Prefeitura e PM traçam
ações para segurança

Cíntia Martins

Uma das ações para aumentar a segurança na cidade será a utilização do programa Atividade Delegada, desenvolvido pela Polícia
Militar em parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba.
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Mão única nas ruas dos Andradas
e Gal. Júlio Salgado facilita trânsito
Marcos Vinício Cuba

Os motoristas de Pindamonhangaba devem
ficar atentos com as mudanças em trechos das
ruas dos Andradas e General Júlio Salgado a partir

de sábado (31). De acordo
com o Departamento de
Trânsito, algumas áreas
dos dois pontos passarão a
ser mão-única, facilitando a fluidez do tráfego.
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Palestra encerra Semana
da Saúde do Homem
Marcos Vinício Cuba

Cruzamento da Gal. Julio Salagado com Cônego Tobias será um dos pontos mais beneﬁciados com alteração

Semiﬁnais do
Cinquentão
começam
no domingo

Moreira
César recebe
desﬁle cívico
dia 1º

Pessoas com
Deﬁciência
serão
capacitadas

A Polícia Militar prendeu três ladrões em um
quarto, sendo um menor e
dois adultos na cama, debaixo do cobertor.

As duas primeiras
partidas das semifinais do
Cinquentão acontecem no
domingo, às 8h30. Em um
confronto o Cidade Nova
recebe a Afizp; no outro,
Imperial e Independente
se enfrentam na Novelis.

Os desfiles em comemoração à Independência do Brasil começam no
domingo (1º/9), a partir
das 8 horas, na avenida
das Margaridas, no Vale
das Acácias, Distrito de
Moreira César.

O prazo para as inscrições do curso de Assistente Administrativo para
Pessoas com Deficiência
termina nesta sexta-feira
(30). São 20 vagas e o
curso terá 230 horas de
duração.

Polícia 4

Futebol 16
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Segundo Caderno

Ladrões
pegos na
cama,
embaixo do
cobertor

Pinda realiza primeiro casamento homossexual
Ana Camila Campos

Pela primeira vez Pindamonhangaba celebrará o
casamento de duas pessoas do mesmo sexo. A cerimônia acontece no sábado (31), no Cartório de Registro Civil, entre Katy (Evandro) e Bruno.
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Prefeitura combate o fumo
A Prefeitura de Pinda está realizando uma campanha
de combate ao fumo. A ação visa orientar a população
sobre os riscos do uso do tabaco, tanto para fumantes
quanto para seus amigos e familiares.
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Katy e Bruno vão se casar no sábado (31)

previsão do tempo
SEXTA-FEIRA - 30/8
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

10ºC
28ºC

SÁBADO - 31/8
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

12ºC
29ºC

DOMINGO - 1º/9
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

13ºC
28ºC

SEGUNDA-FEIRA 2/9
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

15ºC
19ºC
CPTEC INPE

As atividades da Semana da Saúde do Homem
terminam na sexta-feira (30) com uma palestra
sobre autoestima, além de atendimentos médicos. Desde o início da semana, aproximadamente
200 homens compareceram à unidade de saúde
para serem atendidos com atividades programaPágina 3
das especialmente para eles.

Moradores do Mandu querem
quadra poliesportiva e
pavimentação asfáltica
Página 3

Ferrô e 100 Nome
jogam por 13 minutos
Os 13 minutos mais importantes da Primeira Divisão acontecem no domingo
(1º/9), às 10h30, no Boa Vista, entre Ferroviária e 100

Nome. O alviverde contará
com um jogador a menos; já
o 100 Nome não poderá contar com 4 atletas.
Futebol 16
Odirley Pereira
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Editorial
O mal e vicioso hábito do cigarro
Foi-se o tempo em que exibir um cigarro era um gesto atraente. Aliás, nunca foi. O que existiam eram exemplos de pessoas
bem sucedidas com cigarro, cachimbo ou charuto na boca.
Aqui no Brasil, era de impressionar ver Roberto e Erasmo Carlos cantando, bebendo e, até, fumando, o mesmo
aconteceria anos depois com o galã das mulheres, hoje de
meia idade, Fábio Junior. Mas os que arrancavam suspiros
de verdade eram Clint Eastwood e Robert Redford. Assim
como eles, outros mitos como James Franco (James Dean)
com seu Marlboro ao dirigir um Mustang conversível ou com
Marlon Brando, o lendário ‘Poderoso Chefão’ Vito Corleone.
Mas nada era mais glamouroso e inspirador do que Sean
Connery dizendo ‘Bond, James Bond’, e expirando aquela
fumaça branca no seu primeiro ﬁlme como o espião britânico, “007 contra Dr. No”. Satânico Dr. No. Assim como o
cigarro.
Aquele montinho de fumo envolto em um pedaço de
papel possui mais de 5 mil sustâncias tóxicas que levam o
sujeito ‘inspirador’, aquele que inspira à morte. Na maioria
das vezes, morte lenta e sofrida.
O que pode ter de bom naquele pequeno veneno? Centenas de substâncias viciantes que ‘dopam’ a pessoa. Sensação de bem-estar e de prazer – uma verdadeira droga.
Como tal, deve ser combatida. São Paulo foi o primeiro
estado a proibir fumar em ambiente fechado, isso em 2009.
A medida motivou outras unidades da Federação a fazerem
o mesmo. Em 2011, o Governo Federal proibiu os fumódromos, áreas isoladas e até mesmo abertas, em bares,
restaurantes ou qualquer outro estabelecimento. Mais uma
medida que ajuda a combater o vício.
Ainda com toda legislação existem pessoas que fumam
e arrumam meios para escapar da ﬁscalização. Maior ﬁscal é o não fumante ou fumante passivo, que sente o odor
desagradável da fumaça e inala aquele ar venenoso. Esse,
mesmo se no local não houver placa, que é determinada por
lei, vai ‘dar um toque’ no ‘criminoso’.
Aliás, as pessoas físicas são as primeiras a reclamar e
promover ações contra o cigarro, bem como as instituições
não governamentais. A imagem de pessoas em estado terminal e aviso de que o produto é nocivo à saúde não foi
uma iniciativa do Estado, e sim das empresas produtoras
de cigarro. Isso começou nos Estados Unidos e se espalhou
pelo mundo. Ao exibirem alertas sobre o mal do cigarro, as
companhias conseguem amenizar e até ganhar causas na
Justiça quando indivíduos ou seus familiares querem processar a indústria do tabaco.
A própria proibição de exibição das marcas de cigarros
em carros de Fórmula 1 de alguns países ou outros eventos
esportivos se iniciou com manifestação de outros patrocinadores, posteriormente algumas nações vetaram. No Brasil
há de se conhecer que a proibição das propagandas, especialmente na TV, foi a principal campanha.
Aliás, no país, caiu o número de fumantes nas últimas
décadas. Porém não pode ser classiﬁcada como uma redução acentuada. A proporção é que diminui. Uma pesquisa
do Instituto Nacional de Câncer (Inca) revelou que a taxa de
tabagismo no país foi reduzida em quase 50% nos últimos
25 anos. Hoje é de 16,8% da população – cerca de 33 dos
197 milhões de brasileiros. Há 25 anos, éramos 140 milhões
e aproximadamente 43 milhões, 31% dos habitantes fumavam. Pindamonhangaba, com aproximadamente 150 mil
moradores, tem 25 mil fumantes. Muita gente. Até por isso
e, sobretudo pelos males do cigarro, que a Prefeitura cria
uma nova campanha de conscientização.
Com tanta imposição, leis, gente reclamando, hálito
ruim, roupas fedidas e agressão à saúde, vale a pena fumar?

Datas Comemorativas
Veja o que se comemora hoje, dia 30
de agosto, e nos dias seguintes:
30/8 – Dia do Vendedor Lojista, Dia de São Gaudêncio.
31/8 – Dia do Nutricionista, Dia Nacional do Outdoor.
1º/9 – Início da Semana da Pátria , Dia do Caixeiro Viajante, Dia do Professor
de Educação Física.
2/9 – Dia do Livro Infantil, Dia do Florista, Dia do Repórter Fotográﬁco.
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Moreira César terá desﬁle cívico no domingo
Os desﬁles em comemoração
à Independência do Brasil terão
início em Pindamonhangaba neste
domingo (1º/9), no Distrito de Moreira César. Os representantes das
instituições educacionais, religio-

Almoço
italiano na
Transitória
Foto ilustrativa

A Casa Transitória Fabiano
de Cristo realiza, neste domingo
(1º/9), o almoço italiano, a partir
das 12h30, a R$ 31,90 o quilo. A
compra antecipada tem desconto
de 5%. Entre os pratos do cardápio,
estão: lasanha à bolonhesa, canelone de presunto e queijo, rondele
de espinafre, conchas ao gorgonzola, nhoque ao ragu, espaguete
ao sugo e ao alho e óleo, fetuttini
ao pesto, osso buco, lombinho ao
cogumelo, ﬁlé à parmegiana, peixe
crocante, berinjela à marguerita,
brusqueta caprese, polenta e outros, além de mais de dez tipos de
salada. A Casa Transitória ﬁca na
rua Guaratinguetá, 555, Crispim.
Telefone 3642-6277.

sas, civis e militares desﬁlarão pela
avenida das Margaridas, no Vale
das Acácias, a partir das 8h30. Antes da parada, haverá a cerimônia
de hasteamento das bandeiras, no
mesmo local, às 8 horas.

De acordo com informações
da Secretaria de Educação da Prefeitura, as escolas municipais irão
desﬁlar e seus alunos estarão de
calça jeans ou cor escura e camiseta branca ou cinza. Todos serão

acompanhados por professores.
O desﬁle cívico da região central
da cidade será realizado no dia 7 de
setembro, neste ano na via Expressa, devido às obras da avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso.

Escola da Família comemora 10 anos
O Programa Escola da Família promoverá um evento para
comemorar os seus 10 anos de
existência no Estado de São
Paulo. A cerimonia acontece dia
31 de agosto, às 9 horas, no Largo do Quartel.
O evento é aberto à população e oferece diversas atividades
como: produções de brinquedos
com materiais reutilizados, exposições dos trabalhos das escolas,

oﬁcinas de artesanatos, apresentações de dança, bandas, grupos
de música, distribuição de mudas
de plantas, além de muita diversão. Na ocasião, a comunidade
local ainda poderá aproveitar
dos serviços oferecidos pelo Eixo
Saúde do Programa Escola da
Família (aferição de pressão e
odontomóvel da Unitau).
Há dez anos, o Programa Escola da Família disponibiliza ati-

vidades socioculturais para toda
comunidade do Estado de São
Paulo, nos quatro eixos: cultura,
trabalho, saúde e esporte. Utilizando espaços e equipamentos
das escolas estaduais aos sábados e domingos com o propósito
de atrair os jovens e suas famílias para um espaço voltado à
prática da cidadania, o programa
desenvolve oﬁcinas e projetos
sociais.

EDUTRAN EM AÇÃO
Nesta semana, a equipe
de educação no trânsito, do
Departamento de Trânsito da
Prefeitura, esteve no colégio
Bom Jesus Externato para
uma série de atividades com
os alunos. Com o grupo da

Educação Infantil foi realizada
uma peça teatral com fantoche
e para o Ensino Fundamental
foi dada uma aula sobre trânsito, com demonstração das
placas de trânsito, do semáforo e do semáforo de pedestre.

A equipe do Edutran realiza
palestras e ações educativas
para escolas e empresas da
cidade, mediante agendamento, visando mudar atitudes e
conscientizar para um trânsito
melhor no município.
Divulgação

Aulas de
dança de
salão
Terão início no dia 4 de setembro as aulas de dança de salão
com o professor Cláudio Gaude, no
clube da Associação dos Servidores Públicos Municipais. As aulas
serão às quartas e quintas-feiras,
das 19 às 21 horas, com mensalidade a R$40. Associados e dependentes não pagam. As inscrições
estão abertas e podem ser feitas
na sede da Associação, que ﬁca na
rua Marechal Deodoro da Fonseca,
43, centro.

Jantar árabe
na Casa da
Amizade

Foto ilustrativa

Semana de Mobilização pela Educação
A Semana de Mobilização
pela Educação será realizada
paelo Comitê de Mobilização,
no auditório do Centro Clínico da Fapi/Funvic (centro), no
dia 5 de setembro, das 8 às 16
horas, e no dia 6, das 8 às 12

horas. Na ocasião, serão homenageados a escola municipal Joaquim Pereira da Silva,
do bairro Mantiqueira, por ter
sido premiada no Prêmio Gestão Escolar entre todas de Pindamonhangaba, incluindo es-

colas estaduais e municipais,
e as duas unidades do NAP Núcleo de Apoio Psicopedagógico, também da Secretaria de
Educação da Prefeitura, pelo
excelente serviço prestado às
crianças especiais.

Ferroviária realiza Passeio Ciclístico
A Casa da Amizade realiza, na
sexta-feira (30), a partir das 20 horas, um jantar árabe, sob o comando de Neusa Baruki Samaha e Celia Kalil Patah, com apresentação
de dança do ventre com o grupo
Yala Bina. Fazem parte do cardápio, pratos como arroz marroquino,
arroz com letria, quibe assado e
cru, charuto de repolho, cafta, homus (pasta de grão de bico), babaganuchi (pasta de berinjela), malabi (creme com calda de damasco),
entre outras delícias. Será R$35
por pessoa, com bebidas à parte. A
Casa da Amizade ﬁca na rua Itália,
320, Parque das Nações.

Festa de São
Peregrino
Continua acontecendo a 3ª
Festa de São Peregrino, realizada
pela comunidade Santíssima Trindade da paróquia São Cristóvão.
O evento teve início na quarta-feira (28), com a realização do tríduo preparatório.
Nesta sexta-feira (30), haverá missa às 19 horas, seguida de
bingo e de quermesse, no salão da
comunidade, no bairro Delta.
No sábado (31), dia da festa,
haverá Santa Missa às 18 horas.

A Ferroviária realiza, no dia
15 de setembro, um passeio
ciclístico beneficente em prol
da campanha contra poliomielite do Rotary Clube. As
inscrições estão abertas e devem ser feitas na tesouraria do
clube a R$5 mais um quilo de
alimento. O evento é aberto a
sócios e não sócios. Após a

Foto ilustrativa

Plenária solene 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:
Lançamento do livro Grandes
Escritores do Vale do Paraíba,
obra organizada por Alexandre
Marcos Lourenço; palestra que terá
como tema o título do livro: Gran-

des Escritores do Vale do Paraíba:
um brevilóquio, e palestrante Alexandre Marcos Lourenço Barbosa;
homenagem póstuma a Luiz Carlos
Loberto “Cacaio”; 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.

inscrição, é preciso guardar
o comprovante para retirar a
camiseta no dia. Haverá premiação e sorteio para os participantes: ciclista mais idoso,
equipe com maior número de
integrantes, bicicleta mais enfeitada, ciclista com a melhor
fantasia. Outras informações no
site www.aaferroviaria.com.br

Feira sobre
proﬁssões
O Colégio Anglo Pindamonhangaba realiza nesta sexta-feira o XI
Encontro de Proﬁssões. No evento
os alunos podem conversar com
proﬁssionais para falar sobre o
mercado de trabalho, possibilidades da proﬁssão e esclarecer dúvidas. O evento terá início às 18 horas e será sediado na unidade que
ﬁca na Dr Antônio Pinheiro Júnior.

Paineiras realiza Baile de Aniversário
O Paineiras Country Club comemora 31 anos com baile no dia
31 de agosto, sábado, às 23 horas.
A noite será animada pela Orquestra Sereneide Show, do Rio de Ja-

neiro, trazendo em seu repertório
músicas clássicas, dançantes e
de diversos ritmos para que toda
a família possa se divertir e aproveitar a noite. Reservas de mesas

para sócios e não sócios podem
ser feitas na secretaria do clube.
Informações pelos telefones 36428599 ou 3522-5356 e site: www.
paineirasclube.com.br.
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Trechos das ruas dos Andradas e
Gal. Julio Salgado terão mão única
Um trecho da rua dos
Andradas, entre as ruas Matheus Romeiro e Francisco
Glicério (lateral do Batalhão
Borba Gato) será mão única,
sentido bairro-centro, a partir
de sábado, 31 de agosto. Outra rua que ganhará área em
mão única será a General Júlio Marcondes Salgado, entre
as ruas Coronel José Francisco e Dr. Eloy Chaves. Neste
ponto o sentido único será
centro-bairro.
Assim, o condutor terá facilidade para cruzar a cidade em
um grande trecho entre as ruas
dos Andradas e Júlio Salgado,

Marcos Vinício Cuba
Desde o dia 26 de
agosto está sendo promovida a Semana da Saúde
do Homem no Araretama.
As atividades terminam
nesta sexta-feira (30), e
na ocasião haverá uma
palestra sobre autoestima
e atendimento médico.
Aproximadamente
200
homens aproveitaram os
dias dedicados a eles para
comparecer à Unidade de
Saúde da Família.
Na noite de quarta-feira (28), o público conferiu
uma palestra sobre álcool e outras drogas com
Fernando Antunes Lima,
presidente da Apamex
- Associação Amor Exigente. Na quinta-feira foi
realizada a coleta de sangue para exames de HIV,
DSTs e Hepatites.
O presidente da Apamex destacou que o
álcool é a porta de entrada para o vício e uso
de outras drogas e parabenizou a Prefeitura

Marcos Vinício Cuba

pois haverá fluidez no trânsito
com as duas ruas sequenciais.
De acordo com o Departamento de Trânsito, a medida vai organizar o fluxo de veículos na
área central, porque além da
mudança na rua dos Andradas
e Júlio Salgado, a Expedicionários e a Dr. Gustavo de Godoy já possuem mão única em
outro sentido.
O Departamento de Trânsito também instalou faixas
e placas de orientação nos
locais, informando sobre as
alterações e manterá agentes
nas ruas orientando os motoristas.

