Municipal de Saneamento
é discutido em Audiência Pública

Pastoral
comemora
30 anos
DA REDAÇÃO
A Pastoral da Criança comemora 30 anos de fundação
neste domingo (25), e as atividades festivas serão promovidas no Recinto São Vito, em
Moreira César, a partir das 8
horas. Na ocasião, haverá um
encontro de líderes, onde estarão presentes mais de 350
membros, sendo estes da Diocese de Taubaté. Na ocasião,
o evento homenageará a fundadora da Pastoral da Criança, Zilda Arns Neymann, em
memória.
A pastoral tem o objetivo de cuidar do crescimento

e desenvolvimento integral
de crianças, através de ações
básicas de saúde, educação,
nutrição e cidadania. Mais de
quatro mil crianças são atendidas na Diocese de Taubaté.
Às 8 horas, será feita a
acolhida no Recinto São Vito,
para as 9 horas está programada a caminhada. Às 11 horas
acontece a Santa Missa. Na
sequência o público poderá
conferir uma palestra com o
coordenador estadual da Pastoral da Criança, José de Anchieta. O encerramento está
previsto para as 16 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

LEI Nº 5.558, DE 15 DE AGOSTO DE 2013.
Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção e auxílio às entidades que especiﬁca no exercício de 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção e auxílio às entidades sociais, sem
ﬁns lucrativos, elencadas abaixo, oriundas de verbas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente – FUMCAD.
Entidade
Projeto
Associação
dos
Salesianos
Cooperadores
de Camerata (complemento)
Pindamonhangaba – A.S.C.P.
APAE – Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de
Pindamonhangaba
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Valor

Ficha

Fonte

R$53.000,00

635

3

R$25.000,00

642

3

DANIELA GONÇALVES
Com uma grande participação popular, a Prefeitura
de Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de Planejamento, realizou uma Audiência Pública sobre o Plano
Municipal de Saneamento. O
evento, realizado no auditório
municipal, discutiu e apresentou para a população o Plano
Municipal de Saneamento,
em atendimento ao artigo 19
da Lei Federal nº 11.445, de 5
de janeiro de 2007.
O saneamento básico é
composto por quatro pilares:
água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Para explicá-los, representantes da Prefeitura e da Sabesp, empresa
responsável pelo serviço de
abastecimento de água e esgoto na cidade, ministraram
palestras durante a audiência.
Duas sugestões foram colocadas na audiência. Uma,

(complemento)

Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a subvenção à entidade.
Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de Contas e Lei
Federal 8.666/93.
Art.3º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou re-ratiﬁcação,
que se ﬁzerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos projetos.
Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta da dotação orçamentária 14.21.08
.243.27.2023.3.3.50.43.003 Ficha nº 635 e 14.21.08.243.0027.1025.4.4.50.42.00.03 Ficha nº 642,
suplementadas se necessário, ﬁcando autorizada a abertura de crédito adicional, se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 15 agosto de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de agosto de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

A Câmara de Vereadores
realiza na quarta-feira (28),
a Sessão Solene em comemoração e abertura da “Semana Nacional da Família”,
tradição no município.
A solenidade, marcada
para as 19h30, no plenário da Casa de Leis, será
realizada por intermédio
do Decreto Legislativo nº
09/2010 e do Requerimento nº 2.031/2013, de 19 de
agosto de 2013, de autoria
do vereador José Carlos
Gomes – Cal. Na ocasião,
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DECRETO Nº 4984, de 19 de julho de 2013.

Dispõe sobre a abertura de crédito.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições

legais e nos termos da Lei nº 5477, de 27 de novembro de 2012, artigo 4º,
             DECRETA:
       

Art. 1° - Fica aberto no Departamento de Finanças da Prefeitura do Município de Pindamo
nhangaba um crédito no valor de R$ 1.535.000,00 (Um Milhão e Quinhentos e Trinta e
Cinco Mil Reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:



de Planejamento fará uma
tratativa ﬁnal do que se foi
discutido na audiência e encaminhará um relatório ao

gabinete do Chefe do Executivo. Acolhido pelo prefeito,
seguirá para sanção na Câmara de Vereadores.
Célia Lima

Durante a audiência pública, realizada no auditório da Prefeitura, o plano
municipal foi explicado por representantes da Prefeitura e da Sabesp

Pinda abre Semana Nacional da Família

Cão Terapia



feita pelo vereador Carlos
Gomes Cal; outra, pela representante popular Sivanilde Kogempa. A Secretaria

os oradores oﬁciais da Sessão serão o senhor Daniel
Lázaro da Silva e a senhora
Teresinha Cristina Monte
Sião da Silva, da Paróquia
Santa Teresinha do Menino
Jesus, de Campos do Jordão, respectivos coordenadores diocesanos da Pastoral da Família de Taubaté.
O Poder Legislativo
concederá “Diploma de
Honra ao Mérito” aos casais das paróquias locais:
José Maria Braga e Teresa
Cristina M. Escobar Braga

(Paróquia São Benedito);
Cândido Alves dos Santos
Neto e Luciana Aparecida
Pereira Santos (Paróquia
São Miguel Arcanjo); Geraldo Salgado da Silva e
Gonçalina Aparecida da
Silva (Paróquia São Cristovão); Ozi da Rosa Medeiros e Iracema Barretos
Medeiros (Paróquia Nossa Senhora da Assunção);
João Bosco da Silva Ramos e Geni Dias Ramos (Paróquia São Vicente de Paulo); Renato Nomoto Leme

e Misae Nagaoka Leme
(Santuário Mariano Diocesano Nossa Senhora do Bom
Sucesso); Levino de Jesus
Fontanini Freitas e Maria
Benedicta Padovan Freitas
(Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima)
e pastor Ederson Alves
e Maristela Souza Alves
(Assembleia de Deus - Ministério Belém).
O evento, aberto à população, conta com a participação da sociedade para
prestigiar a solenidade.





































































Novelis abre inscrições
para Programa de Estágio

A Novelis abriu inscrições
para seu Programa de Estágio
2014. As vagas de estágio são
para Pindamonhangaba, Santo André, São Paulo e Ouro
Preto (MG).
É exigida formação superior
concluída em dezembro de
2014 ou dezembro de 2015,

ter inglês nível intermediário,
disponibilidade para estagiar

de 24 a 30 horas semanais e



possuir bons conhecimentos



em MS Ofﬁce® (Word,
Excel e Power Point).
As áreas de graduação aceitas para inscrições são administração, ciência da computação, ciências contábeis,
ciências econômicas, comunicação social – jornalismo, comunicação social – relações
públicas, engenharia ambiental e sanitária, engenharia de
computação, engenharia de
controle e automação, engenharia de materiais, engenha





































































































































































































ria de produção, engenharia
de telecomunicações, engenharia elétrica, engenharia industrial, engenharia mecânica,
engenharia metalúrgica, engenharia química, engenharia
de produção mecânica, gestão
ambiental, psicologia, sistema
de informação, gestão da qualidade e tecnólogo em processos metalúrgicos (materiais).
O programa tem duração
de 1 ou 2 anos, de acordo
com a previsão de término
do curso.
O processo seletivo engloba inscrições, testes online – inglês e lógica; check up
de competências (dinâmica
de grupo e entrevista individual); entrevista com gestor;
contratação. O início do programa será em janeiro de 2014.
Os interessados devem
se inscrever pelo link http://
www.ciclonovelis.com.br até
8 de setembro.
Assessoria Novelis





















































Art.
3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 19 de julho de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 19 de julho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt


DFI
Secretária de Assuntos Jurídicos



Divulgação

As vagas de estágio são para Pindamonhangaba,
Santo André, São Paulo e Ouro Preto (MG)

As ligações para celulares DDD 12 devem ter o dígito 9

Celulares ganham
novo dígito a partir
de domingo
AIANDRA ALVES MARIANO
A partir de domingo (25),
os números de telefones celulares de várias regiões de
São Paulo, inclusive do Vale
do Paraíba, que têm DDD
12, ganharão mais um dígito. A partir da mudança,
o número 9 será acrescentado à esquerda dos atuais
números de celular, que
passarão a ter nove dígitos.
O nono dígito deverá ser
acrescentado por todos os
usuários de telefone ﬁxo e
móvel que ligarem para celulares de São Paulo, independentemente do local de
origem da chamada.
Haverá um período de
adaptação, no qual as ligações discadas com oito dígitos ainda serão completadas,
mas gradualmente haverá
interceptações das chamadas
e os usuários receberão mensagens com orientações sobre
a nova forma de discagem.

Após esse período, as chamadas marcadas com oito dígitos
não serão mais completadas.
A inclusão do nono dígito
nos números de celulares já
foi adotada em julho do ano
passado na região com código de área 11, que abrange
64 municípios de São Paulo,
inclusive a capital.
Além do DDD 12, também sofrerão a mudança usuários com telefones de DDD
13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
Somente em São Paulo, o dígito extra possibilitará quase
o triplo da capacidade de novas combinações para serem
utilizadas pelas operadoras.
Em outubro, será a vez
das cidades do Rio de Janeiro
(DDDs 21, 22 e 24) e do Espírito Santo (DDDs 27 e 28)
ganharem mais um dígito nos
números de celulares. Até o
ﬁm de 2016, todos os telefones móveis do país terão
mais um número.
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Sociais
JP Ouverney

Baile Dia dos Pais

A Ferroviária realizou,
no sábado (17), o Baile
dos Pais, com a Banda 5
Estrelas (São Paulo), que
executou seleção musical
de todos os ritmos
nacionais e internacionais
levando dezenas de
casais para o salão do
Ginásio da Ferroviária.

Canal 39

Quinta Nobre

O grupo Charles Anjo 45 realiza mais uma Quinta Nobre no Paineiras Country
Club, no dia 29 de agosto. A noite dançante terá os ritmos preferidos de quem
gosta de dançar a dois. Sócios do clube não pagam e não-sócios, apenas
R$15.

Maria Fernanda Munhoz

Presidente do clube, Celso Pupio,
esposa e amigos prestigiaram o baile.
JP Ouverney

Passeio Ciclístico

O Colégio Bom Jesus – Externato realizou, no sábado (17), um passeio ciclístico
com a participação de alunos, pais e funcionários.

Arquivo pessoal

Homenagem

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Inauguração da nova bilblioteca da Fapi,
realizada no dia 16 de agosto.
Célia Lima

Felicidade

Tudo de bom para o
amigo da imprensa,
Celso Correa (Agora Vale)
aniversariante do dia 22
de agosto. Familiares
e amigos desejam
felicidade!

Parabéns

Muita felicidade para o
advogado Rodrigo Rosa,
aniversariante do dia 20 de
agosto. Recebe o carinho
da esposa Nataly e da
filha Giovana. Familiares e
amigos lhe desejam tudo de
ótimo!

Muita felicidade

Parabéns para Bernadete Ultramari
Rosa, aniversariante do dia 21 de
agosto. Recebe o abraço dos familiares
e amigos.

Arquivo pessoal
Célia Lima

Tudo de bom

Semana da
Juventude

Muita felicidade para o
fotógrafo Jesse Ferreira, que
comemorou mais um ano de
vida no dia 22 de agosto,
recebendo o carinho da
esposa Marcia Ferreira, e
cumprimentos dos familiares e
amigos.

Jovens presentes no
encerramento da I
Semana da Juventude,
realizado no sábado (17),
no CE João Carlos de
Oliveira “João do Pulo”.
Célia Lima

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Feliz aniversário - Parabéns para
Franklin Ribeiro, aniversariante do dia 24
de agosto. Ele recebe o carinho da esposa
Terezinha (com ele na foto), dos filhos,
demais familiares e amigos. Felicidade!

Felicidade - Parabéns

para Luciana Marcondes,
que comemorou aniversário
no dia 21 de agosto. Recebe
o abraço dos amigos do
Magazine Luiza e familiares.

