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TRIBUNA DO NORTE

Os moradores dos bairros Morumbi e Vila São Bene-
dito vão receber atrações musicais, dança e teatro do 
projeto cultural Pinda em Cena. O evento é promovido 
pela Prefeitura e reúne um pouco da produção dos artis-
tas da cidade.

previsão do tempo

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

SEXTA-FEIRA - 20/9

Variação de 
nebulosidade

Variação de 
nebulosidade

Possibilidade 
de chuvas

Encoberto 
com chuva

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

SÁBADO - 21/9

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    29ºC

DOMINGO - 22/9

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    25ºC

SEGUNDA-FEIRA 23/9

CPTEC INPE

Ana Camila Campos

Cultura & Lazer 8

Cultura & Lazer 8

Nosso Bairro 
entrega mais de 
mil certifi cados

O encerramento do projeto 
Nosso Bairro, no domingo (22), 
contará com a entrega de mais 
de 1.000 certificados a pessoas 
que fizeram cursos de capacita-
ção profissional. Outro destaque 
do projeto, que está no Cidade 
Nova, foi a confecção de docu-

mentos, dentre eles a emissão 
de aproximadamente 200 regis-
tros de identidade civil (RG), além 
de inscrição para o programa de 
Habitação. A despedida do Nosso 
Bairro do Cidade Nova contará 
ainda com atividades de saúde, 
educação, lazer, dentre outros.

Pinda abre inscrições para 
alfabetização de adultos

Morumbi e Vila São 
Benedito recebem 
música, dança e teatro

Prefeitura incentiva uso 
de bicicletas na cidade

Os jogos de ida das semi-
finais da Primeira Divisão de-
vem ser equilibrados. No Vila 
Verde, no domingo (22), às 
10h30, o Areião recebe o Sa-
popemba e precisa da vitória 
para reverter a vantagem; no 
mesmo dia e horário, no bair-
ro das Campinas, o 100 Nome 
joga em casa e também quer 
vencer o A Mil Por Hora para 
poder jogar por empate no 
jogo de volta. Em entrevis-
tas exclusivas à Tribuna do 
Norte, os treinadores Goga 
(Areião), Vicente (Sapopem-
ba), Juciê (100 Nome) e Ca-
bral (A Mil Por Hora) fizeram 
análise tática de seus times e 
dos adversários e explicaram 
como deve ser o comporta-
mento dos atletas em campo.

Técnicos fazem análise tática 
para semifi nais de domingo

Atividades acontecem no domingo (22), 
na av. Princesa do Norte, no Cidade Nova, 

das 8 às 12 horas

Moreira César promove 
Semana Evangélica

A Semana Evangélica de 
Moreira César começa no do-
mingo (22), às 15 horas, na 1ª 
Igreja Batista do distrito, com 
homenagens àqueles que 
contribuem com o Evangelho. 
Estão programados cultos 

nas igrejas e ao ar livre, pa-
lestras, aconselhamento pas-
toral, distribuição de literatu-
ra evangélica, arrecadação 
de alimentos para doação e 
shows gospel.

Baixa umidade do ar afeta 
saúde da população

Mulher simula 
estupro para 
assaltar idosaFaltas em 

consultas e 
exames geram 

problemas 
na saúde

Piscinas do “João do 
Pulo” e “Zito” voltam a 
funcionar na segunda

Escolas 
estaduais 

terão ópera

Uma jovem, que trabalha 
como cuidadora de idosos, si-
mulou ter sido estuprada por 
dois homens para não levan-
tar suspeitas sobre sua ação 
em assalto.

A Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba comunica que a 
impossibilidade de uso das 
piscinas nesta semana foi 
causada pela reação quí-

mica do novo produto de 
limpeza utilizado pela em-
presa que presta serviços 
de manutenção no CE "João 
do Pulo" e CE "Zito". As pis-
cinas serão liberadas na 
próxima semana.
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Segundo Caderno

O tempo seco 
prejudica a 

saúde das pessoas, 
especialmente as que já 
apresentam problemas 
respiratórios, 
como a asma, por 
exemplo. Para suprir 
a necessidade de 
umidade, muitos 
procuram tratamentos 
médicos, inalação 
ou aparelhos de 
umidificação.
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Futebol 18

Polícia 4

População encontrou facilidades na confecção de documentos, como o RG

André Nascimento

Grávida, Josiane Marins faz inalação diariamente

Setor defensivo deve ter atenção especial

Aiandra Alves Mariano

Israel Dias
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Datas Comemorativas

Veja o que se comemora hoje, dia 20 
de setembro, e nos dias seguintes:

20/9 – Dia do Gaúcho, Dia de Santo André Kim e São Paulo Chong, Dia 
do Coletor de Lixo, Dia do Papeleiro, Dia de Santo Eustáquio, Dia do 
Funcionário Público Municipal.
21/9 – Dia Internacional da Paz, Dia da Árvore, Dia de São Mateus 
Apóstolo e Santa Ifi gênia, Dia do Fazendeiro, Dia do adolescente, Dia 
do radialista.
22/9 – Dia do Contador, Dia da Defesa da Fauna, Dia da Juventude do Brasil, 
Dia do Ciclista, Dia dos Amantes, Início da Primavera, Dia da Banana, Dia de 
São Tomás de Vilanova..
23/9 – Dia do sorvete , Dia de São Lino, Dia do Soldador.
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Divulgação

Doação de mudas terá árvores e plantas

Exposição Flores e Folhas

Viva Pinda se reúne com defi cientes

Bancos não têm previsão de funcionamento

Escola do 
Campinas 
realiza feira

Funcionários 
dos Correios 
mantém a 
greve

Os trabalhadores dos Correios 
na região Metropolitana do Vale do 
Paraíba continuam com a greve 
que começou na sexta-feira (13). 

Apesar das agências de Pinda 
estarem funcionando normalmente, 
segundo o Sindicato dos Trabalha-
dores dos Correios, 60% dos traba-
lhadores permanecem de braços 
cruzados em toda a região. O sindi-
cato também informou que o  setor 
mais prejudicado é o de distribui-
ção de contas e correspondências.

Ou seja, as cartas estão sendo 
postadas normalmente, mas sem 
previsão de entrega e o mesmo 
acontece com as contas que são 
enviadas pelos Correios.

A greve dos bancários, que co-
meçou na quinta-feira (19), pode 
continuar por tempo indeterminado.

A decisão, tomada em as-
sembleia no último dia 12, pede 
aumento real, PLR - Participa-
ção nos Lucros e Resultados 
maior e valorização do piso e 
vales, além de soluções para 
questões de saúde e condi-
ções de trabalho. No total, o 
sindicato pede reajuste sala-
rial de 11,93% (5% de aumento 
real mais inflação projetada de 
6,6%). Como os bancos nega-
ram as reivindicações, as clas-
ses devem continuar se reunin-
do até chegar a um consenso.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Departamento 
de Meio Ambiente, realiza a doação 
mensal de mudas de árvores nati-
vas e frutíferas para a área rural. As 
datas deste mês serão 26 e 27 de 
setembro. Desta vez, além de árvo-
res nativas e frutíferas, também se-
rão doadas mudas da planta ‘pingo 
de ouro’. Para participar da retira-
da, é preciso chegar ao Viveiro Mu-
nicipal antes das 8 horas, nas datas 
marcadas, para retirar uma senha. 
São distribuídas 30 senhas por dia. 
Cada pessoa poderá retirar 24 mu-
das, sendo 12 de árvores nativas, 
2 de frutíferas e 10 de ‘pingo de 
ouro’. Como a doação é somente 
para moradores da área rural, chá-
caras e sítios, é preciso apresentar 
comprovante de residência. 

A empresa Viva Pinda realizou, 
no sábado (14), uma reunião com 
os integrantes da Adepi – Associa-
ção dos Defi cientes de Pindamo-
nhangaba, em sua sede, em Morei-
ra César. A reunião visou ouvir os 
integrantes da Adepi, suas dúvidas 
e reivindicações. A empresa de 
ônibus realizou uma apresentação 
de todas as melhorias que tem re-
alizado ao longo dos anos, em prol 

das pessoas com defi ciência. Ao 
fi nal, foi servido um café aos par-
ticipantes. 

De acordo com a presidente do 
Conselho da Pessoa com Defi ciên-
cia, Andréa Campos Sales Martins, 
a instituição está sempre preocupa-
da em melhorar a qualidade de vida 
dos defi cientes na cidade. Além da 
reunião, o Conselho vai realizar, 
no sábado (21), das 9 às 13 horas, 

uma vivência na praça Monsenhor 
Marcondes, na qual os munícipes 
poderão ter a experiência de pas-
sar pelas situações que os defi cien-
tes passam, como ter os olhos ven-
dados, andar em cadeira de rodas, 
entre outras. Além disso, haverá 
cadastro dos defi cientes da cidade, 
distribuição de cartilha educativa 
sobre como tratar a pessoa com 
defi ciência, entre outras ações. 

Festa da Paróquia São Miguel Arcanjo

Eleição na 
Associação 
de Moradores 

No último domingo (15), os 
moradores da Vila São Benedito 
e Vila São João elegeram a chapa 
que estará à frente dos trabalhos 
da Associação de Moradores dos 
bairros. Em um exemplo de parti-
cipação popular, 488 moradores 
compareceram para votar, o que 
culminou na vitória da chapa 2, 
com 248 votos – 13 a mais do que 
a chapa 1. Ainda foram registrados 
quatro votos em branco e um nulo.

Tribunal de 
Justiça realiza 
videoconferência 

A paróquia São Miguel Arcan-
jo, localizada no Araretama, reali-
za dos dias 20 a 29 de setembro, 
a novena de São Miguel Arcanjo.

Com o tema “Lúmen Fidei” 

(Luz da Fé), todos os dias serão 
realizadas missas às 19 horas - 
exceto aos sábados, quando as 
celebrações serão às 17 horas.

Todas as noites haverá shows 

no pátio da igreja e, aos sába-
dos, haverá bingo benefi cente.

Durante os eventos haverá 
barraca de alimentação e entre-
tenimento para as crianças.

Na manhã da próxima segun-
da-feira (23), por solicitação do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, será realizada 
uma videoconferência, na qual 
informações do Puma – Plano 
de Unificação, Modernização e 
Alinhamento serão transmitidas 
a advogados, magistrados e pro-
motores da Comarca.

O evento terá início às 10 horas 
e será realizado no Salão do Júri do 
prédio do fórum, que fi ca ao lado da 
Câmara Municipal.

As artistas plásticas Fátima 
Gomes e Christina Lehmann 
realizam, a partir de sábado 
(21), a exposição Flores e Fo-
lhas, na loja Ben Presente. No 

dia da abertura, a exposição 
ficará das 10 às 16 horas, nos 
dias seguintes, o funcionamen-
to será de segunda a sexta-
-feira, das 13 às 18 horas, e 

no sábado das 10 às 13 horas. 
A entrada é gratuita. A Ben 
Presente fica na rua Benedito 
Antonio da Silva, 11, em frente à 
Prefeitura.

A escola municipal Alexan-
dre Machado Salgado, do bairro 
das Campinas, realiza nesta sex-
ta-feira (20), a partir das 8 horas, 
a I Feira da Sustentabilidade. A 
intenção é apresentar projetos 
e desenvolver a conscientização 
para a preservação do meio am-
biente e dos recursos naturais 
para as gerações futuras. 

Divulgação

Maria Fernanda Munhoz

Divulgação

Cooperativas desenvolvem 
o Brasil e o mundo

Há muito desconhecimento sobre as atividades das coo-
perativas em todo o mundo. No Brasil, em especial, além das 
pessoas não saberem os processos que acontecem nestas insti-
tuições, existe preconceito.

Muitos acreditam que nas cooperativas não há organização 
dos processos de trabalho, falhas no sistema de pagamento e 
distribuição das receitas, ausência de lucro e, principalmente, 
que são formados por pequenos grupos. Na grande maioria 
das vezes, essas e outras características pré-estabelecidas não 
passam de uma visão pouco abrangente dos que analisam as 
cooperativas.

Hoje, as cooperativas têm importante papel na transforma-
ção econômica e social do Brasil. Não são apenas associações 
criadas para alavancar recursos de famílias em situação de baixa 
vulnerabilidade, são instituições sólidas e crescentes – cada um 
em um ramo de atuação. É possível e pode ser formada uma 
cooperativa com um grupo de catadores de material reciclado, 
como também pode ser constituído um grupo de cooperados 
para administrar uma montadora de automóveis, petroquímica 
ou qualquer outro segmento.

No Brasil, há bons exemplos de instituições bem sucedidas 
neste ramo de consolidação. A base para a criação das coope-
rativas é a lei 5.674/1971, posteriormente regulamentada pela Lei 
12.690/2012. Esta última, por sinal,  vem sendo objeto de muitos 
elogios no país e em todo o mundo. Para a ONU - Organização 
das Nações Unidas, 2012 foi o ano do cooperativismo. Em discur-
so de abertura da agenda dos trabalhos em sua sede, em Nova 
Iorque, o secretário geral da Onu, o sul-coreano Bam Ki-Moon, 
destacou o desenvolvimento de políticas econômicas sólidas com 
as cooperativas para erradicação da pobreza e sustentabilidade 
em todo o globo terrestre. Ele também elogiou os esforços brasi-
leiros, principalmente com a Lei 12.690/2012, das cooperativas.

Aqui no Brasil, o BNDES - Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social - tem um capitulo e uma linha de cré-
dito especial para a área. Além disso, um dos defensores deste 
modelo de associação é o ministro do Superior Tribunal do Tra-
balho, Guilherme Augusto Caputo Basto, sempre categórico em 
sua análise. Para o magistrado, quem não aprova as cooperati-
vas, trabalha contra o país. “Eu duvido da intenção das pessoas 
ou de grupos que não apoiem as cooperativas no Brasil”. Ainda 
de acordo com o ministro, “no cooperativismo não há cercea-
mento dos direitos do trabalhador. Pelo contrário, há a ampliação 
da valorização das pessoas”.