Semana da Saúde
do Homem termina
com palestra
sobre autoestima
pelo evento que ofereceu
atendimento médico e
palestras aos homens e
garante que a prevenção
é a melhor forma de cuidar da saúde.
Para o pedreiro Jorge
Cruz de Freitas, que participou das ações, conferir as palestras foi ótimo
porque aprendeu muito.
“Saúde do Homem já diz
tudo, sendo feita esta semana no horário noturno
foi excelente, porque eu
trabalho. Tenho pouco
estudo e não tenho muito
tempo para buscar o conhecimento, então tudo
que eu aprendi durante
esta semana será importante para minha vida”.
O lonador de caminhões Matias Jesus Antunes conta que assim que
ficou sabendo da Semana da Saúde do Homem
aproveitou para ir à unidade, porque é uma boa
campanha e os homens
são tratados com prioridade.
Marcos Vinício Cuba
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Com alteração, subida da rua Gal. Júlio Salgado só terá fluxo de veículos no sentido bairro

Bairro Mandu escolhe como obras quadra
poliesportiva e pavimentação asfáltica
Cintia Camargo
Muitas famílias moradoras no bairro Mandu (Projeto
Cerâmica), participaram de
um encontro com o prefeito
de Pindamonhangaba na noite da última terça-feira (27) e
escolheram duas novas obras.
Conhecedores da realidade do bairro, os munícipes puderam também esclarecer várias dúvidas em
relação à educação, criação
de cooperativas de trabalho,
construção de novas casas
no bairro e a retomada do
Projeto Cerâmica, entre outras pautas.

Para o morador Irineu Migliorini, a oportunidade de
participar desses encontros
é muito importante. “Podemos mostrar à administração
municipal nossos problemas
e também pedir as soluções,
pois conhecemos o bairro”,
afirmou o munícipe, que
também é artista plástico.
Segundo o prefeito de
Pindamonhangaba, o maior

objetivo dessas reuniões é
encontrar, junto com a população, as soluções para
as questões do dia a dia.
“Quem mora no bairro sabe
do que é necessário para o
local e os moradores acabam sendo nossos maiores
fiscais”, disse o prefeito.
Além da votação que
escolheu como obras prioritárias a construção de

uma quadra poliesportiva e o
asfalto, principalmente na entrada do Mandu, outros compromissos foram assumidos
com a população. Entre eles,
a retomada do Projeto Cerâmica, resgatando uma tradição de trabalho da população
do local e também a criação
de uma agrovila com a construção de novas casas para as
famílias residentes no local.
Cíntia Camargo

Cíntia Camargo

Irineu Migliorini

Moradores optaram por asfalto na entrada do bairro e quadra de esportes

População unida pode garantir mais segurança pública

Objetivo é conscientizar o público masculino

Cintia Camargo
Mostrar que a polícia
é a força da comunidade
e ambas podem trabalhar
juntas pelo bem de toda a
população, foi o tema do
programa “O Prefeito e
você”, da última quarta-feira (28), exibido pela rádio
Princesa.
Recebendo como convidados da Polícia Militar a
coronel Eliane Nikoluk e o
capitão Paulo Henrique Lourusso Cavalheiro, o prefeito abordou inúmeros temas
como a instalação da atividade delegada na cidade, o
que a população pode fazer
de efetivo para o combate à
criminalidade e os programas
desenvolvidos pela polícia,
entre outros.
Aproximação com
a comunidade
Atualmente, a Polícia
Militar busca uma aproximação cada vez maior com
a população. “Nós pretendemos desenvolver um trabalho

Cíntia Camargo

Prefeito e comandante da PM durante programa

onde a população possa se
envolver com nossos agentes”, afirmou a coronel, que
realizou na última semana
no Batalhão da Polícia Militar, em Taubaté, um encontro
para discutir a polícia comunitária. O prefeito de Pindamonhangaba também esteve
presente.
Uma alternativa é a polícia comunitária, onde os
vários setores da comunidade podem participar e

atuar em um trabalho de
parceria.
A Prefeitura de Pindamonhangaba também já
assinou o convênio que
vai promover na cidade a
atividade delegada, onde
policiais militares treinados e com respaldo da
Polícia Militar, poderão
desenvolver um trabalho
para controle das ações de
toda a comunidade. Segundo informações da coronel

Nikoluk, em Taubaté, após a
criação desta atividade, a criminalidade já diminuiu 85%.
“Mais do que um trabalho
ostensivo, pretendemos atuar
na prevenção, começando inclusive pelos pequenos atos
incorretos, aqueles que muitas
vezes achamos sem importância”, afirmou.
O programa ainda salientou as ações que a Polícia Militar desenvolve com crianças
e adolescentes, para evitar que
esse público tenha problemas
com o uso de drogas e outros
delitos, como o Proerd e também o “Parceiros do Amanhã”.
Para o prefeito, uma cidade com toda a infraestrutura
necessária e em crescimento
pode estimular os cuidados dos
munícipes com eles mesmos e
com o seu ambiente. “Por isso,
é necessário que todos os setores participem deste trabalho,
garantindo também a segurança dos nossos munícipes”,
afirmou.
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Ladrões são pegos embaixo do cobertor

POLÍCIA
Dois são presos em flagrante
tentativa de estelionato
Divulgação PM

O material, utilizado durante os golpes, foi encontrado com os criminosos

Na tarde de quarta-feira
(28), dois homens foram presos em flagrante no interior de
uma agência bancária da cidade por tentativa de estelionato.
Profissionais da agência
entraram em contato com a
Polícia Civil, que efetuou a
prisão.
ATS e JSP estiveram na
referida agência na última
semana na tentativa de conseguir um empréstimo consignado pelo INSS. Com
documentos falsos e se passando por pai e filho, ambos
deram entrada na documentação e já haviam assinado os
documentos.

Entretanto, na hora de registrar no sistema, funcionários
perceberam vários indícios de
que os documentos eram falsos e decidiram checar, quando
constataram sua suspeita.
Dessa forma, como sabiam que os suspeitos deveriam retornar à agência para a
retirada do dinheiro - um total
de R$ 26.550,00, solicitaram
a presença da polícia no local.
Eles foram levados ao 1º
DP. Ao serem questionados
sobre a ação, ambos admitiram a fraude, alegando que
haviam adquirido os documentos falsos na praça da Sé,
no centro de São Paulo, a um

custo de R$ 400.
No interior do veículo utilizado pelos autores, foi encontrado outro “kit” contendo documentação falsificada,
que provavelmente seria utilizada em outro “golpe”, além
de anotações de contas bancárias para distribuição do valor
subtraído nas fraudes.
Os homens foram encaminhados para o CDP de
Guaratinguetá e estão à disposição da justiça. Segundo
informações da polícia, os
dois vieram da capital e provavelmente tenham cometidos outros crimes em agências do Vale do Paraíba.

Mais um coletivo é assaltado
Divulgação

Mais um ônibus da empresa de transporte público
da cidade foi assaltado. O
fato ocorreu às 23h20 de
segunda-feira (26). O coletivo passava pelo bairro
Liberdade III, sentido garagem, quando dois passageiros deram sinal para descer,
ao mesmo tempo em que
dois outros indivíduos fizeram sinal para subir. Como
não conseguiram entrar pela
frente, um deles subiu pela
porta traseira, se dirigiu diretamente ao motorista e deu-

-lhe uma coronhada rosto.
O outro entrou pela frente
e recolheu diversos pertences
dos passageiros, como bolsa,

carteiras, cartões, documentos cadernos, dois celulares e
a quantia total de R$50, em
dinheiro.

Rapaz é assaltado ao descer do ônibus
No início da noite de segunda-feira (26), um assalto foi registrado na rodovia
Presidente Dutra- Km99, no
bairro do Una.
A vítima, MVMM, 22
anos, informou que ao descer

do ônibus e iniciar sua caminhada, foi surpreendido por
um indivíduo de bicicleta,
que parecia estar armado.
O autor a obrigou a deitar-se no chão e levou uma
mochila, cartões, documen-

tos, tablet, roupas, joias,
celular e R$22. Segundo a
vítima, não foi possível reconhecer o autor, que estava de boné e com um pano
que escondia uma parte do
rosto.

A vítima estava parada
com seu veículo em um semáforo na rua Eloy Chaves
quando três indivíduos, entre
eles um menor, efetuaram o
roubo do automóvel.
Alguns minutos após a
ação, a PM localizou o veículo abandonado no bairro
Carangola.
Informados sobre algumas
características dos autores, os
policiais iniciaram patrulhamento pelo bairro em busca
de pistas. Repentinamente,
avistaram um indivíduo que
se assemelhava à descrição e,
ao perceber a presença da polícia, tentou fugir entrando em
outra residência.

Bingo clandestino
é descoberto
e caça-níqueis
apreendidos
Durante a noite do dia
26, a PM realizou uma
operação em um bingo
clandestino que funcionava no bairro Mombaça.
No momento da chegada da PM, havia 12 pessoas no local: dois responsáveis pelo estabelecimento
e dez jogadores. Foram
apreendidos 11 caça-níqueis e todas as pessoas
que estava no local levadas ao 1º DP para prestar
depoimento e, posteriormente, serem liberadas.

Após a autorização do
proprietário, a PM entrou no
local encontrou dois dos autores embaixo do cobertor,
na cama, e o outro debaixo
da cama. No primeiro local
onde um deles foi avistado,
a polícia encontrou um revól-

ver calibre 38 escondido no
telhado.
Os três foram levados ao
1º DP e reconhecidos pela
vítima. Os dois maiores foram levados para a cadeia de
Guaratinguetá e o adolescente para a Fundação Casa.

Homem é preso acusado
de pedofilia
Na manhã do último
dia 25, uma menina de 12
anos andava pelo bairro das
Campinas para ir até a igreja. Durante o percurso, foi
abordada por um indivíduo
de moto. Com o pretexto de
solicitar informações, ele
agarrou a menina pelo braço
e a forçou a tocá-lo.
A polícia foi comunicada, iniciou patrulhamento
pelo bairro e, na avenida
José Benedito Quirino, localizou um suspeito com as
características informadas,
cujas iniciais do nome são

MO. Encaminhado para a
delegacia, ele foi reconhecido pela vítima.
Foi feita um a investigação, pois casos semelhantes
de abuso a menores por motociclista foram registrados
na delegacia.
MO será levado para a
cadeia de Guaratinguetá.

Incêndio misterioso é
registrado em fábrica
Um estabelecimento industrial na rodovia Abel Fabrício Dias, altura de Coruputuba, sofreu um incêndio.
Ao ser solicitada para atender à ocorrência, a PM
compareceu ao local, onde já se encontrava uma equipe
do Corpo de Bombeiros.
No local, não foi encontrado nenhum indício de autoria ou causa do incêndio.

Tráfico de drogas marcou o
plantão da última semana
A PM recebeu uma denúncia anônima de tráfico
de drogas no bairro Campo Alegre no final da tarde do último dia 21. Eles
foram até o local e avistaram um indivíduo em atitudes suspeitas.
Em revista, foram encontrados com o indivíduo 11 pinos de cocaína
e R$280 em dinheiro. No
mesmo instante, um veículo
Gol que passava pelo local
foi abordado pela polícia.
No veículo havia duas
pessoas. O motorista, que
estava com R$ 90 reais, e
a passageira, que estava
com R$ 77. Diante dos fa-

tos, a PM decidiu ir até a residência de ambos, onde mais
indícios da prática de tráfico
de drogas foram encontrados: uma balança de precisão na casa do condutor e R$
1.647 na casa da parceira.
Os três foram levados ao
1º DP, sendo o primeiro indiciado por tráfico de drogas
e o casal por associação ao
tráfico.
O segundo caso aconteceu no início da noite de segunda-feira (26). Policiais faziam patrulhamento de rotina
e quando passaram pela rua
Caraguatatuba perceberam
quatro indivíduos em uma
esquina que, ao avistarem a

viatura, saíram correndo.
Enquanto tentava fugir, R.A.M. jogou um
saco plástico que continha 15 pedras de crack.
O rapaz entrou em diversas residências do bairro,
entretanto, foi detido por
policiais na rua Padre Anchieta.
Após a captura, a PM
foi até a casa do jovem e,
dentro de uma gaveta, encontrou mais 12 pinos de
cocaína e duas pedras brutas de crack, com aproximadamente 50g cada.
Ele foi detido e encaminhado ao 1º DP. Os outros conseguiram fugir.
Divulgação PM

Crimes possivelmente interligados: indivíduos
roubam moto para praticar assalto
Na noite de terça-feira
(27). LGBT, 31 anos, morador da Quadra Coberta, foi assaltado no bairro
Mombaça.
Segundo ele, enquanto passava pelo local, foi
abordado por um indivíduo
armado, que anunciou o
assalto e pegou sua moto.
Em seguida, outro rapaz,
provavelmente cúmplice,
subiu na moto e ambos

seguiram sentido bairro
Campos Maia. Segundo
informações da polícia, a
moto teria sido roubada
para a prática de outros assaltos, devido à descrição
das vítimas.
Dez minutos depois,
MHSAF, 24 anos, transitava
pela avenida Francisco Lessa Jr, nas proximidades do
Maria Áurea, quando dois
indivíduos desconhecidos se

aproximaram em uma moto.
Um deles estava armado e
ameaçou o jovem, que acabou entregando cartões, documentos, um celular e R$
505, em dinheiro. Os assaltantes fugiram sem deixar
pistas e a vítima não conseguiu reconhecê-los, pois estavam utilizando capacete.
Provavelmente, as mesmas
pessoas são os autores de
ambos os assaltos.

Despachante é assaltado à luz do dia
Testemunhas que estavam
próximas ao local dos fatos
informaram que um homem,
que trajava uma camiseta da
torcida Gaviões da Fiel, depois de permanecer um bom
tempo em frente a um estabelecimento, entrou e, mediante ameaça com arma de fogo,
subtraiu o celular de um rapaz. Em seguida, anunciou o

assalto e seguiu para o fundo do estabelecimento, onde
rendeu um dos proprietários
e o agrediu com coronhadas,
obrigando-o a entregar-lhe
todo o dinheiro.
Nesse instante, outro
proprietário chegou e, percebendo o assalto, conseguiu desarmar o assaltante,
apesar do mesmo ter reagi-

do com agressividade. Infelizmente, o assalto não foi
evitado. Havia três pessoas
envolvidas no roubo, dois
fugiram em uma motocicleta e o terceiro utilizou uma
bicicleta.
No total, foram levados
aproximadamente mil reais
em dinheiro, três celulares e
documentos.

Material foi encontrado graças à denúncia anônima de tráfico no Campo Alegre

Disk Denúncia 181
O Disque Denúncia 181 é um canal de comunicação para que os cidadãos
possam fornecer informações sobre crimes e atos de violência de forma segura e anônima.
Em 2010, foram registradas 13.980 denúncias.
Você também pode contribuir com o disque denúncia. A Polícia garante anonimato da identidade. Muitos crimes já foram evitados por meio desse serviço. Ajude a sociedade a ficar mais segura.
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Projeto “Parceiros do
Amanhã” inaugura
pólo no Vila Rica
Ana Camila Campos
Com sede na Base Comunitária de Segurança de
Moreira César, no Vale das
Acácias, o projeto “Parceiros
do Amanhã” visa maior aproximação com a comunidade
com o intuito de prevenir a
entrada de jovens no mundo
do crime e no consumo de
drogas.
Para atender às necessidades da região central do
município, o projeto foi implantado em mais um bairro
da cidade, o Vila Rica. A aula
inaugural foi realizada no dia
14 de agosto.
A equipe oferece palestras
e atividades esportivas como
ferramentas de reﬂexão sobre
a vida longe do crime. No
primeiro encontro, os integrantes do programa tiveram
uma aula com uma equipe de
jiu-jitsu, liderada pelo professor Daniel Nascimento.
Segundo o comandante da
2ª Cia PM de Pinda, capitão
Cavalheiro, existe um programa de extensão do proje-

to, no qual está prevista a expansão para os bairros Pasin
e Araretama.
Atualmente, o Parceiros
do Amanhã atende mais de
100 jovens do município, desenvolvendo trabalhos baseados na prevenção, com a proposta de auxiliar na formação
de cada criança, forjando seu
caráter e sua formação familiar, escolar e religiosa.
Premiação
Em junho deste ano, o
Parceiros do Amanhã esteve
na capital paulista, recebendo
a medalha do Mérito Comunitário. A medalha, outorgada pelo Governo do Estado,
é uma forma de reconhecimento pela diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos
Humanos do Estado de São
Paulo, que contempla autoridades civis e militares que se
destacaram nesse cenário.
O projeto foi um dos escolhidos, classiﬁcado entre um dos melhores e mais
completos projetos de caráter
social do estado.
Divulgação

As atividades esportivas do projeto têm o objetivo de
afastar os jovens das drogas e do mundo do crime
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O Proerd já formou mais de 32 mil estudantes em Pinda, desta vez foram beneﬁciados alunos da Zona Leste

Proerd forma mais 340
alunos da Rede Municipal
Aiandra Alves Mariano
O Proerd - Programa
Educacional de Resistência
às Drogas e à Violência - em
Pindamonhangaba realiza, na
sexta-feira (30), a formatura
de 340 estudantes da Rede
Municipal, que participaram
do programa. Serão alunos
de escolas localizadas nos
bairros Feital, Cidade Nova,
Delta e Santa Cecília.
Serão entregues os certiﬁcados aos alunos dos 5º anos

do Ensino Fundamental, que
freqüentaram o Proerd no
primeiro semestre deste ano.
Desenvolvido pela Polícia Militar e Secretaria Estadual da Educação, o programa conta com o apoio da
Prefeitura Municipal, além
de empresas privadas e outros órgãos.
Durante a solenidade, será
feita a premiação aos alunos
que participaram de um concurso de redação sobre os as-

suntos abordados em sala de
aula.
O Proerd tem como base
o princípio da interação social, contando com muita
dinâmica de grupo. São 10
lições ao longo de um bimestre letivo. As crianças recebem um livro de apoio, com
textos que abordam noções
de cidadania, técnicas para
resistir à pressão dos companheiros, maneiras de lidar
com o estresse, bem como a

promoção da autoestima. No
ﬁnal é feita uma solenidade
de formatura, ocasião em que
o aluno presta o seu compromisso e recebe o diploma.
Desde 1999, quando foi
implantado em Pindamonhangaba, o Proerd já atendeu 32.540 crianças no município.
A solenidade de formatura acontece no ginásio de
esportes do bairro Cidade
Nova, a partir das 10 horas.