História 7
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Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Reminiscências de
Hilda Cesar Marcondes da Silva - III)
bico de pena de Renato San Martin

Reminiscências da Pinda
Antiga, segundo uma crônica da romancista Hilda
Cesar Marcondes da Silva
(1910/1992), relatando um
passeio feito ao município no
início do anos sessentas (artigo publicado na edição de
9/7/1963 deste jornal).
Dando prosseguimento ao
passeio pela cidade, Hilda
entra na rua Deputado Claro
Cesar e relembra que está importante via pública já foi...
“Rua Sete de Setembro, que
já foi Formosa e hoje é Deputado Claro Cesar – caminho
para a escola. Igreja Matriz.
Tradição religiosa da cidade. Torres apontando para
os céus, como dedos pontiagudos. Cabeça branca pela
neve dos anos, do apóstolo de
Deus; abnegado, generosos,
que não descansa, antes de
levar o lenitivo divino ao morimbundo. Palacete Itapeva,
ﬁdalgo esconderijo da criançada travessa, que gostava de
gritar ‘é hora’ só para ouvir o
som cavo percutindo, perdendo-se pelo enorme casarão
pouco habitado. Maldade de
moleques – assustar a velha
baroneza solitária.”
Aqui, interrompemos a
narrativa da escritora para
comentarmos alguma coisa
referente aos pontos pitorescos e históricos por ela mencionados.
Sobre a questão da rua
Deputado Claro Cesar já ter
sido rua Sete de Setembro,
é oportuna a lembrança que
antigamente alterar ou trocar
nomes de ruas era prática comum no município. Em artigo publicado na edição de
3 de junho de 1978 da TN,
o pesquisador Newton Lacerda (1912 – 1992), conta
que a denominação “Deputado Claro César’ originou-se
da Lei Municipal nº 53, de
8/7/1925. Revela ainda antigas denominações dessa via:
rua do Comércio – de 1820
a 1865; rua Formosa – até
1889. E que, em 1890, ela foi
dividida em dois lances: da
praça Monsenhor Marcondes até a igreja Matriz (Santuário Mariano), denominou-se rua Duque de Caxias; da
igreja até a esquina da Mare-

chal Deodoro, denominou-se
rua Independência. Em 1891,
foram retirados todos esses
nomes e, em toda a sua extensão, passou a se chamar
rua Sete de Setembro. Chamou-se “Sete de Setembro”
até 1920, quando passou a
ser denominada rua Dr. Antonio de Godoy até 1925.
Da igreja matriz, Santuário Mariano, lembramos que
suas obras de construção tiveram início em 1703. No
livro de Athayde Marcondes
(Pindamonhangaba, 1922)
encontramos que a igreja
Matriz (atual Santuário Mariano e Diocesano Nossa
Senhora do Bom Sucesso)
até 1840 contava com cinco
altares, altar mor, dois colaterais e dois para fora, que
eram o do rosário dos brancos e o dos pretos. Era feita
de taipas de pilão e naves de
pau ripado, sendo a cobertura
de telhas. Somente a capela-mor era forrada, possuía
dois sinos, sacrário dourado,
pia batismal de pedra e uma
pia também na porta principal. Conta Athayde que havia
nessa matriz quatro irmandades: a do Santíssimo Sacramento, a da Senhora do Bom
Sucesso e a das Almas e a do
Rosário dos Pretos.
Em 1841 foi reediﬁcada
pelo pedreiro José Pinto dos
Santos (obras iniciadas pelo
monsenhor Ignácio Marcondes), quando então demoliram a frente da igreja e, em
1842, começaram os alicerces do novo frontispício.
Em 1853 ﬁcou completamente reformada pelo construtor Francisco Pereira de
Carvalho, o Chiquinho do
Gregório, que teria “dirigido
o serviço sem perceber retribuição alguma”. Coube ao
mestre pedreiro José Pinto
dos Santos “executar o risco
com toda a perícia”, registrou
Athayde.
Para concluir os comentários relacionados
à crônica da romancista Hilda
Cesar por esta edição (seu artigo continua), fazemos uma
referência à “velha baronesa
solitária” por ela mencionada. Era dona Eugênia Bicudo
Siqueira Salgado, que foi

ANÚNCIO DO PASSADO

PUBLICAVA-SE NO JORNAL
TRIBUNA DO NORTE EM 1921

esposa do Barão do Itapeva,
Inácio Bicudo de Siqueira,
falecido em 12 de outubro
de 1894. A baronesa morreu
em 1925, conforme nota divulgada na Folha do Norte
(extinta), do dia 19 de abril
de 1925.
Uma vez que Hilda Cesar nasceu em 1910, ela teria
menos de 15 anos quando
“... a criançada travessa,
que gostava de gritar ‘é
hora’ só para ouvir o som
cavo percutindo, perdendo-se pelo enorme
casarão pouco habitado”, o palacete Barão
do Itapeva.
Com a morte da
baronesa, o palacete deixou de ser uma
residência. Um solar
onde se vivera rotineiros dias de afazeres domésticos e familiares e
concorridas noites de
elegantes bailes e culturais saraus.
Pesquisa de Newton
Lacerda revelam que
o prédio foi ocupado
pelo Legislativo e Executivo em 1929, mas só
foi adquirido pelos poderes públicos no ano
de 1934. Já a denominação ‘Palacete 10
de Julho’
surgiu
em 11
de junho de
1948, na
primeira gestão do prefeito
Manoel Cesar Ribeiro.
Seu tombamento pelo Condephaat (Conselho de Defesa
do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico) ocorreu em dezembro de
1969. Atualmente encontra-se em fase de restauração.

Com a morte da baronesa (1925), o palacete deixou de ser um solar
onde se vivera rotineiros dias de afazeres domésticos e familiares e
concorridas noites de bailes elegantes e saraus culturais...

Lembranças Literárias:

Fitando o Mar
Oh! Se eu tivesse as asas do albatroz
para transpor do mar a imensidade
sem temer rijos ventos, tempestades,
um grande temporal medonho, atroz!
Eu iria num voo audaz, veloz,
mitigar desta dor a crueldade.
- Dor imensa de indômita saudade...
Mas se eu tivesse as asas de albatroz.
Oh! Mar! Ó mar bravio vasto inﬁndo,
que não sentes a dor que estou sentindo,
leva-me ó mar, a sua profundeza!
Assim verás, que dentro de minh’alma
se agita, como tu, bravo sem calma,
outro mar de nostálgica tristeza.
Athayde Marcondes - Tribuna do Norte, 11 de outubro de 1963

ilhadofogo.blogspot.com
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Pinda em Cena leva arte
para Goiabal e Campinas
Maria Fernanda Munhoz
Após grande sucesso nas
festividades de aniversário
da cidade, o projeto Pinda
em Cena está de volta, dessa
vez nos bairros da cidade. A
reestreia será neste final de
semana, no Goiabal e bairro
das Campinas, com apresentações gratuitas de música,
dança e teatro.
No sábado (24), o bairro
Goiabal recebe os artistas de
Pinda no centro comunitário, a partir das 14 horas. As
atrações serão: Grupo Só pra
Recordar, Camerata Jovem
Projeto Jataí, Projeto Saindo
das Ruas, Núcleo de Pesquisa
Educadança, Estação Arteduvale, Grupo Capoeira Vida e
teatro Sorria, você está no circo, com o palhaço Alegrito e o
mágico Jack.
No domingo (25), o evento será no bairro das Campinas, a partir das 9 horas, na
escola municipal Alexandre
Machado Salgado. A comunidade poderá se divertir com
as apresentações de: Só pra
Recordar, Projeto Aprendizes –Euterpe, Grupo Capoeira Vida, Núcleo de Pesquisa
Educadança, Estação Arteduvale e a peça “A Farsa do Advogado Pathelin”, com a Cia
TEP - Teatro Experimental
de Pindamonhangaba.
O Pinda em Cena é um

projeto da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação
e Cultura e organização do
Departamento de Cultura. A
iniciativa tem como objetivo
levar a arte para todos os cantos da cidade, prestigiando os
artistas locais, cadastrados,
e dando oportunidade para a
população de ter contato com
essas manifestações culturais. Além de formar público,
o projeto pretende incentivar
a produção artística nas comunidades e despertar novos
talentos.
Projeto aprovado
A população da região
central aprovou o Pinda em
Cena, durante o mês de julho,
quando o evento foi realizado alternadamente na praça
Monsenhor Marcondes e no
Bosque da Princesa. Para a
moradora do Alto do Cardoso, Terezinha Rezende, o
projeto incentiva os jovens.
“Estou achando as apresentações maravilhosas e acho
que deveria ter sempre essa
movimentação bonita para a
gente participar. Estava fazendo a feira e parei no meio
para vir aqui ver o balé”, contou, na época.
De acordo com o presidente do Conselho Municipal
de Cultura, Francisco Freitas
Filho, o “Kiko”, o projeto é

Célia Lima

Maria Fernanda Munhoz

Evento retornará à cidade no próximo mês

Clássicos em
Cena traz La Follia
A Farsa do Advogado Pathelin, da Cia TEP, é uma das
atrações do bairro das Campinas no domingo
Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz
No último dia 17, o Museu
Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina, de
Pindamonhangaba, recebeu o
projeto cultural “Clássicos em
Cena”, com apresentação gratuita do grupo La Follia.
Como em todas as edições, as músicas foram intercaladas por comentários

Bosque terá dança
circular no domingo
Show circense será apresentado no Goiabal, sábado

muito bonito e ver a reação
do público ao ter o contato
com a arte é emocionante,
além de ser um incentivo

para que continue sendo feito um trabalho de promoção,
preservação e desenvolvimento da cultura na cidade.

No domingo (25), a Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria de
Educação e Cultura e Departamento de Cultura, realiza
mais uma roda de dança circular, no Bosque da Princesa,
a partir das 10 horas. Os focalizadores são Bebel Moraes e
João Junqueira. A dança circular trabalha a autoestima, o

Festipoema premia obras e
intérpretes neste final de semana
Maria Fernanda Munhoz
Neste final de semana será
realizado o VII Festipoema –
Festival de Poemas de Pindamonhangaba, no centro comunitário do Bosque (próximo à
igreja Santo Antonio), a partir
das 20 horas. A entrada é gratuita e todos estão convidados.
No sábado (24) e no domingo (25), serão encenados
os poemas classificados neste
ano. No último dia será realizada a premiação das obras
e dos intérpretes, a serem escolhidos por uma comissão
julgadora, que já avaliou os
poemas impressos.
A Associação Cultural
Cootepi ofereceu, nesta semana, a todos os intérpretes,
a oportunidade de ensaio,
com orientação técnica e direção de cena.
A premiação será concedida para primeiro, segundo
e terceiro lugar, nas categorias Adulto, Juvenil e Infan-

til, e também para o melhor
intérprete. Serão concedidos
troféus: “Baltazar de Godoy
Moreira” (categoria Adulto),
“Juó Bananeri” (Juvenil),

“Bertha Celeste Homem de
Mello” (Iinfantil) e “Augusto
César Ribeiro” (Intérprete).
O Festipoema é realizado
em conjunto pelo Departa-

VII Festipoema
Apresentações do dia 24/8
Obra / Intérprete
1 - Dueto da Ribalta - Renan
Teixeira e Maíra Góes
2 - Vinicius é Imortal Amanda Lima
3 - Pergunto ao Mar Azul Bruno Soares
4 - O Amor Fala Mais Alto HB Rezende
5 - O Vate e a Donzela - Lucas Moura
6 - Um Dia Terá Fim - Kiwia
Marin
7 - Saber Viver - Jéssica
Gonçalves
8 - Casa Vazia - Paulo Tarcízio
9 - Bananeira - Guilherme
Barbosa

10 - O Gigante Acordou Artur de Marco
11 - Súbita Paixão - Dani da
Terra
12 - Meu Mundo - Jade
13 - O homem e a Máquina
- Waruska Neves
14 - A maior Arquibancada
do Brasil - Dirce Pereira
15 - Poesia - Wesley Silva
		
Apresentações do dia 25/8
Obra / Intérprete
1 - Na Balança - Juliana Rodrigues		
2 - Olhos Sonolentos Ana Flavia Barbosa
3 - Ventos do Norte - Sérgio
Antônio

mento de Cultura da Prefeitura de Pindamonhangaba, a
Associação Cultural Cootepi
e a Academia Pindamonhangabense de Letras.