Essa tese defendida pelo ministro é comprovada em deze-
nas de casos, onde os trabalhadores tomaram as rédeas das 
companhias e hoje elas se tornaram autogestionárias. Como 
exemplo, a indústria de fogões Wallig, no Rio Grande do Sul; a 
mina de carvão de Criciuma-SC, que se transformou na Cooper-
minas; e a Tecelagem Parahyba de cobertores foram as primei-
ras experiências no setor.

No entanto, hoje há dezenas de casos bem sucedidos, todos com 
apoio da Anteag - Associação Nacional de Trabalhadores e Empresas 
de Autogestão, da Unisol Brasil (Central de Cooperativas e Empreen-
dimentos Solidários) – órgão ligado às instituições de classe.

Em Pindamonhangaba, na próxima semana, o desembarga-
dor do Trabalho da 2ª Região, Sérgio Pinto Martins, lançará a 
quarta edição do livro “Cooperativas de Trabalho”, na Câmara de 
Vereadores, dia 24, às 19 horas. Na ocasião, o Magistrado orien-
tará grupos que formaram cooperativas, bem como os poderes 
públicos e população em geral.

Com tantos exemplos de sucesso, o que cabe é se ater às 
palavras do ministro e do secretário geral da ONU: as cooperati-
vas transformam o Brasil e o Mundo.

Desembargador do Trabalho defende 
cooperativismo

O desembargador do 
Trabalho da 2ª Região, 
Sérgio Pinto Martins, fará 
uma visita a Pindamo-
nhangaba, na terça-feira 
(24), às 19 horas, para lan-
çamento da quarta edição 
de seu livro “Cooperativas 
de Trabalho”.

O evento acontece na 
Câmara de Vereadores, 
onde o desembargador 

orientará os presentes 
sobre uma série de ativi-
dades que podem ser de-
senvolvidas no modelo de 
trabalho autogestionário.

O magistrado Sérgio 
Pinto Martins entende que 
o cooperativismo é uma 
excelente forma de va-
lorização das atividades 
trabalhistas e desenvolvi-
mento do Brasil.

Divulgação

Divulgação
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Escola do Cidade 
Jardim promove 
encontro com pais

Falta em consultas médicas 
prejudica a população

Marcos Vinício cuba
Há muitas pessoas que 

reclamam quando não con-
seguem médicos, no entanto, 
após marcarem a consulta 
acabam faltando. Este tipo de 
atitude prejudica não apenas 
quem faltou, mas também 
a população de forma geral. 
Ter comprometimento e ati-
tude cidadã é o papel de cada 
indivíduo.

A saúde é um direito de 
todos e dever do Estado, 
como consta em Lei, mas é 
necessário que isso seja res-
peitado. Faltar em consultas 
médicas é algo recorrente em 
Pindamonhangaba e a Se-
cretaria de Saúde espera que 
a população compreenda a 
necessidade de comunicar a 
falta quando o paciente tiver 
algum imprevisto.

De acordo com a Secre-
taria de Saúde, o índice de 
faltas em consultas médicas 
chega até a 70% em algumas 
especialidades, isto não ocor-
re apenas em consultas, mas 
também em exames e outros 
procedimentos.

Os agendamentos ocor-
rem diariamente e são re-
alizados de acordo com as 
agendas dos médicos. De-
vido uma solicitação da po-

Profissionais da Saúde participam 
de reunião sobre vacinas

Jovens participam de concurso de rap e funks sobre conscientização

Marcos Vinício cuba
Profissionais da Secretaria 

de Saúde de Pindamonhanga-
ba participaram de uma reu-
nião sobre vacinas no último 
dia 13, em Taubaté. Os assun-
tos tratados neste encontro fo-
ram multiplicados às pessoas 
que atuam nas unidades de 
saúde do município na tarde 
de quarta-feira (18).

A reunião foi promovida 
pela Vigilância Epidemioló-
gica, responsável pela região. 
Na ocasião, os participantes 
receberam informações so-
bre a introdução da vacina 
tetra viral no calendário, que 
teve modificações. Antes, as 
crianças tomavam a tríplice 
viral, conhecida como sa-
rampo, caxumba e rubéola, 
com 1 ano de idade, e depois 
tinha a segunda dose aos cin-
co anos. Com a modificação, 
a criança tomará a SCR com 
1 ano e com 1 ano e 3 meses 

Os funcionários puderam fazer questionamentos

Marcos Vinício Cuba

pulação, os agendamentos 
passaram a ser para 90 dias. 
Por exemplo, anteriormente 
era para 30 dias e neste prazo 
o paciente era atendido, ago-
ra o paciente pode receber o 
atendimento em até 90 dias.

No caso de oftalmologia, 
existia uma demanda repri-
mida desde o ano de 2010. 

Maria Fernanda Munhoz
A escola municipal Dr. 

Ângelo Paz da Silva, no 
Cidade Jardim, realizou na 
terça-feira (17), o 12º En-
contro de Pais do Ângelo, o 
“Epa”. A intenção do even-
to é mobilizar a comunida-
de escolar a refletir sobre a 
educação das crianças em 
diversos aspectos, promo-
vendo reflexão, sensibili-
zação e apoio na tarefa de 
educar os pequenos. 

Neste ano, o encontro 
contou com a apresentação 
musical da Igreja Assem-
bleia de Deus do bairro. 
Na ocasião, o pastor Celso 
divulgou o projeto de aulas 
de música que atenderá as 
crianças do Cidade Jardim, 
a partir dos 10 anos, ofere-
cendo aulas de canto e com 
instrumentos musicais. O 
curso será todos os sába-
dos, às 14 horas, na igreja 
do próprio bairro. 

Além da apresentação 
musical, o coordenador da 
instituição Amor Exigente, 
Fernando Lima, ministrou 
uma palestra divulgando o 
projeto aos pais, mostrando 
os 12 passos como forma de 
prevenir e solucionar pro-
blemas com os filhos, para 
melhorar a qualidade de vida 
e de convivência entre a fa-
mília. Ele explanou sobre o 
lema do Amor Exigente, que 
é “Eu o amo, mas não aceito 
o que você está fazendo de 
errado”, proporcionando aos 
pais um momento de refle-
xão sobre a educação dos fi-
lhos e como se posicionarem 
diante dos desafios da vida. 

Para a gestora da unida-
de escolar, é muito impor-
tante envolver os pais e a 
comunidade nas atividades 
realizadas dentro da esco-
la, para que a educação das 
crianças seja realizada em 
todos os aspectos. 

Apresentação de música com integrantes da 
Assembleia de Deus

Momento da palestra sobre solução de problemas 
de convivência entre a família

 Marcos Vinício cuba
 Promover a interação entre 

jovens, por meio da música, é 
uma das melhores ferramentas, 
conforme apontam algumas pes-
quisas de órgãos relacionados à 
Juventude. A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio da Se-
cretaria de Saúde e Assistência 
Social - Departamento de Assis-
tência Social – realizou um con-
curso de composições de rap e 
funks sobre conscientização.

 Os temas foram “Drogadição”, 
Sustentabilidade, Diversidade, Po-
lítica e Cidadania, Meio Ambien-
te, entre outros. Participaram do 
evento, alunos da rede pública do 
Ensino Médio do município. Eles 

receberam orientações do Depar-
tamento de Assistência Social e do 
Mc Natan, jovem rapper do muni-
cípio que vem se destacando.

 Os interessados também pu-
deram participar de uma oficina 
de 50 minutos de música e com-
posição. Foram distribuídos CDs 
demo com as melodias sugeridas. 
Após a pré-seleção houve a gra-
vação da composição classificada 
pela escola.

 No julgamento dos trabalhos 
foram considerados quesitos como: 
Coerência ao Tema Proposto, De-
senvolvimento da Ideia na Perspec-
tiva de Enfrentamento e Combate, 
Criatividade, Arte, Originalidade, 
Correção Linguística, entre outros.

Os autores dos trabalhos classi-
ficados em 1º lugar e 2º lugares se-
rão premiados com CDs contendo 
a gravação das composições clas-
sificadas. O julgamento será no IV 
Encontro de Jovens “Em Busca do 
Melhor”, dia 21 de setembro.

 Este evento terá início a 
partir das 7h30, na Faculda-
de Anhanguera. A partir das 13 
horas os trabalhos acontecerão 
no CE “João do Pulo”, e o con-
curso terá início às 14 horas. Os 
organizadores do evento são do 
projeto Coalização, Prefeitura 
de Pindamonhangaba, Diretoria 
Regional de Ensino em parceria 
com a Faculdade Anhanguera, e 
demais colaboradores.Os jovens receberam orientações para a produção das músicas

Divulgação

Para que os munícipes fos-
sem atendidos, a Prefeitura 
realizou vários mutirões e, 
no momento, estão sendo 
chamados os pacientes do se-
gundo semestre de 2012 e as 
urgências de 2013.

Em caso de falta, as pes-
soas também são prejudica-
das, porque para fazer um 

novo agendamento estas 
entrarão na fila de espera, 
caso a agenda do médico 
já esteja preenchida. A dica 
para não esquecer a data da 
consulta é informar os fami-
liares que passará pelo mé-
dico e, além disso, escrever 
em um papel e deixá-lo em 
local bem visível.

será imunizada com a tetra 
viral, que incluiu a varicela.

Os profissionais multi-
plicadores da Secretaria de 
Saúde de Pinda também pas-
saram aos demais, a compo-
sição da tetra viral, a idade 
que deverá ser aplicada, as 
reações que podem ocorrer, 

entre outras informações, 
além de esclarecer dúvidas.

Participaram da reunião, 
funcionários das seguin-
tes unidades de saúde: Vila 
São Benedito, Cidade Nova, 
Goiabal, Araretama, Bela Vis-
ta, Feital, Triângulo, Campi-
nas, Cidade Jardim, Castolira, 

Cisas, Maricá, Bom Sucesso, 
Jardim Imperial, Cruz Grande 
e Santa Cecília.

Caso a criança esteja com 
alguma vacina atrasada, os 
pais podem procurar a uni-
dade de saúde mais próxima 
para atualizar a carteira e ob-
ter informações. 

Divulgação

Divulgação

É preciso que os munícipes ajam com responsabilidade e compareçam às 
consultas agendadas

Marcos Vinício Cuba
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Polícia Civil prende 
dupla que roubou idosa

Na tarde do último dia 12, 
a fi lha de uma idosa que foi 
assaltada compareceu à de-
legacia para fornecer infor-
mações que possivelmente 
auxiliariam a polícia na in-
vestigação do caso.

O cartão de sua mãe, 
AFG, 83 anos, foi roubado, 
dois dias antes. Entretanto, 
ela foi ao banco e conseguiu 
um extrato da conta, onde foi 
constatado que o cartão foi 

utilizado no comércio local. 
Um dos lugares foi um posto 
de gasolina localizado na rua 
Dr. Fontes Jr. A polícia foi 
até lá, onde foram encontra-
das fi lmagens do dia em que 
o pagamento do cartão foi 
efetuado. Por meio do vídeo, 
uma das pessoas que usava 
o cartão da aposentada foi 
reconhecida como SSN, que 
trabalhava na casa da vítima 
e que também se dizia vítima 

de abuso sexual.
A fi m de identifi car o com-

parsa da moça, a polícia foi 
até a sua residência, no bairro 
Araretama, mas não encontrou 
ninguém e nenhuma pista. En-
tretanto, a jovem foi trabalhar 
normalmente naquele dia. 

Diante dos interrogató-
rio dos policiais, sustentou 
a mesma versão. Entretanto, 
quando foram apresentadas 
as fotos da fi lmagem do pos-

to, confessou a ação e iden-
tifi cou o comparsa como seu 
namorado.

O rapaz também confi r-
mou o crime e em sua resi-
dência foram encontrados os 
objetos que haviam sido rou-
bados. O veículo utilizado 
no assalto foi reconhecido e 
apreendido.

A prisão preventiva de 
ambos foi solicitada.  

Leia mais no box ao lado.

Entenda o caso
Fingiu estupro 
para roubar idosa

Na noite do dia 10 
de setembro, AFG as-
sistia televisão em sua 
residência com sua cui-
dadora, a jovem SSN,  
quando foram surpre-
endidas por dois indi-
víduos encapuzados e 
usando luvas, além de 
estarem armados. Na 
ocasião, eles amarraram 
e amordaçaram a idosa 
em uma cadeira de ro-
das, executando o mes-
mo procedimento com a 
cuidadora, em uma pol-
trona. A jovem teria sido 
abusada sexualmente. 
Em seguida, eles rouba-
ram diversos produtos 

de higiene, vestuários, 
calçados, um cartão de 
banco e alguns valores. 
Algum tempo depois 
da fuga dos bandidos, a 
jovem teria se soltado e 
solicitado ajuda. 

De acordo com inves-
tigação da polícia civil, 
foi concluído que a cui-
dadora da idosa, SSN, 
e o namorado, LMF, 
planejaram o crime, 
simulando tal estupro 
para que não houvesse 
desconfi ança do envol-
vimento da cuidadora, 
que trabalhava há cerca 
de três meses na resi-
dência.

EDITAL Nº  002 /M / 2013
  O Sr. Dr. CARLOS PRADO PINTO, Delegado de  Polícia   Titular  da Delegacia de 
Policia do Município de Pindamonhangaba, no uso e gozo de suas atribuições legais etc...
  FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE, usando de suas atribuições legais que 
lhe conferem o Art. 27, Inciso II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP-46 de 21/12/70, o Ilmo. 
Sr. Dr. JOSÉ LUIS RAMOS CAVALCANTI, Digníssimo Delegado Seccional de Policia de Taubaté – SP, 
realizará no próximo dia 02 de outubro de 2013 as 10:00 hs, nesta na sede da Delegacia de Policia e 
Cadeia Publica de Pindamonhangaba, CORREIÇÃO ORDINÁRIA E PERIÓDICA, referente ao segundo 
semestre do corrente ano. Ficam, pois, convidados todos os funcionários sujeitos a fi scalização correcional 
e demais pessoas interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações, sugestões, atinentes 
ao serviço policial e/ou administrativos prestados por esta Repartição Policial. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital que será 
publicado e afi xado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 
19 de setembro de 2013. Eu, José Candido de Abreu, Escrivão de Polícia que o digitei.
  REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.

