Ticha terá que
segurar Pelé no
Cinquentão

Israel Dias

Vai faltar água terça e quinta
Na terça-feira (27) e quinta-feira (29), o abastecimento de água será
temporariamente interrompido em alguns bairros, como Araretama,
Campinas e Goiabal, para que a Sabesp realize serviços de limpeza de
reservatórios. Mais de 15 mil pessoas serão afetadas.

O zagueiro Ticha, do Imperial, terá a difícil missão de parar Pelé, artilheiro do Independente, na
semifinal do Cinquentão. O outro confronto será
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entre Afizp e Cidade Nova.
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Região do Alto Cardoso recebe
nova rede de captação de esgoto
A construção de uma nova
rede coletora melhorou o serviço de captação no Alto Cardoso, que ainda vai receber
parte do esgoto dos bairros
do Ouro Verde e Campo Alegre. A obra, executada pela
Sabesp, tem um investimento de R$ 130 mil e incluiu um

Célia Lima

novo coletor de captação no
seu eixo principal ligando as
redes das ruas Simão Dênis
e Caraguatatuba. O serviço
também contribui com o meio
ambiente, pois evita que as
residências lancem esgoto no
córrego.

PÁGINA 5

Campanha de vacinação
termina na sexta-feira
Até o dia 30 de agosto as
crianças que estão com as vacinas atrasadas deverão ser
imunizadas. Os pais podem

procurar uma das unidades
ou postos de saúde para fazer a atualização da carteira.
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Marcos Vinício Cuba

Rede coletora tem eixo principal na rua Simão Dênis. Foto foi registrada em julho durante abertura de canaleta

Festa de São
Peregrino
inicia na
quarta-feira
Escola do
Azeredo
recebe
diversas
melhorias
PÁGINA 5

Desﬁles da
Independência
começam
domingo no
distrito
PÁGINA 3

A partir desta quarta-feira, a comunidade Santíssima
Trindade da paróquia São
Cristóvão, no Cidade Nova,
realiza a 3ª Edição da Festa
de São Peregrino, conhecido
como o santo protetor contra
o mal do câncer.
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Marcha reúne manifestantes
em favor dos animais
César Brasil

Mais de mil pessoas inscritas 10
para oﬁcinas do ‘Nosso Bairro’
FUTEBOL

Cíntia Camargo

Mais de mil pessoas da
região do Cidade Nova se inscreveram para as atividades
do projeto Nosso Bairro no
início do programa, no domingo (25). Durante a abertura
do evento ainda houve várias
atrações como xadrez, rapel,
unhas decoradas, corte de
cabelo, aferição de pressão,
exame de diabetes, orientações odontológicas, massagem relaxante, apresentação
circense, dentre outras. O
projeto segue no bairro até o
final de setembro.

PÁGINA 3

Quatro times disputam três
vagas na Primeira Divisão
Dos quatro confrontos
das quartas de final do campeonato da Primeira Divisão,
apenas A Mil Por Hora e Cantareira estão definidos. Sapopemba, Areião e Araretama
aguardam seus adversários,

que sairão de uma disputa
entre Corinthians, Real Esperança, além de Ferroviária e
100 Nome, que ainda farão
uma partida complementar
de 12 minutos.

Debate sobre
Lei Maria da
Penha abre
campanha
na cidade
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previsão do tempo
TERÇA-FEIRA - 27/8

Dezenas de pessoas saíram às ruas no domingo (25), para protestar
contra os maus tratos praticados contra animais. A manifestação seguiu
da praça Monsenhor Marcondes até a sede da Prefeitura.
PÁGINA 2

Chuvas,
muitas nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

13ºC
21ºC

QUARTA-FEIRA - 28/8
Pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

11ºC
21ºC

QUINTA-FEIRA - 29/8
Parcialmente
nublado
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

12ºC
23ºC
CPTEC INPE
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Editorial
Mercado em alta:
Conscientização ainda é problema
O Brasil é o segundo no ranking dos países com maior
faturamento com produtos e serviços do mercado de animais domésticos e bichos de estimação, ﬁcando atrás
apenas dos Estados Unidos.
Dados da Abinpet - Associação Brasileira da Indústria
de Produtos para Animais de Estimação - apontam que o
segmento faturou aproximadamente R$ 14,2 bilhões em
2012. O montante representa um acréscimo de 16,4% em
relação ao ano de 2011.
A própria Abinpet projeta uma elevação entre 10 e
20% no consumo de produtos e serviços do segmento até
o fechamento de 2013.
A associação ainda estima que 68,5% do volume de
negócios no setor é representado por alimentação, especialmente de cães – que são responsáveis por cerca 55%
deste montante. Os outros 40% são destinados a alimentos para gatos, pássaros, répteis, roedores e outros.
O gênero alimentício não é apenas a ração, há ainda
os ossos, bolos, ﬁbras e outros petiscos, normalmente de
vários sabores e com valor nutricional.
O crescimento da oferta de produtos pet vai ao encontro da sociedade moderna. Hoje, muitas pessoas possuem animais de estimação e os tratam como membros
da família. Comprar um osso para o cachorro ou um sachê sabor atum para um gato ou uma roupa e sapato,
fazer banho e tosa é bastante comum.
Dados da Vigilância Sanitária de Pindamonhangaba
em 2013 estimam a população de cães e gatos em 30 mil
animais. A soma representa a quantidade de vacinas contra a raiva utilizada pela saúde pública nos últimos anos
e a expectativa para a campanha de 2013, que acontece
em setembro. Não há uma informação oﬁcial sobre o número de animais sendo atendidos em clínicas veterinárias
particulares, porém, considerando o aparecimento de novos hospitais/clínicas e lojas pet no município, bem como
aumento de renda dos brasileiros, o mercado também é
bastante promissor em Pindamonhangaba.
Mesmo quem não tem esse hábito de procurar um médico veterinário, ou tratar o animal como um ‘ﬁlho’, pelo
menos adquire ou deveria comprar ração. Dar comida
de humano pode prejudicar a saúde do animal; fornecer
resto é um verdadeiro gesto de maldade com o bicho, de
acordo com a veterinária Lívia Maria Ribeiro Reis.
Mais absurdo que isso, é comprar ou pedir um animal
a alguém e depois abandoná-lo, deixar o indefeso cachorro ou gato na rua, sem comida, sem cuidado.
Segundo a veterinária, nem todos que possuem animais pensam nos cuidados que eles exigem. “Não há só
a questão alimentar. Tem as vacinas, a higiene, a reprodução, barulho, o espaço físico e uma série de elementos que
devem ser pensados antes de levar um animal para casa”.
Além do abandono, os maus tratos também devem ser
combatidos. Em Pindamonhangaba, por exemplo, a Associação Centopeia de Proteção aos Animais promove, em
parceria com a Prefeitura, feiras de adoção. Durante os
eventos, os possíveis proprietários são orientados sobre
a atenção que devem dar aos animal. A associação ainda
promove passeatas e ações de conscientização contra os
maus tratos. A intenção também é sensibilizar pessoas de
todas as idades sobre as barbaridades cometidas contra
os bichos. Deixar de ter um animal tudo bem, o que não
pode ser aceito é o abandono e os maus tratos.

Datas Comemorativas
Veja as datas que se comemoram hoje,
27 de agosto, e nos próximos dias
27/8 – Dia Nacional do Psicólogo, Dia da Limpeza Urbana, Dia do Corretor de
Imóveis Dia de Nossa Senhora dos Prazeres, Dia do Peão de Boiadeiro , Dia
de Santa Mônica.
28/8 - Dia da Avicultura, Dia das Obras Pontiﬁcias, Dia Nacional do
Voluntariado, Dia Nacional dos Bancários.
29/8 - Dia do Combate ao Fumo, Dia do Catequista, Dia do Radialista.
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Inscrições para bolsas de estudos até o dia 6
A Prefeitura de Pindamonhangaba vai conceder 30 bolsas de estudos para o curso
de Auxiliar de Enfermagem. O
Executivo fará o pagamento de
75% do valor do curso e o restante deverá ser completado
pelo bolsista. Os aprovados te-

rão isenção da matrícula. Para
participar do processo é necessário preencher uma ficha, entregar cópias de documentos e
fazer uma avaliação.
O prazo de inscrição foi
prorrogado para o dia 6 de
setembro. Os interessados de-

Serviço melhora escoamento
de água em Moreira César
Visando melhorar o escoamento de água tanto da chuva como também de limpeza de quintais, a Subprefeitura de Moreira César construiu um
sarjetão próximo à entrada de sua sede. Antes da obra, havia acúmulo de
água na frente do prédio, agora o problema está solucionado.
Divulgação

vem procurar o Setor de Protocolo da Prefeitura de Pindamonhangaba ou a Subprefeitura.
O horário de atendimento é de
segunda a sexta-feira das 8 às
17 horas.
No ato da inscrição é preciso apresentar cópia do RG,

comprovante de endereço, de
renda de todos os moradores da
residência do interessado (em
caso de desempregado ou autônomo, assinar uma declaração de
renda individual) e cópia do certiﬁcado de conclusão do Ensino
Fundamental.