4 - Viver - Waruska Neves
5 - Pais e Rios - Bianca Simões e Hebert Barboza
6 - O Infinito - Jaini Oliveira
7 - Recordações - Nathália
Ferraz
8 - Astronauta - Patrick Furtado
9 - Menino de Rua - Bruno
Soares
10 - Raízes - Ramyres
Olikel
11 - Abismo - Wesley Silva
12 - Voo Inaugural - Jéssica
Gonçalves
13 - Viva as Diferenças Guilherme Oliveira Mello
14 - Indecisão - Rosana
Dalle

Público prestigia Teatro no Bosque
O tempo nublado da tarde
do último domingo (18) não
atrapalhou as apresentações
de teatro no Bosque da Princesa. Um público de todas as
idades compareceu e conferiu as aventuras dos muitos
personagens que passaram
pelo local, divertindo a todos.
O projeto Teatro no Bosque, realizado pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de Educação e Cultura e Departamento de Cultura, teve a apresentação das peças “A Farsa do

Advogado Pathelin”, com
a Cia TEP, de Pinda; “Expresso Caracol”, do Circuito
Cultural Paulista, e “La Maldicion”, com a Cia Novos
Atores, também de Pinda.
Para o ator José Rodrigues, da peça “A Farsa do
Advogado Pathelin”, o ponto
mais positivo dessa nova fase
em Pindamonhangaba, é o
apoio e a assistência da administração municipal, através
do Departamento de Cultura.
A professora de Artes,
Cláudia Lobo, também come-

explicativos do maestro Parcival Módolo. A iniciativa
visa aproximar o público da
música clássica.
O projeto tem o apoio
da Secretaria de Educação
e Cultura da Prefeitura de
Pindamonhangaba e do Programa de Ação Cultural (ProAC), com patrocínio do Instituto Gerdau.

morou essa nova fase e salientou que tudo isso é fruto de um
trabalho de muitos anos de todas as pessoas envolvidas com
o movimento teatral na cidade.
Para muitos munícipes, estas apresentações são uma opção de lazer barata, muito lúdica e repleta de informações.
Para os artistas também significa a possibilidade de mostrar à população o trabalho no
teatro. “Essas apresentações
fomentam o teatro e criam
novos públicos na cidade”,
explicou o ator Victor Narezi.

trabalho em conjunto, a coordenação motora, entre outros
benefícios, além de todas as
melhorias na qualidade de
vida que a atividade esportiva proporciona. Todos estão
convidados para o evento,
que é gratuito e aberto a pessoas de todas as idades. Mais
informações no Departamento de Cultura, 3642-1080.
Maria Fernanda Munhoz

Projeto é realizado na cidade desde o início do ano

Corporação Euterpe
comemora 188 anos
A centenária Corporação
Musical Euterpe de Pindamonhangaba comemora neste
mês de agosto 188 anos de
fundação com uma apresentação especial de aniversário no
Ginásio Tobias Salgado, da
AA Ferroviária. O evento será
nesta sexta-feira (23), a partir
das 20 horas, entrada gratuita.
A banda Euterpe, hoje, é
formada por 42 músicos que
tocam desde dobrados até
MPB, e relembram compositores nacionais como: Tom
Jobim, Vinícius de Moraes e
Ary Barroso, entre tantos ou-

tros. Euterpe, segundo a mitologia grega significa deusa
da música e poesia lírica.
A banda executará seu repertório sob a regência de seu
presidente e maestro Marcos
Roberto de Souza. O evento
contará ainda com a apresentação do Projeto Aprendiz,
formado por 30 adolescentes
entre 11 e 18 anos. A apresentação de aniversário conta
com o apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação e
Cultura e Departamento de
Cultura.
Célia Lima

Cintia Camargo

Cena da peça La Maldicion

Público presente na apresentação do Expresso Caracol

SEGUNDO CADERNO
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Campanha para atualização de
vacinas começa neste sábado
Célia Lima

A população alvo da campanha são as crianças menores de cinco anos de idade

MARCOS VINÍCIO CUBA
As vacinas são formas
de prevenir inúmeras doenças. As crianças menores de
cinco anos que estão com as

carteiras em atraso poderão
ser imunizadas neste sábado
(24). A Prefeitura de Pindamonhangaba vai disponibilizar as vacinas em 21 unida-

des. Sábado é o dia “D” da
campanha, que segue até o
dia 30 de agosto. Os adultos
que procurarem as unidades
receberão orientações para

atualizarem a carteira.
As Unidades Básicas de
Saúde e Unidades da Saúde
da Família estarão abertas
das 8 às 17 horas, além disso, o Centro de Especialidades Médicas – no centro, e o
Cisas – em Moreira César -,
também poderão ser procurados. Na zona rural, como
Bonsucesso e Cruz Grande,
a vacinação será em domicílio.
De acordo com as informações da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba, a população alvo
da campanha é toda criança
menor de cinco anos de idade, no entanto, considerando
que a vacinação é seletiva,
nem toda criança que comparece ao serviço necessita receber alguma dose de vacina.
Serão avaliadas todas as
vacinas do Programa Nacional de Imunização, as crianças que estiverem vacinas
atrasadas receberão as doses.

Subprefeitura
prepara Vale para
desﬁles cívicos
Célia Lima

Equipe ﬁnaliza pintura no Vale das Acácias

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A equipe da Subprefeitura
de Moreira César está realizando a limpeza e pintura de
guias e praças no bairro Vale
das Acácias, preparando o local para a comemoração da
Independência do Brasil. Há
muitos anos, a avenida das
Margaridas, no Vale, recebe
os desﬁles cívicos, que neste
ano serão realizados no dia 1º
de setembro, às 8h30.
Segundo informações da
Subprefeitura, a limpeza no
bairro está sendo realizada desde o início de agosto,

com os serviços de capina,
retirada do acúmulo de areia
na sarjeta, pintura de guias e
postes. Com isso, o bairro ﬁcará mais bonito para receber
a comemoração.
A Subprefeitura destaca, ainda, que esse serviço
é realizado anualmente e
que os moradores do bairro, normalmente o mantém
conservado durante o restante do ano. Além de preparar o Vale para o desfile
cívico, a ação leva mais
qualidade de vida para a população do local.

Rotary Princesa do Norte é destaque no programa “O Prefeito e Você”
CINTIA CAMARGO
No programa “O Prefeito
e Você” de quarta-feira (21),
o prefeito conversou com
os representantes do Rotary
Clube de Pindamonhangaba
“Princesa do Norte” e abordou todo o trabalho deste
segmento na cidade.
Para o presidente do Rotary, Valdir Gimenes, o trabalho do clube tem como objetivo desenvolver ações sociais
junto à comunidade, colaborando com as entidades locais. “Neste ano, em especial,
estamos desenvolvendo um
projeto de energia solar para
diminuir em 70% os gastos
com o pagamento de energia
elétrica do Lar de Velhos Irmã
Terezinha, atualmente em tor-

no de R$ 3 mil”, salientou o
presidente do Rotary.
Ainda segundo informações de Gimenes, a entidade atende 70 pessoas e gasta
aproximadamente R$ 66 mil
por mês. “Com a redução
da conta de energia elétrica,
o caixa vai ganhar e o meio
ambiente também”, explicou.
O tesoureiro do clube,
Paulo Roberto Pinto, também
participou do programa. “O
clube tem, além desta ﬁlosoﬁa
de atuar junto à comunidade,
uma política para promover o
intercâmbio entre jovens do
mundo todo”, disse.
Rotarianos e não rotarianos podem participar deste
projeto que busca enviar e
receber estudantes a vários

países, promovendo a troca
de cultura e experiências,
já que os períodos de intercâmbio duram um ano,
tempo suﬁciente para que o
intercambista possa aprender muitas coisas e também
ensinar quem os recebe.
Para que estes projetos
de apoio à comunidade local possam ser realizados, o
Rotary conta também com a
colaboração dos munícipes
de Pindamonhangaba. No
próximo dia 15 de setembro, acontece, a partir das 9
horas, um passeio ciclístico
com saída da Ferroviária.
Segundo informações do
presidente do clube, o evento visa colaborar com uma
campanha de combate à po-

Limpeza em bocas de lobo
evita enchentes no distrito
MARIA FERNANDA MUNHOZ
A equipe da Subprefeitura
de Moreira César está realizando a limpeza nas bocas de
lobo de todo o distrito. O serviço foi iniciado no dia 29 de
julho, na Vila São João, e se
estenderá pelos demais bairros. Nesta semana, a equipe
está no Feital / Vista Alegre.
De acordo com informações da Subprefeitura, esse
serviço é realizado anualmente visando prevenir as
diﬁculdades de vazão das
águas das chuvas, evitando,
assim, enchentes.
A população precisa colaborar para o sucesso dessa iniciativa, lembrando de nunca

Divulgação

Equipe atua na retirada de materiais das bocas de lobo

jogar lixo, entulho ou objetos
nas ruas ou nos bueiros, pois
eles se acumulam e entopem
as caixas, fazendo com que

a água das chuvas retorne
para as calçadas, ruas e até
mesmo para dentro das residências.

André Nascimento

O desenvolvimento de projetos sociais foi abordado
durante o encontro com o prefeito de Pinda

liomielite em todo o mundo.
No dia 21 de setembro
será realizada mais uma edi-

ção do bingo beneﬁcente e
no dia 24 de novembro é a
vez da população partici-

par da venda de um almoço
com yakissoba. “Além disso,
mantemos no clube um trabalho de empréstimos de cadeiras de rodas por três meses e que pode ser renovado
depois”, aﬁrmou.
Para garantir a continuidade deste trabalho, o Rotary ainda promove visitas de
seus dirigentes às cidades
que possuem um segmento do clube. No início deste
mês, o prefeito de Pindamonhangaba recebeu a visita do
Governador do Distrito 4600,
Janilson Dias Teixeira e sua
esposa Therezinha Dias Teixeira, para que ambos pudessem conhecer as atividades
assistenciais desenvolvidas
pela administração.

Pinda promove reunião
sobre “Estação Juventude”
Marcos Vinício Cuba

MARCOS VINÍCIO CUBA
Representantes da Prefeitura de Pindamonhangaba promoveram uma
reunião na segunda-feira
(19), para discutir a “Estação Juventude”, projeto
do Governo Federal. No
momento estão abertas as
inscrições para adesão dos
municípios e Pinda pretende oferecer uma estação aos jovens.
De acordo com representantes da Prefeitura de Pindamonhangaba, a proposta do
Governo Federal é que cada
município tenha a estação,
isso faz parte da proposta da
Secretaria Nacional da Ju-

O próximo passo é a inscrição do projeto

ventude. Pindamonhangaba
fará um projeto e, em caso
de aprovação, as atividades
serão promovidas a partir de
2014.
A administração municipal tem se preocupado em
oferecer aos jovens inúmeras

oportunidades, seja através
de projetos para qualiﬁcação
proﬁssional, por meio das
oﬁcinas no projeto Nosso
Bairro, nos telecentros, ou
ainda oferecendo bolsas de
estudos, atividades culturais
e esportivas.

Campanha sobre a Saúde do Homem começa segunda-feira
MARCOS VINÍCIO CUBA
As unidades de saúde
Nova Esperança e Araretama III irão promover entre
os dias 26 e 31 de agosto a
Semana da Saúde do Homem, para moradores nestes
bairros, maiores de 18 anos.

As ações serão desenvolvidas sempre no período noturno, a partir das 18 horas,
no PSF Nova Esperança,
instalado na avenida Benedito Pires César, 545, próximo à escola Regina Célia.
De acordo com as in-

formações dos responsáveis
pelo evento, este trabalho é
voltado principalmente aos
homens que trabalham e
não conseguem ir às unidades para cuidar da saúde. O
mês de agosto foi destinado
a este público em comemo-

ração ao Dia dos Pais.
Proﬁssionais que atuam
nestes locais garantem que
este evento vai ao encontro da Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde do
Homem. A semana foi programada para que os homens

possam ter melhor qualidade de vida e se preocupem
consigo. Haverá palestras
e atendimento médico, na
quarta-feira (28), o público
terá a oportunidade de fazer
a coleta de sangue do “Fique
Sabendo” e da Hepatite.