CARLOS PRADO PINTO 
 Delegado de Polícia Titular

 

SECRETARIA  DE  ESTADO  DOS NEGÓCIOS  DA SEGURANÇA  PÚBLICA 
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO  DE  POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO  PAULO INTERIOR 
DEINTER 1 –  “DR. WALDY SIMONETTI” 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ 

DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
1º DISTRITO POLICIAL DE PINDAMONHANGABA - SP 

 
EDITAL Nº  02/DDM/2013

  A Sra. Dra. MARIA ELISABETE BASSI,  Delegada de Polícia Titular  da  Delegacia 
de Polícia de Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso e gozo de suas atribuições legais, etc... 
  FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE, usando de suas atribuições legais que 
lhe conferem o Art. 27, inciso II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP-46 de 21/12/70, o 
Exmo. Sr. Dr. JOSE LUIZ RAMOS CAVALCANTI, Digníssimo Delegado  Seccional de Polícia de Taubaté, 
realizará no próximo dia 21 de novembro de 2013 às 10:00hs., nesta Delegacia de Polícia de Defesa 
da Mulher, CORREIÇÃO ORDINÁRIA E PERIÓDICA, referente ao SEGUNDO SEMESTRE do corrente 
ano. Ficam, pois, convidados todos os funcionários sujeitos à fi scalização correicional e demais pessoas 
interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações, sugestões, atinentes ao serviço 
policial e/ou administrativos prestados por esta Repartição Policial. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, que será publicado e afi xado 
na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 17 de setembro de 
2013. Eu,  Lourdes dos Santos Gama , Escrivã de Polícia que o digitei.
  REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.

Dra. MARIA ELISABETE BASSI 
 Delegada de Polícia

 

SECRETARIA  DE  ESTADO  DOS NEGÓCIOS  DA SEGURANÇA  PÚBLICA 
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO  DE  POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO  PAULO INTERIOR 
DEINTER 1 –  “DR. WALDY SIMONETTI” 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ 

DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
1º DISTRITO POLICIAL DE PINDAMONHANGABA - SP 

 

Briga entre mulheres é 
apartada por genro

YCCP, 40 anos, teria sido 
agredida por uma conhecida 
de sua fi lha. Ela compareceu 
ao plantão policial e relatou 
que na noite do dia 14 último, 
foi buscar a fi lha de 19 anos 
no bairro Lago Azul, pois se-
gundo informações a menina 
estaria embriagada.

Quando chegou ao local 

se deparou com uma amiga 
da fi lha, que também apa-
rentava embriaguez, e não 
queria deixar a menina ir em-
bora. Devido a isso, YCCP e 
a amiga de sua fi lha começa-
ram a se agredir fi sicamente, 
briga esta que foi separada 
pelo genro da vítima, que 
teve ferimentos leves.

Covardes assaltam 
menina de 12 anos

Na tarde de sexta-feira 
(13), AFS, 12 anos, estava 
sentada em frente à sua re-
sidência, no bairro Alto Ta-
bau, quando surgiram dois 
indivíduos desconhecidos 

de bicicleta. Um deles, 
que estava com uma arma 
na cintura, tirou o celular 
do bolso da menina.  Após 
o assalto, eles deixaram o 
local.

A PM realizava patrulha-
mento de rotina pelo bairro do 
Crispim por volta de 18h30 
de segunda-feira (16), quan-
do avistou um casal discu-
tindo no meio da rua. Quan-
do aproximaram a viatura, 
constataram que se tratava de 
uma discussão conjugal, cujo 
motivo inicial seria ciúmes. 
DAQ, 39 anos, acertou a es-
posa KFMQ, 31 anos, com 
um soco no rosto, o que oca-
sionou uma lesão.  Em conse-
quência, a vítima foi levada a 
um Pronto-Socorro particular 
onde foi medicada e liberada. 

Em depoimento, a mulher 
afi rmou que é casada há 13 
anos e que o relacionamen-

Pertences 
somem de 
interior de 
veículo, no 
Piracuama

Na tarde do último do-
mingo (15), LS, e MJAS, 
ambos de 18 anos, e JSC, 
20 anos, estavam em uma 
lanchonete localizada na 
rodovia Caio Gomes Fi-
gueiredo, que liga Pinda-
monhangaba ao bairro do 
Piracuama e rodovia Flo-
riano Rodrigues Pinheiro.

Algumas horas depois, 
perceberam que pertences 
como mochila, documentos, 
DVD player de automóvel, 
4 celulares, e a quantia de 
R$ 132  haviam sido leva-
dos do interior do veículo 
que tinham estacionado no 
local, para irem à lancho-
nete.. Não havia sinal de ar-
rombamento.

Jovem é 
assaltada 
por 
indivíduo 
armado

BVBO, 26 anos, transi-
tava pela rua Santa Maria, 
que fi ca no Jardim Rosely, 
na noite de terça-feira (17), 
quando foi surpreendida por 
um indivíduo que colocou a 
arma em sua cabeça, anun-
ciando o assalto, e exigiu 
que a jovem lhe entregasse 
seus pertences. Ele estava de 
bicicleta e fugiu em direção 
à Santa Casa levando a mo-
chila, documentos, cartões, 
um moletom e um celular da 
vítima.

Confundido com ladrão 
se refugia em quintal

Às 23h30 de terça-feira 
(17), a polícia foi acionada 
para atender uma ocorrên-
cia de invasão de domicílio 
no bairro Chácara Galega.

Quando os policiais che-
garam ao local, foram infor-
mados por um morador que 
EACC,  20 anos, havia in-

vadido o quintal de sua re-
sidência, fugindo de outros 
indivíduos que tentavam 
agredi-lo naquele momento.

Segundo o invasor, ele 
foi confundido pela popu-
lação com um rapaz que 
teria cometido um furto na 
região.

Carro é 
incendiado

A PM informou que foi 
acionada para comparecer 
ao bairro Mantiqueira na 
noite do último sábado (14). 
Segundo informações, havia 
um veículo pegando fogo no 
local.

Quando os policiais che-
garam, constataram que o au-
tomóvel, um Santana 1988, 
estava totalmente queimado.

Ainda segundo à polícia, 
não foi constatada nenhuma 
reclamação sobre o ocorrido. 
Também foi verifi cado que 
não há nenhuma ocorrência 
relacionada ao veículo no 
sistema da PM. O caso deve 
ser investigado.

Motorista 
de Van 
atropela 
ciclista e 
foge

Um acidente de trânsi-
to envolvendo um veículo e 
uma bicicleta foi registrado 
na tarde de domingo (15), na 
estrada do bairro Sapucaia. 
Quando a polícia chegou ao 
local, constatou que a vítima, 
AS, 38 anos, já havia sido le-
vado para o Pronto-Socorro.

A PM seguiu para a refe-
rida unidade de saúde, onde a 
vítima relatou que trafegava 
pelo local dos fatos com sua 
bicicleta, quando um veícu-
lo, tipo “van” colidiu com 
ele, ocasionando sua queda. 
O condutor da Van fugiu do 
local sem prestar socorro 
à vítima, que sofreu lesões 
consideradas leves  e obteve 
ajuda de populares.

Ainda não há nenhuma 
informação sobre o veículo 
ou do motorista que omitiu 
socorro.

Mulher cai em trote, é furtada e tem 
prejuízo de quase 5 mil

Uma mulher foi vítima de 
furto qualifi cado na tarde de 
sábado (14). VASRS, 26 anos, 
contou que recebeu um tele-
fonema (sem saber que era 
um trote), solicitando a presença 
dela em uma unidade de um hi-
permercado da região, para rea-

lizar uma entrevista de emprego. 
A moça saiu de casa por 

volta de 16h35, juntamente 
com seu esposo. Ambos re-
tornaram para a residência, 
localizada no bairro Arare-
tama, às 19 horas, quando 
constataram que a porta da 

residência estava arrombada.
Foram levados um apare-

lho de som, uma chapinha, 
um notebook, uma cesta bá-
sica, 90 peças de roupa (valor 
aproximado de R$3.681,44) 
e 92 unidades de peças de lin-
gerie (no valor de R$ 1.300).

Idoso tem veículo 
furtado à luz do dia

Um senhor de 73 anos teve seu veículo levado na tarde 
de terça-feira (17). VCM estacionou o automóvel na rua 
Gustavo de Godoy, em frente ao ponto de atendimento da 
Previdência Social e, uma hora depois, constatou que seu 
veículo, um  Gol Mil, 1995, tinha sido  levado. Ainda não 
há pistas sobre quem possa ser o autor do furto.

Marido atinge esposa com soco no 
nariz por ciúmes

to é muito conturbado. So-
bre a agressão, ela explicou 
que estava em uma padaria 
na companhia de um amigo, 
quando seu esposo chegou ao 
local e iniciou uma discussão 
com ambos. 

A vítima saiu do local de 
moto e foi seguida pelo ma-
rido. Quando ele a alcançou, 

uma nova discussão foi ini-
ciada e então o soco desferi-
do, acertando a mulher que, 
mesmo de capacete, teve o 
nariz ferido.

O autor afi rma que não 
pretendia acertar a esposa e 
que a atingiu acidentalmente, 
justifi cando que apenas teria 
aberto os braços.
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AIANDRA ALVES MARIANO
A banda gospel F-PRO 

– Filhos da Promessa lan-
çou seu primeiro CD com um 
show na Ferroviária no dia 6 
de setembro. O evento con-
tou com a presença do can-
tor Thiago Grulha e da can-
tora Mary Rocha, integrante 
do Raiz Coral, um renomado 
grupo gospel. 

Além do lançamento ofi -
cial, a banda disponibilizou 
a música de trabalho, “Grati-
dão”, no Youtube.

A banda existe desde mar-
ço de 2012 e é formada por 
cinco músicos da cidade: 
Wellington Monteiro é o li-
der do projeto e baterista, Ri-
cardo Vasconcelos é o pro-
dutor musical e guitarrista, 
David José é o baixista, Jan-
siley Valentino é tecladista e 
o vocal é de Moisés Rodri-
gues. 

“Nós participávamos de 
um projeto em uma banda 
anterior, então a ideia de for-
mar o F-PRÓ surgiu depois 
que este projeto foi interrom-
pido. Deus tocou no nosso 
coração e surgiu o desejo de 
idealizar algo novo”, conta 
Wellington Monteiro.

Com composições pró-
prias, o CD possui oi-
to canções. “Tivemos pou-
co tempo e difi culdades 
fi nanceiras, mas a vonta-
de dos integrantes fez com 
que o álbum fi casse pron-
to. Deus preparou para nós 
o caminho, colocando as 

ANA CAMILA CAMPOS
No próximo mês de outu-

bro, o Lar São Judas vai re-
alizar a tradicional festa que 
homenageia seu patrono. 

Ainda sem data defi nida, 
a trigésima edição do evento 
promete trazer a parte social, 
com quermesses, shows, ani-
mação e barracas durante os 
fi nais de semana. 

No religioso, segundo frei 
Laércio de Carvalho, haverá 
muita refl exão e celebração 
com novena diária a partir 

das 19 horas. “O objetivo é 
proporcionar a vivência re-
ligiosa ao povo de Deus, e 
também, a parte social, para 
angariar fundos para a insti-
tuição”, explicou o frei.

Para este ano, o tema que 
vai inspirar a comemoração é 
a família - a família na socie-
dade. “Não dá para esperar 
uma sociedade melhor, um 
mundo melhor se não olhar-
mos para a família e para rea-
lidade do que é família hoje”, 
justifi ca.

AIANDRA ALVES MARIANO
A 5ª edição da Sema-

na Evangélica de Moreira 
César começa no domingo 
(22), com diversas homena-
gens  àqueles que contribu-
íram com o Evangelho no 
distrito. O evento, promo-
vido pela Uemoc - União 

Evangélica de Moreira Cé-
sar, contará com diversas 
ações e com a participação 
de várias igrejas.

Estão programados cul-
tos nas igrejas e ao ar livre, 
palestras, aconselhamento 
pastoral, distribuição de 
literatura evangélica, arre-

cadação de alimentos para 
doação e shows gospel.

Diversos pastores con-
vidados farão as preleções 
e a prefeitura irá participar 
com estandes das secreta-
rias municipais, fazendo 
orientações à população 
local sobre higiene bucal, 

câncer, fumo, alcoolismo, 
drogas etc.

A abertura ocorrerá a par-
tir das 15 horas, na 1ª Igreja 
Batista em Moreira, com a 
preleção do pastor Sandro 
Pereira. Às 19 horas, acon-
tecem cultos especiais nas 
igrejas da região. Durante 

toda a semana, os cultos se-
guem, sempre às 19 horas.

No dia 28 (sábado), ha-
verá uma grande carreata a 
partir das 10 horas. O culto 
de encerramento será às 18 
horas, na praça do Vale das 
Acácias, com a direção do 
presidente da Uemoc , Jairo 

Cypriano. O evento tam-
bém contará com a apre-
sentação da cantora gospel 
Brenda dos Santos. Ela 
fi cou nacionalmente co-
nhecida em 2011, quando 
venceu o concurso “Jovens 
Talentos”, do Programa 
Raul Gil.

AIANDRA ALVES MARIANO
A XVII edição do Re-

velando São Paulo Capital, 
que marca 50 edições do 
Festival de Cultura Tradi-
cional Paulista, termina no 
domingo (22), com apre-
sentação de grupos de con-
gada de todo o Estado, in-
cluindo o Grupo Folclórico 
Congada São Benedito, de 
Pindamonhangaba. As apre-
sentações acontecem no 
Parque da Vila Guilherme – 

Trote, a partir das 13 horas.
Mas o Festival acontece 

também na sexta e no sába-
do (20 e 21), com centenas 
de estandes de artesanato 
e culinária e manifesta-
ções culturais tradicionais 
de mais de 200 municípios 
paulistas. Além da conga-
da, Pinda participa com um 
estande de artesanato e ou-
tro de culinária, com o tra-
dicional bolinho caipira da 
cidade.