Limpeza de reservatórios
interrompe abastecimento
A Sabesp informa que serão
realizados nesta terça-feira (27) e
quinta-feira (29) serviços de limpeza
de reservatórios. O objetivo é garantir a qualidade da água fornecida à
população. Na terça-feira (27), a
partir de 22 horas, os serviços de
limpeza serão executados no reservatório que abastece o Nova Esperança e o Araretama, com previsão
de normalização do abastecimento
a partir das 6 horas de quarta-feira
(28). Na quinta-feira (29), a partir
de 22 horas, os serviços de limpe-

za serão executados no reservatório que abastece os bairros Santa
Cruz, Campinas, Shangrilá e Goiabal, com previsão de normalização
a partir das 6 horas de sexta-feira
(30). A Sabesp pede que moradores evitem o desperdício e usem
de forma racional o volume de suas
caixas-d’água. Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser
informados pelo telefone 0800-0550195, com prioridade para hospitais,
creches, asilos e demais instituições
desse segmento.

Limpeza gera segurança
Bingo beneﬁcente no Alto Cardoso
Para quem procura alguma forma de entretenimento no ﬁnal de
semana, a tarde do último domingo
(25) ofereceu diversão com um toque ﬁlantrópico.
A “ação entre amigos”, como é
denominada, reuniu amigos na organização de um bingo beneﬁcente, cuja renda será revertida para
instituições da cidade, para promover um “Natal Legal”.
Muitas pessoas compareceram
ao centro comunitário do Alto Cardoso, localizado na rua Adolfo de
Campos Maia, 55, para participar e

A Subprefeitura realiza, periodicamente, a roçada e limpeza no viaduto da rodovia Luiz
Dumont Villares, a fim de pro-

porcionar mais segurança aos
trabalhadores das empresas no
entorno devido ao acúmulo de
mato.
Divulgação

contribuir com a causa.
Com o apoio de 12 patrocinadores, o evento teve quatro prêmios principais, além de rodadas
extras.
Conﬁra os ganhadores:
1º Prêmio - Tanquinho Sandra Mara
2º Prêmio - Liquidiﬁcador Carolina Cruz
3º Prêmio - Ferro Elétrico Maria das Graças dos Santos
4º Prêmio - Cesta Básica Magali Marcelino dos Santos

Marcha Nacional em Defesa dos Animais
César Brasil

Pindamonhangaba foi palco, no
domingo (25), da Marcha Nacional
em Defesa dos Animais, organizada pela Associação Centopeia.
Dezenas de pessoas caminharam
da praça Monsenhor Marcondes
até a sede da Prefeitura, carregando cartazes com mensagens
contra a violência e em defesa
dos animais. O Departamento de
Trânsito acompanhou o grupo,
garantindo a segurança dos manifestantes.
Devido à ação, o Abrigo Municipal e a Centopeia foram convidados a participar dos desﬁles cívicos
de Independência, dando continuidade à manifestação contra maus
tratos aos animais.

Doação de
mudas esta
semana

O Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Pindamonhangaba realiza a doação mensal
de mudas de árvores nativas e
frutíferas para a área rural nessa
quinta (29) e sexta-feira (30). Para
participar, é preciso chegar ao Viveiro Municipal antes das 8 horas,
nas datas marcadas, para retirar
uma das 30 senhas disponíveis.
Cada pessoa pode retirar até 14
mudas, sendo 12 de árvores nativas e duas de frutíferas. Como a
doação é somente para moradores
da área rural, chácaras e sítios, é
preciso apresentar comprovante de
residência.

Nagib Calil compartilha experiências da carreira em livro
Para compartilhar as experiências vividas em seus 40 anos de carreira, o publicitário Nagib Calil reuniu seus melhores episódios em um
livro, denominado “Lembranças de um vendedor”.
Calil promete, por meio de uma narrativa detalhada, reciclagem

e reﬂexão para os experientes e linguagem simples e objetiva para os
iniciantes.
O lançamento será na sexta-feira (30), no auditório da OAB Pindamonhangaba e terá início às 18 horas.

Dança Circular no Bosque
No domingo (25), foi realizada mais uma edição do projeto Roda de Dança Circular,
no Bosque da Princesa. Tendo
como focalizadores Bebel Moraes e João Junqueira, o projeto é desenvolvido pela Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio do Departamento de
Cultura, com encontros no últi-

Divulgação

mo domingo do mês. Cada vez
mais pessoas têm participado
do evento, que é indicado para
pessoas de todas as idades e
proporciona benefícios como
melhora da autoestima, da coordenação motora, da sociabilização, além de todas as melhorias na qualidade de vida que a
prática esportiva proporciona.
Marcos Ivan/Canal 39

Judocas pindenses participam
de evento em Santa Branca
Uma equipe de judocas de
Pindamonhangaba participou do
Campeonato Regional da modalidade em Santa Branca, no
último dia 18. Todos ganharam
medalhas e representaram bem

o município. De acordo com o
professor Marcos Monteiro, os
treinos continuam a todo vapor,
porque no sábado (31), os atletas
irão para o Campeonato Estadual do Interior.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 27 de agosto de 2013

3

Nosso Bairro estreia no Cidade
Nova com mais de mil inscritos
Daniela Gonçalves
Com muita festa e grande
participação dos munícipes,
foram iniciadas no domingo
(25), as atividades do projeto
Nosso Bairro no Cidade Nova.
Durante 30 dias, os moradores
vão receber aulas gratuitas de
artesanato, dança, corte de cabelo, entre outras oficinas de
capacitação profissional que
poderão se tornar fonte de renda para os participantes.
Nesta edição do projeto,
serão atendidos também os
moradores do Feital, Delta,
Beta, Jardim Eloyna e Vista
Alegre.
Na abertura, na manhã
animada de domingo, a população participou de atividades como: xadrez, rapel,
unhas decoradas, corte de
cabelo, aferição de pressão,
exame de diabetes, orientações odontológicas, massagem relaxante, apresentação
circense e de outras atrações.
A abertura também contou
com a presença de autoridades da cidade, vice-prefeito
e secretariado do Executivo.
Com mais de mil inscrições,
a equipe responsável pela coordenação do projeto espera
ter um bom desempenho durante a passagem do Nosso
Bairro ao Cidade Nova.
Valéria Aparecida da Silva, inscrita nas oficinas de

Bijuteria, Reciclagem com
Garrafas PET e Arranjo Floral diz ser a primeira vez que
participa do Nosso Bairro.
“Estou muito feliz com o
projeto aqui no bairro. Me
inscrevi e também fiz a inscrição da minha filha no
Balé, acho importante este
incentivo social oferecido
pela Prefeitura. Estou muito
feliz”, afirmou.
Já a moradora Jandira Cesariano de Carvalho aproveitou a abertura do projeto para
verificar a pressão arterial e
o peso. “Não é sempre que
temos acesso a este tipo de
atendimento, ainda mais gratuito, aproveito também para
ver se a saúde está boa para
iniciar as minhas aulas aqui
no projeto com força total”,
completou a moradora.
Inscrita nas aulas de mosaico e também nas aulas de
tricô, Ana Paula espera aprender muito no projeto. “Será
um aprendizado pessoal. Estou adorando este incentivo,
tenho certeza que me ajudará
muito”, exclamou a moradora do bairro Shangri-lá, que
também inscreveu a filha de 9
anos nas aulas de balé.
As atividades do projeto
Nosso Bairro são gratuitas
e estão sendo oferecidas na
avenida Princesa do Norte,
80, bairro Cidade Nova.

Cíntia Camargo

População aprova
fórum do Cpic

Ana Paula aproveitou a abertura para brincar com a filha
Cíntia Camargo

Marcos Vinício Cuba
A população que passou
pela praça Monsenhor Marcondes, na manhã de sexta-feira (23), aprovou a programação do 4º Fórum do Cpic
- Centro de Práticas Integrativas e Complementares. As
atividades tiveram início na
quarta-feira (21), na Câmara
de Vereadores e o encerramento promovido garantiu a
participação de muitas pessoas.
Práticas corporais, apresentações de canto e dança
fizeram parte do encerramento. Josephina Assoni conta
que se apresentar na praça foi
maravilhoso, porque o público participou ativamente,
inclusive dançando junto ao
embalo da música.
Coordenado pela equipe do Cpic da Secretaria de

Saúde e Assistência Social da
Prefeitura de Pindamonhangaba, o evento contou com o
apoio da Câmara de Vereadores, com a parceria do Polo
Regional Apta, Cati e Ong
Nova Essência.
Os interessados em conhecer o trabalho do Cpic
poderão ir à sede, instalada
na rua Fausto Villas Boas, 44,
Vila Bourghese. O horário de
atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 7h30 às 11h30
e das 13h30 às 17 horas.
A professora Janaína
Mattos conferiu as ações do
fórum e destaca que o interessante do Cpic é verificar
que pequenas atitudes podem
transformar a vida das pessoas e é necessário buscar sempre a melhor maneira para se
viver de forma ‘equilibrada’
e saudável.