Com o tema “Prevenção
é mais qualidade de vida
e menos sofrimento para
o homem e sua família”,
serão oferecidas palestras
sobre os temas: Diabetes,
Drogas, DST e Autoestima e
Motivação.
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Vereador Felipe César - FC

Alegre – RS. “Queremos que a
prefeitura implante em Pindamonhangaba, uma feira semelhante,
no período que antecede o início
do ano letivo, com a possibilidade
de adquirir produtos escolares com
preços e descontos que podem
chegar a mais de 30%. A intenção
é reunir fabricantes e fornecedores
de produtos escolares, que possam
oferecer kits escolares para os níveis
pré-escolar, fundamental e médio a
preços abaixo do mercado, de modo
que os pais possam comprar os materiais escolares para seus filhos, a
preços baixos. O Sacolão Pindense
de Material Escolar pode ser realizado no Parque de Exposições do
Sindicato Rural, organizado pela
prefeitura, sem nenhum grande ônus
para a Administração”, explica o

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) apresentou a Indicação n° 936/2013
na sessão ordinária do dia
12 de agosto solicitando
que o Poder Executivo
tome providências junto ao
orgão competente para que
seja feita a poda ou substituição de árvores localizadas nas ruas José Humberto
Gomes Filho e Luiza Marcondes de Oliveira que são
paralelas à Avenida Nossa
Senhora do Bonsucesso,

vereador Felipe César – FC.
Rodoviária na Via Dutra
O vereador Felipe César – FC
reitera ao Prefeito, a realização de
estudos para viabilizar a construção
de uma rodoviária interestadual às
margens da Rodovia Presidente
Dutra. Em sua justificativa, o vereador alega que a atual rodoviária,
construída há mais de 30 anos é
pequena e não comporta a entrada
de mais empresas com novas linhas
de ônibus. A construção de uma
outra, mais moderna, com mais
guichês e plataformas, à beira da
Via Dutra, vai proporcionar que
novas empresas e novas linhas
possam ser criadas e atendidas,
permitindo que Pindamonhangaba possa ter ligações com outras
cidades e capitais do país. “Nossa
cidade cresce a cada dia, e a Dutra
está cada vez mais próxima, desta
forma, uma rodoviária às margens
desta rodovia, vai facilitar novas
linhas e novas empresas”.
Segundo anel viário
O vereador Felipe César –
FC insiste com o Executivo na
contratação de uma empresa especializada para realizar estudos
visando a construção do segundo
anel viário em Pindamonhangaba.
O vereador alega que tendo em
vista o crescimento do município
nos últimos anos e o fluxo de veículos, há necessidade de novas
rotas alternativas para o contorno
e o acesso da cidade.
Como este estudo e a obra demandam muito tempo, o vereador
Felipe César – FC, prevendo esta
necessidade num futuro próximo,
pede ao prefeito que se inicie as
tratativas o quanto antes, visando
o segundo anel viário em Pindamonhangaba.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

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

EDP B andeirante

para levar energia

Mão dupla
O vereador Cal está requerendo
junto ao Prefeito e ao Departamento
de Trânsito que se estudem a transformação da rua Major José dos Santos
Moreira de mão única para mão dupla, no trecho que vai do cruzamento
da rua Major José Moreira dos Santos
com a rua Frederico Machado até
a Avenida Francisco Lessa Junior,
considerando que hoje o trânsito de
nossa cidade causa transtornos para
os transeuntes ocasionado, principalmente, pela interrupção do trem
da Estrada de Ferro que passa pelo
centro da cidade.
O vereador diz, ainda, que a Administração Municipal está fazendo
estudos para implantar mais túneis
com intuito de melhorar esta mobilização que irá desafogar o trânsito de nossa cidade. Segundo Cal,
“muitos munícipes vêm cobrando
para que esta rota seja alterada
para mão dupla pois facilitará para
os moradores e trabalhadores que
precisam se locomover da região
Norte e Leste para a região Oeste
da cidade e, ainda, num futuro
muito breve facilitará o acesso ao
Shopping Pátio Pinda”.

Fale com o Vereador Cal

Martim Cesar
parabeniza feirantes
de Pindamonhangaba

Professor Osvaldo
tem pedido de benfeitorias
atendido pela Administração

Assessoria de Comunicação/CVP

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) protocolou no dia
04 de fevereiro de 2013, na
Subprefeitura do Subdistrito
de Moreira César, o ofício
07/2013, cobrando soluções
junto ao setor de obras,
para os enormes buracos e
as péssimas condições de
conservação do asfalto das
esquinas entre a avenida
Joaquim Garcia de Paula,
no bairro Liberdade com a
rua Onze, no bairro Cícero
Prado (CDHU). Segundo o
vereador, com as chuvas, a
água não escoa corretamente, e com o grande trânsito
de veículos que utilizam

Vereador Martim César

O vereador Martim Cesar
Infraestrutura
(DEM) parabeniza todos os
O vereador Martim Cesar
feirantes de Pindamonhan- solicitou ao Executivo, estugaba, pela passagem do dos visando a construção de
“Dia do Feirante”, que será um Centro Comunitário, no
comemorado no dia 25 de Loteamento Vila Suíça e a
agosto, data que marcou a implantação de uma AMI realização da primeira feira Academia da Melhor Idade
livre no país, no Largo Ge- e um Parque de Recreação
neral Osório, em São Paulo, Infantil, promovendo uma
no ano de 1914. Em junho melhor qualidade de vida aos
de 2006, foi promulgada, em moradores.
Pinda, a Lei nº 4.445, que
Melhorias no
oficializou e incluiu a data
Pedágio da SP-62
no calendário de festas do
Outro pedido do vereador
município. “Agradecemos Martim Cesar ao Executivo, é
a todos os feirantes de nos- para que seja feito melhorias
sa cidade, pelos produtos no piso asfáltico na SP-62,
sempre fresquinhos, como Rodovia Abel Fabrício Dias,
se fossem colhidos na hora. no trecho do Pedágio, locaParabenizo os vendedores de lizado próximo a estação de
folhagens, ovos, legumino- Esgotos da Sabesp, na Água
sas, frutas, pastéis e caldo Preta. De acordo com o verede cana, entre outros, colo- ador, a condição atual deste
cando a Câmara Municipal trecho vem trazendo risco aos
à inteira disposição sempre veículos que trafegam pelo
que precisarem”, enfatiza o local e principalmente aos
vereador Martim Cesar.
operadores do pedágio.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

da

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook: vereadorcal@hotmail.com

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

Dr. Marcos Aurélio
solicita implantação
de PSF no Mombaça

Assessoria de Comunicação/CVP

O vereador José Carlos Gomes
– Cal (PTB) esteve acompanhando
o serviço de travessia da ligação
dos cabos de alta tensão que levou
a energia elétrica ao Loteamento
Portal dos Eucaliptos, em frente a
Vila São Benedito. Agora, a própria
EDP Bandeirante vai fazer vistoria
nos transformadores e na rede interna do Loteamento para promover
a ligação da iluminação pública já
instalada nos postes.
“Foi um grande avanço para que
este loteamento possa ser liberado.
Nesta ligação da energia queríamos
agradecer o apoio do Engenheiro
Junior, do DER que ajudou muito
na liberação dessa travessia sobre
a rodovia”, afirmou Cal.
“Esperamos que a Prefeitura,
através das Secretarias de Planejamento, Obras e Jurídico faça a
vistoria nas obras necessárias que
já está ajustado no TAC (Termo de
Ajustamento de Conduta) visando
a liberação deste loteamento o
mais breve possível, para que
os proprietários dos terrenos
possam construir, pois há muito
tempo aguardam está liberação”,
concluiu o vereador Cal.

Vereador Janio Lerario

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

O atendimento é prestado na
Unidade Básica de Saúde ou
em domicílio, pelos profissionais (médicos, enfermeiros,
auxiliares de enfermagem e
agentes comunitários de saúde) que compõem as equipes
de Saúde da Família. Assim,
esses profissionais e a população acompanhada criam vínculos de corresponsabilidade,
o que facilita a identificação e
o atendimento aos problemas
de saúde da comunidade.
“A região dos bairros
Mombaça, Vila Rica, Jardim
Resende e Jardim Mariana
têm crescido muito e esta
unidade do PSF ajudará a
todas as famílias que nela
residem, que terão mais um
local de atendimento médico
nas proximidades de suas
casas. Continuamos, assim,
priorizando a saúde da população”, ressaltou o vereador
Dr. Marcos Aurélio.

V ereador C al acompanhou os trabalhos
elétrica ao P ortal dos E ucaliptos

Assessoria de Comunicação/CVP

Fale com o Vereador Felipe César – FC

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) apresentou, na Sessão Ordinária
da Câmara, realizada no dia
19 de agosto, o Requerimento
de nº 2007/2013, que solicita
estudos e providências da
atual administração, para que
seja implantado o Programa
Saúde da Família (PSF) no
bairro Residencial Mombaça. O programa atenderá aos
moradores deste e de outros
bairros adjacentes, como
Vila Rica, Jardim Resende e
Jardim Mariana.
O Programa Saúde da
Família (PSF) tem como seu
principal propósito levar a
saúde para mais perto das
famílias e, com isso, melhorar a qualidade de vida
dos cidadãos. A estratégia
do PSF prioriza as ações de
prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas,
de forma integral e contínua.

que está sendo duplicada.
“É necessário a atenção da
Prefeitura a esse pedido,
pois os troncos do local estão com galhos comprometidos e raízes expostas que
podem causar acidentes.
Além do que, esta grande
obra de duplicação vai
deixar a cidade mais bonita
e possibilitará um melhor
acesso da população que
vai ao comércio existente
em ambos lados da via”,
salientou o vereador.

Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP

O vereador Felipe César – FC
(PMDB) apresentou um projeto
de Lei que autoriza o Executivo a
promover anualmente o “Sacolão
Pindense de Material Escolar”. Em
sua justificativa o vereador alega
que esta iniciativa existe há cerca
de 21 anos na cidade de Porto

Assessoria de Comunicação/CVP

Felipe César – FC
Janio solicita providências
Vereador Cal acompanha
sugere criação do Sacolão
para árvores em ruas paralelas obras da EDP Bandeirante
Pindense de Material Escolar à Av. Nsa. Sra. do Bonsucesso no Portal dos Eucaliptos

esta via, o asfalto estava se
deteriorando, deixando esta
via intransitável.
O vereador Professor Osvaldo agradece ao Subprefeito de Moreira César,
Manoel Pereira, conhecido
Mané da subprefeitura e
toda sua equipe, que se
empenharam para resolver
este problema, construindo
uma nova galeria com 120
metros de extensão, com
tubulações de 0,60 m, com
mais dois postos de visitas
para facilitar a limpeza dos
tubos. Também foi construído um novo ramal com 20
metros de extensão, com
tubulação de 0,40 m e mais
duas bocas de lobo, além
do recapeamento do local
onde foram realizados
as obras. “Estou feliz e
agradecido por mais esta
conquista, já que as benfeitorias já foram terminadas. Este foi um pedido
de diversos munícipes
que utilizam esta via e
que agora serão beneficiados, diminuindo
também os riscos de
acidentes”, ressalta
o vereador Professor
Osvaldo.

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
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Roderley Miotto cobra Ricardo Piorino
Toninho da Farmácia
mais agilidade por parte solicita independência do solicita melhorias para
Transporte Complementar o bairro do Crispim
do poder Executivo
“Enviamos requerimento para que o Executivo
celebre contratação independente”

de cumprir o meu papel de fiscalizador. Tenho sido cobrado
constantemente pelo povo da
nossa cidade que já cansou de
esperar por melhorias e por
isso me coloco na posição
de representante do povo,
cobrando mais agilidade
por parte de toda equipe do
Prefeito”.
Abertura de CEI
Ainda na mesma sessão, o
vereador Roderley Miotto se
manifestou favorável à abertura de uma CEI (Comissão
Especial de Inquérito) para
apurar as denúncias de horas
extras indevidas praticadas no
Poder Executivo. A CEI foi
anunciada pelo presidente da
Câmara, Ricardo Piorino, que
já solicitou à Secretaria de Administração o envio de todos
os registros de horas extras dos
setores da prefeitura, desde
o início do mandato de Vito
Ardito Lerario, em janeiro.