No domino, último dia 
do festival, a programação 
será das 9  às 21 horas, com 
cavalgada dos tropeiros, 
danças folclóricas e muitas 
outras atrações.

O Revelando São Paulo 
– Festival da Cultura Pau-
lista Tradicional é gratuito. 
Na praça de alimentação os 
destaques são receitas típi-
cas dos municípios paulis-
tas, vendidas a preços po-
pulares, de R$ 2 a R$ 15.

Semana Evangélica de Moreira 
César começa com homenagens

Banda gospel lança CD 
em show na Ferroviária

Revelando São Paulo 
termina domingo com 
grupo de Pinda

Filhos da Promessa: da esquerda para a direita - 
Wellington Monteiro, Davi José, Jansiley Valentino, 
Moisés Rodrigues e Ricardo Vasconcelos

O encerramento do festival terá apresentação de grupos de congada de todo o Estado

Lar São Judas 
prepara festa 2013

pessoas certas na hora cer-
ta”, relembra o guitarrista e 
produtor do disco, Ricardo 
Vasconcelos. 

O próximo projeto da 
banda é fazer parcerias 
com entidades para reali-
zações de trabalhos soli-
dários na região. Na área 
musical, a banda já está se-
lecionando um novo reper-
tório para a gravação do 
próximo disco. “Estamos 
tentando um selo de uma 
gravadora, já que o nosso 

trabalho é independente”, 
explica Wellington. 

No dia 26 de outubro, a 
F-PRO vai se apresentar no 
evento “Aviva Araretama”, 
juntamente com outros 
cantores e bandas gospel. 
O evento será realizado na 
praça José Ezequiel da Sil-
va, em frente à Escola Mu-
nicipal Elias Bargis, a par-
tir das 13 horas.

Em Pinda, o CD da ban-
da está disponível na Li-
vraria Evangélica Shalon.

Arquivo TN
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AIANDRA ALVES MARIANO
Duas escolas públi-

cas da Rede Estadual 
em Pindamonhangaba 
vão receber, no sábado 
(21), a 2ª edição do pro-
jeto Ópera na Escola. A 
ação tem como objetivo 
oferecer à comunidade 
apresentações gratuitas 
de música erudita. 

O espetáculo “A Cria-
da Patroa”, será apresen-
tado nas escolas Prof. 
Rubens Zamith, em Mo-
reira César; e Prof. José 
Pinto Marcondes Pesta-
na, na Cidade Nova.

Realizada pela Tuli-
pa Produções Artísticas, 
a apresentação é uma 
ópera cômica do italia-
no Giovanni Battista 
Pergolesi e traz a histó-

Escolas públicas recebem apresentação de ópera

O espetáculo “A Criada 
Patroa” será encenado 

em duas escolas de Pinda

ria de Serpina e Vespone, 
dois criados que trabalham 
juntos e fazem de tudo 
para que Uberto, o patrão 
de ambos, caia de amores 
pela criada, assim como já 
aconteceu com ela. 

A iniciativa tem o patro-
cínio da Gerdau e é voltada 
para escolas que integram 
o PEF - Programa Escola 

da Família, da Secretaria 
da Educação do Estado de 
São Paulo, que consiste na 
abertura dos portões para 
que a comunidade local 
usufrua da estrutura da es-
cola para atividades espor-
tivas e culturais, durante 
os fi nais de semana.

Os interessados em as-
sistir o espetáculo devem 

comparecer à escola no 
dia e horário marcados. 
Não é necessário reti-
rar bilhete ou confi rmar 
presença antecipada-
mente.

Na EE Rubens Zami-
th, a apresentação será 
às 11 horas; na EE José 
Pinto Pestana,  a partir 
das 15 horas.

A organização da festa conta com vários voluntários
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Paulo Flauzino

Arquivo pessoal

César e Giselda - Casaram-se no sá-
bado (16), às 20h30, na igreja de São Fran-
cisco de Assis. A cerimônia foi realizada pelo 
padre Vitor Hugo Porto com a presença de 
amigos e familiares que desejam ao casal 
muita alegria, paz e felicidade. “Parabéns, 
que essa união permaneça para sempre e as 
dificuldades  pelo caminho sejam superadas 
com muito amor”. 

Felicidade
Muita felicidade para Natália Pena, aniversariante 
do dia 20 de setembro. Recebe o carinho do 
marido, demais familiares e amigos. 

Feliz 
aniversário

Toda a felicidade 
do mundo para 

Ana Paula Munhoz, 
aniversariante do 

dia 21 de setembro. 
Ela recebe o 

abraço carinhoso 
do filho Hugo, 

marido Guinho, 
mãe Abigail, 

demais familiares e 
amigos. 

Parabéns
Tudo de bom para Mar-
celo De Pike, aniversa-
riante do dia 21 de se-
tembro. Seus familiares e 
amigos lhe desejam mui-
ta felicidade. 

Tudo de bom
Felicidade para Fabíola 
Ronconi, que comemora 
aniversário no dia 21 de 
setembro, recebendo o 
carinho dos familiares e 
amigos. 

Passeio Ciclístico da Primavera - A Prefeitura realizou, no último sábado (14), 
o Passeio Ciclístico Primavera no Trânsito, comemorando a chegada da estação mais 
florida do ano. O evento contou com diversos participantes e plantio de árvores ao 
longo do percurso, que iniciou no Largo do Quartel e terminou no Parque da Cidade. 

Agradecimento

Dona Sonia Oliveira e sua filha Sandra Oliveira 
agradecem a homenagem ao esposo e pai 
Joel Batista de Oliveira, feita por meio da 
denominação da corrida de rua da Festa de 
São Vicente de Paulo. Mais conhecido como 
“Seu Joel”, ele participava com frequência 
da prova pedestre e faleceu há quatro anos. 
Os agradecimentos são, especialmente, à 
Prefeitura de Pinda, à Câmara Municipal, ao 
cônego Geraldo Carlos da Silva, ao casal Maria 
Tarsila e Sílvio, dentre outros.

Coube ao zagueiro e capitão Ticha (Imperial) a 
missão de receber o mega troféu de campeão 
do Cinquentão

Flamengo, dos atacantes Valdivia e Taiada, também 
recebeu troféu de time mais disciplinado da 
competição

José Carlos ‘Peru’ recebe troféu de goleiro menos 
vazado - apenas 8 gols em todo o campeonato

Representante do Flamengo recebe chuteira de 
ouro em nome do atacante Taiada,  artilheiro do 
Cinquentão

Troféu de vice foi dado ao capitão da Afizp - time 
que chegou invicto para disputar a final

Felicidade
Para Andre Santana, 
que  comemorou 
aniversario dia 23 
ao lado da esposa 
Karina e dos filhos 
Yuri e Matheus

Dupla Felicidade

Parabéns para Franco, que fez aniversário no 
dia 15 de setembro, recebendo o abraço da 
amada Taty, e também para sua irmã Dayane, 
que comemorou aniversário no dia 17 de 
setembro, recebendo o carinho do amado 
Rodolfo. Os irmãos Franco e Dayane recebem 
os beijos da mãe Naira. 

Arquivo pessoalArquivo pessoal

Arquivo pessoalArquivo pessoal

Cíntia CamargoCíntia Camargo

Arquivo pessoal

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Premiação do Cinquentão
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AIANDRA ALVES MARIANO
Após uma longa estia-

gem, a chuva fi nalmente vol-
tou a Pindamonhangaba nes-
ta semana. Mas, segundo as 
previsões do Cptec - Centro 
de Previsão de Tempo e Cli-
ma do Inpe - Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais, 
a partir de terça-feira (24), o 
tempo seco volta a reinar na 
região. Essa é uma má notí-
cia para crianças e adultos 
que sofrem com a falta de 
umidade do ar. 

O tempo seco e as tempe-
raturas baixas são propícios 
para a piora das crises de 
asma. Caracterizada pela in-
fl amação dos pulmões e das 
vias aéreas, as pessoas que 
sofrem com este problema 
respiratório têm chiados no 
peito, tosse e sensação de fal-
ta de ar.

Mesmo quem não tem ne-
nhuma doença crônica pode 
sofrer com a falta de umidade 
do ar. Os principais sintomas 
são ressecamento das muco-
sas do nariz e da boca, falta 
de ar e tosse, principalmente 
à noite.

Sem medidas preventivas, 
numa espécie de efeito do-
minó, nariz, boca, garganta 
e brônquios são afetados. A 
mucosa nasal fi ca tão resse-
cada que pequenos vasos se 
rompem e sangram. Para pio-
rar, podem aparecer feridas 
pequeninas que funcionam 
como porta de entrada para 
vírus e bactérias. 

Dados da Secretaria de 
Saúde do Estado de São Pau-
lo indicam que quando o ar 
está seco, o atendimento a 
pacientes que precisam de 
inalação cresce em até 30% 
nos postos de saúde e hos-
pitais, com picos de 50% a 
mais de movimento.

Apesar de atingir toda a 
população, os maiores ris-
cos de problemas de saúde 
são para as crianças, pessoas 

Durante duas semanas a pequena Nicoly, de quatro meses, sofreu com a falta de umidade do ar e a 
mãe, Elisângela Sobral, precisou mudar a rotina da casa para amenizar os problemas com a pequena

Baixa umidade 
do ar traz sérios 
riscos à saúde

Grávida de 15 semanas, Josiane Marins precisou tomar algumas medidas, como comprar um 
umidifi cador de ar para diminuir os efeitos do ar seco na sua saúde durante a gestação

que sofrem de asma ou outros 
problemas respiratórios, ido-
sos e grávidas.

A funcionária pública Jo-
siane Marins está grávida e 
vem sofrendo com a baixa 
umidade do ar. Ela, que está 
no quarto mês de gestação e 
já teve asma na adolescência, 
passou a sentir muito cansaço 
e falta de ar. “Principalmente 
à noite eu tinha muita difi cul-
dade de respirar e meu nariz 
ressecava tanto que sangrava. 
Então eu procurei uma mé-
dica e ela me disse que tudo 
era consequência do ar seco”, 
conta ela.

Para conseguir dormir, 
Josiane comprou um umi-
difi cador de ar que liga to-
das as noites. Além disso, 
diariamente ela faz inalação 
ou uma compressa de água 
quente no rosto antes de dei-
tar. “Além disso, também car-
rego na bolsa uma bombinha 
de ar e um gel para hidratar 
o nariz durante o dia. Só foi 
com todos esses cuidados que 
eu consegui uma melhora na 
respiração”, ressalta ela.

Mas em casos menos 
complexos, medidas simples 
podem ajudar, como passar 
um pano úmido na casa dia-
riamente, ingerir muito líqui-
do durante todo o dia. Frutas 
também são recomendáveis, 
sobretudo as que têm mais 
água, como melão, uva e me-
lancia. Evite as comidas com 
muito sal e outros condimen-
tos. É importante evitar ati-
vidades físicas entre 10 e 16 
horas. Outra dica é pingar al-
gumas gotas de soro no nariz 
antes de dormir. É mais segu-
ro comprar a solução apro-
priada para isso na farmácia, 
já que é estéril e não apresen-
ta contraindicações. 

Medidas simples podem amenizar os perigos
AIANDRA ALVES MARIANO

Segundo os médicos, as me-
didas adotadas por Elisângela e 
Eliade são fundamentais.  
É essencial ofere-
cer bastante 
líquido. 

AIANDRA ALVES MARIANO
Segundo os médicos, as me-

didas adotadas por Elisângela e 
Eliade são fundamentais.  
É essencial ofere-
cer bastante 
líquido. 

Água, sucos, água de coco e chás 
são boas opções. Suco de laranja, 
que tem vitamina C, também é um 
bom aliado para reduzir as crises 

de rinite, mais frequentes 
com a baixa umidade. 

Outra dica é colocar 

soluções fi siológicas no nariz da 
criança e fazer inalações somente 
com soro para aliviar o desconforto 
respiratório. 

Em casa, a higiene do am-
biente com pano úmido no chão 
e nos móveis é fundamental para 
eliminar o acúmulo de poeira e 
evitar crises de alergia. Também é 
importante manter os ambientes 
arejados, seja com umidifi cadores, 
toalhas molhadas ou baldes de 
água (longe do alcance das crian-
ças).

Se a tosse da criança vier acom-
panhada de febre e falta de ar, é 
preciso consultar o especialista 
imediatamente, porque o resseca-
mento das vias aéreas pode provo-
car crises de alergia, como asma, 
por exemplo. O mesmo procedi-
mento deve ser feito caso os olhos 
da criança permaneçam irritados 
por mais de três dias, mesmo de-
pois da higienização com o soro.

Fazer inalação com 
soro diariamente 
é uma medida 
simples que ajudou 
Letícia a melhorar

Crianças são as principais vítimas do ar seco
AIANDRA ALVES MARIANO

As principais vítimas do ar 
seco são as crianças e para driblar 
os riscos à saúde dos seus fi lhos, 
as mães precisam fazer várias 
adaptações em casa e na rotina.

Que o diga a advogada Eli-
sângela Sobral. Mãe de Nicoly, 
de cinco meses, Elisângela 

Acompanhou o sofrimento 
da fi lha com a baixa umidade do 
ar. “Ela fi cou irritadíssima, não 
conseguia dormir direito nem 
mamar e não ganhou o peso mí-
nimo esperado, sendo que sem-
pre engordava bem, fi cou duas 
semanas bem doentinha. Precisei 
fazer inalação várias vezes ao 
dia com soro durante essas duas 
semanas. Tive que providenciar 
um umidifi cador para colocar no 
quarto dela, para que o ambiente 
fi casse mais úmido, também tive 
que usar soro fi siológico no na-
riz dela várias vezes ao dia até eu 
ver melhora”, relembra. 