Cintia Camargo

Pinda
incentiva
o combate ao fumo
MARCOS VINÍCIO CUBA
O dia 29 de agosto é dedicado ao combate ao fumo e em Pindamonhangaba a Prefeitura
incentiva as ações contra
o tabagismo. O cigarro
mata, anualmente, mais
que outras drogas e, além
disso, acomete a saúde
de milhares de brasileiros. Não utilizar o tabaco é uma forma de amar
a si e aos próximos, pois
se evita uma série de problemas de saúde.
Com a campanha
“Cigarro, um crime contra você mesmo”, a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Saúde e
Assistência Social, busca fazer com que os fumantes se conscientizem
sobre os riscos que estão correndo. Além de
se prejudicar, muitas vezes os familiares também sofrem, seja com
as doenças dos parentes
fumantes, ou como “fumantes passivos”.
Benedicto Antonio

Pereira, 63 anos, começou a fumar aos 11 anos
de idade e fez uso do tabaco até os 37 anos. Ele
conta que resolveu parar
porque estava preocupado com a saúde e sentia
que não estava fazendo
bem às pessoas próximas, que reclamavam da
fumaça e do cheiro.
“Fumante é folgado e
não percebe, as pessoas
próximas reclamam do
cheiro e da fumaça. Aos
ﬁnais de semana, às vezes, eu fumava de duas a
três carteiras por dia, resolvi parar e tive muitos
benefícios”, aponta Pereira.
Entre os benefícios
Pereira aﬁrma que começou a sentir o gosto das comidas, respirar
melhor, acabaram-se as
reclamações das pessoas próximas e teve uma
grande economia, pois
o cigarro era um gasto
desnecessário.
Informações do Ministério da Saúde
Segundo as informa-

ções do Portal Saúde,
uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou
que houve redução do
número de fumantes passivos. A parcela da população brasileira acima de
18 anos que fuma caiu
20% nos últimos seis
anos.
Apesar da queda, a
frequência maior permanece entre os homens: o
número passou de 19%
(2006) para 15% (2012).
Entre as mulheres o índice caiu de 12% (2006)
para 9% (2012).
FUMO PASSIVO –
A pesquisa revelou a redução na frequência de
fumantes passivos no
domicílio, que passou de
12% para 10% em 2012,
conforme mostra a pesquisa. Também houve
diminuição de fumantes passivos no local de
trabalho. O índice passou de 12% para 10%. E
continua em queda a frequência de homens que
fumam 20 ou mais cigarros por dia 6% para 5%.

Jovens músicos e proﬁssionais experientes executaram obras conhecidas

Corporação Musical
Euterpe comemora 188 anos
Cintia Martins Camargo
Considerada uma das
bandas mais antigas do Brasil – já que não interrompeu
suas atividades desde sua
criação – a Corporação Musical Euterpe completou no
dia 22 de agosto, 188 anos
de existência.
Para comemorar a data, a
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Educação e Cultura, realizou na Associação Atlética
Ferroviária, uma noite de
música e poesia para que a
Corporação Musical Euterpe
apresentasse composições
dos mais variados gêneros.
Na ocasião, além da
composição adulta da banda, também os jovens aprendizes da corporação se
apresentaram, mostrando o

quanto o ensino da música
faz diferença na vida deles.
O presidente da banda,
maestro Marcos Roberto de
Sousa, conﬁrma essa informação. “Nosso objetivo é
promover a interação entre
os jovens que participam da
banda, mostrando que eles
podem aprender novas informações e valores através
da música e do contato com
outras pessoas”, salientou o
maestro.
Também conhecida como
“a Furiosa”, a Euterpe participa de muitos eventos importantes tanto em Pindamonhangaba como em várias
cidades do Vale do Paraíba e
ainda em outros estados.
Parceria que dá certo
Segundo
informações
do prefeito, “a Prefeitura

de Pindamonhangaba é parceira da banda, destinando
benefícios que auxiliam o
trabalho da Corporação Euterpe, o que pode criar um
novo estilo de vida a quem
participa destes encontros”.
O maestro da Euterpe
também estará participando
do programa “O Prefeito e
você”, onde comentará sobre todo o trabalho da banda. Vale lembrar que a Corporação Musical Euterpe
tem participantes com idade
a partir de 10 anos e todas
as pessoas interessadas em
participar dos ensaios, podem entrar em contato com
a banda sempre às 2ªs e 3ªs
feiras, a partir das 19 horas,
ou ainda obter mais informações pelos telefones 35271890 e 8182-4705.
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Sociais

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns

Felicidade

Felicidade para Francisco Freitas, o “Kiko”,
presidente do Conselho Municipal de Cultura e aniversariante
do dia 31 de agosto.
Recebe os cumprimentos dos familiares
e amigos.
Abraços de sua amada Marília.

Tudo de bom
para a psicóloga
Geny
Mendes
Silva, aniversariante do dia 1º
de setembro. Recebe o abraço
dos familiares e
amigos.

Pinda em Cena
O projeto Pinda em
Cena foi realizado no
sábado (24) e domingo
(25), nos bairros Goiabal
e das Campinas, com
apresentações de artistas
de Pindamonhangaba em
teatro, música e dança.
A população aprovou a
iniciativa e quer mais!
FOTOS: MARIA FERNANDA MUNHOZ

Michel Alysson Claro da Silva, de
11 anos, brincou com a mascote
do Abrigo Municipal, a cachorrinha
cadeirante Ingrid

As amigas Rosimeire Lemos da Silva, com a neta Rayele, e Marcela
Maria dos Santos, conferiram o projeto no Goiabal

Daniele Cristiane da Rocha
Chaves de Souza e filho Alysson
curtiram o Pinda em Cena no
Goiabal

A cachorrinha Ingrid fez sucesso
também no Goiabal, com a
integrante do Maculelê
Capoeira Vida

Maria Aparecida Ferreira da Cruz, Rosilene Gomes Santos e família no Pinda
em Cena do Goiabal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Feliz aniversário

Toda a felicidade do
mundo para Camila
Bueno, aniversariante
do dia 2 de
setembro. Recebe o
carinho do marido,
Rodrigo (foto),
demais familiares
e amigos. Abraços
dos padrinhos Maria
Fernanda e Ramon.

Ação entre amigos

Arquivo pessoal

Ana Camila Campos

Bingo beneficente “Ação entre Amigos” foi realizado
no domingo (25), no centro comunitário do Alto
Cardoso, com a renda revertida para instituições
da cidade. Diversos prêmios foram cedidos, com o
apoio de patrocinadores.
Ana Camila Campos

Helena, Rodrigo e Roshele
Ana Camila Campos

Dupla felicidade - Almir e Gracil Dubsky parabenizam os filhos Marcos Vinícius Gregório Dubsky e
Marcia Maria Gregório Dubsky pelo aniversário no dia
28 de agosto, quando ele completa 17 anos e ela,
13 anos. Eles mandam a seguinte mensagem: “Felicitamos com todo amor e pedimos a Deus que ilumine
sempre os seus caminhos e que sejam sempre alegres
e determinados a fazer o bem sem olhar a quem”.
Arquivo pessoal

Felicidade!

Para a gatinha Laura
Macedo, que completou
5 aninhos no dia 25 de
agosto. Ela recebeu
os parabéns dos pais
Elaine e Fernando,
dos familiares e dos
amiguinhos.

Marcha em Defesa dos Animais - A Associação Centopeia de Proteção aos Animais realizou,
no domingo (25), a versão local da marcha nacional em defesa dos animais, com uma caminhada da
praça Monsenhor Marcondes até a sede da Prefeitura. Os manifestantes levaram cartazes para protestar
contra a violência com os animais.

Arquivo pessoal

César Brasil

Aniversariante

Parabéns para o aniversariante do dia 1º de
setembro, Fernando Prado Rezende, que recebe
o carinho dos familiares e amigos, em especial da
esposa Terezinha (foto).
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Pinda terá primeiro casamento
homoafetivo neste sábado
Pela primeira vez em
Pindamonhangaba, um casal
homossexual trocará alianças. A cerimônia inédita está
programada para acontecer
na manhã de sábado (31) no
Cartório de Registro Civil do
município.
Na ocasião, o cuidador de
idosos Evandro Paulo Rezende, que prefere ser chamado
de Katy, e o ajudante geral
Bruno Honorato dos Santos
serão declarados casados, recebendo a primeira certidão
civil de casamento emitida
na cidade a um casal homossexual.
Há um ano, Katy e Bruno
se conheceram e deram início
ao relacionamento amoroso. “Nos conhecemos numa
balada e logo começamos a
sair. Na primeira semana, o
Bruno me pediu em namoro, mas eu não levei a sério,
porque estava descrente do
amor. Já tive outros relacionamentos, mas nunca alguém
quis assumir um compromisso publicamente. O gesto do
Bruno em querer me assumir
me comoveu e eu aceitei o
pedido”, relembra Katy.
Prestes a completar um
ano de namoro, o casal pensou em oficializar a relação.
“Eu ouvia notícias na mídia,

Ana Camila Campos

TEXTOS: Ana Camila Campos e Aiandra Mariano

Preparativos envolvem
família e amigos

Katy e Bruno vão comemorar um ano de união com a oficialização do casamento

mas não sabia se realmente
era possível casar. Então, liguei no cartório para me informar. Lá, as funcionárias
foram muito prestativas, disseram que o casamento era
possível e me deram todas as
orientações”, conta a noiva.
Após receber a notícia, a
primeira providência de Bruno foi solicitar, formalmente,
a mão de Katy em casamento

para a mãe dela, Rosalinda
Paulo.
“Foi uma felicidade para
mim. Quando a Katy me contou, na adolescência, que era homossexual, eu perdi todas as esperanças de vê-la constituir uma
família. Então, quando o Bruno
veio me pedir permissão para
casar com ela, foi a realização
de um sonho que eu nem tinha
mais”, se emociona a mãe.

Novo nome
Após a cerimônia de casamento civil, Katy irá adotar o
sobrenome “dos Santos” do
marido. Ainda assim, ela lamenta ter de continuar com
o nome “Evandro” nos documentos. Mas em breve, ela
planeja entrar com um pedido na justiça para mudar definitivamente seu nome para
Katy Rezende dos Santos.

A família de Katy e Bruno sempre apoiou o relacionamento do casal. Após
o pedido do casamento, há
cerca de três meses, começaram os preparativos que
envolveram toda a família,
além de amigos e vizinhos.
“Nossa ideia era casar
só no cartório e pronto. Mas
as coisas foram acontecendo. A mãe dele ofereceu o
bolo, minha mãe ofereceu a
festa, todo mundo começou
a ajudar e de repente um
grande evento estava planejado”, se diverte Katy.
Após a cerimônia civil,
o casal irá improvisar uma
celebração religiosa na casa
da noiva. “Infelizmente não
conseguimos um padre que
celebrasse nossa união,
mas a minha mãe será a
celebrante e vai nos abençoar”, entrega a noiva.
A cerimônia vai contar
com tudo que um casamento tem direito: damas
de honra, corredor decorado com flores, buquê de
rosas vermelhas e um bolo
especialmente decorado
para o casal. Mas a maior
surpresa será o vestido de
Katy. “Não sou uma noiva
comum, então meu vestido
também será diferente. Não

Cartório se prepara para a cerimônia

N

o mês de agosto, Pindamonhangaba terá
um acontecimento inédito: na manhã de
sábado, 31 de agosto, será realizado o primeiro casamento homoafetivo.
O casal deu entrada nos papéis no dia 20
de julho. Segundo informações do cartório, já
existe uma segunda solicitação, mas será bem
discreta e a cerimônia será realizada em residência.
Além disso, outros casais já compareceram ao local para obter informações sobre o
procedimento, mas ainda não decidiram oficializar a união.
A oficial de Cartório, Roseli Aparecida
Santos Lessa, comenta que existe uma expectativa muito ‘gostosa’ quanto ao casamento.
“Tenho a impressão de que será uma grande
festa. Embora sejamos católicos, entendemos
a mensagem que o Papa Francisco deixou em
sua vinda ao Brasil. ‘Se uma pessoa é gay e

procura Deus e tem boa vontade, quem sou eu
para julgá-lo’”.
Divulgação
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Segundo Roseli, a conquista do espaço dos
homossexuais no Brasil começou devagar.
“Antes, havia muito preconceito, até que o
Supremo Tribunal Federal deu o primeiro passo, que foi permitir a união estável. Depois,
houve um processo de conversão da união estável para o casamento”, explica.
O primeiro casamento homoafetivo na re-

O que diz a lei brasileira sobre o preconceito
A Lei contra o
Preconceito – Lei nº
7.716, foi criada em
1989 e estabeleceu
como crime a difusão
de ideias contra negros,
nordestinos e mesmo
protestantes.
Em 2006, foi criado
o PLC - Projeto de Lei
Complementar nº
122/06, que visava
estender essa proteção
especial a outros
grupos sociais como
os homossexuais,
os bissexuais, os
transexuais e os
travestis.
Mas o projeto
continha algumas
questões consideradas
polêmicas e gerou muita
discussão no Congresso
Nacional, sendo
arquivado em 2011.
Porém, para a maioria
dos juízes brasileiros,
a discriminação por
orientação sexual é
equiparada ao racismo,
configurando crime
inafiançável, punível com
prisão de até cinco anos
e multas.
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Violência
Índices de 2010
apontam que no ano
anterior, 198 homossexuais foram mortos no
Brasil por homofobia nove a mais do que em
2008. De acordo com
a entidade responsável
pela coleta de informações sobre homofobia no
país há 30 anos, Bahia e
Paraná foram os Estados
que registraram o maior
índice de homicídios contra homossexuais.

Rejeição
No primeiro trimestre
de 2013, o Instituto Data
Popular realizou uma
pesquisa sobre o tema.
Os resultados apontaram
que 37% dos brasileiros
não aceitariam ter um
filho ou filha homossexual.
Além disso, 38% foram
contrários ao fato de casais
do mesmo sexo terem os
mesmos direitos de “casais
tradicionais”. Foram ouvidas
1.264 pessoas em todas as
regiões brasileiras.

gião aconteceu em Jacareí. Anteriormente, a
aprovação de casos especiais, como a categoria, dependia do Juiz da Comarca, que avaliava caso a caso. Assim, muitos eram negados.
Até que, neste ano, a corregedoria do Estado
de São Paulo determinou que o Cartório de
Registro Civil fosse responsável por essa definição.
“Espero que seja o primeiro de uma série.
Não é algo baseado em lei e sim em uma decisão
do Supremo. Sabemos que uma lei como esta
não passaria na Câmara dos Deputados. Ainda
existe muito preconceito”, ressalta Roseli.
Segundo ela, no universo brasileiro, o índice de uniões homoafetivas não deve chegar
a 10%. Principalmente, porque existe muito
preconceito velado. “A sociedade está mudando, mas ainda há muito para mudar. Há
setores resistentes e poucos têm coragem de
se assumir publicamente”, acredita a oficial.

posso dar detalhes porque o
Bruno não pode saber, mas
será lindo”, garante.
Tudo será “como manda
o figurino”. Kate terá dois
buquês: um para utilizar
na celebração e outro para
jogar para as convidadas.
As alianças também já estão
garantidas. Além disso,
uma ocasião como essa
não poderia deixar de ter
uma lua de mel. Devido ao
trabalho de ambos, eles
conseguirão uns dias apenas
no final do ano- época em
que farão a viagem.
O desejo do noivo era
fazer uma viagem internacional, mas como as condições financeiras ainda não
são favoráveis, eles devem
viajar para o litoral Norte,
onde irão aproveitar para
passar uns dias juntos.
O noivo, que é mais
tímido e de poucas palavras, define o momento
que vivem. “Acho que, sem
querer, estamos fazendo o
bem para muita gente. Essa
é a nossa história. Não estamos ferindo ninguém e só
queremos ser felizes juntos,
mas acho que nosso casamento poderá ajudar outros
casais como nós a tomar
essa decisão”.

Adaptações
A oficial revela que houve
certa dificuldade para o cartório,
principalmente em preencher os papéis
para o casamento, que já vêm préestabelecidos para um casal hetero. Foi
difícil, por exemplo, classificar o casal nos
termos “noivo” e “noiva”, padronizados
na documentação.
Existe também uma preocupação
em adaptar os termos e falas utilizados
no momento da cerimônia, para que os
noivos se sintam à vontade e não haja
nenhum tipo de constrangimento. Na
maioria dos casamentos, as falas são
“automáticas”. Dessa vez, haverá um
cuidado maior para que o momento
seja inesquecível para quem está
casando.
“Esse será o primeiro casamento
homossexual em nossa cidade e
acredito ser um acontecimento. Com
certeza será muito bonito. Eles estão
muito felizes. Nosso papel é contribuir
para concretizar essa felicidade”,
finaliza.