Divulgação

Jandira verificando pressão arterial e o peso

Atualização de vacinas termina sexta-feira
Marcos Vinício Cuba
As famílias que possuem
crianças que estão com as
carteiras de vacinação em
atraso poderão procurar a
unidade de saúde mais próxima. Teve início no sábado
(24), a Campanha de Atualização da Carteira de Vacinação. Nesse dia, também foi
promovido o Dia “D” da vacinação. Dezenas de crianças
foram levadas aos postos da
Prefeitura de Pindamonhangaba.
Vacinas contra sarampo,
caxumba e rubéola são algumas das que estão sendo fornecidas durante a campanha de
atualização, que segue até sexta-feira (30), conforme prevê o
Ministério da Saúde. O atendimento nos postos e unidades é
de segunda a sexta-feira.

Marcos Vinício Cuba

Vacinas estão disponíveis em todas as unidades de Saúde

A professora Júlia Maria dos Santos Gregório,
mãe de Antonio, diz que as
vacinas são muito importantes, principalmente não
deixá-las atrasar, porque é

preciso colocar em primeiro lugar a saúde dos filhos,
e também procurar as unidades de saúde não apenas
durante as campanhas.
O motorista Edson da

Silva Oliveira, pai de Lucas,
aproveitou o Dia “D” e comenta que todos os pais devem ter consciência e levar
os filhos para se vacinarem,
porque fazendo isto agora
será um gesto de amor aos
filhos, pois a negligência
dos pais pode atrapalhar o
desenvolvimento das crianças.
A dona de casa Ana
Claudia Silva Beraldo Oliveira Santos, mãe de duas
crianças, destacou que depende de outras pessoas e
a campanha foi boa para
poder atualizar a vacina de
seus filhos. “Tem muitas
mães que não vacinam os
filhos porque têm medo das
reações, mas essas coisas a
gente cuida, o principal é
imunizá-los mesmo”.

Campanha Municipal de Valorização
da Mulher começa na quinta-feira
Marcos Vinício Cuba

Os interessados em participar do
primeiro evento da “Campanha Municipal de Valorização da Mulher” devem
confirmar a presença. Os trabalhos
terão início nesta quinta-feira (29),
a partir das 13h30, com a 1ª Mesa
Redonda: “Conhecendo a Lei Maria da
Penha”.
Deve ser encaminhado um e-mail
para o endereço eventos.conselhospinda@gmail.com com nome completo

e a instituição a qual pertence para
confirmar a presença.
A abertura da campanha acontecerá no auditório da Santa Casa de
Misericórdia, instalada na rua Major
José dos Santos Moreira, 466, centro,
a partir das 13h30.
Às 14 horas, haverá a primeira
exposição com Celina Simões - ativista pelo fim da violência contra as
mulheres, na sequência o público
vai conferir as explanações de Maria

Elisabete Bassi, titular da Delegacia
de Defesa da Mulher de Pindamonhangaba.
De acordo com a programação,
haverá exibição de um vídeo e ocorrerá um breve intervalo, às 15 horas. A
terceira exposição será com Rosmary
Correa, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina do Estado
de São Paulo, ainda haverá debates.
O encerramento está previsto para as
17h30.

Exposição na praça Monsenhor Marcondes

Desfiles cívicos começam
dia 1º em Moreira César
Maria Fernanda Munhoz
Os desfiles cívicos em comemoração à Independência
do Brasil serão realizados
nos dias 1º de setembro, em
Moreira César, e 7 de setembro na região central, agora
em novo local: na avenida
Dr. Francisco Lessa Júnior
(via Expressa), com início na
rua Dr. João Pedro Cardoso
e término na rua Dr. Campos
Sales.
Em Moreira César, o desfile cívico será novamente
na avenida das Margaridas,
Vale das Acácias, a partir das
8h30. Estão confirmadas a
participação de instituições
militares, civis, educacionais
e religiosas, como a Corpora-

ção Musical Euterpe, o Centro de Convivência de Idosos
e dos hipertensos, escolas,
além da fanfarra da EE Professora Eunice Bueno Romeiro, que estará também no
desfile do dia 7.
Na região central, além da
fanfarra, também estão confirmadas a presença de instituições religiosas, educacionais, militares e civis, como a
Corporação Musical Euterpe
e a Banda de Aprendizes. O
desfile será realizado às 9 horas.
Antecedendo os dois dias
de desfiles cívicos, haverá a
cerimônia de hasteamento
das bandeiras nacional, estadual e municipal.
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a força da pena de um escritor

Livro, palestra e Festipoema
na plenária da APL
Nesta sexta-feira (30), às 20 horas, nas dependências
do Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, será realizada a sessão plenária solene da APL
- Academia Pindamonhangabense de Letras. Confira a
programação:
Divulgação

Lançamento. Do livro “Grandes Escritores do Vale do
Paraíba”, 319 páginas, Editora O Lince (Aparecida-SP,
2012), obra organizada por Alexandre Marcos Lourenço.
O organizador da obra. É jornalista, proprietário e
editor responsável pelo Jornal O Lince (Aparecida-SP). É
graduado em filosofia e pedagogia e pós-graduado em geografia humana pela USP. Foi professor titular de filosofia
na Rede Estadual Paulista e por dez anos atuou no magistério superior em faculdades e universidades da região. É
autor e organizador de quase uma dezena de livros, dois
deles laureados com o Prêmio Eugênia Sereno, do Instituto
de Estudos Valeparaibanos. É diretor titular de Escola da
Rede Estadual Paulista desde 1988.
A obra. Organizada pelo Alexandre Marcos Lourenço Barbosa e prefaciada pela escritora Ruth Guimarães,
apresenta, segundo a opinião de conceituados autores, 16
escritores nascidos em municípios vale-paraibanos (ver
foto da capa acima), e entre estes, três pindamonhangabenses: Barão Homem de Mello (Francisco Inácio Marcondes Homem de Mello), Juó Bananére e Nogueira Moutinho.
Arquivo TN

Dizem a que a pena de um escritor pode demolir o
império de qualquer tirano. Eu acredito nessa verdade
pelo que eu pude testemunhar.
Era o ano de 1975, eu contava com 27 anos de
idade e era um jovem médico em estudos de pós-graduação, residindo no Instituto Fernandes Figueira, um
tradicional HOSPITAL MATERNO-INFANTIL localizado
em uma área nobre do Botafogo, no Rio de Janeiro,
que sempre atendeu a população pobre da Cidade
Maravilhosa. Certo dia, causou espanto e preocupação, não só para nós, os médicos-residentes, mais de
quarenta, que fazíamos o nosso aperfeiçoamento em
diversas áreas como Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia, Cirurgia Infantil e Patologia, bem como para os
médicos, pesquisadores e funcionários, o comunicado
do presidente da Fundação Oswaldo Cruz, entidade
mantenedora do hospital, de que o hospital iria fechar
as suas portas por conta de forte crise econômica.
Comentava-se que havia um forte interesse das incorporadoras imobiliárias naquela área, e que ali seriam
construídas torres residenciais de alto padrão.
Numa tarde, a então diretora do Centro de Orientação Juvenil
(COJ) do hospital, a psicóloga pernambucana
Therezinha Lins de Albuquerque, irmã do político de
grande prestígio: Etelvino Lins, ex-governador de Pernambuco, chamou-me ao seu gabinete (eu era o chefe dos médicos-residentes) e designou-me para uma
secreta missão: levar ao conhecimento do prestigiado
escritor CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE a real
situação do Instituto Fernandes Figueira para que ele
nos ajudasse. Fui a Copacabana, onde ele morava, e,
na hora aprazada, aquele homem sisudo e de poucas
palavras me recebeu, notando o meu evidente nervosismo, ofereceu-me um copo de água e me deixou à
vontade para falar. Permaneci com ele por uma hora
aproximadamente. Confesso que fiquei com medo,
pois vivíamos os anos de chumbo da ditadura militar.
Cordialmente me agradeceu e nos despedimos.
Na terça-feira (dia em que ele publicava a sua
esperada e apreciada crônica) o Jornal do Brasil mostrava na página dois a crônica intitulada: “Salvem o
Fernandes Figueira!”
O efeito foi imediato: caíram o presidente da Fundação Oswaldo Cruz, sua arrogância e sua equipe!
O hospital permaneceu e permanece de pé, até hoje,
salvando crianças e mães cariocas. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE salvou um hospital! Só mais tarde é que tomei consciência de que eu tivera contato (o
primeiro e único) com um dos maiores escritores do
nosso país.
*O autor é médico, professor universitário, mestre e
doutor pela USP. Pertence a várias Instituições científicas e culturais do Brasil e do Exterior.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 112/2013
Objeto: Aquisição de material para reforma e ampliação da Creche Frei Reynaldo Nieborg.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1253/2013
Contratada: Monteiro de Oliveira & Rocha Ltda.
Data da AF: 22/08/2013
Valor: R$ 10.414,00
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1254/2013
Contratada: MP Distribuidora de Materiais Ltda. EPP.
Data da AF: 22/08/2013
Valor: R$ 31.142,00
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1255/2013
Contratada: Raul Rabello Netto EPP.
Data da AF: 22/08/2013
Valor: R$ 18.980,00
Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2013.