Passado o primeiro susto, 
Elisângela seguiu com as adap-
tações. “Passo pano na casa dia 

sim dia não, uso o umidifi cador, 
dou banho morno mais pra frio 
e a deixo bem hidratada com 
água”.

Atenta, a mãe também lava 
os protetores do berço constan-
temente, troca sempre o lençol e 
fronha e até as mantas, coberto-
res e a cortina do quarto de Ni-
coly.

Eliade Marinho também pre-
cisou mudar a rotina pela saúde 
da fi lha Letícia, de seis anos. 
“Ela começou a tossir e a ter di-
fi culdades para respirar à noite. 
Mesmo tomando alguns cuida-
dos, uma vez, precisei levá-la ao 
Pronto-Socorro. De lá para cá, 
Letícia faz inalação com soro 
duas a três vezes ao dia. “Além 
disso, ofereço bastante líquido 
durante todo o dia e quando o ar 
fi ca pior, dou um xarope antialér-
gico”, destaca Eliade.

Passar um pano úmido no 
chão e colocar uma toalha mo-
lhada próxima à cama da fi lha 
também ajudaram na melhora da 
respiração de Letícia.

Aiandra Alves Mariano

Foto: Aiandra Alves Mariano

Arquivo pessoal
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Maria Fernanda Munhoz
A Biblioteca Pública 

Municipal Vereador Rômu-
lo Campos D´Arace, no 
Bosque da Princesa, rea-
liza, na próxima semana, 
dia 26, o sarau “Poemas de 
Primavera”. As pessoas que 
quiserem participar devem 
enviar uma poesia com o 
tema “Primavera” para o 
e-mail biblioteca@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br até o 
dia 21 de setembro. 

O sarau marcará, tam-

bém, o lançamento do livro 
“Voo inaugural: poesia a 
oito mãos”, de Altair Fer-
nandes, Meire Carvalho, 
Juraci Faria e Maurício 
Cavalheiro. 

O evento é uma par-
ceria entre a coordenação 
de bibliotecas municipais, 
por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura, e a 
Academia Pindamonhanga-
bense de Letras. A entrada 
é gratuita e todos estão 
convidados a participar.

Sábado tem Clássicos 
em Cena no museu

Pinda em Cena será nesta sexta-feira e sábado

• Das 8 às 11 horas:
Cidade Mirim com a equipe do 
Departamento de Trânsito
Equipe de recreação e lazer
Equipe de Saúde  com verificação 
de pressão arterial e IMC
Equipe de Odontologia com a 
higienização bucal
Equipe social com atendimentos do 
Crea, CAC, Cras e cadastramento 
de casas populares.

TV registra roteiros turísticos de Pindamonhangaba

Maria Fernanda Munhoz
O projeto cultural Pinda 

em Cena volta neste final de 
semana, com novos dias e 
horários. Será na sexta-feira 
(20), a partir das 18 horas, 
no centro comunitário do 
Morumbi, e no sábado (21), 
também às 18 horas, no Cen-
tro Educacional e Esportivo 
Pai João, na Vila São Bene-
dito. O evento é gratuito e 
reúne um pouco da produ-
ção artística de música, dan-
ça e teatro, feita por artistas 
de Pinda para a população. 
A iniciativa é da Prefeitura, 
por meio do Departamento 
de Cultura. 

Programação

Sexta-feira (20), 
18 horaS
morumbi

• Música
- Grupo Só pra Recordar
- Grupo Nota Samba 

• Dança
- Projeto Saindo das Ruas
- Núcleo de Pesquisa 
Educadança
- Grupo de Maculelê 
Capoeira Vida

• teatro
- Giselle: Núcleo Cênico de 
Teatro

SábaDo (21), 18 horaS
Vila São beneDito

• Música
- Grupo Só pra Recordar
- Grupo Nota Samba 
- Cantor Mirim Nathan MC

• Dança
- Projeto Saindo das Ruas
- Núcleo de Pesquisa 
Educadança
- Cia Cênica de Dança 
Mônica Alvarenga
- Grupo de Maculelê 
Capoeira Vida

• teatro
- La Maldicion – Cia Novos 
Atores

Grupo de maculelê Capoeira Vida se apresentará no Morumbi e na Vila S. benedito

Maria Fernanda Munhoz

Encerramento do Nosso Bairro 
terá shows e atrações culturais

daniela GonçalVes
Mais uma edição do pro-

jeto Nosso Bairro se encer-
ra neste domingo (22), com 
uma grande comemoração.  
Ações sociais, equipes de 
lazer, prestação de serviços 
públicos e atrações cultu-
rais marcarão o encerra-
mento.

As oficinas, realizadas no 
bairro Cidade Nova, tiveram 
um grande retorno e uma 
grande participação popular. 
Mais de mil certificados se-
rão entregues aos participan-
tes. Na festa de encerramento 
também haverá exposições 
dos trabalhos feitos pelos 
alunos.

O grande encerramento 
será no domingo, das 8 às 12 
horas, na avenida Princesa 
do Norte, 80, no bairro Ci-
dade Nova. Lembrando que 
todas as atividades são gra-
tuitas.

Projeto faz emissão de RG para munícipes

Confira a proGraMação:

• Das 8h30 às 10h30:  
Show musical com João By Law

• Das 9 às 11h30:
Exposição das oficinas de artesanatos
Corte de Cabelo e unhas decoradas 
feitas pelas alunas dos cursos
Massagem relaxante com alunas do 
curso

• Das 10h30 às 11h30:
Apresentação das oficinas de lazer 
(dança de rua, capoeira, jazz, balé 
infantil e dança de salão).

• Às 11h30:
Apresentação do Rapper Nathan

• Às 12 horas:
Entrega de certificados

daniela GonçalVes
Cerca de 200 registros de identidade civil 

foram emitidos por meio do projeto Nosso 
Bairro no Cidade Nova. Os munícipes que pre-
cisavam regularizar os documentos foram até 
o local onde estava sendo realizado o projeto 
e, por meio de senhas e munidos de Certidão 

de Nascimento, Comprovante de Residência 
e duas fotos 3x4, solicitaram a emissão do 
documento, o RG. 

O atendimento foi feito no período de 17 
a 20 de setembro.  Na ocasião, os munícipes 
puderam fazer  cadastro para casas popula-
res, por meio da Secretaria de Habitação.

André Nascimento

Cerca de 200 pessoas solicitaram a emissão do rG durante atendimento no bairro

Maria Fernanda Munhoz
O Museu Histórico e 

Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina rece-
be, neste sábado (21), mais 
uma edição do Clássicos em 
Cena, a partir das 19 horas. O 
evento é gratuito e terá, desta 
vez, a guitarra portuguesa de 
Ricardo Araújo, com o show 

“Guitarra Portuguesa sem 
Fronteiras”. 

As apresentações contam 
com os comentários do maes-
tro Parcival Módolo, patrocí-
nio da Gerdau, realização da 
Direção Cultura com apoio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e Programa Ação 
Cultural – ProAc/ICMS. 

ricardo araújo com sua guitarra portuguesa

Divulgação

Inscrições para Feste 
terminam dia 30

Maria Fernanda Munhoz
O XXXVI Feste – Festi-

val Nacional de Teatro – de 
Pindamonhangaba será reali-
zado de 3 a 17 de novembro. 
As inscrições para os grupos 
de todo o país estão abertas e 
se encerram no dia 30 de se-
tembro. Este ano, mais uma 
vez, o Feste não será compe-
titivo, mas contemplará sete 
espetáculos adultos, seis in-
fantis e seis de rua – sendo 
três de Pinda, que estrearam 

neste ano e participaram do 
Mapa Cultural Paulista Mu-
nicipal. Além desses, haverá, 
ainda mais dois espetáculos 
convidados, sendo “Para 
Meninos e Gaivotas”, da Cia 
Sylvia que te ama tanto, de 
São Paulo, para a abertura, e 
outro espetáculo a ser confir-
mado, para o encerramento. 

As fichas de inscrição e o 
regulamento do Feste estão no 
site oficial da Prefeitura www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Cena do espetáculo que abrirá o feste, “para 
Meninos e Gaivotas”, de São paulo

Sarau da biblioteca 
comemora Primavera

Divulgação

daniela GonçalVes
Com o objetivo de divulgar os rotei-

ros turísticos de Pindamonhangaba, uma 
emissora de televisão esteve na cidade 
onde gravou uma reportagem no Núcleo 
Turístico do Ribeirão Grande.

A equipe de reportagem passou a tar-
de gravando como os turistas são recep-

cionados na cidade, visitou as trilhas da 
Vila Serra da Luz, mostrou as delícias da 
gastronomia caipira de fogão a lenha e 
gravou o roteiro de turismo rural na fa-
zenda de Caprinocultura.

A emissora também registrou os pro-
dutos artesanais produzidos pelos in-
tegrantes do projeto “Mãos Amigas” e 

ouviu dona Yolanda falar sobre o forró 
na roça e  mostrar todo o  seu talento na 
sanfona.

A reportagem deve ir ao ar na sema-
na do Festival da Primavera, na TV Van-
guarda, no horário do almoço. Depois 
será reproduzida no Roteiro Rural, exi-
bido nas madrugadas pela Rede Globo. 

equipe durante gravações no sítio de Caprinocultura e registrando Dona Yolanda e seu acordeão no Colmeia

Divulgação
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Marcos Vinício cuba
O CEM - Centro de Espe-

cialidades Médicas da Prefei-
tura de Pindamonhangaba é 
um espaço amplo que atende 
mais de 3.500 pacientes ao 
dia. A Secretaria de Saúde e 
Assistência Social, com o in-
tuito de proporcionar melhor 
atendimento ambulatorial 
aprimora seu quadro clínico 
e o adequa constantemente.

O CEM funciona junta-
mente com a UBS – Centro 
e conta, atualmente, com um 
corpo clínico formado por 64 
médicos, que atendem mais 
de 20 especialidades. As 
mais procuradas são: cardio-
logia, endocrinologia adulto 
e infantil, oftalmologia e or-
topedia.

Neste local, a UBS – Cen-

tro oferece os trabalhos de 
clínicos, pediatras, ginecolo-
gistas, e os serviços de aten-
dimento à gestante, preven-
tivos, procedimentos, entre 
outros. Além disso, funciona 
a farmácia, setor administra-
tivo, infectologia, transpor-
tes, marcação de consultas, 
sala de vacinas, ocorrem 
também os atendimentos 
dos programas de Saúde, por 
exemplo, o de diabetes, entre 
outros.

A equipe que atua no 
CEM está capacitada e quali-
ficada para prestar os atendi-
mentos necessários aos mu-
nícipes, desde o acolhimento 
ao tratamento necessário. 
O horário de atendimento é 
de segunda a sexta-feira, no 
entanto, há alguns setores, 

como a farmácia e transpor-
tes, por exemplo, que fun-
cionam também aos finais de 
semana e feriados.

Somente na farmácia, há 
atendimento para mais de 
1.300 munícipes, seguida da 
marcação de consultas, que 
chega à casa das 1.000, de-
pois há a consulta com espe-
cialistas, dentistas, marcação 
de exames, vacina, etc.

O CEM atende as exi-
gências dos órgãos de classe 
que efetuam fiscalizações no 
local. No dia 17 de setem-
bro, profissionais do Centro 
receberam uma representan-
te de um dos conselhos que 
supervisionam trabalhadores 
de saúde. Ela compareceu ao 
CEM para observar as ações 
e produzir relatórios.

CEM atende mais de 3.500 pacientes ao dia

A equipe do CEM está capacitada para prestar os atendimentos aos munícipes

Galeria do Goiabal beneficiará moradores
Maria Fernanda Munhoz

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está finalizando a 
primeira parte da galeria de 
águas pluviais do Goiabal. 

As obras de galeria foram 
iniciadas na rua Pau Brasil, 
continuando pela avenida 
principal, onde passa o ôni-
bus. No local, existia uma ca-
naleta, o que foi solucionado 
com a nova galeria. 

Além disso, a Prefeitura 
executou 135 metros lineares 
na av. Jataí, com diâmetro de 
1,00 m, dois postos de visita 
(PVs) e uma boca de lobo. Foi 
feita, ainda na rua Pau Brasil, 
galeria com tubulação de 30 
ml com diâmetro 0,60 m.

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Obras 
da Prefeitura, serão realizados 
até o final deste ano, trechos 
de 180 metros com tubulação 
de 1,00 m e 570 metros com 
tubulação de 0,60 nas ruas 
Primavera, Cedro, Palmeiras, 
Eucaliptos e Pau Brasil, além 
de 80 bocas de lobo.

A previsão da Secretaria 
de Obras é, para o próximo 
ano, realizar a segunda fase 
da obra nos fundos do Goia-
bal, nas mesmas ruas Pri-
mavera, Cedro, Palmeiras, 
Eucaliptos e Pau Brasil. Esse 
novo trecho ainda receberá 
o levantamento topográfico 
para execução de projeto.Trecho de galeria finalizado pela Prefeitura

Divulgação

Prefeitura lança campanha para 
incentivar o uso da bicicleta

cintia caMargo
Com o objetivo de melho-

rar o condicionamento físico 
dos munícipes e qualidade do 
meio ambiente, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba lançou 
neste mês de setembro a cam-
panha “Pedale Sempre”, in-
centivando o uso da bicicleta.

Para isso garantir segu-
rança e gerar incentivo, a ad-
ministração preparou 22 km 
de ciclovias e 5 km de ciclo-
faixas nos principais pontos 
da cidade. A ciclovia é um 
espaço segregado exclusi-
vo para ciclistas. Existe uma 
separação física que isola as 

bicicletas dos outros veícu-
los. Essa separação pode ser 
feita com grades, muretas, 
blocos de concreto ou outros 
tipos de isolamento fixo. Já 
as ciclofaixas, ao contrário da 
ciclovia, não possuem uma 
separação física e fixa. Nor-
malmente a separação ocorre 

por faixas pintadas no chão 
e a utilização de “olhos de 
gato”, por exemplo.