Resolução da Corregedoria determina
casamento gay em São Paulo
Uma resolução da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de São Paulo (CGJ – SP)
determinou, em março deste ano, que os 836
cartórios do Estado sejam obrigados a habilitar e celebrar o casamento civil entre pessoas
do mesmo sexo.
Antes desta resolução, o ato deveria passar
por um juiz, que poderia autorizar ou não o
processo. Em caso negativo, o casal poderia
recorrer à segunda instância do TJ/SP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ter
seu pedido atendido. No mês de maio, o CNJ
- Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Resolução n° 175, estendeu este entendimento a todo o País.
Em 2011, o STF - Supremo Tribunal Federal já havia equiparado a união estável
homoafetiva à heteroafetiva, assegurando
aos casais gays direitos até então garantidos
exclusivamente aos heterossexuais, como herança e pensões, por exemplo.
Na ocasião, alguns ministros chegaram a
afirmar que, ao reconhecer a igualdade entre
ambos, o tribunal também estava estabelecendo o direito ao casamento civil.
Literalmente, a resolução não legaliza o
casamento homoafetivo. Para isso, seria necessária a aprovação de uma lei no Congresso

Nacional. Na prática, a resolução autoriza a
celebração do casamento civil entre pessoas
do mesmo sexo.
Divulgação

Ao ter o casamento civil liberado em cartório, o casal gay ganha mais direitos do que
os previstos na união estável. Um deles diz
respeito, por exemplo, à herança. No casamento civil, dependendo do regime de bens
acordado entre as partes, um dos cônjuges
tem direito a parte da herança, enquanto que,
em uma união estável, pode não herdar, dependendo do testamento ou contestação dos
familiares.
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Pinda em Cena é sucesso no
Goiabal e bairro das Campinas
Maria Fernanda Munhoz
A população do Goiabal e
do bairro das Campinas curtiu as apresentações artísticas
gratuitas do Pinda em Cena
neste final de semana. No
sábado (24), artistas de Pindamonhangaba se apresentaram no centro comunitário
do Goiabal e, no domingo
(25), foi a vez do evento na
escola municipal Professor
Alexandre Machado Salgado, no bairro das Campinas.
Participaram destas duas
edições do Pinda em Cena
os seguintes artistas: grupo
de chorinho Só Pra Recordar, mágico Jack e palhaço
Alegrito, Núcleo de Pesquisa
Corporal Educadança – que
estreou o espetáculo Sensações, mesclando sapateado,
jazz e dança contemporânea
-, maculelê e capoeira com o
grupo Capoeira Vida, dança
de rua com o grupo Saindo
das Ruas, Camerata Jovem
do Projeto Jataí, artistas plásticas Mércia Molinare e Lílian Lemes, Cia TEP - Teatro
Experimental de Pindamonhangaba - com o espetáculo
“A Farsa do Advogado Pathelin” e a banda de Aprendizes da Corporação Musical
Euterpe. Participaram, ainda,
o Abrigo Municipal de Animais e o Departamento de
Turismo. O Pinda em Cena
é realizado pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação e
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Cia TEP arrancou risadas da plateia
Maria Fernanda Munhoz

Núcleo Educadança estreou novo trabalho

Cultura e Departamento de
Cultura.
População aprovou
Para as amigas Rosimeire
Lemos da Silva, que levou a
neta Rayele (9 meses), e Marcela Maria dos Santos, moradoras do Goiabal, o projeto
foi muito bem-vindo no bairro. “Estou gostando muito e

me encantei com a dança do
Educadança, bem diferente.
Mas estou achando todas as
apresentações muito legais”,
disse Rosimeire. “Essa atividade é muito importante
para o bairro e aqui precisa
muito, principalmente para
juntar a criançada”, completou Marcela.

Na opinião de outra moradora do Goiabal, Daniele Cristiane da Rocha Chaves Souza,
esses eventos são muito importantes para movimentar o
bairro. Ela aproveitou para levar o filho Alysson, de 2 anos.
Quem também curtiu o
Pinda em Cena foi Maria Aparecida Ferreira da Cruz, que levou a família ao evento. Ela e a
amiga Rosilene Gomes Santos
moram no bairro e aprovaram o evento. “Adorei todas
as apresentações. Nunca tinha
vindo nada disso aqui para o
bairro e é preciso que tenha
essas atividades sempre, porque vai empolgando o pessoal
a assistir e a querer fazer também”, disse.
Artistas aprovaram
Para os artistas também é
uma grande satisfação poder
mostrar sua arte para a população de Pindamonhangaba.
“Quando você olha para o espelho, reflete o seu semblante, e o artista, através da arte,
reflete a sua alma”, resumiu o
maestro Marcos, da banda de
Aprendizes da Euterpe. “Participar deste projeto é uma
oportunidade muito boa para
os artistas, principalmente
para quem está começando”,
completou.
Próximo evento
As próximas edições do
Pinda em Cena já estão marcadas! Serão nos dias 20 de
setembro, no Jardim Morumbi
e dia 21 na Vila São Benedito.

Roda de adivinhas na biblioteca da Vila

Bibliotecas municipais
comemoram mês do folclore
Maria Fernanda Munhoz

As bibliotecas públicas
municipais estão com uma
programação especial de
atividades neste mês de
agosto, em que se comemora em todo o país o Mês do
Folclore. Exposições, contações de histórias e lendas,
rodas de adivinhas com as
crianças, apresentações musicais e painéis informativos
são algumas das atividades
desenvolvidas para estudantes e público em geral.
A Biblioteca Pública
“Maria do Carmo Santos
Gomes”, da Vila São Benedito, por exemplo, realizou
uma exposição de Plantas
Medicinas/Medicina Popular,
Amuletos da Sorte, Objetos
Artesanais e Livros Folclóricos, além de atividades
com as escolas municipais

Serafim Ferreira e Padre Zezinho. No local, também foi
realizado um sarau infantil
com a participação Projeto
Guri da Vila São Benedito.
Além da biblioteca da
Vila, também realizaram
atividades as bibliotecas
Vereador Rômulo Campos
D’Arace ( Bosque), Maria
Bertha César ( Moreira
César), Indústria do Conhecimento (Praça São Benedito), do Araretama e do
Castolira.
De acordo com a coordenadora das bibliotecas, 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.
Divulgação

Contação de histórias na biblioteca de Moreira César

Festipoema premia destaques da poesia
Maria Fernanda Munhoz
O VII Festipoema – Festival de Poemas de Pindamonhangaba – foi encerrado no final de semana,
premiando poetas e intérpretes de destaque. As apresentações foram realizadas
no sábado (24) e domingo
(25), no centro comunitário
do Bosque.
Os poemas finalistas foram definidos previamente
por uma comissão julgadora
e a interpretação dos textos
foi realizada por atores, autores e declamadores na ocasião do evento. Compuseram
a comissão julgadora: Ademir Pereira, Afonso Celso

Oliveira, Giovanni Romão,
Thais Almeida e Érica Ferreira dos Santos.
Os vencedores receberam os troféus: “Baltazar de
Godoy Moreira” (categoria Adulto), “Juó Bananeri”
(Juvenil), “Bertha Celeste
Homem de Mello” (Infantil)
e “Augusto César Ribeiro”
(Intérprete).
O evento foi realizado
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Educação e
Cultura e Departamento de
Cultura, e organizado pela
Academia Pindamonhangabense de Letras e Associação
Cultural Cootepi.

Qual a diferença entre
poesia e poema?
De acordo com o site
Nova Escola, no sentido
etimológico, poesia vem do
grego poiesis, que pode ser
traduzido como a atividade
de produção artística ou a de
criar ou fazer. Trata-se, enfim,
de uma definição mais ampla,
que abarca outras formas de
expressão, além da escrita. Já
o poema também é uma obra
de poesia, mas que usa palavras como matéria-prima. Na
prática, porém, convencionou-se dizer que tanto o poema
quanto a poesia são textos
feitos em versos, que são as
linhas que constituem uma
obra desse gênero.
Ana Camila Campos

Premiação do VII Festipoema
ADULTO
1º LUGAR: Altair Fernandes Carvalho O Vate e a Donzela
2º LUGAR: Juraci Conceição de Faria Casa Vazia
3º LUGAR: Mauricio Cavalheiro - Raízes
JUVENIL
1º LUGAR: Giovana Maria Naldi
Marcondes - A maior arquibancada do
Brasil - Colégio Anglo Emilio Ribas
2ºLUGAR: Artur Franco de Marco - O
gigante Acordou - EE Prof. Aylton Falcão
3º LUGAR: Bruna de Oliveira Silva Menino de Rua - EE Prof. Aylton Falcão
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1º lugar
infantil

Apresentação que
venceu o Festival
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Melhor intérprete

INFANTIL
1º Lugar: Caroline Aparecida de
Oliveira Silva - Meu Mundo - Colégio
Anglo Emílio Ribas
2º Lugar: Juliana Garcia Rodrigues Na Balança - Colégio Construtor
3º Lugar: Eduardo de Souza Assis
- Viva as diferenças - Colégio Anglo
Emílio Ribas
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INTÉRPRETE
1º Lugar: Rosana Dalle - Indecisão
2º Lugar: Bruno Soares - Menino de Rua
3º Lugar: Pessoal da Escola Ivone N.
Azevedo - Saber Viver

Comissão Julgadora avaliou previamente os textos e
analisou as apresentações

SEGUNDO CADERNO
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Terminam nesta sexta-feira as inscrições
de curso para pessoas com deﬁciência
Marcos Vinício Cuba
Termina nesta sexta-feira (30),
o prazo das inscrições para o curso
de Assistente Administrativo para
Pessoas com Deﬁciência. Pindamonhangaba foi convidada a promover

a atividade por meio do programa
Via Rápida, do Governo do Estado
de São Paulo. As inscrições poderão
ser feitas no Cias - Centro Integrado
de Assistência Social, localizado nas
proximidades da Prefeitura.

Serão disponibilizadas 20 vagas, o curso será realizado de
segunda a sexta-feira e aberto a
pessoas maiores de 18 anos, alfabetizadas. A carga horária será de
230 horas, divididas em 150 de

ensino básico e 80 em especíﬁcos.
O início está previsto para o dia 19
de setembro.
O objetivo deste trabalho é capacitar pessoas com deﬁciências
físicas, visuais, auditivas, síndro-

me de Down, entre outras. Os alunos terão como benefícios bolsa
auxílio, auxílio transporte e alimentação. Mais informações poderão ser solicitadas pelo telefone
(12) 3643-1607.

Nosso Bairro segue com oﬁcinas
e orientação sobre vida saudável
Daniela Gonçalves
As atividades do projeto
Nosso Bairro iniciaram com
uma grande participação dos
munícipes. Foram feitas cerca de 1,2 mil inscrições para
as mais distintas oﬁcinas e 23
cursos são oferecidos gratuitamente à população a ﬁm de
capacitar a população, para a
inserção no mercado de trabalho ou uma proﬁssão autônoma.
Além das oﬁcinas, o projeto, que atende os moradores do Cidade Nova, Feital,
Delta, Beta, Jardim Eloyna
e Vista Alegre, oferece também ações sociais com a ﬁnalidade de orientar e também
proporcionar entretenimento
aos participantes.
Palestras, apresentações
teatrais, shows, dentre outras
ações fazem parte da programação desta edição. Além
disso, a Secretaria de Saúde
preparou um material informativo sobre alimentação
saudável, para que os moradores tenham consciência
das consequências de uma
má alimentação.
O material “Viva Melhor”
contém 10 dicas para uma
alimentação saudável, além
de informar sobre a Síndrome Metabólica (SM), que
consiste em um conjunto de
fatores que associados elevam as chances de desenvol-

ver doenças cardíacas, derrames e diabetes. Os munícipes
devem se atentar aos fatores
de risco que são os seguintes:
• Circunferência da Cintura - 94 cm nos Homens e 88
cm nas mulheres.
• Triglicerídeos - 150mg /dl.
• Níveis de HDL - Coles-

terol (bom colesterol) 40mg/
dl nos homens ou; 50mg/dl
nas mulheres.
• Pressão Arterial – 130 x
85 mmHg
• Glicose em Jejum – 100
mg / dl, ou diabetes tipo 2
previamente diagnosticado
• Sedentarismo (falta de

atividade física)
• Obesidade – IMC –
30Km / m2
Com esta avaliação prévia
e a constatação destes dados, a
equipe da Secretaria de Saúde
que realiza o exame, indica ou
não ao paciente um encaminhamento ao médico.
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Estrada do Instituto Agronômico, próximo ao túnel
do Pinhão do Borba

População pode ajudar
a acabar com descarte
irregular de entulho
Maria Fernanda Munhoz

Atividades sobre saúde também fazem parte da programação do Nosso Bairro

Projeto também no centro comunitário
Os moradores do
Alto do Cardoso também
podem se inscrever nas
atividades do Nosso Bairro. Algumas oﬁcinas serão
oferecidas paralelamente
no centro comunitário do
bairro, a ﬁm de atender

moradores, de outros bairros da cidade. Aulas de
Crochê, Macramê, Tricô, e
Reciclagem com Garrafas
PET (Decoração de Natal)
serão ministradas pelos
mesmos monitores do
projeto. Da mesma forma

do Nosso Bairro, as atividades são gratuitas.
O Nosso Bairro no centro
comunitário será realizado
durante todas as edições do
projeto, com o objetivo de
atender um maior número
de munícipes.

Pindamonhangaba tem
sofrido com uma série
de entulhos descartados
irregularmente em vários
pontos da cidade e do
Distrito de Moreira César. A
Prefeitura tem identiﬁcado
esse descarte e as equipes
da Secretaria de Obras por
meio do Departamento de
Serviços Municipais e da
Subprefeitura realizam,
periodicamente, a limpeza e
retirada do entulho.
Contudo, segundo informações do DSM, descartar
entulho em local inadequado é considerado crime
ambiental. O diretor do
DSM explicou que carretas descarregam entulho
durante a noite, em locais
como a estrada do Instituto
Agronômico - próximo ao
túnel do Pinhão do Borba
(Dutra) - e entrada para a
Pedreira Anhanguera, nas
margens da rodovia Caio
Gomes Figueiredo, avenida Polônia (Pasin), estrada
Coruputuba, estrada Burity
(Feital), entre outros.

O diretor revelou que
de acordo com os papéis
encontrados no meio do
entulho, o conteúdo das
carretas deve ter vindo da
grande São Paulo, região
de Guarulhos e zona leste
da capital. Além dos papéis,
foram encontrados misturados lixo doméstico e de
construção.
A ajuda da população
é muito importante para
resolver esse problema,
pois os moradores podem
anotar a placa das carretas
e denunciar para a Guarda
Municipal, que faz plantão
24 horas, pelo telefone
3643-2664. A intenção é
autuar essas carretas em
ﬂagrante, para que sejam
multadas e se conﬁgure o
crime ambiental.
A quantidade de entulho, segundo o diretor, é tão
grande que praticamente
impediu as vias em que foram despejados. Só em uma
das estradas o caminhão da
Prefeitura teve que realizar
cinco viagens para fazer a
coleta total do detrito.

Vila Prado e Bela Vista recebem melhorias
Maria Fernanda Munhoz
Os moradores da Vila Prado e do
Bela Vista estão recebendo mais um
benefício da administração municipal.
Trata-se da reforma do centro comunitário de cada bairro, que vai levar mais
conforto e segurança para as pessoas
que utilizam os locais.
Na Vila Prado, a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de

Obras, realizou a instalação de parque
infantil; reforma da quadra poliesportiva; reforma de toda a parte elétrica, tanto da quadra quanto do prédio do centro
comunitário; substituição de todos os
vidros quebrados e colocação de grades
antivandalismo nas janelas. Foi feita a
pintura total do prédio, das áreas interna
e externa. A equipe da Elétrica está trabalhando no local nesta semana, ﬁnali-

zando os reparos necessários.
No bairro Bela Vista, o centro comunitário abrigava, antes, o posto de saúde
da comunidade. Com a entrega do novo
posto, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, fez algumas adequações
no centro comunitário, como o reparo na
parte elétrica, pintura interna e externa do
prédio, substituição dos vidros quebrados
e troca da placa de sinalização do local.

Com as reformas, a população poderá utilizar os espaços públicos para diversas atividades

Divulgação

Estrada do Burity, no Feital, também amanheceu
cheia de entulho

Divulgação

Vagas abertas para
Frente de Trabalho
O Frente de Trabalho
está com inscrições
abertas de 2 a 6 de
setembro. O programa
do Governo de São
Paulo em parceria
com a Prefeitura tem
como ﬁnalidade a
geração de renda e
qualiﬁcação de mão
de obra para pessoas
com idade superior a
18 anos que estejam
desempregadas há um
ano ou mais.
O programa tem
duração de seis meses
e oferece aos inscritos
Bolsa Auxílio no valor
de R$ 210 mais um
crédito de R$ 86, para
compra de alimentos;

seguro contra acidentes
no local de trabalho ou
percurso.
Para se inscrever
é necessário residir
no município há, no
mínimo, dois anos. O
interessado também
não pode receber
Seguro Desemprego,
aposentadoria ou outro
benefício equivalente.
O interessado deve
se dirigir ao PAT –
Posto de Atendimento
ao Trabalhador de
Pindamonhangaba
(Albuquerque Lins,
138, São Benedito),
munido do RG, CPF
e comprovante de
residência.
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 30 de agosto de 2013
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 088/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 134/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Panificadora e Confeitaria Alcântara Pindamonhangaba Ltda.
Objeto: Aquisição de Lanches e Coquetel.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 27/06/2014.
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: Ângelo Roncale Andrade de Alcântara
Data de assinatura: 27/06/2013
Assunto: Reajusta-se com base no índice IPC-FIPE de 5,11% passando:
•
Item 01: R$ 2,67 para R$ 2,81 (dois reais e oitenta e um centavos);
•
Item 02: R$ 1,79 para R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos);
•
Item 03: R$ 1,49 para R$ 1,57 (um real e cinquenta e sete centavos);
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2013.

pequenos macetes, grandes resultados...
Francisco Nogueira, autor de “Método para Trovar”, dizia, em outras palavras, o seguinte: “a trova é, sim, uma
poesia muito fácil de ser feita, se não lhe dermos a devida atenção nos quesitos ritmo, sonoridade e conteúdo
literário. Não basta ser apenas uma composição de quatro
versos setissílabos, rimando o 1º com o 3º e o 2º com o 4º
verso, com sentido completo.
O meu coração, tão triste,
sem ninguém, vive sozinho;
neste mundo não existe
quem me ame e faça um carinho.
Isto é uma trova? A grosso modo é. Quem poderá dizer o contrário? Agora, se alguém perguntar: tem alguma
qualidade? Eu lhe direi que nenhuma.
Aliás, a baixíssima qualidade foi inserida de forma proposital: “sozinho, sem ninguém”... ninguém merece! “Coração tão”... Que som horroroso! “Quem me ame”... Tente
enunciar isto em voz alta.
Em resumo: rimas corretas, embora comuns: “triste/
existe e sozinho/carinho” e distribuição silábica correta,
considerando as elisões de vogais e só contando até a última sílaba tônica do verso:
O/ meu/ co/ra/ção/, tão/ tris/te,
sem/ nin/guém/, vi/ve/ so/zi/nho;
nes/te/ mun/do/ não/ e/xis/te
quem/ me a/me e/ fa/ça um/ ca/ri/nho.
No entanto, a composição contém redundâncias, peca
na sonoridade, peca no ritmo e apresenta conteúdo sofrível.
Se algo assim for feito por um principiante, ótimo!
Com troca de ideias, exemplificações e muito treinamento, é uma deficiência que poderá ser facilmente sanada,
desde que o “candidato” possua veio poético. Sem o dom
natural, alguém poderá fazer, no máximo, composições
de nível regular, mas nunca uma “obra-prima”. Mas se
conseguirmos conciliar talento/estudo/treinamento/determinação, então estaremos diante de um novo grande
trovador.
Tudo que aqui foi esplanado, o “Rei da Trova”, Adelmar
Tavares, (cadeira nº 11 da Academia Brasileira de Letras,
de 1926 a 1963, cujo patrono é Fagundes Varela) já dizia,
em uma simples trova:
Ó linda trova perfeita,
que nos dá tanto prazer
Tão fácil, depois de feita;
tão difícil de fazer!
		adelmar tavares
(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!)