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE AUGUSTO RAMIRO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1959/11 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Exma DRA RITA DE CÁSSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS- JUIZA SUBSTITUTA da SAF-Setor de Anexo Fiscal de indamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), JOSE AUGUSTO RAMIRO, com endereço incerto e não sabido, que
por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1959/11, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 14/12/2011, conforme petição inicial, referente a
valores de IMPOSTO PREDIAL na conformidade da certidão de divida ativa INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02111501008001. Deu-se à causa o valor de R$772,00, em 12/12/2011.Pelo presente
edital fica o executado(s) JOSE AUGUSTO RAMIRO, devidamente CITADO para todos os atos e
termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que
o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o
de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo,
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do
executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 19 de julho de 2013.
RITA DE CÁSSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS - Juíza Substituta
EDITAL PARA CITAÇÃO DE LEYLA LOIOLA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº2165/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR DE
EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), LEYLA LOIOLA, com endereço incerto e não sabido, que por este
Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº2165/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 10/11/2010, conforme petição inicial, referente a
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$985,19 em OUT.2010. Pelo presente
edital fica o executado (s), LEYLA LOIOLA, devidamente CITADO para todos os atos e termos
da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo
para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste,
ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta)
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela
exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado,
que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, aos 26 de agosto de 2013.
PEDRO FLAVIO E BRITTO COSTA JUNIOR - JUIZ DE DIREITO
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOAO SOARES GALVAO FILHO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº2085/10 QUE LHE MOVE
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR DE
EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOAO SOARES GALVAO FILHO, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de
Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº2085/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 10/11/2010, conforme petição inicial,
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.536,30 em OUT.2010.
Pelo presente edital fica o executado (s), JOAO SOARES GALVAO FILHO, devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito
e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do
31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual
embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que
não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 26 de agosto de 2013.
PEDRO FLAVIO E BRITTO COSTA JUNIOR - JUIZ DE DIREITO
EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA SILVIA DE REZENDE COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº9725/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR DE
EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), MARIA SILVIA DE REZENDE, com endereço incerto e não sabido,
que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de
Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº9725/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 13/12/2010, conforme petição inicial,
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.396,87 em NOV.2010.
Pelo presente edital fica o executado (s), MARIA SILVA DE REZENDE, devidamente CITADO para
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e
advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do
31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual
embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que
não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 26 de agosto de 2013.
PEDRO FLAVIO E BRITTO COSTA JUNIOR - JUIZ DE DIREITO
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE PEDRO MARIANO FILHO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº4486/07 QUE LHE MOVE
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO, MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOSE PEDRO MARIANO FILHO, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de
Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº4486/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 27/11/2006, conforme petição inicial,
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$617,83 em OUT.2006.
Pelo presente edital fica o executado (s), JOSE PEDRO MARIANO FILHO, devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito
e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do
31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual
embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que
não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 26 de agosto de 2013.
CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO - JUIZ DE DIREITO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Edital de Notificação
Controle SEOB-09/2013
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica MARÍLIA MARCONDES DE MOURA,
responsável pelo imóvel localizado na Rua Capitão Vitório Basso, nº 56, cadastrado sob a
sigla SE.11.09.28.004.00, para que tome ciência dos Termos de Embargo nº 018/2013 e do
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 461, em função de construção sem prévia licença
da Prefeitura Municipal, infringindo assim o Código de Edificações de Pindamonhangaba,
tendo como prazo para recurso 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publicação, em
atendimento e conformidade com o artigo 209º da Lei Complementar nº 9 de 16/12/2008.
SANDRA NOGUEIRA MATHIAS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 176/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o MARCOMARKET EVENTOS
LTDA EPP, por infringir o artigo 120º do Código de Posturas Lei nº 1.411/74, ao fixar cartazes
da festa “Arraia do Rancho Santa Fé” realizado no dia 28/06/2013, em locais da cidade sem
a permissão da Prefeitura. Notifica para que no prazo de 05 dias apresente defesa sob pena
de multa, artigo 20º e 127º da Lei 1.411/74.
Maria Perpétua Soares
Diretora do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0177/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. ZILDO TEODORO DA SILVA
responsável pelo imóvel situado a Estrada Municipal, Quadra K, lote 07, Triangulo Campinas,
inscrito no município sob a sigla SE22.04.02.036.000 para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 074/2013

Palestra. Terá como palestrante o próprio organizador
da obra, Alexandre Marcos Lourenço Barbosa (foto), e
como tema o título do livro: Grandes Escritores do Vale do
Paraíba: um brevilóquio.

Objeto: Aquisição de material para reforma da Escola Padre Zezinho.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1251/2013
Contratada: Raul Rabello Netto EPP.
Data da AF: 22/08/2013
Valor: R$ 4.940,20
Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2013.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 107/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 107/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada
em serviços de retífica de motores de veículos da frota, atendendo a solicitação da Secretaria de
Obras e Serviços desta municipalidade”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (itens/lotes): Retífica Motor Vidro Ltda.
EPP (01, 02 e 03).
Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2013.
PREGÃO Nº. 118/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 118/13, que cuida de “Aquisição de ferramentas e materiais
diversos para obras, para serem utilizadas pelo Departamento de Obras e Viação”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor das
empresas (itens/lotes): DL Ishizucka ME (02, 04, 15, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38,
41, 42, 43, 45, 46, 53, 54, 55, 56); Dezotti Comercio de Ferramentas & Ferragens Ltda. ME (06, 48);
JCB Materiais Ltda. ME (07, 09, 10, 19, 21, 29, 32, 51, 52); Martini Comércio e Importação Ltda. (01,
05, 08, 11, 12, 13, 24, 28, 36, 39, 47, 50, 57); Potenza Celana Ferramentas Ltda. (03, 14, 16, 18, 22,
40, 44). Item impróspero: 49.
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2013.
PREGÃO Nº. 124/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 124/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada
em prestação de serviços técnicos automotivos, manutenções preventivas e corretivas, com aplicação de peças e/ou fornecimento de peças genuínas da marca dos veículos ou originais de fábrica,
para os veículos de diversas marcas, pertencentes à frota operacional da Secretaria de Saúde e
Assistência Social da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (item/
lote): Elizandra Mara de Lima Peças ME (01).
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2013.