Mas ambas podem ser uti-
lizadas para que você mude 
seus hábitos, deixando seu 
carro na garagem e utilizando 
a bicicleta para ir ao trabalho, 
ou passear.

IV Encontro de Jovens 
acontece neste sábado 

Marcos Vinício cuba
 Os jovens de Pinda-

monhangaba terão uma 
grande responsabilidade 
neste sábado (21) com 
o IV Encontro de Jovens 
“Em busca do melhor”. 
Com o desejo de melho-
rar e contribuir com a 
sociedade, eles partici-
parão de várias ações.

Os trabalhos te-
rão início pela manhã, 
quando os participantes 
serão levados à Faculdade 
Anhanguera. No período 
da tarde, serão encami-
nhados ao CE “João do 
Pulo”, e poderão participar 
de atrações culturais e 
esportivas.

A abertura oficial do 

IV Encontro está prevista 
para as 9h30 e depois 
serão desenvolvidas 
oficinas. A conclusão dos 
grupos temáticos ocorre-
rá por volta das 11h45, 
no auditório da faculdade.

Entre as atividades 
programadas, está o 
“Concurso de Rap” com o 
DJ Natan. A programação 
também terá atividades 
ao ar livre, como: dança 
de rua, skate, vôlei de 
areia e muito mais.

O evento é realizado 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, Coalizão 
Pinda, Diretoria de Ensino 
de Pindamonhangaba, em 
parceria com Faculdade 
Anhanguera, entre outros.

Profissionais de 
turismo participam da 
reunião do Comtur

Marcos Vinício cuba
A Prefeitura de Pin-

damonhangaba sediou a 
reunião do Conselho Mu-
nicipal de Turismo, na ter-
ça-feira (17), no auditório 
municipal. Durante a reu-
nião, os profissionais par-
ticiparam de uma palestra 
com o presidente da Ami-
tur - Associação dos Mu-
nicípios de Interesse Cul-
tural e Turístico - Jarbas 
Favoretto, que esclareceu 
dúvidas sobre o funciona-
mento do conselho de tu-
rismo e abriu espaço para 
sugestões. 

O presidente da Amitur 
enfatizou que um Conse-
lho deve ser bem montado, 
para que não haja interrup-
ção dos trabalhos quando 
muda a gestão. Relatou que 

é necessário ter a presença 
do poder público, porém 
não pode ter mais de 1/3 
no órgão. Para Favoretto, 
é importante que os conse-
lheiros sejam participativos 
e interessados, para que 
possam fazer a diferença.

“Pinda pode ter um 
conselho excelente. Elo-
giou o prefeito porque está 
tomando medidas que con-
tribuem com o desenvolvi-
mento e apoia o trabalho 
do Turismo”, comenta Fa-
voretto.

A empresária Rosânge-
la Mendonça, que partici-
pou da reunião, afirma que 
é importante participar de 
encontros como este e que 
o conselho será bom tanto 
para os empresários como 
para a cidade.

Os conselheiros puderam esclarecer algumas dúvidas

Semana de Trânsito prossegue até dia 25
Teve início no dia 18 – 

com um alcance nacional 
– a Semana de Trânsito es-
tabelecida desde a criação 
do Código de Trânsito Brasi-
leiro, em 1997. A Semana é 
caracterizada por uma série 
de eventos e ações educa-
tivas promovidas por todos 
os órgãos e entidades que 
integram o Sistema Nacio-
nal de Trânsito. Em Pinda-
monhangaba, o Departa-
mento de Trânsito está com 
inúmeras atividades para 
conscientizar a população 
quanto à necessidade de se 
adotar um comportamento 
respeitoso.

Para orientar os moto-
ristas, o Departamento de 
Trânsito realizará, em par-
ceria com a Policia Militar, 
blitz educativas na avenida 
Dr. Jorge Tibiriçá, nos dias 
24 e 25.

Ainda dentro do crono-
grama da Década Mundial 
de Ação pela Segurança 
no Trânsito, definido pela 
Organização Mundial da 
Saúde, o Conselho Nacio-
nal de Trânsito escolheu o 
tema “Álcool, outras drogas 
e a segurança no trânsito: 
efeitos, responsabilidades e 
escolhas”.

Atualmente, cerca de dois 
milhões de pessoas morrem 
por ano vítimas da violência 

no trânsito, e o número de 
feridos é ainda mais alar-
mante. É sabido que um 
dos fatores, atualmente, 
causadores de acidentes é o 
consumo de bebidas alcoóli-
cas e outras drogas, mesmo 
com o enrijecimento da lei 
seca, que impõe ao condutor 
sob efeito de álcool multa de 
R$ 1.915.

O Denatran lembra que 
a manutenção do veículo 
é de fundamental impor-

tância para que se tenha 
segurança no trânsito. De 
nada adiante ser um bom 
motorista, se o veículo 
não atende às solicitações 
exigidas em cada situação. 
Assim, mantê-lo em boas 
condições de tráfego é um 
fator importante para a pre-
venção de acidentes.

O tema também discu-
tirá a responsabilidade de 
cada cidadão no trânsito. 
A decisão que cabe a cada 

indivíduo em assumir o 
risco de dirigir alcoolizado, 
de falar ao celular enquan-
to dirige ou de transitar 
segurando com uma única 
mão o volante. A Semana 
Nacional de Trânsito – pre-
vista no artigo 326 do 
CTB - Código de Trânsito 
Brasileiro   – terá a missão 
de fazer o cidadão refletir 
sobre sua responsabilidade 
enquanto cidadão e inte-
grante do sistema viário. 

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

A blitz educativa é voltada para ciclistas, motociclistas e motoristas 

Arquivo TN
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Tribuna do Norte

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

________________________________________

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Depu-
tado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classifica-
ção, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade (técnico ou superior), conforme exigido no edital do con-
curso;
09 - Comprovante de curso básico de informática, conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  27/09/2013 às 14:00 horas

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

3º WAGNER RAPHAEL LAMI DA CRUZ
RUA MANOEL CEMBRANELLI, 225 – CHÁCARA GALEGA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-200

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO
A EMPRESA LUCIANA DA SILVA CORREARD VEIGA ME situada na rua Dr. Gustavo de Godoy, nº 32 Centro 
com inscrição no CNPJ 09.311.701/0001-16 comunica o extravio da Nota Fiscal nº 001 - 050 e 051 - 100.

  UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO DE SÃO PAULO
  38º DISTRITO ESCOTEIRO RIO PARAÍBA DO SUL
   GRUPO ESCOTEIRO ITAPEVA – 97 SP
  FUNDADO EM 31 DE JANEIRO DE 1982           

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS MEMBROS JUVE-
NIS, ANTIGOS ESCOTEIROS, ESCOTISTAS, PIONEIROS E COLABORADORES DO GRUPO ESCO-
TEIRO ITAPEVA – 97 SP E ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO GRUPO ESCOTEIRO ITAPEVA – 97 SP.
   A Diretoria da APRMJAEEPC e do Grupo Escoteiro Itapeva – 97 SP, de acordo com os artigos 31 
a 34 e seus incisos do Estatuto da UEB e artigos 11, letras “a” e “e” e 22 do Estatuto da Associação, 
vêm pelo presente convocar os Membros da Assembleia com direito a voto para Reunião Ordinária 
a realizar-se no dia 26 de outubro de 2013, sábado, às 15horas e trinta minutos em primeira convo-
cação e em segunda convocação às 16 horas e trinta minutos, na sede do Grupo Escoteiro, situada 
nesta Cidade, na Estrada Municipal do Massaim, número 08, bairro Massaim, para:
1 – Apreciação e Aprovação das Contas Financeiras do período Junho a Dezembro de 2012;
2 – Apresentação pelas Seções das atividades desenvolvidas de junho a Dezembro 2012;
3 – Outros Assuntos
4 – Leitura e aprovação da Ata.
Pindamonhangaba, SP, 21 de setembro de 2012

Ana Beatriz Barbosa Lopes – Dir. Presidenta

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Resolução CMAS N° 24, de 19 de setembro de 2013.

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS 3% DOS RECURSOS DO IGD/
SUAS, ALÉM DOS RECURSOS IGD/PBF NAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO CMAS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a 
Lei Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de Março 
de 1999, 
Considerando o artigo 16, parágrafo único da Lei Orgânica de Assistência Social,
Considerando a Resolução n. 33/2012 do CNAS, artigos 121 e 123,
Considerando a deliberação da 10ª reunião extraordinária ocorrida em dezenove de setem-
bro de dois mil e treze,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica autorizada a aplicação dos valores acumulados referentes aos 3% dos recursos 
financeiros do IGD/SUAS, além dos recursos do IGD/PBF, nas ações de fortalecimento do 
Conselho Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba/SP.
Art. 2º - Consideram-se ações de fortalecimento: Capacitação de conselheiros e represen-
tantes de entidades, Apoio à participação dos usuários nas atividades do Conselho, Even-
tos relacionados ao SUAS – Sistema Único de Assistência Social (encontros, seminários, 
oficinas e outras), Financiamento de despesas com Conselheiros a serviço do Conselho 
e Aquisição de equipamentos indispensáveis para o desenvolvimento de suas atividades. 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 19 de setembro de 2013.

Carmem Silvia de Paula Alves
Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução CMAS N° 23, de 14 de agosto de 2013.

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS COM RECURSOS DO 
IGD/PBF/2012, APRESENTADOS ATRAVÉS DO DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO 
MDS-2012.
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a 
Lei Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de Março 
de 1999, 
Considerando a deliberação da 8ª reunião ordinária ocorrida em catorze de agosto de dois 
mil e treze,

RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovado o Demonstrativo Físico Financeiro MDS IGD/PBF/2012, com base 
na apresentação realizada pela representante do Órgão Gestor, ocorrida na oitava reunião 
ordinária deste conselho, em catorze de agosto de dois mil e treze.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2013.

Carmem Silvia de Paula Alves
Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMUNICADO N. 5 

Conselho Municipal de Assistência Social de pindamonhangaba 

O CMAS de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, conforme o Art. 15 – Resolução 
CNAS/16/2010 - O Conselho de Assistência Social deverá promover, pelo menos, uma audi-
ência pública anual com as entidades ou organizações de assistência social inscritas, com o 
objetivo de efetivar a apresentação destas à comunidade, permitindo a troca de experiências 
e ressaltando a atuação na rede socioassistencial e o fortalecimento do SUAS – Sistema 
Único de Assistência Social, CONVOCA todas as Entidades inscritas no CMAS de Pinda-
monhangaba para:
• Audiência Pública das Entidades Inscritas no CMAS Pindamonhangaba
• Local: Auditório da Prefeitura Municipal
• Data: 10/10/2013
• Horário: das 13 às 18 horas
• Presenças obrigatórias: Representante Legal e Um Técnico Responsável (Reso-
lução n. 17/CNAS)
• Tempo de apresentação: máximo de 6 minutos
• Perguntas: ao final das apresentações com inscrição antecipada
• Modelo de apresentação: conforme anexo (decidido em plenário)
• A sequência das apresentações se dará por sorteio

Carmem Silvia de Paula Alves
Presidente

             