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/SP
JARI DA 122ª CIRETRAN DE PINDAMONHANGABA
RECURSOS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS E JULGADOS
Nº PROC.		
		
014/2013
015/2013

NOME

RESULTADO

GEOVANO PEREIRA DOS SANTOS

INDEFERIDO

DANIEL DE CARVALHO

DEFERIDO

PA 274-4/2013

RICARDO JOSEPH LIAO		

INDEFERIDO

PA 423-6/2013

FLAVIO LUIZ PITTA RIVERO RODRIGUES

INDEFERIDO

PORTARIA

Nº 093 / 2013

Exonera ASSESSOR PARLAMENTAR I
_________________________________

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

Art 1º - Exonerar a Senhora JULIANA MARIA GOMES do emprego de ASSESSORA
PARLAMENTAR NÍVEL I do quadro de pessoal em comissão da Câmara de
Pindamonhangaba, em 27 de agosto de 2013.

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

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

Estado de São Paulo

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 088/2011

“... EU SINTO SAUDADE, eu fico, eu vivo sentindo a sua saudade, de nós,
da sua voz saudade da gente, saudade é pra sempre...” – Thaeme & Thiago
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. 14/9 (sábado) – Turma do
Pagode
ALOHA MUSIC HALL Tremembé: 30/8 (sexta 18h30) – Aocubo + Convocados. # Juntos Misturados. Lançamento do site eee.ewentos.com.br
31/8 (sábado) – 100 Noção. Mc Kelvinho. Tel (12) 9159-3534
ANJINHO DO VALE e Josy Mattos - Agenda de agosto: 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: 31/8 (sábado) –Taliss & Welinton. Primeiras 3.000
pessoas ganham o novo cd. 14/9 (sábado) – Diego Faria. www.arena101.com.
br. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776
ASSOCIAÇÃO TAUBATÉ – 7/9 (sábado 21h) – Pagodão da Independência. Grupo Gamação, Os De Paula, Mito (ex-Refla), Na Hora H, Stylo, Avenida
Juca Esteves, 500 . www.associacaodetaubate.com.br
BAR DO SANTISTA Pinda – Som ao vivo todo domingo e véspera de
feriados, 18h. Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistura Brasil).
QUARTA-FEIRA – Só modão sertaneja com artistas ao vivo. QUINTA-FEIRA – Quiss com muitos prêmios. 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. 31/8 – Anjinho do Vale e Josy matos. Av. Abel Corrêa Guimarães,
bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 31/8 (sábado) – Chitãozinho& Xororó. www.cervejariadogordo.com.br
CHICK NA ROÇA Taubaté: 1/9 (domingo 21h)– Banda Dallas, e Anderson
& Rafael. Tops Djs. Estrada do Barreiro.
CHICKEN BEER Tremembé: Toda quinta: sertanejo. 31/8 (sábado) – Karaokê profissional. Dois ambientes. 5/9 (sexta) – Banda Brete. As Tequileiras.
Elas free até 0h
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais um baile no RECINTO SÃO
VITO de Moreira César neste domingo: 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: Domingo (21h): 1/9 – American Sound Machine – SP 8 – Banda Alpha Vale. Quarta-feira (20): 4/9 – Anjinho do Vale 11 –
Vôo Livre. 18 – Jorginho. Vem aí o Baile do Hawai com a Banda Garcia. Traje
esporte fino (proibido tênis, sapatênis e camiseta). Tel. 3633-5389/3011-0400
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix”: 31/8 (sábado) – 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-feira, 22h, com canja
gratuita. (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé – 30/8 (sexta) – Noite do Adesivo. Rodrigo &
Santa Fé, e Banda Rodeio. 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: 30/8 (sábado) – Danny &
Allan, e Banda Arena. 7/9 (sábado) – Hugo & Tiago.
FERROVIÁRIA Pinda – Forró no deck da piscina: 30/8 (sexta) – César &
Maycon. Sócio em dia não paga e pode adquirir convite a R$ 5 para não-sócio
HANGAR Taubaté – 1/9 (domingo 19h) – Trio Virgulino. O melhor do forró
nordestino. Av. Itália, 240. Tel (12) 7819-0759 e 3432-9400
LUXÚRIA MUSIC HALL Tremembé: 31/8 (sábado) – Mega Funk. Mcs Pikeno e Menor. Bonde do Canguru. Concurso Garota Safadinha. Dj Mayara
Leme. 6/9 (sexta, véspera de feriado) – Mc Taz. Tequila nelas. D. Matarazo
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: 30/8 (sexta) – BandaTurne. 31/8 (sábado) – Banda Serial Funkers. Tel (12) 3632-5540. www.mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 30/8 (sexta) – Led Zeppelin. Banda Unledded (abertura). 31/8 (sábado) – Oásis Doy. Banda Eletrics Oásis Cover. Maior
encontro de fãs pela primeira vez no Brasil. Não é permitida a entrada de 18
anos. Tel (12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – 29/8 (quinta 20h30) – Quinta Dançante. Charles Anjo 45. Ingresso R$ 15,00, sócios não pagam.
31/08 (23h) - Baile de aniversário, comemorando os 31 anos. Orquestra
Sereneide, maestro Chiambroni. Entrada gratuita para sócios. Reservas de
mesas: (12) 3642-8599 e 3522-5356. Site www.paineirasclube.com.br
PAQUERA DA ÓTIMA - Programa que o locutor Paulo Ricardo apresenta
durante a semana (de segunda a quinta-feira) das 22 às 24h. Telefones (12)
8859-8859 opção 3, (12) 35279450 ou 0800-777 1212. E-mail: paquera@otimafm.com.br e também pelo Facebook: https://www.facebook.com/paquera.daotima
PINDABAR Pindamonhangaba: 30/8 (sexta 20h) – Grupo Divã. 31/8 (sábado) – Balada Sertaneja. Leo Schmidt & Daniel. 1/9 (domingo) – Vagninho.
6/9(sexta) – Soweto. 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) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126. Veja o site de
cara nova: http://www.pindabar.com/
RÁDIO PRINCESA Pinda: 6/10 (domingo) – Festa de 11 anos, no Arena
101. Grupo Cupim na Mesa e convidados
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 30/8 (sexta) – Aniversário 5 anos da
casa. Banda Tchê Garotos. 31/8 (sábado) – Naldo Benny. Tel. (12) 3105-1663
e 8100-9062
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 29/8 (quinta) - Washington
dos Teclados. 31/8 (sábado) – Alexandre Vilela (SJC). Tel. (12) 3648-4036 e
9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda: 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
VIA GARDEN SHOPPING Taubaté – 31/8 (sábado) – Night Fever. Djs
Marcelo Boto, Beto Pista Cheia e Claudio Mansur (melhores sons dos anos
70, 80 e 90). Av. D. Pedro I, nº 1.780
VIA VALLE SHOW Pinda: 30 (sexta) – Dj Ivan (funk ostentação). Elas vip
até 1h. 31/8 (sábado) – Dj Miuky. Rua José Gambini de Souza, em frente à
Universidade Anhanguera. Tel (12) 9206-4666
VILLA DI PHOENIX Taubaté – 29/8 (quinta) – Save The Date. Festa de
reinauguração com muitas novidades. 31/8 (sábado) – Club Set. No estilo dos
melhores bares de Miami.

DESTAQUE DA SEMANA

Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2013

Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D A.
LICENÇA DA CETESB
A UNIMED DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO torna público que
requereu a CETESB a Licença Prévia, processo nº 03/00367/13 em atividade de atendimento Hospitalar
e em Pronto Socorro e Unidades Hospitalares para atendimento à Urgência, sito à Av. Aristides Joaquim
Alcides
Nogueira,Pindamonhangaba/SP.
860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
de Rua
Oliveira
nº Ramos
115, Socorro,

O
PAINEIRAS
COUNTRY
CLUB
comemora 31 anos
neste sábado, 31
de agosto, com um
grande baile animado
pela famosa Orquestra Sereneide, regida
pelo maestro Chiambroni. Diversos outros
eventos estão sendo
realizados esta semana como parte das
comemorações. Parabéns ao presidente
Felipe Pombo e toda
a diretoria pelo ótimo
trabalho que vêm realizando.

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 132/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: J. F. Rezende EPP.
Objeto: Aquisição de Lanches e Coquetel.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 27/06/2014.
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: Carlos César Rezende
Data de assinatura: 27/06/2013
Assunto: Reajusta-se com base no índice IPC-FIPE de 5,11% passando:
LOTE 07:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Item 01: R$ 4,38 para R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos);
Item 02: R$ 4,27 para R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos);
Item 03: R$ 4,06 para R$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos);
Item 04: R$ 3,96 para R$ 4,16 (quatro reais e dezesseis centavos);
Item 05: R$ 4,17 para R$ 4,38 (quatro reais e trinta e oito centavos);
Item 06: R$ 1,88 para R$ 1,98 (um real e noventa e oito centavos);
Item 07: R$ 4,17 para R$ 4,38 (quatro reais e trinta e oito centavos);
Item 08: R$ 4,17 para R$ 4,38 (quatro reais e trinta e oito centavos);
Item 09: R$ 1,04 para R$ 1,09 (um real e nove centavos);
Item 10: R$ 1,04 para R$ 1,09 (um real e nove centavos);
Item 11: R$ 1,04 para R$ 1,09 (um real e nove centavos);
Item 12: R$ 3,33 para R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos);
Item 13: R$ 1,67 para R$ 1,76 (um real e setenta e seis centavos);
Item 14: R$ 1,56 para R$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos);
Item 15: R$ 1,56 para R$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos);

LOTES 08 E 09:
•
Item 01: R$ 6,25 para R$ 6,57 (seis reais e cinquenta e sete centavos);
•
Item 02: R$ 6,25 para R$ 6,57 (seis reais e cinquenta e sete centavos);
•
Item 03: R$ 6,25 para R$ 6,57 (seis reais e cinquenta e sete centavos);
•
Item 04: R$ 6,25 para R$ 6,57 (seis reais e cinquenta e sete centavos);
•
Item 05: R$ 6,25 para R$ 6,57 (seis reais e cinquenta e sete centavos);
•
Item 06: R$ 2,08 para R$ 2,19 (dois reais e dezenove centavos);
•
Item 07: R$ 5,21 para R$ 5,48 (cinco reais e quarenta e oito centavos);
•
Item 08: R$ 5,21 para R$ 5,48 (cinco reais e quarenta e oito centavos);
•
Item 09: R$ 1,04 para R$ 1,09 (um real e nove centavos);
•
Item 10: R$ 2,08 para R$ 2,19 (dois reais e dezenove centavos);
•
Item 11: R$ 2,08 para R$ 2,19 (dois reais e dezenove centavos);
•
Item 12: R$ 3,54 para R$ 3,72 (três reais e setenta e dois centavos);
•
Item 13: R$ 1,67 para R$ 1,76 (um real e setenta e seis centavos);
•
Item 14: R$ 1,56 para R$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos);
•
Item 15: R$ 1,56 para R$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos);
•
Item 16: R$ 6,25 para R$ 6,57 (seis reais e cinquenta e sete centavos);
•
Item 17: R$ 6,25 para R$ 6,57 (seis reais e cinquenta e sete centavos);
•
Item 18: R$ 6,25 para R$ 6,57 (seis reais e cinquenta e sete centavos);
•
Item 19: R$ 6,25 para R$ 6,57 (seis reais e cinquenta e sete centavos);
•
Item 20: R$ 6,25 para R$ 6,57 (seis reais e cinquenta e sete centavos);
•
Item 21: R$ 2,08 para R$ 2,19 (dois reais e dezenove centavos);
•
Item 22: R$ 5,21 para R$ 5,48 (cinco reais e quarenta e oito centavos);
•
Item 23: R$ 5,21 para R$ 5,48 (cinco reais e quarenta e oito centavos);
•
Item 24: R$ 1,04 para R$ 1,09 (um real e nove centavos);
•
Item 25: R$ 2,08 para R$ 2,19 (dois reais e dezenove centavos);
•
Item 26: R$ 2,08 para R$ 2,19 (dois reais e dezenove centavos);
•
Item 27: R$ 3,54 para R$ 3,72 (três reais e setenta e dois centavos);
•
Item 28: R$ 1,67 para R$ 1,76 (um real e setenta e seis centavos);
•
Item 29: R$ 1,56 para R$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos);
•
Item 30: R$ 1,56 para R$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos);
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 088/2013
Contrato nº 101/2013
Objeto: Aquisição de Controlador de Tráfego Microprocessado para Manutenção em Equipamentos
Semafóricos Instalados no Município.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Inova Sinalização Indústria e Comércio Ltda.
Data de assinatura: 17/07/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 12.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Diego Talim de Barros
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 102/2013

Contrato nº 116/2013
Objeto: Aquisição de Cal Virgem Concentrado para Diversas Obras em Andamento Realizadas pela
Usina de Asfalto.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Saluti & Cia Ltda.
Data de assinatura: 07/08/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 12.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Thiago Saluti de Pinho Nogueira
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 121/2010
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 201/2010
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Happy Med Clínica Médica Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilizar profissional especializado em endocrinologia para realização de consultas.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 09/08/2014.
Assunto: Reajusta-se com base no índice IPC-FIPE de 5,20% o valor unitário passando de R$ 33,17
para R$ 34,89
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: Edmundo Mitsuo Okamoto
Data de assinatura: 09/08/2013
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 157/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 270/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Comprehense do Brasil Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos permanentes do Laboratório Municipal.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 14/08/2014.
Assunto: Reajusta-se com base no índice IPC-FIPE de 5,20% passando o valor de R$ 12.279,15
para R$ 12.917,67
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: Reims Eric de Andrade
Data de assinatura: 29/07/2013
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 184/2010
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 016/A/2010
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Santos & Uchimura Prótese Ltda. ME.
Objeto: Contratação de laboratório para prestação de serviços de prótese dentária.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 30/07/2014.
Assunto: Reajusta-se com base no índice IPC-FIPE de 5,20% passando o valor unitário de R$
175,05 para R$ 184,15
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: Jaqueline Uchimura
Data de assinatura: 30/07/2013
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 192/2012
Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 190/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Patrulha Agrícola Locação de Máquinas Ltda. ME
Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de máquinas e implementos agrícolas.
Prazo: Prorrogado em 30 (trinta) dias até 02/09/2013
Assina pela contratante: Benedito Rubens Fernandes de Almeida
Assina pela contratada: Marcelo Antonio Fortes
Data de assinatura: 02/08/2013
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2013.

Extrato de Convênio nº 072 / 13
Processo Administrativo: 15286/2013
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência Social / Instituto de Apoio e Acolhimento ao Adolescente.
Objeto: repasse verba FUMCAD– subvenção – projeto Vem Ser nos Pólos Feital e Castolira,
visando o atendimento de jovens, adultos vulneráveis.
Prazo: 08/08/2014
Valor: R$ 58.800,00
Data de Assinatura: 09/08/2013

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PORTARIA GERAL Nº 4.085, DE 23 DE AGOSTO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve EXONERAR, a pedido, a Sra. Maria Ceres Merly Salles do emprego de
provimento em comissão de Assessor Administrativo do Museu Histórico Pedagógico “Dom
Pedro I e Dona Leopoldina”, a partir de 26 de agosto de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 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 23 de agosto de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/
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Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Reminiscências de Hilda Cesar Marcondes da Silva - IV
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).
A romancista pindamonhangabense Hilda Cesar
Marcondes da Silva, seguindo em seu passeio pela cidade naqueles já algo distantes
anos sessentas, agora se depara com o antigo solar do
visconde...
“Palacete das Palmeiras, que foi Quartel de Exército, Escola de Farmácia,
Hospital de Sangue, Ginásio, Escola Normal, Instituto de Educação. Para mim
foi e continua a ser – Palacete Barão de Lessa. Não
conheci outro dono que não
o velho simpático que usava
‘robe de chambre’ ramalhado, chamava-me de priminha e me presenteava com
bandejas de doces e caramelos de chocolate.”
Uma rápida pesquisa em
“Barões do Café – Titulares
do Império no Vale do Paraíba Paulista”, de José luiz Pasin (Vale Livros – Aparecida-SP, 2001), nos proporcionou
identiﬁcar “o velho simpático que usava robe” descrito
por Hilda. Era o senhor Eloy
Bicudo Varella Lessa, casado
com a prima, Antonia Bicudo Salgado, ﬁlha do Visconde da Palmeira. O título de
Barão de Lessa, recebeu em

1887, sendo agraciado pelo
imperador Pedro II. Faleceu
em 1922, na época, Hilda estaria com 12 anos.
Do palacete, Hilda aproveita a gostosa descida pela
ladeira Barão de Pindamonhangaba...
“Ladeira do Paraíba,
que desce até o Bosque –
Jardim Velho, dos velhos
tempos, - que foi feito do
Jardim Zoológico? – Quanta
mudança, meu Deus! As árvores, secularmente mudas,
guardam letras e corações
que os anos tentam destruir.
Luta de tradição contra o
tempo. Restam ainda, alguns
dizeres – ‘Saudade’, ‘meu
amor’, ‘sempre teu’, ‘não
me esqueças’... esse foi-se
da cidade e esqueceu a bem
amada. O tempo desmancha
tudo, corrói, consome, só
não apaga as lembranças do
nosso coração!”
Pesquisando no arquivo
do jornal Tribuna do Norte
sobre este logradouro público localizado às margens
do rio Paraíba, o conhecido ponto turístico Bosque
da Princesa, temos alguns
dados históricos a acrescentar.
Num passado algo distante, já foi conhecido
como Largo do Porto. Depois, com a proclamação
da Independência, passou
a ser chamado de Largo do
Ipiranga, homenageando os
dez pindamonhangabenses
que estiveram às margens
plácidas daquele riacho,