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

Na sessão de Câmara,
realizada dia 12 de agosto,
o Presidente da Câmara de
Vereadores, Ricardo Piorino
(PDT), apresentou diversos
requerimentos verbais, e fazendo uso da tribuna, foi enfático ao abordar o sistema de
Transporte Público da cidade.
Segundo o vereador, a empresa detentora do Transporte
Público, Viva Pinda, além do
compromisso com a Prefeitura, possui um contrato com
os operadores do Transporte
Complementar, possuindo
desta forma, domínio sobre
os mesmos, impossibilitando
que estes desenvolvam de uma
forma mais ampla e sadia os
serviços que são prestados à
comunidade de nossa cidade.
“Tendo em vista que estamos próximos de um novo
processo licitatório que tratará

da questão, esperamos que
o Executivo adote a medida
mais benéfica para a população, providenciando um
processo separado para cuidar
exclusivamente do Transporte
Complementar”, pontuou o
vereador.
Futebol
Preocupado com a atual
situação do esporte em nossa
cidade, que até a presente data
encontra-se sem a nomeação
do secretário da pasta, causando prejuízo aos praticantes,
principalmente aos trabalhos
da Liga Pindamonhangabense
de Futebol, a qual está totalmente abandonada, Piorino
solicitou o apoio necessário
que o Presidente da Liga, Sr.
Vlamir, popularmente conhecido como “Macarrão”,
necessita para desenvolver os
trabalhos na cidade.

Vereador Magrão agradece
Vereador Professor
Eric defende
EDP Bandeirante por energia
elétrica no Portal dos Eucaliptos trabalhadores da APL
Assessoria de Comunicação/CVP

Após longos anos de espera, enfim a energia elétrica
chega ao Loteamento Residencial Portal dos Eucaliptos;
em breve, proprietários poderão construir suas casas

esteve no local para conferir a benfeitoria que a

está realizando no

P ortal

dos

E ucaliptos

O vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS)
está agradecendo à EDP Bandeirante pela colocação de
energia elétrica no Residencial
Portal dos Eucaliptos. Para a
aprovação e liberação do TVO
pela Prefeitura, o único serviço
que restava ser implantado era
a ligação da energia elétrica
no bairro, uma vez que, as
demais exigências já haviam
sido cumpridas.
O DER - responsável pela
SP 62 - já havia autorizado
a EDP Bandeirante a fazer o
referido serviço, sendo que a
execução dependia exclusivamente da EDP. Tomando conhecimento desta exigência, o
vereador Magrão protocolou no
dia 05 de julho, o requerimento
nº 1.730/2013, solicitando à
EDP Bandeirante, a implantação de linhas físicas aéreas de
distribuição de energia elétrica
na SP 62, KM 158 (travessia),
com extensão de 40 metros,
benfeitorias essenciais para o

EDP

bandeirante

fornecimento de energia elétrica ao Loteamento Residencial
Portal dos Eucaliptos, localizado no Distrito de Moreira César.
O loteamento foi construído há mais de 15 anos e
os compradores não tinham
autorização para construir suas
casas. Segundo informações
dos proprietários dos terrenos
do “Portal dos Eucaliptos”, os
lotes já foram quitados e eles
pagam regularmente o IPTU.
Após a execução desta obra
que está sendo realizada pela
EDP Bandeirante e a emissão
do TVO pela Prefeitura, os
proprietários poderão receber
autorização para construir
suas casas. “Esta foi uma
luta de várias pessoas e num
tempo relativamente longo.
Hoje fico feliz em presenciar
o início desta obra, a qual,
após sua conclusão, fará com
que a Prefeitura libere os lotes
para os proprietários poderem
construir suas casas”, disse o
vereador Magrão.

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

O vereador Professor Eric
(PR) participou na sexta-feira,
dia 16, da manifestação pública
junto dos trabalhadores da APL
(Aliança Papéis) reafirmando seu
apoio ao movimento. A maior
reivindicação do grupo é que a
Justiça decida sobre a possibilidade de retirar o lacre dos portões
da Nobrecel e permita que todos
voltem ao trabalho. “A empresa
APL é arrendatária da maquina 4
e responsável pela fabricação do
papel ripax. Trata-se de empresa
lucrativa e não podemos perder
nossos empregos por conta da
falência da Nobrecel” disseram os
trabalhadores. “Sei que o Judiciário de nossa cidade é sério, idôneo
e justo e compreendo também a
morosidade da justiça brasileira,
mas não podemos nos esquecer
que qualquer decisão afetará as
vidas de pais e mães de família.
Há muitos dias sem trabalho, entendo a preocupação em colocar o
pão de cada dia na mesa de suas
famílias. É com muito respeito à
Justiça e aos trabalhadores que
peço, na medida do possível, a
manutenção do emprego dos trabalhadores. Fui informado que as cestas de
alimentos estão presas
dentro da fabrica. É
muito importante que
elas sejam distribuídas
antes que se deteriorem
e não sirvam para mais
nada.”, pediu o Professor Eric.
Gestora para
a REMEFI do
Marieta Azeredo
O vereador Professor Eric e a população

do Residencial Marieta Azeredo
conseguiram mais uma vitória
esta semana. Após os ataques de
vândalos à REMEFI “Professor
Mario de Assis César” no ultimo fim de semana, o Professor
Eric pediu reparos imediatos
na Escola, que foram atendidos
prontamente pela subprefeitura
de Moreira Cesar. Obsevando,
também, que a escola estava sem
uma gestora há muitos meses e
percebendo a gravidade do caso,
a comunidade e o Professor Eric
pediram à Secretaria da Educação
que nomeasse uma profissional
para a REMEFI, em caráter de
urgência. “Em conversa com a
Secretária de Educação, professora Elisabeth Cursino, obtive
o compromisso da nomeação, o
mais breve possível, de uma gestora para a REMEFI “Professor
Mario de Assis César”. A escola
sem gestora é como uma colmeia
sem rainha, ou seja, se torna o
caos! Mais uma vez, com o apoio
da população conquistamos essa
vitória para toda a comunidade
do Marieta Azeredo”, concluiu o
vereador Professor Eric.
Assessoria de Comunicação/CVP

Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP

V e r e a d o r R i ca r d o P i o r i n o

Vereador Roderley Miotto

V ereador M agrão

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) encaminhou ao Executivo Indicação para que seja construída uma lombada na rua
Dr. Jorge Machado, próximo ao nº 208 no bairro do Crispim e
outra na rua Regina Machado, próximo ao nº 160 como mostra
as fotos. “Faço estas duas solicitações importantes devido a alta
velocidade com que os veículos trafegam nestas ruas, pois nestes
locais moram muitas crianças e pessoas idosas”, explica o vereador
Toninho da Farmácia.

Assessoria de Comunicação/CVP

Assessoria de Comunicação/CVP

Devido a inúmeros problemas administrativos e a falta
de resposta dos requerimentos
apresentados durante os últimos meses com solicitações
ao Executivo, o vereador Roderley Miotto (PSDB) cobrou
durante sessão de Câmara da
última segunda-feira, mais
parceria entre a atual administração e o Poder Legislativo.
Explicando que tem sido
muito cobrado pela população, Roderley fez uso da
Tribuna solicitando que o
prefeito Vito Ardito Lerario
cumpra os compromissos que
tem assumido com a comunidade, durante reuniões aos
bairros, bem como dê mais
atenção às considerações
feitas pelos parlamentares,
com relação aos problemas
de Pindamonhangaba. “Sou
líder do prefeito na Câmara,
faço parte do mesmo partido,
mas nem por isso posso deixar

Retirada de árvores
O vereador Toninho da Farmácia encaminhou à prefeitura pedido
de estudos para a retirada de várias árvores, que estão colocando
em risco todos que transitam
na rua Treze de Maio, na
descida dos Bombeiros, no
Crispim. “Peço que sejam retiradas estas árvores de grande
porte, e que sejam plantadas
outras, de menor porte, pois as
calçadas estão todas destruídas
e também estão danificando os
postes e as fiações desta rua,
devido ao porte das mesmas”, esclarece o vereador.
Limpeza de boca de lobo
O vereador Toninho da Farmácia pede que seja feita a limpeza
de todas as bocas de lobo da rua Antônio Limones, com a esquina
da rua Guaratinguetá, ambas no bairro do Crispim, perto do Melo
de Morais. O vereador também
solicita a construção de uma nova
boca de lobo ao lado da residência
de nº 480 na rua Guaratinguetá,
próximo a lombada, pois esta residência é inundada quando chove
forte pelas águas que descem da
rua Antônio Limones e não possui
escoamento.
Reunião
Em breve o vereador Toninho da Farmácia e o Prefeito Vito
Ardito estarão reunidos com os moradores do Residencial Crispim,
liderados pela Sra. Vilma.

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
29ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 26 de agosto de 2013,
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 83/2013, do Vereador Felipe César, que “Torna
obrigatório aos estabelecimentos comerciais tipo “Shopping Center”,
com mais de 30 (trinta) lojas, disponibilizarem aos clientes serviços
de enfermaria para pronto atendimento e determina outras providências”. (Há Substitutivo).
II. Projeto de Lei n° 109/2013, do Vereador Roderley Miotto, que
“Autoriza o Poder Executivo instituir em todas as escolas da rede
municipal e privada de ensino atividades pedagógicas com o objetivo
de transmitir aos alunos informações sobre as consequências do uso
de drogas lícitas e ilícitas”.
III. Projeto de Lei n° 110/2013, da Mesa Diretora, que “Estabelece
o procedimento de Sindicância e o procedimento Administrativo
Disciplinar dos servidores públicos da Câmara de Vereadores do
Município de Pindamonhangaba”.
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2013.

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

V ere a dor
P rofessor E ri c

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Acesse:

www.camarapinda.sp.gov.br

Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o

A s s e s s o r a d e C o m u n i ca ç ã o :
Natália Lugli Sper
A s s i s t e n t e s d e I m p r e n s a P a r la m e n ta r :
L u i z C a r l o s P i n t o (MT b 32.783)
R o b s o n L u í s M o n t e i r o (MT b 18.021)
T e l e f o n e s : (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 23 de agosto de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Prorrogada as inscrições
EDITAL – BOLSA DE ESTUDO – 2013
Estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes para bolsa de estudo no TPinda
Cursos Técnicos Ensino Médio Ltda-EPP – Colégio Tableau.
A Diretora do Departamento de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Sra. Maria Conceição Bispo, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso IV do
Artigo 2º da Lei nº 3.775 de 05 de março de 2001, resolve tornar público os critérios de
inscrição e seleção de alunos para concessão de Bolsas de Estudo do Curso de Auxiliar de
Enfermagem no Colégio Tableau, na quantidade, a saber:

Voltaste...
Dois temas que sempre encantaram os poetas: “Partida”
e “Chegada”. Porque envolvem uma série de outros temas paralelos, tais como Adeus, Saudade, Lágrima, Tristeza, Emoção,
Lenço, Despedida, etc.
J. G. de Araújo Jorge, um dos poetas brasileiros que mais
venderam livros em todos os tempos, encerra o seu célebre “Soneto à Tua Volta” com este precioso terceto:
“Mil poetas outras voltas celebraram,
mas, que importa? – se tantas já voltaram,
só tu voltaste para a minha vida...”
Também na Trova, é incrível a capacidade desses autores, em descrever voltas e partidas. “Partindo” de uma simples
palavra, conseguem descrever, em pequeno espaço, ideias as
mais distintas. Cada qual me lembra um novo J.G., com suas
celebrações a tantas voltas já ocorridas, e cada qual tão particular
e preciosa a cada poeta, em cada momento por eles vividos.
Deixo-o, caro/a leitor/a, com vários exemplos, todos começando com a mesma palavra: VOLTASTE.
Voltaste, mas teu regresso
não era mais esperado;
eu preferia, confesso, ...
tua saudade... e o passado !
ZAÉ JÚNIOR – São Paulo
Voltaste... e eu tive afinal
a sensação prazerosa
de um sol brilhando ao final
de longa tarde chuvosa.
ARLINDO TADEU – Belo Horizonte
Voltaste enfim e eu confesso
que já prevejo, querida,
na alegria do regresso,
novo adeus de despedida.
CÉLIO GRÜNEWALD – Juiz de Fora (falecido em 1991)
Voltaste... E feitas as pazes,
minha alma não te condena:
para essa luz que me trazes,
até que a dor foi pequena!...
NYDIA IAGGI MARTINS – Nova Friburgo (falecida em 2008)
Voltaste, e a Felicidade,
que voltou no mesmo dia,
rebatizou a Saudade:
- Teu nome agora é Alegria!!!
IZO GOLDMAN – São Paulo (falecido em 2013)
..................................................
Adeus! Semana que vem eu volto!