DESTAQUE DA SEMANA

“... SEU ROSTO ME FAZ SENTIR saudades do que não sei, seus 
olhos me falam de coisas que eu tenho certeza que já escutei,  de 
onde eu te conheci,  será que eu já te amei...” – (Roberto Carlos). 
DIVULGUE GRATUITAMENTE a agenda de sua casa noturna. Envie 
para o e-mail   joao.ouverney@terra.com.br
ANJINHO DO VALE e Josy Mattos -  Agenda de setembro:  21/09 
(sábado 21h -  Forró da Elza (Vila Aparecida) Taubaté 28/09 (sábado 
18h30) - C. C. I.  Pinda (próximo ao Senai) 29/09 (domingo  13h) - Aca-
demia de Dança  (Evandro & Teka ) no salão do Creix em Tremembé. 
Tel (12) 3631-4598 E 9771-5600. site www.anjinhodovale.com.br
ANJINHO DO VALE e Josy – 19/10 (sábado) – Farão a abertura do 
show (pela primeira vez no Vale) do Trio Nordestino, na Chácara do Sol
ARENA 101 Pinda: 21/9 (sábado) – Jorge Dimas & João, e João Pedro 
e Fabiano. Elas vip até 1h.  28/9 (sábado) – Talis & Welinton, e Wagner 
Silva. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776
ASSOCIAÇÃO APOSENTADOS Guará:  QUINTA-FEIRA - 19/9 (quin-
ta) – Pedro Romano. 3/10 – Raio X. 10/10 – Jorginho e Trio. SÁBADO 
- 20/9– Baile de Primavera. Banda Cubanakan. Tel (12) 3122-3812
BOTECO DO GOL Taubaté: 21/9 (sábado) –Grupos Em Atividade (lan-
çando nova música Sucesso Total) , e Preto Cor Preta. Av. Santa Luíza 
de Marilac, 1.661, Vila São José
CASARÃO ROSEIRA – Toda quinta-feira, baladas em dois ambien-
tes.  Djs Digão e Juninho. Elas free até 23h. Dois ambientes.  Estrada 
Roseira-Aparecida
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado 
início 18h. Av. Abel Corrêa Guimarães, bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena  -  21/9 (sábado) – A Ponta Equilí-
brio. www.cervejariadogordo.com.br
CHICK NA ROÇA Taubaté: 21/9 (domingo 21h) – Banda 8 Segundos, e 
Anderson & Rafael. Elas vip até 21h. Estrada do Barreiro.
CHICKEN BEER Tremembé: 19/9 (quinta) – Paulo & Rafa. 20/9 (sexta) 
– Flash Back anos 70/80/90. Dj Reinaldo. 21/9 (sábado) – Flash Back 
anos 70, 80 e 90. Sexta e sábado – Videokê profissional. Funk no 2º 
ambiente.  
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais um baile no RECINTO SÃO 
VITO de Moreira César neste domingo,  22/9 às 20h – Banda Casablan-
ca. Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: Domingo (21h): 22/9 –Kubanacan SP.
29 - Cinco Estrelas (Baile dos Aniversariantes). Quarta-feira (20h): 25 
–Berê e Vicente 17/11 (domingo) - Baile do Hawai com a Banda Garcia. 
Tel. 3633-5389/3011-0400
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé  “Creix”: 21/9 – Três Corações. 
28/9 – A definir. Baile  todo sábado (23h) com as melhores bandas.  A 
direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda 
sexta-feira, 22h, com deliciosa canja gratuita à 1h.  (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé – 20/9 (sexta) – Banda Rodeio.  E vem aí Noite 
do Adesivo.Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
ESPORTE CLUBE TAUBATÉ: 28/9 (sábado 21h) – Concurso de Dança 
de Salão do Vale. Amador e intermediário: Forró. Profissional: Zouk.
Tel (12) 98115-2271 
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava: 20/9 (sexta) – Noite das 
Poderosas. Elas vip até 0h.  21/9 (sábado) – Felipe & Rafael, e Nando 
César. 27/9 sexta) – Henrique & Juliano
FERROVIÁRIA Pinda – Forró no deck da piscina toda sexta-feira  às 
20h30. 20/9 – Luizinho Gaúcho & Priscila. 27/9 – César & Maycon.
Sócio em dia não paga e pode adquirir convite a R$ 5 para não-sócio
LUXÚRIA MUSIC HALL Tremembé: 21/9 (sábado) – Festa Surpresa 2. 
Concurso Garota Safadinha, prêmio de 1 combo. Estrada Tremembé/
Taubaté, perto do Bem Vira
MANGUEIRÃO Pinda: 27/9 (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: 20/9 (sexta) –  Banda Bela Cruela. 21/9 (sábado) – 
Mr. Kurk. Tel (12) 3632-5540. www.mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:  20/9 (sexta) – Festa fechada.   21/9 (sába-
do) – The Betles e Stones Cover (comemoração 50 anos).  22/9 (domin-
go) – Sunday Rock Light. Entrada franca. www.cervejariaobvio.com.br
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – Baile Quinta Nobre toda última 
quinta-feira do mês. Grupo Charles Anjo 45 e convidados. (12) 3642-
8599 e 3522-5356. Site www.paineirasclube.com.br 
PINDABAR Pindamonhangaba: 20/9 (sexta) – Grupo Novo Sqma. 21/9 
(sábado) –  André Marinho, Grupo Cupim na Mesa e banda. 22/9 (do-
mingo) – Os De Paula e banda. Realização: Márcio Dilleto. Toda quar-
ta – Jogo no telão. Toda quinta – Música sertaneja ao vivo. R$ 15,00 
homem e R$ 10,00 mulher.  Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 
9749-8126. www.pindabar.com/
RÁDIO PRINCESA Pinda:  6/10 (domingo 16h) – Festa de 11 anos, no 
Arena 101. Grupo Cupim na Mesa e convidados: Divã, Hora H, Nuance, 
Art Popular, Bom Gosto e Tá na Mente
RANCHO DO GALÃ Taubaté: 20/9 (sexta) - Bandas Sacode a Poeira 
e Dallas. Elas vip até 1h. 22/9 (domingo 16h) – Pagode. Grupos Nossa 
Amizade e Divã. Elas vip até 20h. Tel (12) 3424-7676. Av. Álvaro Mar-
condes de Mattos, 1.301
RANCHO SANTA FÉ Aparecida:  20/9 (sexta) – 3ª Noite do Adesivo.  
Banda Chapéu Brasil, e Talis & Welinton. Motorista com carro adesivado 
e lotado é free. 27/9 (sexta) – Festa à Fantasia. Banda 8 Segundos e 
Grupos Tekatê e Proposta. Prêmios às melhores fantasias (R$ 500, R$ 
300 e 1 combo de Vodka). Tel. (12) 3105-1663 
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 21/9 (sábado 21h) – 
Marcos Henrique 26/9 (quinta) – A definir. 28/9 (sábado) – Furacão do 
Vale. Tel.  (12) 3648-4036 e 9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda: 28/9 (sábado 21h) – Baile de Ani-
versário. Banda Bios. Mesa de frios, salgados, pizza na tábua e bolo. 
Sorteio de brindes. 26/10 (sábado) – Baile Gaúcho. Luizinho Gaúcho 
& Priscila. 30/11 (sábado) – Baile de Fim de Ano. Tel (12) 3642-2120. 
www.restaurantecolmeia.com.br
ROTARY CLUB de Pindamonhangaba: 20/9 (sexta 21h) - Baile da Pri-
mavera em benefício do banco de cadeiras de rodas. Será no Colonial 
Plaza Hotel, animada pela Banda Opus. Convite R$ 30,00
VIA VALLE SHOW Pinda: 20 e 21/9  (sexta e sábado) – Bailão funk. 
Elas vip até 1h. Rua José Gambini de Souza, bairro Bela Vista, em 
frente à Universidade Anhanguera. Tel (12) 9206-4666

BAR DO SANTISTA 
Pinda:  Som ao vivo 
todo domingo e vés-
pera de feriados, 18h.   
Rua Benedito Ribeiro 
da Cunha, 35 (antigo 
Mistura Brasil).
Quarta-feira – Só mo-
dão sertaneja com 
César & Maycon. Quin-
ta-feira – Kiss com mui-
tos prêmios. Funciona 
de terça a domingo a 
partir das 17. Um dos 
motivos do sucesso da 
casa é a simpatia do 
casal proprietário, Zé 
Luiz e Lourdes (foto)

CONVOCAÇÃO - 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013

 Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a 
comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “18ª Reunião Ordinária” do ano em 
curso, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

— Informes 
— Leitura e aprovação de ata
— Palavra do Conselho Tutelar
— Definição de critérios para a justificativa das faltas dos Conselheiros
— Apresentação das faltas dos Conselheiros
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho

Dia:  24/09/2013 (terça-feira)

Horário:  17h (dezessete horas) 

Local:  CIAS – Centro Integrado de Assistência Social
Setor Executivo dos Conselhos Municipais

Adriano Augusto Zanotti
Presidente

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) 
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

- CMDCA  - Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 

O CMPD – Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba juntamen-
te com as entidades de atendimento à pessoa com deficiência convida a população para 
participar da Mobilização do Dia Nacional de luta da Pessoa com Deficiência, que acontecerá 
no dia 21/09/2013, das 9 às 13 horas, na Praça Monsenhor Marcondes, com as seguintes 
atividades:

• Divulgação das atividades dos grupos e associações de pessoas com deficiência, institu-
ídos no município 
• Informações a respeito da política pública da pessoa com deficiência
• Realização de pequenas oficinas com o público presente de vivência e sensibilização para 
as questões das deficiências

CRONOGRAMA DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO 
(25 de set. a 1º de out./2013)

Em atendimento a LEI Nº 5.463 de 23 de Outubro de 2012, o Conselho Municipal do Idoso de 
Pindamonhangaba – CMI convida os idosos para a seguinte programação:
Dia 25/09/2013 – das 8 às 10 horas – Bosque da Princesa – Atividade Física e Coreografia.
Dia 25/09/2013 – das 14 às 17 horas – Lar São Vicente de Paulo – Festa do Havaí.
Dia 26/09/2013 – das 14 às 17 horas – Centro de Convivência de Idosos das Campinas – 
Tarde de Lazer.
Dia 27/09/2013 – das 16 às 19 horas – Convivência de Idosos de Moreira Cesar-CIMC – 
Jantar dançante.
Dia 28/09/2013 – das 9 às 12 horas – Praça Monsenhor Marcondes – Manhã de saúde, 
exposição de trabalhos, apresentação cultural e informações.
Dia 30/09/2013 – das 14 às17 horas – Lar Irmã Terezinha – Apresentação de dança e ativi-
dades lúdicas.
Dia 1º/10/2013 – Almoço de Confraternização entre os membros dos Lares e Centros de 
Convivências (com confirmação de presença antecipada).

Angélica Villela, ao lado 
dos irmãos Ouverney

Sábado, dia 
21 de setembro 
de 2013, a partir  
das 15 horas, no 
prédio da Socie-
dade São Vicente 
de Paulo. Cerimô-
nia de premiação 
dos classificados 
nos Concursos de 
Trovas da UBT, 
versão 2013, Seção de Taubaté, presidida por Angélica Villela.

É uma cerimônia simples pois, conforme apregoa a própria 
Dona Angélica, “não temos ajuda da Prefeitura”.  Talvez por 
isso mesmo, seguindo na contramão de outros eventos con-
gêneres, a UBT de Taubaté não oferece hotel e alimentação 
a trovadores de lugares distantes, a não ser uma rodada de 
salgadinhos e refrigerantes, no ato de encerramento.   Talvez 
por isso também, haja, sempre, uma presença diminuta de 
autores premiados, que preferem receber seu diploma e seu 
livreto de resultados via Correio.  Há aqueles que até recla-
mam se a remessa lhes for feita com atraso.

Mas, em contrapartida, Dona Angélica e sua equipe (Arge-
mira, Judite e Paulo Lima e outros) contam com a presença 
de alunos premiados, professores e principalmente dos vicen-
tinos.  Sim, de forma inovadora, a UBT Taubaté é a única que 
organiza concurso específico para vicentinos de todo o Brasil.  
E também há concurso somente para professores que divul-
gam e trabalham a trova nas escolas.

E com que alegria tudo é feito!  Outra iniciativa que muito 
me emociona:  todos os anos, ao início dos trabalhos, Dona 
Angélica cita, um por um, todos os trovadores taubateanos já 
falecidos, que fizeram parte da entidade, enquanto Argemira e 
Judite vão levantando plaquetas com os nomes dos mesmos, 
para os aplausos e o respeito dos presentes.

Por toda essa dedicação e idealismo, é que eu saúdo a 
UBT de Taubaté e (salvo uma vez em que estive  adoentado) 
procuro prestigiar seus eventos todos os anos, quer me clas-
sifique ou não.  Vejo ali, em meio a toda simplicidade e difi-
culdade com que tudo é realizado, a exaltação do mais puro 
exemplo de fraternidade deixado pelo Patrono dos Trovado-
res, São Francisco.

Parabéns, UBT de Taubaté.  Que nasceu com Cesídio 
Ambrogi na década de 60, fortaleceu-se com Dias Monteiro e 
resiste até hoje, heroicamente, com muito pouca grana,  mas 
com a gana de poucos!

ALGUNS TRABALHOS PREMIADOS EM TAUBATÉ AO  
      LONGO DO TEMPO:

1º lugar: 1965 = Tema:  “SÃO FRANCISCO” 
São Francisco - irmão do vento,
São Francisco - irmão das águas:
seja irmão do meu tormento,
seja irmão das minhas mágoas!
ANTONIETA BORGES ALVES – SP

3º lugar: 1995 = Tema: “EXCLUÍDOS”
Rogo em gritos reprimidos,
o resgate do direito:
libertai os excluídos
dos grilhões do preconceito!
JOSÉ VALDEZ DE CASTRO MOURA – Pindamonhangaba

UMA DAS TROVAS VENCEDORAS EM 2010 =         
     TEMA:         

 “MOCIDADE”
Dê-se ao jovem liberdade
para sem medo ele ousar.
- É no ardor da mocidade
que o sonho aprende a voar!
ANTONIO AUGUSTO DE ASSIS - MARINGÁ/PR

PARABÉNS, UBT TAUBATÉ!
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Altair Fernandes

História

Para saudar a prima-
vera, que começa domingo 
(22), uma página de história 
mais bem humorada que as 
de costume. 

De edições do extinto jor-
nal 7 Dias “desencavamos” 
uma histórica partida amisto-
sa  realizada no campo do São 
Paulo Futebol Clube, quando 
ainda era na rua Cônego To-
bias, no Alto do Tabaú. O jogo 
aconteceu há 65 anos, no dia 
22 de agosto de 1948, e foi 
para angariar fundos para a  
igreja São José. Os quadros 
foram formados por “ases do 
passado”, isto é, por “atletas” 
que em 1948 já eram conside-
rados “do passado”.

Pela equipe do “Ai que 
Saudades da Aurora” atuaram: 
Zé de Aguiar. Ciro Valenti-
ni, dr. Demétrio, Caio Bueno, 
Nhozinho e dr. Pantaleão; Ma-
nézinho, dr. Vieira, Medina e 
Guaragna. Para a “virada”, 
ou seja, entrariam no segundo 
tempo, estavam escalados: Plí-
nio Marcondes, Inácio Rezen-
de, Geraldo Freire, dr. Eiseler, 
Vitor Abatepaulo, dr. Paulo 
D’Alessandro, Américo Vellu-
tini, Ramiro, Norival Monteiro 
e Braz Esteves.

A representação do “Sé-
culos Passados” formou 
com: Paim, Alcides Braga, 
Zé Prates, Alcides Noguei-
ra, dr. Francisco Romano, dr. 
Paulinho, Aloísio, Rato, dr. 
Ramos e Wilson de Olivei-
ra. Para a “virada”: Giudice, 

Lembranças Literárias:    

As Vacas
Vai-se a primeira vaca em disparada,
Vai-se outra mais, mais outra, enfim centenas
De vacas surgem no curral, apenas
Raia chuvosa ou seca a madrugada

 E à noite, quando avistam em debandada
	 a	“tropa”	de	fiscais,	elas	serenas,
	 mugindo	altivas,	de	desejo	plenas,
	 voltam	todas	com	eles	na	boiada.

  Também no município, onde esbordoam,
  as leis, uma por uma partem, voam,
  como partem as vacas dos currais.

   No	céu	desta	“Princesa”	as	asas	soltam,
	 	 	 fogem,	mas	aos	currais	as	vacas	voltam
	 	 	 e	à	Intendência	as	leis	não	voltam	mais...