Homenagem póstuma. A APL prestará homenagem a
Luiz Carlos Loberto “Cacaio” (foto), que no último dia 1º de
agosto deixou vazia a cadeira nº 3 de membros titulares e
vaga a vice-presidência da APL.
Festipoema. Haverá apresentação das obras poéticas
vencedoras do VII Festipoema – Festival de Poema encerrado no último fim de semana.
As plenárias solenes da APL, realizadas toda última
sexta-feira do mês, são abertas à participação pública.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 082/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 82/13, que cuida de “Aquisição de hortifrúti para alimentação
escolar”, a Autoridade Superior, ante o parecer da Secretaria de Educação e Cultura, HOMOLOGA
e ADJUDICAÇÃO o procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/preços R$): Cauana
Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. ME (01 – 2,54; 02 – 2,95; 03 – 2,40; 04 – 4,45; 05 – 13,00;
06 – 3,00; 07 – 2,55; 08 – 3,30; 09 – 2,95; 10 – 9,00; 11 – 2,55; 12 – 5,79; 13 – 5,00; 14 – 5,70; 15 –
3,45; 16 – 3,00; 17 – 2,25; 18 – 6,00; 19 – 5,95; 20 – 3,55; 21 – 4,88; 22 – 3,15; 23 – 5,20; 24 – 2,18;
25 3,45; 26 – 3,10; 27 – 4,65; 28 – 3,55; 29 – 5,65; 30 – 5,75; 31 – 2,05; 32 – 4,00; 33 – 15,44; 34
– 7,00; 35 – 12,63; 36 – 8,85).
Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 121/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 121/13, que cuida de “Aquisição de material para o Projeto
Edutran”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação
FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 123/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 123/13, que cuida de “Aquisição de cimento Portland (saco
de 50kg) CP II e E32”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a
presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº.
10.520.
Pindamonhangaba, 16 de agosto de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0178/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. ZILDO TEODORO DA SILVA,
proprietário do imóvel situado a Estrada Municipal, Quadra K, Lote 07, Triangulo Campinas,
inscrito no município sob a sigla SE22.04.02.036.000 para que efetue a construção do muro
do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em atendimento
e conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º e 3º da Lei 2.610
de 09/12/1991.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0179/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SR. ZILDO TEODORO DA SILVA, proprietário do imóvel situado a Estrada Municipal, Quadra K Lote 07, Triangulo Campinas, inscrito no município sob a sigla SE22.04.02.036.000 para que efetue a construção
da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em
atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da
Lei 3.815 de 12/07/2001.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0180/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. MAURO RIBEIRO NISSAN
responsável pelo imóvel situado a Rua José Benedito dos Santos, Quadra 29, lote 961,
Mantiqueira, inscrito no município sob a sigla NE35.16.16.003.000 para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0181/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a ARAGUAIA CONST. BRAS DE
ROD SA responsável pelo imóvel situado a Rua Irmã Dulce, Quadra 41, lote 1255, Mantiqueira, inscrito no município sob a sigla NE35.12.06.022.000 para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
LICENÇA DA CETESB
BRASBAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA. torna público que requereu da CETESB, Ag. Taubaté, a Licença de Operação para fabricação de artefatos de isopor, sito à Rua Nicolau
Moassab, nº 85 - Feital Pindamonhangaba/SP.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 27 de agosto de 2013

Nova rede melhora captação de
esgoto na região do Alto Cardoso
Ana Camila Campos
Para solucionar um problema de rede coletora de esgoto, uma equipe da Sabesp,
juntamente com a empresa
terceirizada responsável pela
obra, estão concluindo a implantação de um novo coletor, que tem seu eixo principal localizado na rua Simão
Dênis, no bairro Alto Cardoso. Será uma nova rede, que
tem início na rua Condessa
de Vimieiro. Um investimento total de R$ 130 mil.
“Construímos um PV (posto de visita) ao lado do antigo
coletor, junto com todo o remanejamento e a nova rede,
interligando com a rua Caraguatatuba pela Simão Dênis”,
explicou o engenheiro Alberto
José da Silva Marcondes, que
acompanhou todo o processo.
Foi realizada uma interligação

Célia Lima

Manutenção na ‘Mário
de Assis’ contribui com
melhoria na educação

O eixo principal do novo coletor está localizado na rua Simão Dênis

de 5,40 metros e implantado
um coletor com 400 mm de
diâmetro, que recebe o esgoto

do Alto Cardoso, além de parte
do material do Ouro Verde e
Campo Alegre.

A obra começou há um
mês e meio e já está praticamente finalizada.

Serviço beneficia meio ambiente
Segundo o analista de gestão
comercial e administrativa da
Sabesp, Francisco Carlos Prolungatti, uma das maiores dificuldades foi a existência de algumas
casas que foram construídas em
cima do sistema de tubulação
antigo, elaborado há mais de
20 anos. Com a impossibilidade
da manutenção, foi necessário
fazer um remanejamento do coletor tronco. “Outra justificativa
que nos motivou a realizar essa
obra foi a identificação do mau
cheiro ao longo do córrego Campos Maia (primeira água), onde
muitas residências lançavam
esgoto, o que acabava ocasionando muitas reclamações por
parte da população”, completou
Prolungatti.
Anteriormente, o esgoto era
lançado no córrego. Agora, os
resíduos serão levados diretamente até o coletor, que segue
com os detritos até a estação
de tratamento. Em alguns casos, é feito um prolongamento

que liga a tubulação da residência até a rede.
Durante inspeção, foi constatado que 31 endereços contribuíam com a poluição, sendo
que em 22 residências o problema já foi solucionado. Agora,
restam apenas nove.
Prolungatti comenta que algumas moradias na rua Tiradentes, que também fica na região,
precisaram realizar a adaptação
ao processo. É o caso da moradora Kellen Franco, que fez um
investimento particular para
atender as mudanças.
“Acredito que tenha melhorado pela contribuição com o
meio ambiente. Só alteramos
o destino do esgoto. Apesar de
um gasto, agora temos tranquilidade, principalmente, porque
tínhamos medo de fazer alguma
construção no quintal que fosse
necessário desmanchar posteriormente por conta de problemas como esse”, afirma.
O sistema de coleta já está

Maria Fernanda Munhoz
Atendendo as solicitações
de munícipes, a escola municipal “Prof. Mário de Assis
César”, no loteamento Azeredo, está recebendo diversos
serviços de reparos e manutenção em seu prédio. Desde
o início de agosto, a equipe
da Subprefeitura de Moreira
César está realizando as melhorias.
De acordo com informações da Subprefeitura, no dia
7 de agosto foram instalados
dois bebedouros na escola e
também feitos reparos em um
dos banheiros. Na mesma

funcionando desde o começo
da última semana. Para finalizar completamente, é necessário asfaltar novamente o local,
que será providenciado pela
empresa até a primeira quinzena de setembro. Enquanto
isso, para evitar a poeira, que
prejudica os moradores, principalmente durante o tempo
seco, a Sabesp está disponibilizando caminhões, que estão
molhando as ruas.
Marcondes reforça que a justificativa para a lentidão parcial
do processo foi, principalmente, o cuidado exigido com a segurança dos moradores e funcionários, pois a profundidade
média da obra é de 5 metros.
Em alguns trechos, chegando
até 7 metros, pois a tubulação
trabalha com o declive para
escoar a coleta.
“Também priorizamos uma
visão ecológica para a preservação de meio ambiente”,
destacou.

Os serviços de melhoria iniciaram no começo do mês

Romeiros de Borda da
Mata passam por Pinda
Marcos Vinício Cuba

Arquivo TN

Festa de São Peregrino começa na quarta-feira
Já no sábado (31), dia da
festa, haverá santa missa às
18 horas.
Os organizadores reforçam que o óleo de São Peregrino será distribuído em todas as celebrações. Nos dias
30 e 31, haverá bingo após as
missas, além de quermesse.
Protetor contra o câncer
Devido ao seu estilo de
vida, quando tinha 60 anos,
São Peregrino foi acometido
pelo câncer, com uma chaga
maligna em sua perna direita.

Sem nenhuma chance de
cura, o médico se viu obrigado a amputar a perna para
salvar o santo. Durante aquela
noite, porém, ele foi se arrastando até a sala de orações,
onde havia uma pintura de Jesus crucificado na parede.
Ele se curvou aos pés da
cruz e clamou pela cura da
doença. Foi, então, envolvido num êxtase tão profundo
que viu Jesus descer da cruz
pintada na parede e tocar
sua perna doente. Ao acor-

semana, dia 10, funcionários
da administração municipal
realizaram serviços para melhorar a captação de rede de
esgoto da escola.
Em seguida, foi realizada
a limpeza da caixa d’água e a
substituição de parte do forro
da cozinha. Na mesma semana, a Sabesp realizou a troca
do cavalete de água.
No último final de semana, uma equipe da Subprefeitura esteve novamente na
unidade escolar para finalizar
os reparos necessários, sem
atrapalhar o andamento normal das aulas.
Divulgação

A festa já é uma tradição da paróquia São Cristóvão e, neste ano, será realizada de 28 a 31 de agosto

Ana Camila Campos
Começa nesta quarta-feira
(28), a 3ª Festa em Louvor a São
Peregrino, realizada pela comunidade Santíssima Trindade, da
paróquia São Cristóvão.
Com o tema “Cada coração com Cristo é um missionário e cada coração sem
Cristo é um campo missionário”, a festa terá início com o
tríduo preparatório, nos dias
28, 29 e 30, sempre às 19 horas, no salão da comunidade,
localizado no Delta.
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dar, mandou chamar o médico, que constatou que havia ocorrido um verdadeiro
milagre, pois a perna de São
Peregrino estava totalmente
curada e não precisava ser
amputada.
Por causa deste fato, ele
passou a ser venerado e invocado como o protetor contra
o câncer. Muitas pessoas têm
alcançado graças e milagres
de cura dessa doença ainda
hoje pedindo a intercessão de
São Peregrino.