Lateral do Bosque – Praça Cornélio Lessa -na continuação da rua Monteiro de
Godoy, segundo o autor do desenho (bico de pena), Renato San Martin, em Pelas
Velhas Ruas de Pindamonhangaba (1995), “Por volta de 1915, ainda havia quatro
portões e a mureta que circundava o Bosque da Princesa. No desenho, à direita, vêse o prédio do primeiro grupo escolar da cidade...”

lado a lado com o imperador durante o grito histórico.
Em 1878, como forma de
homenagear a um ilustre cidadão pindamonhangabense,
a Câmara Municipal denominou o local de praça Cornélio
Lessa. O lugar passou a ser
frequentado como logradouro público. Ali se realizavam
retretas e festas religiosas.
No início do século XX,
com a criação da Escola de
Farmácia e Odontologia
(1913), o bosque ﬁcou sendo
o espaço predileto dos estudantes, que passavam horas
com seus livros indo e vindo

Lembranças Literárias:
www.youtube.com

entre as árvores centenárias
e também registrando os “recados apaixonados” mencionados por Hilda César.
Também foi ponto de encontro preferido pelos atletas
do Clube de Regatas, cuja
sede ﬁcava ao lado. A denominação “Bosque da Princesa” só surgiu no dia 28
de maio de 1952, de acordo
com Lei Municipal.
Em 1970, o bosque teve
uma de suas mais signiﬁcativas transformações. Em
artigo publicado no informativo Cul-Tur (edição de
25/3/1978), Décio Homem
de Mello assim descreve a
mudança:
“Dezenas de árvores foram derrubadas, outras podadas, sendo a limpeza geral, não só quanto ao corte
do mato e dos galhos mais
baixos, como dos arbustos,
restando ao ﬁnal apenas parte das árvores, distanciadas
uma das outras e com seus
troncos limpos e caiados”.
E prossegue: “acabaram-se os capões de mato, tufos
de samambaias, emaranha-

dos de troncos, renques de
coqueiros, cerrados fechados de árvores frutíferas, elevações de solo, e a rua que
circundava o bosque e seus
trilhos, sendo o terreno nivelado e gramado com passagens de lajes de cimento, em
torno dos quais se colocaram
alguns bancos”.
“... Os dois lagos, um
menor, acima, e outro maior,
abaixo, próximos ao rancho,
com escavações rudimentares
feitas no terreno, represando
a nascente d’água ali existente, e separados por pequena
ponte, trouxeram, inegavelmente, um encanto especial
ao local”, acrescenta.
Foi dessa época a criação
do Rancho do Bosque, um
bar e restaurante cujos concessionários também exploravam o serviço de passeios
de barco. Haviam instalado
um ancoradouro para lanchas bem em frente à referida construção. Anos depois
o restaurante e o serviço de
barcos deixaram de funcionar. O Rancho do Bosque
transformou-se numa casa

ANÚNCIO DO PASSADO

PUBLICAVA-SE EM 1903, NO
JORNAL FOLHA DO NORTE (EXTINTO)

Um tema... e duas variações
Tu te aninhaste com tua beleza
em meus abraços,
como uma criança indefesa
e te deixaste ﬁcar...
II
Fizeste ninho em meus braços chegaste como alguém
que precisa de outro alguém
para se amparar...
E eu ﬁquei sem saber, por momentos,
se devia te amar
ou te embalar...
J.G. de Araújo Jorge - Jornal 7 Dias, 24 de abril de 1960

noturna, com bar e pista de
dança. Empreendimento que
também não teve sucesso.
Em 1981 foi rescindido
um convênio de comodato
que havia sido ﬁrmado em
23 de agosto de 1967, entre
a Secretaria de Esportes e
Turismo do Estado e a Prefeitura de Pinda, no qual o
município cedia o bosque
ao estado por 20 anos, cabendo a administração do
local à Estrada de Ferro
Campos do Jordão. Como
o convênio não funcionara
como deveria, houve inoperância por parte do Estado
com relação ao logradouro,
o bosque voltou a ser administrado pela Prefeitura.
Durante algum tempo o
Rancho do Bosque abrigou o
Departamento de Educação
e Cultura, o Conselho Municipal de Turismo e o Serviço de Merenda Escolar. Foi
uma ocupação temporária,
só até a administração municipal transferir essas entidades para locais próprios
e mais apropriados. Mas o
prédio não ﬁcou ocioso, passando a sediar eventos artísticos e culturais.
Ainda com relação a este
antigo logradouro público e
tradicional ponto turístico,
é oportuno relembrar que
em 1984 cogitou-se a possibilidade de transformá-lo
em museu ﬂorestal, de acordo com um projeto de reurbanização apresentado pela
arquiteta Nancy Antunes de
Moura.
Em 1990 o local foi novamente cercado (alambrado) e remodelado, com a
participação do artesão Zé
Santeiro, responsável pelas
confecções artísticas de ﬁguras, bancos e local para
criação de aves ornamentais; do artista plástico Ademir da Costa Alves “Kuka”,
autor dos painéis (pintura
sobre azulejos), retratando
cenas e locais históricos de
Pinda, e do engenheiro uruguaio Félix Carbajal, que
construiu o Relógio do Sol.
A partir desse ano o Rancho
do Bosque passou a abrigar
a Biblioteca Municipal Vereador “Rômulo Campos
D’Arace”.
(continua)
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

enchentes na rua, que causava
transtornos aos moradores”,
disse o vereador Magrão. Em
recente reunião com o Subprefeito Mané, ele solicitou providências, no sentido de fazer o
recapeamento asfáltico da rua
Benedito Galvão de Castro,
uma vez que, as obras da galeria pluvial já foram finalizadas.
“Solicitei ao Subprefeito fazer
o recapeamento do asfalto,
que precisou ser cortado para
fazer a galeria. O local tem
um fluxo grande de veículos
e, sem o asfalto, a poeria é
intensa. Diversos moradores
e comerciantes do bairro
reclamaram da poeira, pois
além do incomodo, está causando doenças respiratórias
nas pessoas. Com a execução
deste serviço, o problema será
sanado”, concluiu o vereador
Magrão.

Na fase de discussão dos requerimentos da sessão ordinária
desta segunda-feira, dia 26, o vereador Professor Eric (PR) voltou
a questionar o problema da passagem de caminhões pela Estrada
do Atanásio. O parlamentar do PR apurou que existem caminhões
passando sem pagar a tarifa do pedágio. “Para piorar a situação, eu
verifiquei que caminhões de outras cidades estão passando pelo pedágio sem pagar a tarifa devida”, afirmou o vereador Professor Eric.
No requerimento, o vereador indaga ao Poder Executivo, de
quem é a competência da fiscalização do pedágio. O vereador
Assessoria de Comunicação/CVP

O vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PPS)
havia solicitado, através da
Indicação nº 63/2013, de 28 de
janeiro de 2013, a construção
da galeria de águas pluviais
na rua Benedito Galvão de
Castro, bairro Marieta Azeredo, no Distrito de Moreira
César. Segundo Magrão, em
épocas de chuvas, as enchentes
rotineiramente ultrapassam o
nível das calçadas, apavorando
os moradores que, em muitos
casos, ficam impedidos de
acessar as suas casas. “Protocolei esta indicação no início
do meu mandato, logo na
primeira sessão, devido a insegurança e intranquilidade das
famílias que moram naquele
bairro e que me procuraram
solicitando providências, principalmente, o líder de bairro,
o amigo Vicente”, disse o
vereador Magrão.
O pedido do vereador foi atendido
e a obra já está concluída. “Agradeço
ao Subprefeito Mané
por ter atendido este
pedido, que vai resolver os problemas de

Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP

Vereador Professor Eric

Vereador Magrão

solicitou providências,
para o recapeamento
asfáltico da rua

Galvão

Benedito
Castro

de

Vereador Magrão conversa
com Subprefeito Mané

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

Professor Eric solicita, ainda, que o Departamento de Trânsito
de Pindamonhangaba mantenha um agente de trânsito (marronzinho) no local para auxiliar na fiscalização destas infrações e para
orientar os motoristas.
Vestibulares
Professor da Aeronáutica e educador há vários anos, o vereador
professor Eric também usou a tribuna da Câmara nesta segundafeira para ressaltar a importância da formação acadêmica superior.
Ele lembrou aos estudantes que estão concluindo o ensino médio
de que as diversas universidades e faculdades da região e do estado de São Paulo já estão recebendo inscrições para os processos
seletivos (vestibulares). O vereador Professor Eric informou ainda
que as inscrições para vestibulares da Unicamp, Unesp e Fuvest já
estão abertas e alertou que a inscrição do ITA/SJC está suspensa
temporariamente.

Fale com o vereador Professor Eric

O vereador Felipe César - FC
(PMDB), insiste junto ao Governo Federal, através do Ministério
da Educação a instalação de
uma faculdade pública em Pindamonhangaba, com cursos em
diversas áreas para beneficiar a
juventude da região metropolitana do Vale do Paraíba.
Segundo o vereador Felipe
César - FC, esta iniciativa se faz
necessária para dar condições
aos jovens, sobretudo os mais
carentes, de ter acesso à formação superior de forma gratuita. A
necessidade desta região é de uma
faculdade pública federal, que
ofereça cursos como medicina,
engenharia, arquitetura, matemática, química e física, visando
atender a demanda de estudantes
que não têm condições de pagar
um ensino superior de qualidade.
Poupatempo para
o Produtor Rural
O vereador Felipe César – FC
enviou solicitação ao Governador
Geraldo Alckmin, pedindo a instalação de um Poupatempo para
o trabalhador rural, nos moldes
das cidades de Itapetininga e
Avaré, com os mesmos serviços
oferecidos pelo programa, de
modo a facilitar o atendimento
para o “homem do campo”. Em
sua justificativa, o vereador alega
que o trabalhador rural não pode
deixar seus afazeres por muito
tempo, e um atendimento direto
e diferenciado a ele, facilitará em
muito para que possa regularizar
sua documentação. “Tudo que
uma casa de agricultura faz, esse
Poupatempo Rural também faz,
de uma forma ainda mais eficaz.
O produtor terá acesso a mais de
50 tipos de serviços oferecidos,
como a emissão de Guia de

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

Assessoria de Comunicação/CVP

Magrão acompanha construção Vereador Professor Eric Felipe César – FC
de galerias e recapeamento do pede esclarecimentos sobre insiste na instalação de
asfalto no “Marieta Azeredo”
pedágio da estrada do Atanásio uma faculdade pública

Vereador Felipe César - FC

Trânsito Animal Eletrônica (eGTA), adesão aos programas da
Secretaria de Agricultura, linhas
de crédito, financiamento e seguro
rural do Feap, entre outros”, explica o vereador Felipe César - FC.
Casas Populares
na Zona Rural
O vereador Felipe César – FC
reitera ao Executivo a realização
de estudos visando a construção
de casas populares na zona rural
de Pindamonhangaba. “O Plano
Minha Casa, Minha Vida também contempla a Zona Rural,
precisamos correr atrás para que
nossa cidade também possa ser
contemplada com este benefício”,
diz Felipe César – FC. O vereador pede a construção de casas
populares principalmente nos
bairros: Cruz Pequena, Ribeirão
Grande, Mandu, Bonsucesso,
Piracuama, Pinhão do Borba,
Goiabal, Macuco, Pouso Frio e
Bairro das Oliveiras. “Precisamos fixar o homem no campo,
dando condições dignas para sua
moradia. Até hoje, o que temos
visto é a construção de casas
populares na cidade. Precisamos
também nos preocupar com o
trabalhador rural”, destaca o
vereador.

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

Vereador
Janio Lerario

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB), o prefeito
Vito Ardito e toda a sua equipe
de trabalho estiveram presentes na última terça-feira, dia
27, no bairro da Cerâmica
para uma reunião com os
moradores da região.
Janio disse que um importante compromisso firmado na
reunião foi a construção de
moradias para os moradores do
“Cerâmica”. “Existem vários
trabalhadores rurais há muitos
anos que sonham com a casa
própria e há vários, entre eles,
que estão iniciando sua vida no
campo”, afirmou Janio.
Durante a reunião, o prefeito Vito firmou o compromisso de construir e auxiliar
nas reformas das casas que
se encontram bem precárias.

Ele prometeu auxiliar também
os moradores que vivem há
muito tempo nestas condições
na região.
Outro pedido dos moradores do local é para que
fosse melhorado a iluminação
pública visando trazer maior
segurança para a comunidade.
A colocação do asfalto nas
ruas do bairro também foi
solicitado pela população, pois
trata-se de um local de bastante movimento de veículos,
causando muita poeira e barro
em época de chuvas intensas.
Janio disse que “os moradores merecem ter estas
melhorias e podem contar com
a atenção do prefeito e, com
certeza, o bairro da Cerâmica
ficará mais bonito”, destaca o
vereador Janio Lerario.

O vereador José Carlos Gomes
– Cal (PTB) participou nesta terçafeira, dia 27, no Recinto São Vito, de
uma reunião com representantes das
Polícias Militar e Civil, comerciantes do Distrito e munícipes.
Na reunião, foram discutidos
assuntos relacionados à segurança
de Moreira César. Participaram
do evento, o Capitão Cavalheiro,
da Polícia Militar e a Delegada de
Polícia Civil, Drª Ângela que substituiu o Dr. Miguel que se encontra
em férias, o Subprefeito Manoel e
vereadores. O objetivo foi debater a
questão da violência e a diminuição
do índice de roubos e violências, que
em sua maior parte são ocasionados
pelo uso de drogas, que hoje afeta
a juventude e adolescentes de nossa
cidade. As propostas para o Distrito
de Moreira César foram: empenho
na construção do prédio da nova
delegacia; aumento do efetivo da
Polícia Militar; atendimento de
plantão da Polícia Civil - 24 horas,
inclusive aos finais de semana; o
entrosamento da comunidade com
a Polícia e maior apoio para os projetos como o PROERD e “Parceiros
do Amanhã”, que orienta os jovens
preparando-os para o futuro.
O vereador Cal disse ainda
que “falta o trabalho da Prefeitura,
através da Secretaria de Esportes,
visando a organização de campeonatos e outros esportes aos finais de
semana para que o jovem possa ter
o seu tempo muito bem preenchido
assim, também como a cultura,
que deve promover eventos para a
juventude”.
Casas populares
O vereador Cal está
cobrando a Administração Municipal para que
reveja a situação das casas
populares, que devem ser

entregues às pessoas da própria
região. “Entendo que as pessoas
de Moreira César devem receber
as casas no Distrito e as pessoas de
outra região de Pindamonhangaba
deverão receber suas casas também
próximos aos seus domicílios familiares”, afirmou.
Com isso, facilitará a saúde, a
educação, o transporte e a segurança
dessas pessoas e também a região
que ficará mais organizada, junto às
suas igrejas, entidades e associações.
Há tempos, o vereador Cal vem
sugerindo e cobrando para que isso
aconteça e espera que essa nova Administração consiga realizá-las, para
que se possa ter uma sociedade mais
justa, organizada e feliz com muita
paz e segurança. “As Polícias Militar
e Civil fazem um bom trabalho na
nossa cidade e, principalmente, no
Distrito, mas necessitamos cobrar o
Governo do Estado para aumentar
o efetivo e as viaturas e dar melhores condições de trabalho para
os policiais e dar mais segurança à
população”, finalizou Cal.
Missa em Coruputuba
Dona Carminha convida a todos
da comunidade e amigos para a
missa no próximo domingo, dia 1º
de Setembro, às 10h30min. na Igreja
Nossa Senhora Aparecida de Coruputuba. A comunidade vai pedir nesta
liturgia para que Nosso Senhor Jesus
Cristo e Nossa Senhora Aparecida
estejam na frente das negociações
da Empresa para que possa atender
o pedido de seus funcionários e
parceiros. O celebrante desta missa
será o Padre Furtado, dos Salesianos.
Assessoria de Comunicação/CVP

Delegada de Polícia,
Dra. Ângela, Vereador Cal e o
Capitão PM Paulo Cavalheiro

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

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

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

Assessoria de Comunicação/CVP

Assessoria de Comunicação/CVP

Janio participa de reunião Vereador Cal participa
Dr. Marcos Aurélio
de reunião sobre segurança continua sua luta pelo
no “Cerâmica” e apoia
no Distrito de Moreira César Pronto Socorro Infantil
iniciativa do prefeito

Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), desde o início do seu primeiro
mandato, tem lutado por
melhorias na área da saúde
de Pindamonhangaba e por
isso, apresentou em sessões da
Câmara de Vereadores, requerimentos que pedem à Prefeitura Municipal, informações
sobre os procedimentos que
estão sendo tomados para a
separação e a implantação do
Pronto Socorro Infantil.
Preocupado com o bem estar dos munícipes, Dr. Marcos
Aurélio solicita uma área de
atendimento específico para
as crianças, pois isto evitaria
que elas presenciassem momentos chocantes de pacientes
terminais ou com ferimentos
graves. “Essa separação ajudaria na recuperação mais
rápida das crianças que ficam
esperando por atendimento e
na desaglomeração de pessoas
em um mesmo ambiente, podendo, até mesmo, acarretar
sérios traumas aos mesmos”,
esclareceu o vereador.

Além disto, a instalação
de um Pronto Socorro Infantil
desafogará o atendimento na
unidade Central, já que este
tem uma média de 600 consultas e atendimentos por dia. Na
época do início de seu funcionamento, em 1993, quando o
Dr. Marcos Aurélio era Diretor
de Saúde, a capacidade era de
200 atendimentos diários, o
que possibilitava uma melhor
atenção aos enfermos.
Segundo o vereador, “a
possibilidade de implantação
de um PS Infantil depende de
negociações da Santa Casa
com a Prefeitura”. Sabendo da
necessidade de uma descentralização dos atendimentos,
o Dr. Marcos Aurélio vem se
empenhando nesta luta: “Me
dedico a este projeto, pois
com certeza, haverá melhorias
na qualidade do atendimento
às crianças e assim, teremos
um ambiente mais saudável
e agradável para todos que
precisam de atendimento de
urgência”, enfatizou o vereador Dr. Marcos Aurélio.