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

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

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 079/2013
Contrato nº 099/2013
Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo Van, com no mínimo 09 (nove) lugares, motor bicombustível para atender a Secretaria de Educação e Cultura desta municipalidade.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
Data de assinatura: 15/07/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 98.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Elizabeth Cursino Rodrigues e Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Uéliton Marcos de Mendonça
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2013.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 099/2013
Objeto: Aquisição de material de enfermagem (filmes, fixador e revelador).
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1190/2013
Contratada: Mega Med Produtos e Serviços Hospitalares Ltda. EPP.
Data da AF: 09/08/2013
Valor: R$ 71.218,60
Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2013.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 101/2013
Contrato nº 108/2013
Objeto: Aquisição de motores elétricos instalados com polia e fiação (cabeamento), através de convênio com o Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento, atendendo o sistema de irrigação
do polder Pinda IV.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Delta Indústria e Comércio de Motores e Geradores Elétricos Ltda. ME.
Data de assinatura: 30/07/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 57.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Benedito Rubens Fernandes de Almeida
Assina pela contratada: Walter Aparecida Guimarães
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2013.
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 185/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 191/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Flávio Serafini Clínica Médica e Fonoaudiológica Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de videonasolaringoscopia.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 09/08/2014.
Assunto: Reajusta-se com base no índice IPC-FIPE de 5,20% o valor total do contrato de R$
40.560,00 para R$ 42.669,12
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: Silvia Tornato Serafini
Data de assinatura: 29/07/2013
Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2013.

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.

“... E AGORA O QUE É QUE EU FAÇO, sem teus beijos e teu abraço? Não faz sentindo sem você aqui comigo, e essa vontade louca de
te amar...” – Tainá & Marcelo
DIVULGUE GRATUITAMENTE a agenda de sua casa noturna. Envie
para o e-mail joao.ouverney@terra.com.br
ADPM Taubaté: 30/8 (sexta) 22h) – Festa à Fantasia dos bancários.
Comemoração 50 anos do Sindicato dos Bancários
ALOHA MUSIC HALL Tremembé: 23/8 (sexta 22h) – Bonde das
Maravilhas. Tel (12) 7813-0275 / 8200-9383. Estrada Nova Tremembé-Taubaté
ANJINHO DO VALE e Josy Mattos - Agenda do mês de agosto: 23/8
– (sexta 21h) – A.A. Ferroviaria de Pinda. 24/8 – (sábado 21h) - Chácara
Belo Sol (Quinta das Frutas ) Taubaté. 31/8 – (sábado 18h30) - CCI Pinda (próximo ao Senai). 31/8 – (sábado 0h)- Forró do Zé Jorge (trevo da
Gurilndia) Taubaté. site www.anjinhodovale.com.br
ARENA 101 Pinda: 24/8 (sábado) – Banda Chapéu, Banda Sacode a
Poeira e Mineiro & Marciano. Bairro Marçon, 4.900. www.arena101.com.
br. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776
BAR DO SANTISTA Pinda – Som ao vivo todo domingo e véspera de
feriados, 18h. Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistura Brasil).
Funciona de terça e domingo a partir das 17h
BOTECO GOL Taubaté: 6/9 (sexta) – Grupos Samba Livre, Bom Talento e Sambaqui. Tel (12) 7815-1645. Av. Sta. Luiz de Marilac, Vila São José
CASARÃO ROSEIRA – Toda quinta-feira, baladas em dois ambientes. Djs Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até 23h. Dois
ambientes. Estrada Roseira-Aparecida
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado início 18h. 24/8 (sábado) – Jaqueline. 31/8 – Anjinho do Vale e Josy
matos. Av. Abel Corrêa Guimarães, bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 24/8 (sábado) – Arrastão da
Alegria. Aniamação: Monobloco Oficial. 7/9 (domingo) - Jorge & Mateus.
www.cervejariadogordo.com.br
CHICK NA ROÇA Taubaté: 25/8 (domingo 21h) – Festa Haloween.
Banda Arena. Prêmio à melhor fantasia. Tops Djs. Estrada do Barreiro.
CHICKEN BEER Tremembé: 24/8 (sábado) – Pop rock. Banda Teeno.
Elas free até 1h. 5/9 (sexta) – Banda Brete. As Tequileiras. Elas free até
0h. Av. Luiz Gonzaga das Neves, 2.500 (Posto Alsan)
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais um baile no RECINTO
SÃO VITO de Moreira César em setembro: 1/9 às 20 – Banda 3 Gerações. A sede do Sindicato na “Vila” está em fase final de reforma e em
breve o baile retornará ao local. Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: QUARTA: 28/8 – Jaqueline. DOMINGO:
25/8 – Raio X- Baile dos Aniversariantes). Obs – todas bandas de SP aos
domingos. Traje esporte fino (proibido tênis, sapatênis e camiseta). Tel.
3633-5389/3011-0400
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix”: 24/8 (sábado) – Banda
3 Corações. 31/8 – Pedro Romano e Banda. 6/9 (sexta) – Baile da Primavera. Banda Brasil / Academia e Dança da Salão. Traje esporte fino. Tel
(12) 9185-6509. A direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão
(Pinda) toda sexta, 22h, com canja gratuita. Tel (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé – 23/8 (sexta) – Jorge Dimas & João, Tainá &
Marcelo. Noite dos Promoters. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
DIAS BEER Pinda: 31/8 (sábado) – G Party. Dj JairoSena. Guest
shows Crystal. Up shows Bombom Cyber Wanessynsky. Praça D. Pedro
II, 59, bairro Santana, em frente ao Semar
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava: 23/8 (sexta) – Lucas
Lucco. 24/8 (sábado) – Alexandre & Adriano, e Jorge Dimas & João.
FERROVIÁRIA Pinda – Forró no deck da piscina: 23/8 (sexta) – Anjinho do Vale & Josy Mattos. 23/8 (sexta 20h) – Apresentação da Corporação Musical Euterpe – 188 anos. Entrada franca. 30/8 – César & Maycon.
Sócio em dia não paga e pode adquirir convite a R$ 5 para não-sócio
GUFFOS Santo Antonio do Pinhal: 24/8 (sábado) – Rafinha Acústico.
25/8 (domingo 15h) – Pagode e Futebol. Tel (12) 3666-2124 e 9725-5194.
Ao lado da rodoviária de Santo Antonio
LUXÚRIA MUSIC HALL Tremembé: 22/08 (quinta) – Pagofunk. Nego
do Borel. 24/8 (sábado) – Mc Pet (irmão do Mc DaLeste). Estrada Tremembé/Taubaté
MANGUEIRÃO Pinda: 23/8 (sexta) – Baile animado pela Banda Gold.
Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró da região com a Banda Gold. Tel (12)
9174-0026
MUTLEY Taubaté: 23/8 (sexta) – Festa à Fantasia obrigatória. Seve
the date. Tel (12) 3632-5540. www.mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 23/8 (sexta) – Tributo a Ira e Titãs. Banda
Nacional Rock (SP). 24/8 (sábado) – The Strokes. Banda Modernage. Tel
(12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – 29/8 (quinta 20h30) – Quinta
Dançante. Charles Anjo 45. Ingresso R$ 15. 31/8 (sábado 23h) – Baile
de aniversário. Orquestra Sereneide Show. Reservas de mesas: Tel (12)
3642-8599 / 3522-5356. http://www.paineirasclube.com.br/portal/
PINDABAR Pindamonhangaba: 23/8 (sexta 20h) – Bom Talento. 24/8
(sábado 20h) – Banda Turne. 25/8 (domingo 20h) – Grupo Bom Trato.
31/8 (sábado) – Balada Sertaneja. Leo Schmidt & Daniel. 7/9 (sábado) - De Volta para o Futuro. Banda 1000 Volts. Som Titanic. Clips. O
melhor dos anos 80. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher. Tel (12) 35270510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126. Veja o novo site: http://www.
pindabar.com/
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 23/8 (sexta) – Banda Rodeio. 30/8
(sexta) – Aniversário 5 anos da casa. Banda Tchê Garotos. 31/8 (sábado)
– Naldo. www.ranchostafe.com.br.
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 22/8 (quinta) – Trio
Renovação (SJC). 24/8 (sábado) – Wilson & Washington. 29/8 (quinta) Washington dos Teclados. 31/8 (sábado) – Alexandre Vilela (SJC).
Tel. (12) 3648-4036 e 9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda:
24/8 (sábado) – Especial Raul Seixas. Cantor Zé Ubatuba. Sorteio
de uma tatuagem. 28/9 (sábado) – Baile de Aniversário. 26/10 (sábado) –
Baile Gaúcho. Luizinho Gaúcho & Priscila. 30/11 (sábado) – Baile de Fim
de Ano. Tel (12) 3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br
SESC TAUBATÉ – 22/8 (quinta 20h) – Festival de Jazz (jazistas internacionais). 23/8 (sexta) 20h – Festival Sesc de Jazz e Blues. www.
sescsp.org.br
VIA VALLE SHOW Pinda: 23 (sexta) – Dj Ivan Monteiro. Elas vip até
1h. 24/8 (sábado) – Muleke & Menor. Rua José Gambini de Souza, bairro
Bela Vista, em frente à Universidade Anhanguera. Tel (12) 9206-4666

DESTAQUE DA SEMANA
O PINDABAR, um dos melhores estabelecimentos do gênero da região, continua investindo para ficar ainda melhor. Além de ampla programação (confira acima na ordem alfabética) com os melhores artistas, seu
site agora está de “cara nova”, no sistema Flash Slide Show, vale a pena
conferir: http://www.pindabar.com/

Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2013.