A fé é um sentimento
que move e comove muitas
pessoas. Católicos de todas
as partes do país visitam
Aparecida para agradecer à
padroeira do Brasil. Pindamonhangaba faz parte do
Caminho da Fé e nos últimos dias recebeu um grupo
de romeiros de Borda da
Mata, Minas Gerais. Os fiéis
formaram um grupo de dez
integrantes, sendo a maioria dos romeiros familiares.
Acordar enquanto o sol
ainda nem despontou ao
horizonte é a meta de brasileiros que têm fé e clamam
pelo Senhor com a intercessão da Mãe Aparecida.
O objetivo é chegar à terra
da padroeira para assistir a
uma missa e agradecer por
um milagre alcançado. Instigados pelo sentimento de
amor ao próximo o grupo
se levanta e coloca o pé na
estrada.
A romeira Francilene
Moreira conta que caminhar até a cidade não é

algo fácil, mas diante das
bênçãos da Mãe Aparecida
não é nada, se comparar à
intercessão junto a Deus.
Ela afirma que integrou o
grupo para agradecer por
ter passado no vestibular
de uma faculdade federal
para cursar medicina.
O grupo saiu da cidade natal na madrugada de
domingo para segunda-feira,
dia 12 de agosto, e até chegar a Aparecida caminharam
por mais de 12 horas diárias.
Eles retornaram para Borda
da Mata no dia 17 e gostaram
da estada em Pindamonhangaba, pois a cidade oferece
estrutura e sinalizações sobre
o Caminho da Fé.
“Pinda foi a melhor cidade que passamos, porque
tem estrutura para o romeiro. Não precisamos ficar
parando e perguntando o
tempo todo. A população
também nos apoiou e nos
deu forças. Agradecemos
a todos que nos ajudaram
neste município”, disse
Francilene.
Alfredo Júnior

Grupo caminhou até o Santuário Nacional em Aparecida
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Vereador Professor Eric Felipe César – FC
Janio solicita providências
pede maior segurança para reitera criação de cursos para árvores em ruas paralelas
comércio de Moreira César técnicos a distância
à Av. Nsa. Sra. do Bonsucesso
Assessoria de Comunicação/CVP

Vereador Professor Eric

O vereador Professor Eric
(PR) foi procurando pelos comerciantes de Moreira César
que estão apavorados com
os assaltos que estão acontecendo na região. A primeira
providência adotada pelo
vereador foi fazer um requerimento - nº 1.970/2013, de 19
de agosto – em que pediu ao
Comandante da Polícia Militar
de Pindamonhangaba, Capitão
Paulo Henrique Lourusso
Cavalheiro, que ampliasse
o policiamento ostensivo no
bairro Marieta Azeredo, pois
neste bairro alguns comércios
já foram assaltados 2 vezes

este ano, além da
REMEFI Mario de
Assis César, onde,
alem do furto, deixaram a cozinha da
escola sem condições de preparar a
merenda dos alunos. Em conversa
com o oficial da
PM, o vereador
Professor Eric solicitou uma reunião
com os comerciantes para orientá-los.
O encontro de trabalho que tratará
da “Segurança do
Distrito de Moreira
César” acontece no
dia 27 de agosto
(terça-feira), às 16
horas, no Recinto
São Vito.
Troca da caixa da água
O vereador Professor Eric
apresentou também um requerimento pedindo a troca
da caixa d’água da REMEFI
“Mário de Assis César” pois
foi constatado que o recipiente
é de amianto. “Considerando
que a fibra de amianto é extremamente nociva à saúde,
causa diversos tipos de doenças pulmonares, inclusive
o câncer solicito a troca
imediata da caixa d’água da
REMEFI. Precisamos garantir
a saúde das nossas crianças e
dos professores”, finalizou o
vereador.

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

Assessoria de Comunicação/CVP

Vereador Felipe César - FC

O vereador Felipe César - FC (PMDB), reitera ao
Governo Federal, através do
Ministério da Educação e ao
Governo do Estado, através
da Secretaria de Educação, a
possibilidade de instalação de
cursos técnicos à distância, em
diversas áreas para beneficiar
principalmente os jovens e
trabalhadores que não tem
tempo suficiente de frequentar
as aulas diariamente.
De acordo com o vereador,
esta iniciativa se faz necessária
para dar condições aos jovens
e aos trabalhadores em geral,
sobretudo os mais carentes, de
ter acesso à formação técnica
de forma gratuita.
Casas Populares na
Zona Rural
O vereador Felipe César
– FC reitera ao Executivo a
realização estudos visando a
construção de casas populares
na zona rural de Pindamonhangaba. “O Plano Minha
Casa, Minha Vida também
contempla a Zona Rural,
precisamos correr atrás para
que nossa cidade também
possa ser contemplada com
este benefício”, diz Felipe
César – FC. O vereador pede

a construção de casas populares principalmente nos bairros: Cruz Pequena, Ribeirão
Grande, Mandu, Bonsucesso,
Piracuama, Pinhão do Borba, Goiabal, Macuco, Pouso
Frio e Bairro dos Oliveiras.
“Precisamos fixar o homem
no campo, dando condições
dignas para sua moradia. Até
hoje, o que temos visto é a
construção de casas populares na cidade. Precisamos
também nos preocupar com
o trabalhador rural”, destaca
o vereador.
Turismo no Bosque
O vereador Felipe César
– FC reitera à administração
municipal a realização de estudos visando dotar o Bosque
da Princesa de mais incentivos
turísticos. A ideia do vereador
é que seja criado na “ilha” do
bosque um minizoológico,
com acesso por um teleférico e
uma passarela ligando o Bosque da Princesa ao zoológico,
na ilha.
O vereador sugere ainda a
construção de um ancoradouro
para passeios de lanchas e chalanas ao longo do Rio Paraíba.
Os passageiros inclusive, além
dos passeios poderão também
ir participar de missas em
Aparecida.
O vereador também pede
a criação da Casa da Cultura
no bosque, com instalação de
barracas para os artesãos de
nossa cidade expor e vender
seus trabalhos aos turistas que
visitam o Bosque da Princesa
“Precisamos incrementar
mais o turismo em Pindamonhangaba. Temos um trecho
do rio que outrora foi muito
utilizado e agora está parado,
precisamos reativar este tipo
de turismo em nossa cidade”,
destaca o vereador Felipe
César – FC.

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

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,

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.

Assessoria de Comunicação/CVP

Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Janio Lerario

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

Dr. Marcos Aurélio
Cal convida população
para Sessão da Semana solicita implantação
de PSF no Mombaça
Nacional da Família

Martim Cesar
parabeniza feirantes
de Pindamonhangaba

Em nome da Câmara e da Pastoral da
Família, o vereador
José Carlos Gomes
– Cal (PTB) reforça
o convite para toda a
população de nossa
cidade para participar da Sessão Solene
em comemoração à
Semana Nacional
da Família que irá
acontecer na Câmara
Municipal, no dia 28
de agosto, quartafeira, às 19h30min.
O evento será realizado por força do
Requerimento nº
2.031/2013 de 19 de
agosto, de autoria do
vereador Cal e por Vereador Cal
intermédio do Decreto Legislativo nº 09/2010.
Na oportunidade, o Poder
Legislativo concederá Diploma de “Honra ao Mérito” aos
casais José Maria e Teresa
Cristina M. Escobar Braga
(Paróquia São Benedito), Cândido Alves dos Santos Neto e
Luciana 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 Rosana Misae
Nagaoka Leme (Santuário Mariano Diocesano Nossa Senhora do Bom Sucesso), Levino de

O vereador
Martim Cesar
(DEM) parabeniza todos os feirantes de Pindamonhangaba, pela
passagem do “Dia
do Feirante”, que
foi comemorado no último domingo, dia 25 de
agosto, data que
marcou a realização da primeira
feira livre no país,
no Largo General V e r e a d o r M a r t i m C é s a r
Osório, em São Paulo, no ano que seja feito estudos visando
de 1914. Em junho de 2006, foi a construção de um Centro
promulgada, em Pinda, a Lei nº Comunitário, no Residencial
4.445, que oficializou e incluiu Carangola, espaço este, nea data no calendário de festas cessário para a realizações
do município. “Agradecemos de reuniões e atividades da
a todos os feirantes de nossa comunidade.
cidade, pelos produtos sempre
Cobertura da quadra
fresquinhos, como se fossem
Outro pedido do vereador
colhidos na hora. Parabenizo os Martim Cesar ao Executivo, é
vendedores de folhagens, ovos, a realização de estudos visando
leguminosas, frutas, pastéis e a construção de uma cobertura
caldo de cana, entre outros, na quadra poliesportiva do Cacolocando a Câmara Municipal rangola, localizada na avenida
à inteira disposição sempre Dr. Georg Heiduscka, esquina
que precisarem”, enfatiza o com a rua Dr. Moacyr da Rocha
vereador Martim Cesar.
Leão. O vereador justifica seu
Infraestrutura
pedido, no fato de promover
O vereador Martim Cesar uma melhor qualidade de vida
solicitou ao Poder Executivo, aos esportistas.