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

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

Pindamonhangaba, sexta-feira, 30 de agosto de 2013
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Martim Cesar reitera
Professor Osvaldo participa Neurocirurgião para Pinda
melhorias para Travessa de Audiência Pública que
é pedido de Roderley
Gregório Casagrande
discutiu Plano de Saneamento Miotto ao Executivo
O vereador Martim Cesar (DEM), reitera ao Poder Executivo,
a realização de estudos para a melhoria asfáltica e a colocação
de guias e sarjetas na Travessa Gregório Casagrande, que liga a
avenida Wilson Soares de Freitas, no Loteamento Campo Belo, e
a rua João Baptista Passos, no Residencial Jardim Aurora. “Esta
rua não tem asfalto e com as chuvas, aumentam os buracos,
tendo em vista o acúmulo de água que serve de criadouro para
o mosquito da dengue, causando transtornos e colocando em
risco a saúde dos moradores”, comenta o Vereador.

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 questionou 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 que é 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. O vereador indagou sobre
qual medida que foi tomada para

M artim C esar ( no destaque ) pede
pavimentação da T ravessa G regório
C asagrande , no C ampo B elo

Revitalização da Praça no Lessa
Outra reivindicação também reiterada pelo vereador Martim Cesar, é para que sejam feitos estudos que formalizem
o projeto para revitalização da Praça Antônio Rodrigues
da Silva (Dr. Catioca), confrontando com as vias públicas,
avenida Antônio Cozzi, rua Dr. José Augusto César Salgado
e rua Alcides de Mello Ramalho, no Loteamento Residencial
e Comercial Dr. Lessa. “É necessário que seja concluída
a arborização e jardinagem, pois o local está com o mato
muito alto, servindo como ponto de “bota fora” devido as
obras inacabadas”, explica
o vereador Martim Cesar.

Assessoria de Comunicação/CVP

Fotos: Assessoria de Imprensa/CVP
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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 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, nas quais
são enfatizados a preservação e
conscientização 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.

Tendo em vista a necessidade do município com
alto índice de pacientes
dependentes de tratamento
específico para a cabeça e
sistema nervoso, o vereador
Roderley Miotto (PSDB)
encaminhou ao Chefe do
Executivo, Prefeito Vito
Ardito, com cópia também
ao Secretário de Saúde, um
requerimento solicitando
informações da falta deste
profissional no Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.
Roderley, que já obteve
resposta através do requerimento nº 1635/2013, também
de sua autoria, no qual solicitou estudos para esta contratação, se diz não satisfeito
com a resposta do Executivo,
a qual alegam que esta especialidade é encaminhada para
o Departamento Regional de
Saúde, em Taubaté. “Como
Pindamonhangaba, com mais
de 200 pacientes esperando
pelos préstimos desse profissional não pode intervir nessa
situação? Basta analisar o
valor pago ou repassado pela
Prefeitura, ou pelo Estado,
para que haja atendimento
na cidade de Taubaté. Nossos
munícipes e pacientes merecem essa atenção”, declara o
parlamentar.
O vereador pede estudos
do por que e quais as razões
ou justificativas tragas à ci-

fotos , r eg i s t r o d o

abandono da

P ra ç a

do

L e ssa ,

c om

Vereador
P r o f e s s o r O s va l d o

m ato alto , invad i n d o a calçad a

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

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

Vereador Toninho da
Farmácia apoia trabalho
dos “Anjos de Rodinhas”

Ricardo Piorino
solicita Plano de
Saneamento Básico

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 às contratações de
empresas que cuidarão
dos resíduos sólidos.
“Aguardamos a resposta

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) apoia e também
indica o excelente trabalho
realizado pelos “Anjos de
Rodinha”, que fabricam cadeirinhas de rodas para cães,
feitas com canos plásticos
de PVC. Estas cadeiras são
produzidas e doadas sem
nenhum custo para os proprietários dos animais. Para
que os “Anjos de Rodinhas”
possam continuar ajudando
com a produção das cadeiras,
os mesmos estão aceitando
doações de canos plásticos,
colas, curvas e cotovelos de
qualquer medida, basta entrar
em contato através do e-mail
celsohommer2013@bol.com.
br, pelo facebook anjosderodinhas ou telefone 3645-8444.

Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP
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“Estamos aguardando resposta
do P oder E xecutivo ”

do Poder Executivo dentro do prazo regimental”,
ressaltou Piorino.
Avenida 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 Ricardo Piorino.

Vacinação anti rábica
O vereador Toninho da
Farmácia agradece a prefeitura pelo retorno da vacinação
anti rábica, nos animais de
nossa cidade, pois já fazem
alguns anos que a
prefeitura parou de
fornecer esta importante vacina, que
previne e dá mais
saúde aos animais e
mais segurança para
a população.

Comercialização
de animais
O vereador Toninho da
Farmácia vai entrar com um
Projeto de Lei que proíbe a
comercialização de animais em
casas de ração. O projeto prevê
que o comércio de qualquer
animal doméstico só poderá
ser realizado em locais com
estrutura adequada e regulamentada. “É comum em nossa

Assessoria de Comunicação/CVP

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

dade para não fazer este tipo
de atendimento.
Agradecimento
Roderley Miotto aproveita para agradecer a empresa
CCR Nova Dutra quanto a
resposta do seu requerimento para a implantação da
passarela na altura do bairro
Azeredo, no perímetro de
Moreira César. A empresa,
em resposta oficial, informou
que a construção de uma
passarela no km 85 já está
inserida na programação
dos novos investimentos a
serem executados na rodovia.
Entretanto, esclarece que
quem libera o ranking de
necessidades das passarelas
é a ANTT (Agência Nacional
de Transportes Terrestres), e
eles aguardam a autorização.
“Agradecemos a atenção
da CCR Nova Dutra, informando-nos o que era necessário esclarecer”, finaliza o
vereador.

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
30ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 02 de setembro de 2013,
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal n° 02/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal e outros, que “Acrescenta o Art. 95-A à
Lei Orgânica Municipal”.
II. Projeto de Lei n° 74/2013, do Vereador Professor Osvaldo Negrão,
que “Institui Projeto Social Esportivo na cidade de Pindamonhangaba e
dá outras providências”.
III. Projeto de Lei n° 93/2013, do Poder Executivo, que “Altera dispositivo
da Lei n° 2.532, de 15 de maio de 1991, que Dispõe sobre o Conselho

cidade ver os animais expostos
em gaiolas pequenas, abafadas e expostas ao sol, fato
este que maltrata e coloca
em risco a vida dos pobres
animais”, disse Toninho da
Farmácia.
Atenção
Os animais não estão
mais sozinhos.
Contatos: toninhodafarmaciapinda.blogspot.com.br ou
www.pindanimal.com.br
Estamos aguardando o início da construção do Centro de
Controle de Zoonoses.

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

Municipal de Educação e a Conferência Municipal de Educação”.
IV. Projeto de Lei n° 111/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo Municipal a permitir o uso de espaços na realização da
Festa de São Vicente de Paulo”.
Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

Acesse:

www.camarapinda.sp.gov.br

Assessoria

de

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

Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba
Pindamonhangaba, sexta-feira, 30 de agosto
de 2013
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
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

Estado de São Paulo
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO
DE FORNECIMENTO
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 212/2011
Objeto: Aquisição de “MATERIAL DE LIMPEZA”.
ATA nº 160/2011
Processo nº

23/11/2012

33.438/2012

3002/2012

4.650,80

28/11/2012

ATA nº 161/2011
Processo nº
32.133/2012
ATA nº 162/2011
Processo nº
32.134/2012
33.451/2012
ATA nº 163/2011
Processo nº

Processo nº

Processo nº

Data da AF

Empresa: ORLANDO ABUD JUNIOR -EPP
Autorização de Fornecimento nº
2989/2012

Valor R$

Data da AF

12.731,00

26/11/2012

3000/2012
4.400,10
28/11/2012
PARTNER OFFICE COM. DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDAEmpresa:
EPP
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
26/11/2012
28/11/2012

ATA nº 166/2011
Processo nº

Empresa: PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

32.140/2012

2992/2012

1.196,00

26/11/2012

33.463/2012

2999/2012

1.719,40

28/11/2012

Empresa: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Valor R$

Data da AF

32.141/2012

2991/2012

38.095,68

26/11/2012

33.484/2012

2995/2012

16.870,80

28/11/2012

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

Empresa: Y. R. IGLESIAS-ME
Autorização de Fornecimento nº

32.136/2012

2988/2012

1.704,00

26/11/2012

33.491/2012

2998/2012

1.775,00

28/11/2012

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2011
Objeto: Aquisição de “MATERIAIS DE EXPEDIENTE”.
ATA nº 152/2011
Processo nº

32.124/2012
ATA nº 154/2011
32.125/2012
ATA nº 155/2011
Processo nº

Empresa: COMERCIAL CENTER VALLE LTDA
Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

3004/2012

Data da AF

1.408,70

28/11/2012

Empresa: OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA
Autorização de Fornecimento nº
3009/2012

Valor R$

Data da AF

144.120,00

23/11/2012

Empresa: ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA
Autorização de Fornecimento nº
3006/2012

Valor R$

Data da AF

222.400,00

23/11/2012

Valor R$

Data da AF

Empresa: ORLANDO ABUD JUNIOR -EPP
Autorização de Fornecimento nº

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
3003/2012
13.897,31
28/11/2012

33.409/2012

ATA nº 157/2011
Processo nº

Estado de São Paulo

Empresa: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
Valor R$

Data da AF

32.935/2012

3012/2012

41.250,01

23/11/2012

33.406/2012

3005/2012

12.375,00

28/11/2012

Autorização de Fornecimento nº

DE LICITAÇÕES
E COMPRAS
PREGÃODEPARTAMENTO
REGISTRO
DE PREÇOS
Nº 215/2011
Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba, SP, CEP: 12.420‐010
Objeto:Av.Aquisição
de
“MATERIAIS DIVERSOS”.
Tel: (12) 3644‐5600 e‐mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

ATA nº 140/2011
Processo nº

Empresa: ADEMAR CESAR FERNAINE -EPP
Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

32.161/2012

2932/2012

1.457,70

14/11/2012

32.589/2012

2931/2012

1.121,00

21/11/2012

Empresa: CCM –COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

32.126/2012

2908/2012

947,00

14/11/2012

32.590/2012

2927/2012

551,20

21/11/2012

32.142/2012
ATA nº 143/2011
Processo nº

Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA
Autorização de Fornecimento nº
2936/2012

Valor R$

Data da AF

1.365,00

14/11/2012

Empresa: COMERCIAL CENTER VALLE LTDA
Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

32.128/2012

2914/2012

5.420,00

14/11/2012

32.591/2012

2926/2012

739,40

21/11/2012

Processo nº

Empresa: COMERCIAL OLIMPIA DE PAPEIS E MATERIAIS LTDA-ME
Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

32.129/2012

2935/2012

5.456,00

14/11/2012

32.593/2012

2923/2012

246,00

21/11/2012

Processo nº
32.595/2012
ATA nº 146/2011
Processo nº
32.159/2012
ATA nº 147/2011
Processo nº
32.155/2012
ATA nº 148/2011
Processo nº

Dispõe sobre o envio de relatório trimestral dos dados referentes ao

32.600/2012

sistema de Controle, Fiscalização, Gerenciamento e Gestão do

ATA nº 149/2011

(Projeto de Lei n° 98/2013, de autoria do Vereador Roderley Miotto)

Valor R$

39,40

ATA nº 145/2011

Transporte Coletivo, e dá outras providências.

Autorização de Fornecimento nº

239,48

ATA nº 144/2011

LEI N.º 5.557, DE 08 DE AGOSTO DE 2013.

28/11/2012

2997/2012

Processo nº

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

3.525,97

2993/2012

ATA nº 142/2011

Publicada no Departamento Legislativo

2996/2012

Empresa: OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA

33.462/2012

Processo nº

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

26/11/2012

32.139/2012

ATA nº 141/2011

Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2013.

Data da AF

5.003,14

28/11/2012

ATA nº 164/2011

Processo nº

Art. 4º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Valor R$

2986/2012

23/11/2012

Processo nº

Art. 3º O prazo para a conclusão dos trabalhos é 90 (noventa) dias, a partir desta
data, podendo ser prorrogado.

Autorização de Fornecimento nº

2.683,40

ATA nº 153/2011

1. Ricardo Piorino - PDT
2. Felipe César - PMDB
3. Roderley Miotto - PSDB

26/11/2012

Empresa: COMERCIAL CENTER VALLE LTDA

3001/2012

33.399/2012

Art. 2º Esta Comissão é composta pelos Vereadores:

Data da AF

525,00

33.457/2012

Processo nº

Art. 1º Fica constituída uma Comissão Especial de Inquérito - CEI, nos termos
dos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica Municipal e dos artigos 115 a 132 do Regimento Interno,
para apurar indícios de irregularidades no pagamento de horas extras para funcionários da
Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Pindamonhangaba.

Valor R$

2990/2012

3.114,60

ATA nº 169/2011

VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:

Autorização de Fornecimento nº

3010/2012

Processo nº

Constitui uma Comissão Especial de Inquérito para apurar indícios
de irregularidades no pagamento de horas extras para funcionários
da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Pindamonhangaba.

Empresa: COMERCIAL BRISTON LTDA-ME

32.132/2012

ATA nº 168/2011

ATO N° 16, DE 27 DE AGOSTO DE 2013.

Data da AF

2.220,30

ATA nº 165/2011

6º NEY LUCIO ALVES
RUA CAPITÃO BENEDICTO CORREA DA SILVA, 553 - MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-100
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Valor R$

2994/2012

33.449/2012

SERVENTE DE OBRAS

Autorização de Fornecimento nº

32.131/2012

32.138/2012

Dia 06/09/2013 às 14:00 horas

Empresa: CCM –COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Processo nº

Empresa: ORLANDO ABUD JUNIOR -EPP
Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

2918/2012
92,40
21/11/2012
PARTNER OFFICE COM. DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDAEmpresa:
EPP
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
2933/2012

6.149,62

14/11/2012

Autorização de Fornecimento nº
2938/2012

Valor R$
2.328,00

Data da AF
14/11/2012

Empresa: TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

2919/2012

480,00

Data da AF
21/11/2012

Empresa: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

32.130/2012

2934/2012

541,50

32.157/2012

2937/2012

6.455,00

14/11/2012

32.601/2012

2916/2012

6.199,10

21/11/2012

Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único
do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, enviará aos Vereadores da Câmara
Municipal de Pindamonhangaba relatório trimestral dos dados referentes ao Sistema de Controle, Fiscalização,
Gerenciamento e Gestão de Transporte Coletivo Municipal.
Parágrafo Único. O relatório a que se refere o “caput” deste artigo deve ser enviado a cada um
dos parlamentares de forma escrita e digitalizada, observando a individualização dos permissionários e
concessionária dos serviços de transporte público coletivo urbano, devendo fazer constar as seguintes
informações:

ATA nº 136/2011
Processo nº
30.621/2012

14/11/2012

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº
2912/2012

Valor R$
2.650,30

Data da AF
13/11/2012

Empresa: ACESSORIUN MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP
Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

29.185/2012

3041/2012

2.879,52

29.247/2012

3042/2012

583,40

29/11/2012

30.625/2012

3040/2012

9.183,00

29/11/2012

ATA nº 159/2011

29/11/2012

Empresa: COMERCIAL OLIMPIA DE PAPEIS E MATERIAIS LTDA-ME

Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
Prefeitura
Municipal
de Pindamonhangaba
3044/2012
17.374,00
29/11/2012

Processo nº

29.187/2012
29.246/2012
30.606/2012

I- período de referência;

Empresa: ARAGUAIA COML. FERRO AÇO LTDA

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2011
Objeto: Aquisição de “MATERIAIS ELÉTRICOS”.
ATA nº 158/2011

Estado
3043/2012 de São Paulo
25.850,00
2959/2012

79.727,00

III- os valores arrecadados pelos permissionários e pela concessionária com o pagamento da

Processo nº

V- os valores investidos pelos permissionários e pela concessionária no sistema durante o

30.616/2012
ATA nº 151/2011

postos a serviço da população;
VII- autuações imputadas aos permissionários e concessionária por falha ou irregularidade
cometida no período;
VIII- os valores investidos ou repassados aos permissionários e concessionária, pela
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, na manutenção do sistema no período.
Art. 2° O relatório a que se refere o artigo 1° deverá ser entregue até o décimo dia útil do mês
subsequente ao que o mesmo se refere.

Processo nº
30.614/2012

Art. 3° A Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Assuntos Rurais, Ecologia e
Meio Ambiente realizará audiência pública após recebimento do relatório para analisar os dados apresentados.
Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2013.

VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE

Tel:
(12) 3644‐5600
e‐mail:COMERCIAL
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
Empresa:
CASAMAX
LTDA

Autorização de Fornecimento nº
2917/2012

Valor R$
1.150,00

Data da AF

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 67
Em: 17/07/2013
Processo nº: 1059 - 2013
Atividade: ODONTOLOGIA
Razão Social: DARLA PERES DA SILVA SANTOS
CNPJ / CPF: 036906976-54
Endereço: Avenida Nicanor Ramos Nogueira nº 1020 (ARARETAMA)
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: DARLA PERES DA SILVA SANTOS
CPF: 036906976-54
Auto de Infração nº: 1812
DEFESA: NÃO APRESENTOU
Auto de Imposição de Penalidade nº 1592
DEFESA: NÃO APRESENTOU
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 110/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 110/13, que cuida de “Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para alimentação escolar”, a Autoridade Superior, com base nos pareceres da área técnica
da Secretaria de Educação e Cultura anexos aos autos, desclassifica: item nº. 07 as empresas Guin
Comércio e Representação Ltda. e Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda., ficando o mesmo fracassado; itens nº. 33 e nº. 38 a empresa Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda.; item nº. 11 a empresa
Socom Alimentos Ltda. EPP. HOMOLOGA e ADJUDICA os itens já analisados e aprovados pela Área
Técnica em favor das empresas (itens/preços R$): Comal Arroz Ltda. (09 – 1,69); BRF S.A. (33 – 3,68);
Guin Comércio e Representação Ltda. (01 – 1,95; 04 – 2,03; 05 – 2,03; 06 – 2,03; 13 – 4,10; 14 – 3,49;
15 – 3,95; 16 – 3,82; 17 – 9,10; 18 – 3,92; 19 – 9,50; 21 – 2,13; 34 – 1,38; 35 – 1,30; 36 – 3,00; 38 – 3,05;
39 – 2,05); Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda. (03 – 4,55; 08 – 2,34; 11 – 2,47; 20 – 3,10; 22 –
4,40; 23 – 2,64; 24 – 1,70; 25 – 5,27; 26 – 3,05; 27 – 1,90; 28 – 1,90; 29 – 1,90; 30 – 1,90; 32 – 1,90;
37 – 1,60); Socom Alimentos Ltda. EPP (10 – 1,92; 12 – 2,03; 31 – 1,93).
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo
LEI Nº 5.559, DE 15 DE AGOSTO DE 2013.
Denomina o Salão de Artes Marciais, localizado no Centro Esportivo José Ely de Miranda ( C.E.
ZITO), localizado no Distrito de Moreira César, de JÉSIO ROBERTO DA ROSA.
(Projeto de Lei nº 85/2013, 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 JÉSIO ROBERTO DA ROSA, o “Salão de Artes Marciais” localizado
no Centro Esportivo José Ely de Miranda (C.E. ZITO), localizado no Distrito de Moreira César, 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.
SAJ/app/
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

13/11/2012

ATA nº 136/2011
Processo nº
1.382/2013

Autorização de Fornecimento nº
2898/2012

Valor R$

Data da AF

34.950,00

13/11/2012

Empresa: MONTEIRO DE OLIVEIRA & ROCHA LTDA
Autorização de Fornecimento nº
026/2013

Valor R$

Data da AF

59.100,00

18/01/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 309/2011
Objeto: Aquisição de “BARRA DE CEREAL, SUCO, AGUA, BANANA E MAÇÃ”.
ATA nº 001/2012
32.123/2012
ATA nº 003/2012
Processo nº
34.243/2012

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 092/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 92/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de arbitragem na modalidade futebol de salão”, 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, 23 de agosto de 2013

Empresa: RAMOS & CIA LTDA

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 261/2011
Objeto: Aquisição de “TIJOLO DE BARRO CERÂMICO”.

Processo nº

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 61
Em: 02/07/2013
Processo nº: 0988 - 2013
Atividade: ODONTOLOGIA
Razão Social: ANA CAROLINA CHIPOLETTI DOS SANTOS
CNPJ / CPF: 367548848-94
Endereço: RUA ELOISA VILELA RIBEIRO 269
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: ANA CAROLINA CHIPOLETTI DOS SANTOS
CPF: 367548848-94
Auto de Infração nº: 1839
DEFESA: NÃO APRESENTOU
Auto de Imposição de Penalidade Nº 1590
DEFESA: NÃO APRESENTOU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ATA nº 150/2011

VI- número de veículos que atenderam cada linha no período e número total dos veículos

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 61
Em: 26/07/2013
Processo nº: 0987-2013
Atividade: ODONTOLOGIA
Razão Social: TELMA HELENA DO COUTO CHIPOLETTI
CNPJ / CPF: 063004518-60
Endereço: RUA ELOISA VILELA RIBEIRO 269
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: TELMA HELENA DO COUTO CHIPOLETTI
CPF: 063004518-60
Auto de Infração nº: 1838
DEFESA: NÃO APRESENTOU
Auto de Imposição de Penalidade Nº 1591
DEFESA: NÃO APRESENTOU

23/11/2012

PREGÃODEPARTAMENTO
REGISTRO
DE PREÇOS Nº 253/2011
DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Objeto:Av.Aquisição
CONCRETO”.
Nossa Senhorade
do “BLOCO
Bom Sucesso, DE
nº 1400,
Alto do Cardoso, Pindamonhangaba, SP, CEP: 12.420‐010

IV- os valores gastos pelos permissionários e pela concessionário na execução do serviço;
período;

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 66
Em: 02/07/2013
Processo nº: 0987-2013
Atividade: ODONTOLOGIA
Razão Social: TELMA HELENA DO COUTO CHIPOLETTI
CNPJ / CPF: 063004518-60
Endereço: RUA ELOISA VILELA RIBEIRO 269
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: TELMA HELENA DO COUTO CHIPOLETTI
CPF: 063004518-60
Auto de Infração nº: 1838
DEFESA: NÃO APRESENTOU

29/11/2012

II- número de passageiros transportados no período;
tarifa dos usuários;

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 65
Em: 02/07/2013
Processo nº: 0988-2013
Atividade: ODONTOLOGIA
Razão Social: ANA CAROLINA CHIPOLETTI DOS SANTOS
CNPJ / CPF: 367548848-94
Endereço: RUA ELOISA VILELA RIBEIRO 269
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: ANA CAROLINA CHIPOLETTI DOS SANTOS
CPF: 367548848-94
Auto de Infração nº: 1839
DEFESA: NÃO APRESENTOU

Empresa: PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 240/2011
Objeto: Aquisição de “BARRA DE FERRO”.
VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO, Presidente da Câmara de

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 67
Em: 15/07/2013
Processo nº: 1059-2013
Atividade: ODONTOLOGIA
Razão Social: DARLA PERES DA SILVA SANTOS
CNPJ / CPF: 036906976-54
Endereço: Avenida Nicanor Ramos Nogueira nº 1020 (ARARETAMA)
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: DARLA PERES DA SILVA SANTOS
CPF: 036906976-54
Auto de Infração nº: 1812
DEFESA: NÃO APRESENTOU

Empresa: Panificadora e Confeitaria Alcantara Pindamonhangaba Ltda-EPP
Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

2958/2012

325,00

Data da AF
14/11/2012

Empresa: Santos Gouvêa Comercial Ltda -EPP
Autorização de Fornecimento nº
3142/2012

Valor R$
704,00

Data da AF
17/12/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 020/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 020/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e cáster para atender os veículos pesados (caminhões) pertencentes à frota municipal, por um período de 12 (doze) meses”, a
Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA,
com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2013.
PREGÃO Nº. 085/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 085/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializada
na realização de exames de eletroencefalograma sem sono induzido e com sono induzido”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com
base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 090/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 085/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção da academia de musculação do Centro Esportivo Luiz
Caloi, com material e mão de obra inclusa, pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior,
face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis
Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2013.

Pindamonhangaba, 28de agosto de 2013.

FUNDAÇÃO DOUTOR JOÃO ROMEIRO
PORTARIA Nº 04, DE 27 DE AGOSTO DE 2013.
Antonio Aziz Boulos, Presidente da Fundação Dr. João Romeiro, no uso de suas atribuições
e nos termos da Lei Municipal nº 5.521, de 02 de abril de 2013, RESOLVE nomear o Sr.
Marcos Vinício Cuba, para o emprego de provimento em comissão de Assessor de Comunicação, a partir de 01 de agosto de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de
agosto de 2013.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2013.
Antonio Aziz Boulos
Presidente da Fundação Dr. João Romeiro

Publicada no Departamento Legislativo.
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.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretora do Departamento de Administração.

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 Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA
ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, Dr. Thiers Fernandes Lobo, 1º Vice-Provedor, convoca os irmãos e
diretores da Mesa Administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba para
participarem de uma Assembléia Extraordinária no dia 09/09/2013, para designa-ção do
novo Provedor, nos termos do Estatuto Social, devido ao falecimento do Prove-dor, Eng. Luiz
Carlos Loberto, ocorrido no dia primeiro de agosto de 2013.
Horário: 19h30 em primeira convocação ou 20h30 em segunda convocação, com qual-quer
número de presentes. Local: Auditório “Tobias Salgado” – Santa Casa de Misericórdia de
Pindamonhangaba – Rua Major José dos Santos Moreira, 466 - Centro.
Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2013.
Dr. Thiers Fernandes Lobo
1º Vice-Provedor
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Pindamonhangaba, sexta-feira, 30 de agosto de 2013

Moradores de Pinda participam de
Copa de Slackline em Bragança Paulista
Divulgação

Marcos Vinício Cuba
Praticantes de slackline
de Pindamonhangaba participaram da 1ª Copa da modalidade, promovida pelo
Jungle Slackline e Slackvibe, em Bragança Paulista.
O evento foi realizado no
dia 18 de agosto e marcaram
presença na competição 32
atletas da categoria Amador;
18 da Iniciante masculino, e
10 da feminino.
O trickline é a modalidade praticada em competições
onde o atleta que aterrissar o
maior e mais difícil número de manobras e combos
no tempo regulamentar é
o vencedor. O tempo regulamentar é de 2 minutos e

Equilibrar-se e
fazer manobras
desafiadoras fazem
parte desse esporte

cada participante tem mais
15 segundos para terminar a
volta. Os critérios de avaliação servem para fazer uma
média de todas as manobras
mostradas e são analisadas
as dificuldades, técnicas,
diversidade e criatividade,
amplitude, entre outros quesitos.
A equipe Dalai Line
Slackline, de Pindamonhangaba, esteve presente
ao evento, juntamente com
Daniel Escossio Quintão,
Alan Carvalho Milad (Fejão), Heitor Hideto Seto e
Adriele Pereira Dos Santos.
Quintão classificou-se para
as oitavas de final, assim
como Milad. Seto venceu
duas baterias, e saiu nas
quartas de final, Adriele
também chegou às oitavas
de final. Os atletas tiveram
o apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba.

Ferroviária enfrenta
Corinthians pelo Sub 11
Marcos Vinício Cuba
A equipe da Ferroviária vai encarar o Corinthians pelo Sub 11, neste
sábado (31). A partida será
no campo do Boa Vista, às
8h30. A equipe alviverde
aplicou uma goleada no
Tipês no último sábado e
pretende imprimir o mesmo ritmo. O Corinthians
marcou 3 x 0 no São Paulo e também vai com tudo
para cima da Ferroviária.
Teófilo, treinador do
São Paulo, comenta que

trabalha com as categorias menores há mais de
30 anos e que o Sub 11 vai
buscar reverter a situação
da última partida. O jogo
será no “Machadão”, em
Moreira César. Também
pela mesma categoria o
Tipês recebe o Colorado
em casa.
As semifinais deverão
ocorrer a partir do dia 16
de novembro e a grande
final no dia 30, às 9 horas.
O campo será definido
pela Liga de Futebol.
Marcos Vinício Cuba

Cidade participa da fase
estadual da Copa de Basquete
Marcos Vinício Cuba
Os atletas de Pindamonhangaba irão representar a
cidade na 3ª Copa São Paulo
de Basquetebol. Os defensores da “Princesa do Norte”
irão para Avaré na fase estadual da competição, que deverá ocorrer na segunda quinzena de setembro. A categoria
Sub 16 vai encarar a equipes
tradicionais na modalidade.
De acordo com as informações da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Pindamonhangaba, a copa teve
início em abril e os atletas
pindenses classificaram-se
em segundo lugar na fase regional e São José dos Campos, atual campeã do evento,
em primeiro. Na fase sub-regional Pindamonhangaba
venceu todos os jogos.
A categoria Sub 16 conta
com os atletas que também
estão participando da Liga
Paulista de Basquetebol. Para

Marcos Vinício Cuba

O Corinthians driblou o São Paulo e venceu

A Mil por Hora vai acelerar
para balançar a rede

Os atletas fazem treinos diários para representar a cidade na fase estadual

garantir bons resultados, a
equipe está treinando de segunda a sexta-feira a partir
das 17h30, no ginásio do
Centro Esportivo João Carlos
de Oliveira, “João do Pulo”.
João Pedro Alves Silva,

que pratica basquete há três
anos e, ao lado dos demais jogadores, defende as cores da
“Princesa do Norte”, comenta
que chegar à fase estadual da
Copa São Paulo foi uma conquista importante para todo

o time. A expectativa para a
próxima fase é a melhor possível e para fazer bons jogos
os treinos estão intensos. “É a
primeira vez que disputo um
campeonato a nível estadual e
é muito bom”, diz.
Divulgação

Representantes de Pinda marcam
presença em prova de biathlon
Divulgação

Além do bronze, Sílvio garantiu o 4º em outra prova

Da Redação

Os atletas Silvio Prado e Thaís Oliveira, de
Pindamonhangaba, marcaram presença na prova
de aquathlon, na categoria 25-29 anos. Esta foi a
terceira prova do ano em que eles foram. O evento ocorreu na baixada santista, no último final de
semana, na Ponta da Praia.
Cerca de 300 atletas disputaram no sábado
(24), a terceira etapa do 21º SP Open de Biathlon, competição destinada a ampliar a base
do triatlon nacional, onde os atletas nadam 750
metros e correm por 5 Km.
Silvio Prado conquistou o terceiro lugar na
prova, mantendo assim a vice-liderança geral
da competição, enquanto Thais Oliveira também
aumentou sua coleção de troféus, ao conquistar
a 4ª colocação da prova e disparar na liderança
geral do campeonato.
Para encerrar o final de semana de competições com chave de ouro no domingo, a chuva e
o frio continuaram sem trégua, mas o pindense
Silvio Prado encarou, ao lado de mais 100 atletas,
o 2º Fast Biathlon de Santos, prova onde os atletas realizaram três baterias, nadando 350 metros
e correndo mil, com largadas a cada meia hora.
Após a somatória de pontos o atleta da “Princesa
do Norte” subiu ao pódio na 4ª colocação.

Marcos Vinício Cuba
O time A Mil por Hora
vai tentar acelerar para marcar na terceira rodada pelo
Sub 15. O próximo desafio
será contra o Ramos, na casa
do adversário, às 10h15. Na
primeira partida, a equipe
empatou com o Unidos do
Jardim Rezende em 2 x 2 e,
no sábado (24), perdeu para
o São Paulo por 1 x 0.

Luiz Claudio Ferreira
Gonçalves, treinador do A
Mil por Hora, avaliou que
o jogo foi bom para ambos
os times. Gonçalves ressalta que o time vai lutar para
conquistar a vitória no terceiro jogo.
Todos os jogos terão estão marcados para as 10h15,
com tolerância de 15 minutos
de atraso.

Confira as demais partidas marcadas para este sábado
Grupo A
Maricá x Independente – no campo do Maricá
Ferroviária x Corinthians – no campo do Boa Vista
Inter Pinda x Colorado – no campo do Vista Verde
Grupo B
Etna x São Paulo – no campo Machadão em Moreira César
Jd Eloyna x Unidos do Jd Rezende – no campo do Jd Eloyna
Marcos Vinício Cuba

A Mil por Hora vai tentar sair do jejum de vitória
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Cidade Nova e Afizp
abrem semifinais
no Boa Vista
Israel Dias

Bolas aéreas do Independente são perigosas

O Cidade Nova precisa
vencer a Afizp, na primeira partida das semifinais
do Cinquentão, no domingo (1º/9), no Cidade Nova, às 8h30, para reverter a
vantagem do time treinado
por Mi.
Com melhor campanha
na primeira fase, a Afizp joga
por dois resultados iguais,
porém a equipe quer a vitória e vai apostar no trio
de ataque com Carlos Miranda, o The Flash, Décio
e Carlos Roberto. O grupo
ainda conta com o volante
Tadashi e com o lateral-direito João Aguiar, um dos
melhores da competição.
Para vencer e segurar a

Israel Dias

Tiganá e Pelé prometem duelo
de artilheiros no domingo
O confronto entre Imperial e Independente pela primeira partida das semifinais
do Cinquentão acontece no
domingo (1º/9), às 8h30, na
Novelis.
Para superar o Independente, o treinador Zé Maria
vai contar com a segurança do
goleiro Mauro, o bom posicionamento de Ticha, a habilidade de Caju, os lançamentos
de Guina para o ponta-direita
Djavan e na frieza de Tiganá –
artilheiro da equipe.
Do outro lado, o técnico Elieser Dadinho vai explorar o toque de bola e a
velocidade dos jogadores,
principalmente com Maizena pela esquerda. O lateral tem o pé calibrado e
sempre encontra Pelé, o
goleador da competição,
dentro da área.

Goleador Tiganá

Israel Dias

Meia do Imperial conduz e protege a bola

Artilheiro Pelé

Outra jogada forte do Independente é com Márcio
Bocão. Para dar segurança
ao grupo, Dadinho aposta no volante Nivaldo e

dois resultados iguais. Pelo
Imperial, isso não preocupa o
time, já que na última rodada,
o grupo bateu o próprio Independente por 2 a 0.

no goleiro Wagner e em
todo o sistema defensivo.
O jogo de volta será no
próximo domingo, e o Independente leva a vantagem de

Odirley Pereira

Feijão precisa de 13 minutos
para classificar Ferroviária

Atacante The Flash

Afizp, o técnico William
Ratinho contará com as
jogadas dos meias Valnei
e Hernani e com o perigoso atacante Edson Machado. No gol, a responsabilidade fica com o ‘paredão’
Paulo Marculino.

Odirley Pereira

Célia Lima

O artilheiro da Ferroviária na Primeira Divisão, Feijão, terá treze minutos para
marcar um gol e levar o clube às quartas-de-final. O técnico do 100 Nome, Juciê, deverá
apostar no contra-ataque para vencer a partida e melhorar a classificação no grupo.
Será uma partida atípica. O jogo é a continuação de um confronto interrompido aos 32

minutos do segundo tempo pelo árbitro João
Batista, na rodada de abertura. Na ocasião
estava 1 a 1, com gols de Rique (100 Nome)
e Feijão (Ferrô). O 100 Nome tinha quatro
jogadores expulsos e a Ferroviária apenas
um. Só poderão participar os atletas que estavam relacionados naquele jogo. A partida
será realizada com portões fechados.

Centroavante Feijão

AMPLIAÇÃO DO
BANCO DO POVO PAULISTA
É O GOVERNO DO ESTADO TRABALHANDO SÉRIO PARA APOIAR O PEQUENO EMPREENDEDOR

Nos últimos 2 anos, o Governo do Estado criou
59 novas agências do Banco do Povo Paulista.
São milhares de paulistas beneficiados com
a menor taxa de juros do Brasil: 0,5% ao mês.
Conheça as agências na sua região:
www.bancodopovo.sp.gov.br.

www.saopaulo.sp.gov.br