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 (2011,2012 e 2013).
Possuir renda per capita de até 1 salário mínimo.
Ter idade mínima de 17 anos.
DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, à Avenida Nossa Senhora Bonsucesso, nº 1400 – Alto do Cardoso ou no Setor de Protocolo da Subprefeitura de Moreira César
no
período 15/08/13 a 06/09/2013.
DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
Cópia dos seguintes Documentos:
RG;
Comprovante de ser residente no Município há 2 (dois) anos (2011,2012 e 2013);
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 pedidos automaticamente indeferidos.
b)
As pessoas portadoras de deficiência deverão declarar sua condição no ato da
inscrição, para fazer jus à vaga reservada.
c)
Somente será efetuado o processo de solicitação de Bolsa Estudo pelo Setor de
Protocolo, mediante apresentação de toda documentação exigida.
DA SELEÇÃO
Os inscritos serão submetidos a uma avaliação com questões objetivas de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais, que será aplicada no dia 15/09/2013, nas dependências do
Colégio Tableau, à Rua Dr. Fontes Júnior, nº. 403 – Centro, com início às 9h e término ás 12h.
DA TRIAGEM SOCIAL
Os classificados na seleção passarão por uma triagem social realizada pelo Departamento
de Assistência Social de Pindamonhangaba e os critérios de avaliação serão:
Renda per capita de até 1 Salário Mínimo
Não ser, no momento, beneficiário de outra bolsa de estudos.
Não possuir curso técnico;
Não ter outro membro da família bolsista na referida escola.
DA CLASSIFICAÇÃO
O resultado classificatório será o de maior para a menor pontuação e enquadramento nos
critérios da triagem social.
Será divulgado no dia 24/09/2013, no Colégio Tableau e publicado no Jornal “Tribuna do
Norte”.
DOS PRAZOS
Período de inscrições: 15/08 a 06/09 de 2013
Dia da avaliação Seletiva: 15 de setembro de 2013
Divulgação dos alunos selecionados: 24/09/2013, na Secretaria do TPinda Cursos Técnicos
Ensino Médio Ltda-EPP e publicação no Jornal “Tribuna do Norte”.
Periodo de matricula: 25/09 à 04/10.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. O candidato, ao preencher seu formulário de inscrição, declara-se ciente e de acordo com
todas as normas deste processo e serem corretas todas as informações prestadas.
2. Em virtude do estudo sócio-econômico, em nenhum caso caberá recurso da triagem social
realizada.
Para maiores informações, procurar o Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Pindamonhangba,23 de Agosto de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.986, DE 26 DE JULHO DE 2013.
Declara de utilidade pública para fins de desapropriação parte de um terreno urbano sem benfeitorias, localizado na Rua Martin Cabral esquina com a Rua Dr. João Romeiro, Centro, de propriedade de Luiz Darcy Gonçalves e s/m Rosangela Giovanelli Gonçalves, necessário para melhoria do
trânsito.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e nos
termos do art. 5º, letra “i”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R ETA
Art.1º. Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, um
terreno urbano sem benfeitorias, localizado na Rua Martin esquina com a Rua Dr. João Romeiro nº
309, Centro, de propriedade de Luiz Darcy Gonçalves e s/m Rosangela Giovanelli Gonçalves, o qual
possui as seguintes medidas e confrontações:
“O perímetro inicia-se no ponto “A”, localizado no lado impar da Rua Dr. João Romeiro, distante
64,41m da esquina da Rua Rubião Júnior, e 16,81m do ponto “B”, localizado na confluência da Rua
Rubião Júnior com a Rua Martin Cabral; do ponto “A” segue no rumo Magnético 19°06’31”SW, em
uma extensão de 16,81m, até encontrar o ponto “B”, confrontando toda extensão com Rua Dr. João
Romeiro; do ponto “B” deflete à esquerda e segue no rumo 74°58’55”SE, com ângulo interno de
85º54’33”, em uma extensão de 7,24m, confrontando com a Rua Martin Cabral; do ponto ”C” deflete
à esquerda e segue até o ponto “D” em curva de raio 6,24m desenvolvimento de 10,43m ângulo central de 95º46’37”, sendo o ponto “C” ligado ao ponto “D” por uma reta de 9,26m e rumo 28°10’26”NW,
com ângulo interno de 46°48’30”; do ponto “D” deflete à direita e segue no rumo 18°42’07”NE com
ângulo interno de 226°52’33”, em uma extensão de 10,04m, até encontrar o ponto “E”, confrontando
do ponto ”C” ao ponto ”E”, com a área remanescente, de propriedade de Luis Darcy Gonçalves e
s/m Rosangela Giovanelli Gonçalves, com Matricula n°21.317- R.4 no C.R.I.A desta comarca; do
ponto ”E” deflete à esquerda e segue no rumo 75°17’45”NW, com ângulo interno de 86°00’08”, em
uma extensão de 0,35m, até encontrar o ponto “A” origem deste caminhamento, e onde se faz com
a direção “E-A-B“ um ângulo interno de 94º24’16”, confrontando do ponto “E” ao ponto “A” com o
prédio n°295, com frente para o lado impar da Rua Dr. João Romeiro, de propriedade de Moacyr
Mexas Junior e outros, o perímetro acima descrito encerra uma área de 16,55m² (dezesseis metros
quadrados e cinquenta e cinco decímetros quadrados.” Matrícula nº 21.317 CRIA
Art. 2º. A área descrita no art. 1º será necessária para construção de prédios para atividades
esportivas.
Art. 3º. As despesas com a execução do presente Decreto, correrão por conta de dotação orçamentária própria já consignada no orçamento vigente na rubrica 06.10.4.4.90.51.15.451.0040.01.
000000 ficha 102.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de julho de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de julho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ PMP_SAJ nº 1393/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.989, DE 15 DE AGOSTO DE 2013.
Declara de utilidade pública para fins de desapropriação área de terreno, localizado na Avenida
das Orquídeas, Loteamento Residencial Liberdade, Distrito de Moreira César, de propriedade
da Mitra Diocesana de Taubaté – Paróquia de São Vicente de Paulo, necessária para fins de
ampliação da área Institucional do Loteamento Residencial Liberdade.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais,
e nos termos do art. 5º, letra “i”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, de 21 de junho
de 1941,
D E C R ETA
Art.1º. Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial,
área de terreno localizado na Avenida das Orquídeas, Loteamento Residencial Liberdade, Distrito de Moreira César, de propriedade da Mitra Diocesana de Taubaté – Paróquia de São Vicente de Paulo, a qual possui as seguintes medidas e confrontações:
“Constituída por parte da Área Remanescente 1 do Sitio Campo Limpo ( Gleba “A” ) , desmembrada do imóvel denominado Fazenda Coruputuba, com frente para a Avenida das Orquídeas,
Distrito de Moreira César , com inicio no ponto “A1”, ponto este distante 32,72 m ( trinta e dois
metros e setenta e dois centímetros ) do ponto “A”, originário da matrícula nº 40825, ponto este
localizado do lado direito da Avenida das Orquídeas, do Loteamento Vale das Acácias, sentido
cidade-bairro, distante 685,73 m ( seiscentos e oitenta e cinco metros e setenta e três centímetros ) do marco “1” ( constante na matrícula nº 11254 ) de coordenadas U.T.M. E= 461.539,296
e N= 7.467.411,067 e distante 287,873 ( duzentos e oitenta e sete metros , oitocentos e setenta
e tres milímetros ) do marco “2” ( constante na matrícula nº 11254 ) de coordenadas U.T.M. E=
461.483,240 e N= 7.466.509.776; deste ponto segue rumo de 45º 54’ 17” NW com distancia
de 63,28 m ( sessenta e três metros e vinte e oito centímetros ) até o ponto “B”, originário da
matrícula nº 40825; deste ponto segue rumo de 44º 05’ 43” SW com distancia de 47,41 m (
quarenta e sete metros e quarenta e um centímetros ) até o ponto “C”; deste ponto segue rumo
45º 54’ 17” SE com distancia de 63,28 m ( sessenta e tres metros e vinte e oito centímetros )
até o ponto “C1”, confrontando do ponto “A1” ao ponto “C1” com área de terras destacada do
Sitio Campo Limpo ( Gleba “A” ) – Sistema de Recreio do Loteamento Residencial Liberdade,
matrícula nº 39411 de propriedade da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba; do ponto “C1”
segue rumo 44º 05’ 43” NE até o ponto “A1”, inicial, confrontando com a área remanescente
da Área Remanescente 1 do Sitio Campo Limpo ( Gleba “A” ) objeto da matrícula nº 40825,
propriedade da Mitra Diocesana de Taubaté – Paróquia de São Vicente de Paulo, encerrando a
área de 3.000,00 m2 ( três mil metros quadrados ).
Art. 2º. A área descrita no art. 1º será necessária ampliação da área institucional do Loteamento Residencial Liberdade.
Art. 3º. As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação
orçamentária própria já consignada no orçamento vigente na rubrica 06.10.4.4.90.51.15.451.0
040.01.000000 ficha 102.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de agosto de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ PMP_SAJ nº 1395/2013

LICENÇA DA CETESB
TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Instalação nº 3002428 e nº 3002429 e requereu as Licenças de Operação, para Derivados de Petróleo,
produção de, sito à Av. Tobias Salgado, nº 45 - Distrito Industrial Dutra Pindamonhangaba/SP.

Esportes 13
Pindamonhangaba, sexta-feira, 23 de agosto de 2013

Célia Lima

Grêmio União
enfrenta São Paulo
pelo Estadual
“A1” Menores
Marcos Vinício Cuba
As equipes do Grêmio
União, de Pindamonhangaba, convidam a torcida para comparecer ao
Ginásio de Esportes Rita
Eni Cândido, “Ritoca”,
no bairro Araretama neste domingo (25). Os times das categorias Sub 9,
13, 15 e 17 vão estrear no
Estadual “A1” Menores,
promovido pela Federação Paulista de Futebol
de Salão, a partir das 9
horas. Os confrontos se-

rão contra o São Paulo.
Admauro Souza, responsável pelo Grêmio
União, conta que o campeonato reúne a elite
do futsal do Estado e os
jogadores de Pindamonhangaba irão lutar pelos melhores resultados e
classiﬁcações.
A equipe pindense
está na chave E, ao lado
do São Paulo, Santos, São
Caetano, Internacional de
Santos e Associação Sorocabana de Futsal.
Divulgação

A equipe de futebol de Pindamonhangaba está treinando para manter-se líder e conquistar o campeonato

Atletas defendem a cidade pela Copa
Estadual de Futsal e Copa de Futebol
Os times das categorias Sub 9, 13, 15 e 17 vão
estrear no Estadual “A1” contra o São Paulo

Marcos Vinício Cuba
Os atletas de Pindamonhangaba estão treinando
para fazer bonito em quadra
e campo. As equipes de futsal convidam a população
para prestigiar as competições em casa. Nesta sexta-feira (23), o time de futsal

encara o Barueri no ginásio
do Araretama, a partir das
20 horas. No sábado (24),
Pinda vai encarar o Atlético Mineiro de São José dos
Campos, no “João do Pulo”,
às 10 horas.
No futsal, Pinda participa do campeonato promovi-

do pela Federação Paulista
de Futebol de Salão, que
conta com 12 clubes, divididos em duas chaves. Na
chave de Pindamonhangaba estão as equipes AD
Asa, GE Mogiano, AABB /
SP, AA Botucatuense e GR
Barueri.

Melhor Idade treina para os Jori
Marcos Vinício Cuba
Desde o início do ano os
atletas da categoria Melhor
Idade estão se preparando
para representar Pindamonhangaba nos Jori – Jogos
Regionais do idoso. A competição promovida pelo Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo acontece entre os dias 26 e 29 de
setembro, em Taubaté.
Para conquistar uma vaga
nos jogos, os praticantes de
diversas atividades físicas
marcaram presença nos Jomi
- Jogos Municipais do Idoso.
Ao todo, são 14 modalidades
e os pindenses irão ‘lutar’ por
medalhas.
O cerimonial de abertura
do evento está previsto para o
período da manhã de segunda-feira (26). À tarde haverá
apresentação de coreograﬁas
e à noite partidas de bocha,
malha e voleibol.

Idosos participam de
reunião sobre os Jori

A delegação do município está se preparando para
encarar os adversários durante os três dias de jogos

Serão disputadas 14 modalidades: bocha, atletismo,
buraco, coreograﬁa, damas,
dominó, dança de salão,
malha, truco, natação, voleibol adaptado, tênis de
mesa, tênis e xadrez.
O Fundo Social de Solidariedade do Estado de São
Paulo realiza os Jori com
a ﬁnalidade de promover a
integração do idoso na so-

ciedade por meio de atividades físicas e desportivas.
O objetivo é conquistar o
respeito das demais gerações, sensibilizar a sociedade para novas formas de
participação da pessoa idosa, valorizar e estimular a
prática de atividade física
como fator de promoção da
saúde e bem-estar das pessoas idosas.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento
de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os
candidatos nominados a seguir, por ordem
de classiﬁcação, munidos da seguinte
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justiﬁcaram
a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou
Certidão de Casamento;
07 - Certiﬁcado de reservista (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).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA

Dia 30/08/2013 às 14:00 horas

Dia 30/08/2013 às 15:00 horas

AUXILIAR DE CLASSE

50º
TELMA ALESSANDRA
PEREIRA
BARBOSA
RUA LORENA, 55 – PARQUE NOSSA
SENHORA DA GLÓRIA
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000

10º CRISTIANE PRISCILA ESTEVES DE
CARVALHO
RUA RAUL BORGES, 618 - TRIÂNGULO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-170
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 5.560, DE 15 DE AGOSTO DE 2013.
Denomina o Salão de Ginásticas, localizado no Centro Esportivo José Ely de Miranda ( C.E. ZITO), localizado no Distrito de
Moreira César, de BENEDICTA AMELIA DE
CAMPOS SOUZA – DONA DI”.
(Projeto de Lei nº 86/2013, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz
saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominado de BENEDICTA
AMELIA DE CAMPOS SOUZA, o “Salão de
Ginásticas” localizado no Centro Esportivo
José Ely de Miranda (C.E. ZITO), localizado
no Distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em 15 de agosto de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

Marcos Vinício Cuba
A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pindamonhangaba
fará uma reunião com os
atletas que vão disputar
os Jori - Jogos Regionais
do Idoso. O encontro tem
o objetivo de orientar os
participantes e será realizado no auditório da
Prefeitura, a partir das
17h30. A competição
acontecerá entre os dias
25 e 29 de setembro, em
Taubaté. A delegação
pindense será formada
por 90 representantes.
Os Jori são promovi-

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

LEI Nº 5.561, DE 15 DE AGOSTO DE
2013.
Denomina de NÍLSON DE OLIVEIRA
JUNIOR “BULLY” a praça localizada na
Avenida Alfredo Augusto Mesquita, no
Loteamento Residencial Azeredo, Moreira César.
(Substituto ao Projeto de Lei nº 90/2013,
de autoria do Vereador Professor Eric de
Oliveira e do Vereador José Carlos Gomes
- Cal)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal,
faz saber que a Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba aprova, e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominado de NÍLSON DE
OLIVEIRA JUNIOR “BULLY”, a praça localizada na Avenida Alfredo Augusto Mesquita, no Loteamento Residencial Azeredo,
Moreira César.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria
de Assuntos Jurídicos em
15 de agosto de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

dos pelo Fundo Social de
Solidariedade do Estado
de São Paulo em parceria
com as Secretarias da Juventude, Esporte, Lazer,
Educação, Saúde, Desenvolvimento Social do Estado e as prefeituras dos
municípios anﬁtriões.
De acordo com as informações da Secretaria
de Esportes, o objetivo
desta reunião é apresentar
aos atletas a equipe que
irá acompanhá-los durante a competição e informá-los sobre os horários
de saída, locais de jogos,
entre outras orientações.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº4.081, DE 20 DE
AGOSTO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve EXONERAR a Sra. Célia
Regina de Lima do emprego de provimento em comissão de Assistente Técnico de
Relações Institucionais, a partir de 23 de
agosto de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 20 de agosto de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº4.083, DE 20 DE
AGOSTO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve EXONERAR o Sr. Cleber
Bianchi do emprego de provimento em comissão de Chefe de Gabinete, a partir de
23 de agosto de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 20 de agosto de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

No futebol, a cidade
conta com os jogadores do
Sub 17 e é líder no grupo
C da 29ª Copa São Paulo,
promovida pela Associação Paulista de Futebol. A
Copa deve terminar em novembro e conta com cinco
grupos com seis times.