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).
Cal agradece aos oradores
oficiais da Sessão Solene,
Daniel Lázaro da Silva e Teresinha Cristina Monte Sião
da Silva, da Paróquia Santa
Teresinha do Menino Jesus
de Campos do Jordão que são
coordenadores Diocesano da
Pastoral da Família de Taubaté
e também ao casal coordenador do Decanato Cristo Rei
de Pindamonhangaba, José
Menino Silvério e Rosângela
Bento Silvério e a todas as
paróquias que prontamente
indicaram seus casais para
serem homenageados.

Fale com o Vereador Cal

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

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.

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.
Assessoria de Comunicação/CVP

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

Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP

Quadra

da avenida

Doutor Georg Heiduscka,

no

Carangola,

que o vereador

Martim Cesar

reivindica a cobertura

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

TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, terça-feira, 27 de agosto de 2013

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Professor Osvaldo participa Finalização da duplicação da N.S. Ricardo Piorino
de Audiência Pública que
Bom Sucesso é preocupação
solicita Plano de
discutiu Plano de Saneamento de Roderley Miotto
Saneamento Básico
O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
participou no último dia 21 da
Audiência Pública que apresentou e discutiu o Plano Municipal
de Saneamento de Pindamonhangaba, em atendimento
ao artigo 19 da Lei Federal nº
11.445 de 05 de janeiro de 2007.
Na oportunidade, o vereador
professor Osvaldo sabatinou
a SABESP - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo, com relação ao
serviço prestado pela empresa
na cidade.
O vereador questionou sobre
a água coletada e tratada, que é
desperdiçada antes de chegar
nas residências. A empresa
informou que cerca de 30% é
perdida através de vazamentos
e que deverá efetuar a troca de
todo o ramal da cidade, visando
reduzir esta perda para pelo
menos 25%.
Outro questionamento do
vereador Professor Osvaldo
foi com relação à estação de
tratamento de esgoto, no bairro
do Bosque, que há alguns anos
transbordou e inundou várias residências na região, qual medida
que foi tomada para que esse fato
não ocorra mais. De acordo com
o diretor da Sabesp, o problema
foi ocasionado pelas chuvas em
2009, quando o aumento do
nível do rio Paraíba, contribuiu
para que as águas retornassem
para a lagoa do Crispim. Foi
alterado os equipamentos, e instalados extravasores e válvulas
de contenção que impedem o
retorno das águas para a lagoa.
O vereador também perguntou sobre os diversos bairros de
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“Estamos aguardando resposta do
Poder Executivo”
Assessoria de Comunicação/CVP

Vereador Professor Osvaldo

Pindamonhangaba que não possuem rede coletora de esgoto,
como o Recanto do Sol, Bom
Sucesso, entre outros, o que a
empresa tem feito para resolver
este problema. Em resposta, foi
explicado que a empresa está realizando um tratamento isolado,
através de poços, como o que
está sendo instalado no bairro
do Ribeirão Grande.
O vereador Professor Osvaldo também questionou
sobre a preservação dos rios do
município, afluentes do rio Paraíba, e a Sabesp informou que
periodicamente são realizadas
palestras para crianças, onde são
enfatizados a conscientização e
a preservação dos rios.
“Acredito que os questionamentos poderiam ser respondidos com maior clareza, para
ser retransmitidas à população,
que é a mais afetada com essas
decisões. Vou continuar na
luta para que o contrato e as
melhorias sejam cumpridas, e
que a população tenha um serviço de saneamento básico de
qualidade”, destaca 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

Toninho da Farmácia
solicita melhorias para
o bairro do Crispim

Vereador Roderley Miotto

A duplicação da avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, na
entrada/saída do município já está
em fase final porém é nítido aos
que por ali trafegam algumas irregularidades na obra. Preocupado
com esta situação e com a fiscalização e segurança dos munícipes
e visitantes da cidade, o vereador
Roderley Miotto (PSDB) encaminhou ontem, segunda-feira, dia
26, um requerimento ao Prefeito,
juntamente com cópia aos Secretários de Obras, de Planejamento,
ao Engenheiro responsável e
também ao Governo do Estado
– a obra é de responsabilidade
deles –, cobrando com urgência
informações.
A realidade é que, atualmente
há apenas iluminação em um
lado da pista, tornando durante
às noites a via perigosa; houve o
fechamento do acesso de entrada
e saída dos moradores do bairro
Vila Verde que vêm do sentido
Dutra, o que dificulta o acesso que
agora só é feito pelo bairro Bela
Vista para quem vem da cidade;
quem sai destes bairros só há uma
via de acesso, próxima a rotatória
do João do Pulo, onde já houve
acidentes pelo acesso de veículos
no local; não há ciclovias em

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

Magrão quer providências
para canalizar água despejada
em área verde no Crispim
Assessoria de Comunicação/CVP

Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP

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.

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

toda a extensão da via. “Sabemos
do grande índice do tráfego na
avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso, e a atual situação tem
causado transtornos à estes. Muitos funcionários das empresas
do Distrito Industrial utilizam a
bicicleta como meio de transporte
para ir e vir dos seus serviços e
sem a ciclovia se torna muito
perigoso esse percurso”, ressalta
o parlamentar, que ainda destaca
a importância de se proporcionar
adequações aos ciclistas, sendo a
bicicleta um meio saudável e de
benefícios a saúde de todos.
Como uma obra de implantação do Governo do Estado, a
intenção do vereador é que estas
irregularidades precisam ser verificadas, cobradas e resolvidas
antes que a obra seja concluída.
“Se a obra é encerrada as necessidades e reparos ficam à custo e
responsabilidade da Prefeitura,
gerando ainda mais desgastes e,
principalmente custos”, ressalta
Roderley Miotto.
O vereador aguarda um
retorno e posicionamento do
Executivo quanto ao desfecho
desse impasse, de modo a proporcionar segurança e estabilidade à
população.

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

Durante a última sessão de Câmara, o Presidente do Legislativo,
vereador Ricardo Piorino (PDT), apresentou
requerimento, aprovado
por unanimidade, solicitando informações junto
a Administração acerca
da criação de um Plano
de Saneamento Básico,
conforme determina a
legislação vigente.
Segundo o vereador,
tal solicitação é necessária para evitar a nulidade
frente as contratações de
empresas que cuidarão
dos resíduos sólidos.
“Aguardamos a resposta

do Poder Executivo dentro do prazo regimental”,
ressaltou Piorino.
Av. General
Júlio Salgado/Tabaú
Preocupado com o
confuso e perigoso tráfego de veículos no local, o vereador solicitou
estudos e providências
junto ao departamento
de Trânsito com a finalidade de corrigir a
atual situação. “Acredito que, por se tratar de
uma avenida estreita e
muito movimentada, a
mão dupla terá que ser
interrompida”, finalizou
o vereador.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Câmara sedia abertura da
Semana Nacional da Família
Durante o evento serão homenageados casais
das Paróquias do município e região

Vereador Magrão,
da TV Band Vale

com uma amostra da água, concede entrevista ao jornalista

O vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS) foi
procurado pelos moradores do
Crispim, na manhã da terçafeira, dia 20 e a representante
do bairro, Sra. Vilma informou
ao vereador que a Prefeitura
retirou cerca de 52 tubos de
concreto que estavam colocados provisoriamente na calçada da rua Argemiro Cypriano
de Oliveira. Os tubos seriam
utilizados na canalização da
água que está sendo despejada
em uma área verde do Crispim.
Segundo informações fornecidas pela Prefeitura à moradora, a canalização não será
mais feita devido a área ser de
preservação e estar próximo a
uma nascente. Não satisfeitos
com a posição da Prefeitura, os
moradores procuraram o vereador Magrão, que prontamente
esteve no local para levantar
novas informações e procurar
uma solução para atender a
população do Crispim.
No período da tarde, Magrão esteve em reunião com
os moradores e posteriormente
entrou em contato com o Ge-

Tony Bleid

rente de Divisão da Sabesp,
José Fonseca Marcondes Júnior que prontamente solicitou
o envio de uma equipe técnica
para o Crispim. O vereador
acompanhou a coleta da água
- realizada pelo funcionário
Aroldo, da Sabesp - sendo
que a amostra do líquido será
analisada para saber de onde
está vindo esta água, pois os
moradores alegam que deve
ser de esgoto, pois causa
um cheiro horrível. Também
esteve presente o Diretor de
Licenciamento Ambiental
e Urbanismo da Prefeitura,
Edargê Marcondes Filho.
“Estive no local juntamente
com os moradores e técnicos
da Sabesp e da Prefeitura para
tentar uma solução para este
caso. Uma moradora nos informou que os tubos já estavam
no local para fazer a canalização. Gostaria de saber o que
mudou? O porquê não se pode
canalizar? E se realmente não
puder ser feita a canalização,
qual solução a Prefeitura irá
tomar?”, indagou o vereador
Magrão.