Atletismo
participa
da Liga
Coneleste

Os praticantes de atletismo de Pinda participaram,
no último ﬁnal de semana,
de mais uma etapa da Liga
Coneleste. A competição foi
realizada em Taubaté e os
pindenses subiram ao pódio
diversas vezes. A cidade participou de provas como marcha atlética, salto em distância, salto em altura, corridas
sobre barreiras, entre outras.
Isabela Assis garantiu a
medalha de ouro nos 800
metros rasos; Danielle Salvador foi prata nos 75m rasos;
Marcele Peniche, ouro nos
1.000m de marcha atlética,
assim como Lucas Fernando.
Outras medalhas também foram colocadas na bagagem e
no currículo dos pindenses.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA INTERNA Nº 9.298, DE 30 DE
JULHO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na alínea
“c”, §4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de
novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER,
a pedido, o contrato de trabalho do servidor
municipal, concursado, Sr. Marcos Vinício
Cuba, ajudante, pelo prazo de 2 (dois) anos, a
contar de 30 de julho de 2013.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 30 de julho de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 30 de julho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Externo nº 14363/2013
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº4.084, DE 20 DE
AGOSTO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Dr. Vito
Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, NOMEIA o Sr. Cleber Bianchi,
para o emprego de provimento em comissão
de Secretário de Juventude, Esporte e
Lazer, a partir de 23 de agosto de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 20 de agosto de
2013.Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/
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TEXTOS ODIRLEY PEREIRA

Pindamonhangaba, sexta-feira, 23 de agosto de 2013

Ferrô faz jogo da vida
contra o Bandeirante
O Bandeirante, já eliminado, recebe a Ferrô no
Feital, no domingo (25), às
10h30, pela Primeira Divisão. Pelo alviverde, Guina
deve apostar na segurança do
goleiro Torão e do defensor
João Maurício, além do atacante Feijão. A Ferrô precisa
vencer para manter viva as
chances de classiﬁcação.
O time tem 12 minutos de
um jogo a ser disputado con-

Odirley Pereira

Ferrô terá retorno do
xerifão Eduardo

tra o 100 Nome. A data ainda
não está deﬁnida.

Jogo de desesperados entre
Jd. Cristina e Cantareira
O Jardim Cristina e o
Cantareira se enfrentam
no Vista Verde, no domingo (25), pela Primeira Divisão. Os dois times
precisam da vitória para

conseguir a classificação à
próxima fase.
No caso do Jardim Cristina, além de vencer, ainda terá
que torcer para o Arara passar pelo Terra dos Ipês.

Classiﬁcação da Primeira
Os quatro primeiros de cada grupo avançam para a
próxima fase
Grupo A
1 - Sapopemba
2 - Areião
Araretama
4 - Cantareira
T. dos Ipês
6 - Jd.Cristina
7 - Ipê II

11 pontos
10 pontos
10 Pontos
6 pontos
6 pontos
5 pontos
1 ponto

5 jogos
6 jogos
5 jogos
5 jogos
5 jogos
5 jogos
5 jogos

Grupo B
1 - A Mil Por Hora
2 - Real Esperança
100 Nome
4 - Andrada
Corinthians
6 - Ferroviária
7 - Bandeirante

13 pontos
9 pontos
9 pontos
6 pontos
6 pontos
4 pontos
3 pontos

5
5
5
5
5
4
5

jogos
jogos
jogos *
jogos
jogos
jogos *
jogos

* Ferroviária e 100 Nome vão continuar o jogo
interrompido aos 32 minutos do segundo tempo.

Cabral terá titulares contra Real
O técnico Cabral montou
um time muito veloz e raçudo na Primeira Divisão. Com
quatro vitórias e a liderança
do grupo B assegurada com
13 pontos, o A Mil Por Hora
pode se dar ao luxo de apenas cumprir tabela no domingo (25), às 10h30, contra o
Real Esperança, no Jardim
Regina. Porém, após os erros
cometidos no empate contra
a Ferroviária, o treinador Cabral não deve poupar os jogadores.
Ele aﬁrmou que ainda estuda a entrada de outra peça
para substituir o meia direita Klebson, que vai cumprir
suspensão pelo terceiro cartão amarelo. “Vou com todo
meu grupo e colocar quem
estiver melhor em campo.
Precisamos vencer e convencer nossa torcida, porque no
domingo passado jogamos
abaixo do nosso potencial.

O tropeço diante do Terra
dos Ipês na última rodada,
quando o Sapopemba empatou em 1 a 1, pode prejudicar
as pretensões da equipe treinada por Vicente na Primeira
Divisão.
Com um ponto à frentedo Araretama e do Areião, o
Sapopemba precisa vencer
o Ipê II no domingo (25), às
10h30, no Azeredo, para não
depender do resultado do alviazul da região Oeste contra o Terra dos Ipês, para se
manter na primeira posição
do grupo A.
Em entrevista à Tribuna
do Norte, Vicente disse que

Só combinação
salva o Estrela
A classiﬁcação do Estrela para as semiﬁnais do
Cinquentão está ameaçada.
O time necessita vencer,
fora de casa, o já classiﬁcado Cidade Nova e ainda torcer por uma combinação de resultados. Uma
das chances é torcer para o
Ramos vencer a Aﬁzp, tarefa que parece impossível;
a outra é mais fácil, secar
Imperial contra o Independente – líder do grupo B.

Tom usará velocidade

o fundamental era a classiﬁcação. “Já conseguimos
nossa vaga. Agora precisamos vencer e garantir a liderança na tabela para termos

Cabral, do A Mil Por Hora

Odirley Pereira

Atacante César, do A Mil Por Hora

Queremos terminar a primeira fase invictos”.
Pelo Real Esperança, que
só precisa de um empate para
garantir a classiﬁcação, o trei-

Odirley Pereira

Leo, do Real Esperança

nador, presidente e zagueiro
Leo deve usar a mesma base
que goleou o Corinthians por
4 a 2 na última rodada, e ainda contar com o reforço do

atacante Diogo Lima. “Além
dele, temos um grupo que
treina junto há quatro anos e
conﬁamos muito no meu parceiro da zaga, o Rubão”.

Goleiro Osmar

Corinthians e Andrada se
enfrentam por uma vaga direta nas quartas-de-ﬁnal da Pri-

vantagem na próxima fase”.
O técnico escondeu o jogo
e não informou o time que
entrará em campo no domingo. Porém Vicente deu
pistas de que deve apostar
na velocidade de Tom e na
segurança dos zagueiros
Dean e Rafa, assim como o
goleiro Rafael. “Vamos sentar com a comissão técnica
e ver quais as melhores possibilidades para esta partida
decisiva”.
Já eliminado, o Ipê II quer
sua primeira vitória na competição. Uma das armas da
equipe do distrito é o goleiro
Thiago ‘Muralha’.

Odirley Pereira

meira Divisão, no domingo
(25), às 10h30, no Cardosão.
O técnico do alvinegro, Zebinho, deve colocar o time no
ataque, com Patinho, Rafael “Terror” e Bruninho, mas
deve ﬁcar atento com as subidas de Chicharito Hernandéz
e Pesquei. Para isso, Zebinho
deve reforçar a marcação e
apostar na força de Douglas,
Fabinho e Diego e contar
com o arqueiro Osmar.
Pelo Andrada, o treinador Nego ainda pode usar
Cipriano, Alemão e Tarley.
O empate é péssimo para as
duas equipes; quem vencer,
praticamente, garante vaga
na próxima fase.

para o Estrela. Para isso, Zé
Maria aposta no zagueiro Ticha, no meia Caju, e no ponta Djavan.
A maior preocupação do
Imperial será conter as descidas e cruzamentos do lateral
Maizena, que sempre encontram o oportunista e artilheiro do torneio, Pelé, para marcar os gols.

Força e habilidade de Pesquei podem fazer a diferença

Kahn pode ajudar Araretama
contra Terra dos Ipês no domingo
A equipe do Araretama
obteve classificação antecipada para a próxima fase
da Primeira Divisão após
bater o Jardim Cristina por
1 a 0, com gol de Djalma.
Agora, o Arara só precisa
de uma vitória contra o Terra
dos Ipês no domingo (25), às
10h30, no Ipê I, e torcer para
que o Sapopemba não vença para conseguir a primeira
posição no grupo. “O Sapopemba é o líder e precisamos,
ao menos, do empate para as-

Imperial tem que bater Independente
O Imperial, vice-líder do
grupo A, do Cinquentão, está ameaçado de ﬁcar de fora
das semiﬁnais. Com 16 pontos, dois a menos que a Aﬁzp,
no grupo A, o time treinado
por Zé Maria tem uma tarefa difícil no domingo (25), às
8h30, no Vila Verde, contra o
Independente. Se o Imperial
tropeçar, pode perder a vaga

Odirley Pereira

Osmar, do Corinthians, terá que
impedir Pesquei, do Andrada

Sapopemba aposta em
Tom para garantir 1º lugar
Odirley Pereira

Odirley Pereira

Israel Dias

Odirley Pereira

Arqueiro Kahn, do Arara

segurar o segundo lugar, ou
vencer e torcer contra. Temos

que acertar alguns detalhes e
não desperdiçar gols na frente”, comentou o centroavante
Maizena.
Além dele e de Djalma,
o time treinado por Beibe
e Adonias ainda conta com
diversos atletas carimbados,
dentre eles, o meia Nogueira
e o goleiro Kahn – que reassumiu a titularidade do clube
devido à ótima fase.
Do lado do Terra dos Ipês,
o grupo tem que vencer e torcer contra o Cantareira.

OUTROS JOGOS DO CINQUENTÃO
DOMINGO (25), ÀS 8H30

Maricá x Campo Alegre, no Maricá
Fim de Carreira x Flamengo, no Crispim

Se Mauro não levar gols,
Imperial terá vantagem

Aﬁzp, de Mi, precisa vencer o Ramos
A Aﬁzp, do técnico Mi, só precisa de um empate contra o Ramos no domingo (25), às 8h30, na casa do adversário, para se classﬁcar, porém a vitória garante a primeira colocação.

Grupo A
1º Aﬁzp
Imperial
3º Estrela
4º Campo Alegre
5º Flamengo
Grupo B
1º Independente
2º Cidade Nova
3º Maricá
4º Fim de Carreira
5º Ramos

18 pontos
16 pontos
15 pontos
10 pontos
1 ponto
16 pontos
11 pontos
6 pontos
5 pontos
3 pontos

A classiﬁcação, confrontos, locais e horários de
jogos são de responsabilidade da Liga.