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

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba realiza na
próxima quarta-feira, dia 28 de agosto, a Sessão Solene em
comemoração e abertura da “Semana Nacional da Família”,
tradição no município.
A solenidade, marcada para às 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 (PTB). Na ocasião, 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 a população, conta com a participação da sociedade para prestigiar a solenidade.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse:

www.camarapinda.sp.gov.br

Assessoria

de

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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Imperial bate o Independente
Rafael Terror faz gol que
pode classiﬁcar Corinthians e times vão repetir confronto
Odirley Pereira

O centroavante Rafael
Terror marcou o gol da vitória do Corinthians sobre o
Andrada no domingo (25),
pela Primeira Divisão. O gol
pode levar o Timão à próxima fase da competição.

Terra dos Ipês
ﬁca de fora;
Cantareira se
classiﬁca
A vitória de 3 a 0 do Terra
dos Ipês sobre o Araretama,
no domingo (25), quase classiﬁcou a equipe de Moreira
César para as quartas de ﬁnal
da Primeira. Isso porque o
Cantareira venceu o Jardim
Cristina por 2 a 1 e obteve a
vaga.
Resultados da rodada
Ipê II 0 x 3 Sapopemba
A Mil Por Hora 1 x 0 Real
Esperança
Bandeirante 0 x 3
Ferroviária

Aﬁzp goleia
Ramos e
encara o
Cidade Nova

Rafael Terror, centroavante do Corinthians

Mais informações sobre a Primeira Divisão
Sapopemba, Areião, Araretama, Cantareira e A Mil Por Hora estão classiﬁcados para a próxima fase. A Mil Por Hora e Cantareira se enfrentam nas quartas-de-ﬁnal.
Os outros jogos e equipes ainda serão deﬁnidos. Isso porque
precisa haver mais 12 minutos de partida entre Ferroviária e
100 Nome e o resultado interfere na pontuação destes times
e também na situação de Real Esperança e Corinthians. Além
disso, há recursos, contra-recursos e ações a serem julgadas
pela Liga de Futebol.

A goleada de 4 de 0 do
Aﬁzp sobre o Ramos deixou o time treinado por Mi
na liderança do grupo A do
Cinquentão com 19 pontos. Agora a equipe vai ter a
vantagem de decidir em casa
e jogar por dois resultados
iguais contra o Cidade Nova
nas semiﬁnais.

Nadadores de Pinda brilham na Seleção
Marcos Vinício Cuba

Os nadadores Matheus e Ruan treinam lado a lado quando possível e se apoiam

MARCOS VINÍCIO CUBA
Na natação, as conquistas
podem ser consideradas apenas individuais, no entanto,
no caso de Pindamonhangaba
a união faz a diferença e dois
atletas conquistaram espaço na
seleção brasileira.
Ruan Felipe Lima de Souza foi convocado quinta-feira
(22), e Matheus Henrique da
Silva retornou recentemente do
Canadá. Os atletas da “Princesa

do Norte” integram a seleção
brasileira paraolímpica.
Souza aﬁrma que ﬁcou
muito feliz com a convocação e quase não dormiu depois que recebeu a notícia.
Ele esperou dois meses e
meio para sair a convocação.
Ele nada 400 metros livre,
200 medley, 100 livre e 100
costas, mas ainda não há informação de qual prova irá
participar nos Jogos Mun-

diais, que serão promovidos
entre os dias 13 e 23 de setembro em Iwas, na Holanda.
“Vou para fazer a classiﬁcação internacional que ainda não tenho e espero o ano
que vem integrar a seleção
permanente. Para conquistar
esta vaga ﬁz treinos intensivos e ao lado do Matheus,
um sempre ajuda o outro e
dá apoio. Agradeço a minha
família, minha namorada,

Israel Dias

O Imperial bateu o Independente por 2 a 0 no domingo (25), e agora os times vão
repetir o confronto na semiﬁnal do Cinquentão. Serão
dois jogos e o Independente
terá a vantagem de decidir
em casa e atuar por dois resultados iguais.

minha sogra, amigos, meus
patrocinadores, minha nutricionista e aos meus treinadores”, disse Souza.
Entre os dias 12 e 18 de
agosto, Silva participou do
Campeonato Mundial de Natação no Canadá. Foi a primeira prova absoluta, sem
separação por idade, que
competiu e diz que foi muito
válida pelo aprendizado.
“Procuramos
sempre
aprender com as coisas boas,
mas, às vezes, acontece algo
que não está nos planos. É
muito importante e gratiﬁcante ver que todo o esforço que eu e o Ruan fazemos
está sendo recompensado. É
muito bom ter dois representantes de Pinda na seleção,
isso dá vontade de treinar
mais para chegar mais longe”. Silva agradece aos professores, amigos, família e
a todos que torcem pelo seu
sucesso.
Os nadadores Souza e
Silva contam com o apoio
da Prefeitura de Pindamonhangaba e do Ministério dos
Esportes. Silva ainda recebe
auxílio do Governo de São
Paulo. Ambos atletas também possuem patrocinadores
privados.

Mauro e Caju integram o Imperial
Resultados do Cinquentão
Maricá
2 x 5 Campo Alegre
Cidade Nova
1 x 2 Estrela
Fim de Carreira 0 x 4 Flamengo

Na edição de sexta-feira, a Tribuna
trará um especial sobre os times que se
enfrentam no Cinquentão.

Pinda bate Atlético de São
José em jogo com direito a
estrelismo de árbitro
MARCOS VINÍCIO CUBA
O futebol masculino pindense, categoria Sub 17, enfrenta a equipe de Mogi das
Cruzes nesta quinta-feira
(29), pela XXIX Copa da
Associação Paulista. No último sábado (24), a seleção
da “Princesa do Norte” bateu
o Atlético, de São José dos
Campos.
A partida teve direito a estrelismo por parte do árbitro,
que recebeu o ‘carinho’ da
torcida o tempo todo. O árbi-

tro Josenildo Bezerra, auxiliado por Geovar dos Santos
e Márcio Justino, impôs em
campo o autoritarismo, gritando por várias vezes com
os atletas e ameaçando as
comissões técnicas de expulsão, por reclamarem da arbitragem.
Placar ﬁnal 4 x 1, o quarto
gol veio numa cobrança de
falta, após uma forte entrada do joseense. A equipe de
Pindamonhangaba é líder no
grupo C da Copa.
Divulgação

A equipe pindense não deu chances para o Atlético,
de São José dos Campos, e é a líder no grupo C

Representantes da cidade nos Jori participam de reunião
MARCOS VINÍCIO CUBA
A delegação que vai
representar Pindamonhangaba nos XVII Jori – Jogos Regionais do Idoso
- participou da primeira
reunião no auditório do
Executivo. Os atletas da
Melhor Idade puderam
conhecer a equipe que irá
acompanhá-los durante a
competição.
Todos os atletas inscritos para defender a bandeira da “Princesa do Norte”
nos Jori foram cadastrados
no site do evento e poderão
representar apenas um município. Além disso, todos
farão exames médicos.
Em breve, a Secretaria

de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pindamonhangaba
fará mais uma reunião com
os atletas, desta vez para a
entrega dos kits, recomendações e mais orientações sobre
os locais de competição e horários de saída para a vizinha
cidade de Taubaté.
Os Jogos Regionais do
Idoso contam com participantes veteranos e ‘bixos’, casos
de Josephina Assoni Pereira,
na coreograﬁa, e Maria do
Carmo Salles do Carmo, na
equipe de voleibol.
Josephina defende a bandeira pindense há mais de
dez anos e, aos 77 anos,
promete que a coreografia a ser apresentada pro-

mete agradar e encantar o
público. Ela destaca que
o coletivo está ensaiando
bastante. “É com muito
prazer que participo dos
Jori e fui atraída para fazer coreograﬁa porque dançar é muito bom”.
Maria revela que vai entrar em quadra para ganhar,
não apenas para competir.
Ela destaca que começou a
treinar vôlei por motivos de
saúde e como sempre gostou
desta modalidade, resolveu
praticá-la, porque na juventude era proibida pela mãe.
“Quero participar por muitos anos ainda dos Jori, se
Deus quiser até os 80 anos”,
ﬁnaliza Maria.

Marcos Vinício Cuba

A delegação participará de uma nova reunião para receber os kits e orientações