Com uma paródia às “Pombas” de Raimundo Correa, um redator e poeta, sob o 
pseudônimo de “Zig”, criticava em 1902, a Intendência Municipal de Pindamonhangaba 
(Prefeitura). Segundo o tal Zig a administração municipal andava fazendo 
vistas grossas ao cumprimento das leis. Para divulgar a irregularidade ele 
publicou a seguinte paródia na edição de 2/11/1902 da Folha do Norte:

“Zig”, Folha do Norte edição de 2 de novembro de  1902

“Ai que saudades 
da Aurora” 2 x 2 

“Séculos Passados”
Zé Goffi, Fued, Zé Milad, 
coronel Barroso, professor 
Aquino, Sebastião Almeida, 
Antenor Andrade, Person 
Mercante, Mário Mendes, 
tenente Araújo, Ruy Faria e 
Flores da Cunha.
“Proibido jogar de faca...”

Com a intenção  de descon-
trair ainda mais o leitor, como 
se só as denominações dos ti-
mes não bastassem, o cronista 
do 7 Dias comentou o evento 
na edição de 22/8/1948, dia do 
jogo, com referências espiri-
tuosas, tais como:

“Aviso importante: é proi-
bido jogar de faca”. “Ontem à 
noite, insistia-se nos rumores 
de que o dr. Romano ainda não 
sabia como chutar”. “Os cra-
ques marcarão pelo menos 300 
gols por minuto”. “Paim, que 
defendeu durante 200 anos o 
arco do Bananal FC, promete 
‘injetar’ ânimo nos seus com-
panheiros, enquanto do lado 
oposto o dr. Vieira descobriu 
uma fórmula para manter em 
pé os seus companheiros”.

E continuava: “Os guapos 
rapazes do ‘Ai que Saudades’ 
praticam um futebol ligeiro e 
de primeira, ao passo que os do 
‘Séculos Passados’ se caracte-
rizam pelo jogo embrulhado, 
com insuperáveis ataques pes-
soais, no que é figura exponen-
cial o consumado Zé Milad”.
Campo do Alto do Tabaú,

 o  Coliseu de Roma
Realizada a partida, o 

cronista do 7 Dias deu se-

quência aos seus divertidos 
comentários:

“Foi o embate mais sen-
sacional que já se disputou 
nestes últimos tempos. O 
público que lotava o está-
dio delirou, como se fora 
no antigo Coliseu de Roma. 
Defrontaram-se as aguerri-
das equipes  do ‘Ai que Sau-
dades da Aurora’  e ‘Séculos 
Passados’ que registrara no 
placar o empate de 2 tentos. 
Marcaram para o ‘Ai que 
Saudades’, Vieira – o ata-
cante dos aspirantes do Ha-
ras – e Medina, o corisco de 
outros tempos. Para o ‘Sé-
culos Passados’ marcaram: 
Ramos, ‘el ziguezagueante’, 
e Zé Goffi, o craque das ar-
quibancadas”

Concluindo, o comenta-
rista registrou  naquela edi-
ção de 29/8/1948 do 7 Dias:

“Na equipe ‘Ai que Sau-
dades’ destacaram-se: Nho-
zinho, o já consagrado bai-
larino do Haras FC; ainda 
do Haras, o trio atacante, 
Medina, Vieira e Guaragna, 
que jogaram com excelen-
te combinação com Nho-
zinho como distribuidor; 
Demétrio, o arqueiro das 
‘cem mãos’, e Zé Aguiar, ‘el 
cortador de churrasco’. Na 
equipe Séculos Passados, 
destacaram-se: Paim, ‘el 
aviador de receitas’; Mário 
Giudice, o veterano da sele-
ção francesa; Braz Esteves, 
‘o peitudo’; Ramos, ‘el zi-
guezagueante’ (que foi o au-
tor do primeiro tento); Aloí-
sio, ‘el vacabrava’, também 
teve boa atuação.

Venenos do 
Chico Urutu

A célebre partida também 
foi comentada, jocosamente, 
em edição posterior, na coluna 
Venenos do Chico Urutu, que, 
em versos,  assim definiu o que 
fora aquela formidável peleja:

No mês de agosto,
mês da loucura,
muitos doutores, 
que diabrura!
Fizeram quadros
pra “duro” jogo, 
e vão a campo,
alguns “no fogo”. 

O apitador,
bom juiz se diz,
foi juiz de saia:
O padre Laquiz.
E nessa luta,
ou pagodeira, 
Dr. Demétrio, 
de caneleira
jogou no gol.

O Rui Faria
“jogou pedrinha”
bola não via.
Dr. Einaldo
marcou um tento,
dizem que foi
no impedimento.

Caiu 100 tombos
seu Mário Graça,
e os companheiros
achavam... graça.
O Braz Esteves,
barrigudão,
teve a barriga
rolada no chão.

Capa do ‘Album das Balas 
Futebol’ A Americana – 

1939 (A Sacomani & Cia)

O dr. Luiz, 
ágil gordinho,
fez belo jogo
“no martelinho”.
Seu Mário Giudice
de pé quebrado
e embora seja
“enferrujado”
também mostrou
dar no “balão”,
mas o prefeito, 
que fracalhão!

Wilson Oliveira,
embora moço,
viu que a pelota
é duro osso.
Nhozinho do Haras
e o dr. Vieira
“engarrafaram”
 a turma inteira.

Dr. Medina
também tem manha.
Jogou bilhar... bilhar
Dr. Guaragna.
O gauchão,
perfeito Roca,
quase esmagou
o Inácio Foca. 

No arco, o Paim
mostrou ser bom,
“grudou o dedo”
do Amastom.
O galo velho
inda “dá dentro”,
por pouco marca
um belo tento.

O Valentini,
o caixa de óculo,
viu a pelota
 por um binóculo.
O dr. Paulo, 
tão ruim não vi,
maneja bem
o... bisturi.

Muito “garganta”,
o Abatepaulo
diz que jogou
até no São Paulo.
O capitão, 
o tal Vizaco,
chateou a todos,
encheu...o ...

Ficou  “por conta”
o delegado,
ficou na cerca
mal humorado.
O Vellutini,
também sobrou,
a  mãe dos “craques”
também xingou.

Zezão da Excelsior,
“massa bruteza”,
só tem tamanho e safadeza.
Dizem que o jogo
tornou-se vício:
“craques” ao campo,
“craques” ao hospício...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
PESSOAL PARA ATUAR NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - 
PROJOVEM URBANO - 2013

EDITAL DE SELEÇÃO SIMpLIFICADA Nº 001/2013 – pROJOVEM URBANO 
  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, através da Secretaria de 
Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA A REALIZA-
ÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para a contratação temporária de 
profissionais de diversas áreas para atuarem junto ao Programa Nacional de Inclusão 
de Jovens – PROJOVEM URBANO, no Município de Pindamonhangaba, conforme 
RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 54 de 21 de novembro de 2012, com as alterações opera-
das pela RESOLUÇÃO CD/FNDE nº 29/2013, e que obedecerá às normas constantes 
do presente Edital.  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1. O processo seletivo simplificado de que trata este edital visa à contratação tem-
porária de: 12 (doze) profissionais, sendo 05 (cinco) Professores, 01 (um) Educador 
de Qualificação Profissional , 01 (um) Profissional de Participação Cidadã, 01 (um) 
Assistente Pedagógico, 01 (um) Assistente Administrativo, 02 (dois) Educadores para 
acompanhamento e acolhimento de crianças, 01 (um) monitor de Qualificação Pro-
fissional.  
1.2. O contrato temporário dos candidatos classificados dentro do número de vagas 
oferecidas terá a duração de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até 
mais 06 (seis) meses, nos termos de Lei Municipal nº 5350 de 02-12-2005, a critério 
exclusivo da necessidade do serviço prestado.  
1.3. A seleção pública de que trata o subitem anterior será realizada, para todas as 
funções, em uma única etapa, de caráter eliminatório e classificatório, denominada de 
avaliação curricular.  
1.4. Os atos advindos da execução deste processo seletivo, para os quais é exigida 
ampla publicidade, serão divulgados no Site Oficial do Município de Pindamonhanga-
ba, cujo endereço eletrônico é: www.pindamonhangaba.sp.gov.br e afixados na sede da 
Secretaria de Educação e Cultura, situada na Praça Emílio Ribas, nº 34, São Benedi-
to, Pindamonhangaba e devendo o resultado final ser homologado através de Portaria 
da Secretária de Educação e Cultura, e publicado no referido site, meios de comuni-
cação oficial do município e afixado na sede da Secretaria de Educação e Cultura, 
situada na Praça Emílio Ribas, nº 34, São Benedito, Pindamonhangaba.
2. DAS FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO, REMU-
NERAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO  
Os profissionais que vierem a ser contratados, em decorrência desta seleção, terão 
as seguintes atribuições, conforme a área de interesse, indicada no formulário de 
inscrição:  
2.1. FUNÇÃO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, NAS ÁREAS DE GEOGRA-
FIA E HISTÓRIA; PROFESSOR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, NAS ÁREAS DE 
BIOLOGIA, QUÍMICA E FÍSICA; PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, LÍN-
GUA INGLESA E DE MATEMÁTICA. 
a) Atribuições: Ministrar aulas de disciplinas componentes do currículo do Ensino Fun-
damental, utilizando-se de material editado e fornecido pelo PROJOVEM URBANO, 
bem como noções básicas de informática e suporte às ações comunitárias, possibili-
tando o pleno desenvolvimento intelectual do aluno e sua atuação responsável como 
cidadão participante da sociedade.  
b) Remuneração mensal: R$ 1.700,00  
c) Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais.
d) Horário diário: 17h40m às 21h40m / sábados quinzenais 9h às 13h e 14h às 16h.
e) Vagas: 05 (cinco), sendo 01 vaga para professor de ciências humanas, 01 vaga 
para professor de ciências da natureza, 01 vaga para professor de língua portuguesa, 
01 vaga para professor de língua inglesa e 01 vaga para professor de matemática.  
f) Vagas destinadas para pessoas portadoras de deficiência: 5% (cinco por cento) 
das vagas.  
g) Requisito para contratação: Diploma ou Declaração de Conclusão de Curso de 
Licenciatura na disciplina que optar no ato da inscrição, emitido por instituição oficial-
mente reconhecida/autorizada pelo órgão competente.  
2.2. FUNÇÃO: EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – VESTUÁRIO
a) Atribuições: Trabalhar a questão da inserção no mercado de trabalho, com noções 
básicas de cidadania, recursos humanos e ênfase na organização do trabalho e a 
vida em sociedade; bem como conhecimentos básicos em informática (operação 
de software de texto, planilhas, correio eletrônico, navegação na internet); planejar e 
executar visitas às empresas relacionadas com os grupos ocupacionais; acompanhar 
as atividades técnico- práticas dos alunos no laboratório e co-orientar, juntamente com 
o professor orientador; elaborar o Plano de Orientação Profissional – POP, seguindo 
os padrões formulados pelo Programa.  
b) Remuneração mensal: R$: 1.700.00  
c) Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 
d) Horário diário: 17h40m às 21h40m / sábados quinzenais 9h às 13h e 14h às 16h
e) Vagas: 01 (uma) vaga. 
f) Requisito para contratação: Diploma ou declaração de conclusão do curso de nível 
superior e/ou Técnico com formação em Ensino Médio, na área relacionada à opção 
feita no ato da inscrição, emitido por instituição oficialmente reconhecida/autorizada 
pelo órgão competente. 
2.3. FUNÇÃO: PROFISSIONAL DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ  
a) Atribuições: Realizar oficinas temáticas com os jovens, coordenar atividades de 
interação social, trabalhar a relação escola/comunidade, conhecer a situação sócio-
-econômica das famílias, desenvolver projetos de ação comunitária com os jovens 
em áreas vulneráveis do território, bem como conhecimentos básicos em informática 
(operação de software de texto, planilhas, correio eletrônico, navegação na internet);  
orientar a construção do Plano de Ação Comunitária – PLA.  
b) Remuneração Mensal: R$ 1.700,00  
c) Jornada de Trabalho: 30 (trinta) horas semanais.
d) Horário diário: 17h40m às 21h40m / sábados quinzenais 9h às 13h e 14h às 16h  
e) Vagas: 01 (uma) vaga.
f) Requisitos para Contratação: Diploma ou Declaração de Conclusão do Curso de 
Licenciatura em História ou Geografia ou, ainda, em Ciências Sociais Aplicadas, ou 
na área da educação, emitido por instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo 
órgão competente.    
2.4. FUNÇÃO: ASSISTENTE PEDAGÓGICO  
a) Atribuições: Acompanhar a formação, o planejamento e toda a efetivação do Projeto 
Político-Pedagógico do Projovem Urbano, com conhecimentos básicos em informática 
(operação de software de texto, planilhas, correio eletrônico, navegação na internet);
b) Remuneração Mensal: R$ 2.200,00  
c) Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.  
d) Vagas: 01 (uma) vaga.  
e) Requisitos para Contratação: Diploma ou Declaração de Conclusão do Curso Su-
perior em Pedagogia ou Curso Superior da área de Educação, emitido por instituição 
oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente.  
2.5. FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
a) Atribuições: Assessorar a coordenação local do Programa, no que diz respeito à 
organização, arquivamento e preparação de toda a documentação administrativa, 
financeira e pedagógica, com conhecimentos básicos em informática (operação de 
software de texto, planilhas, correio eletrônico, navegação na internet/Aplicativos Win-
dows, Word, Excel, Access e Linux).
b) Remuneração Mensal: R$ 1.000,00  
c) Jornada de Trabalho: 30 (trinta) horas semanais.  
d) Vagas: 01 (uma) vaga.  
e) Requisito para Contratação: Diploma ou Declaração de Conclusão do Curso de 
Ensino Médio.  
2.6. FUNÇÃO: EDUCADOR PARA ACOMPANHAMENTO E ACOLHIMENTO DE 
CRIANÇAS  
a) Atribuições: Dar atendimento educacional/recreacional às crianças de 0 a 8 anos, 
filhos dos alunos matriculados no Projovem Urbano. 
b) Remuneração Mensal: R$ 800,00   
c) Jornada de Trabalho: 30 (trinta) horas semanais.  
d) Vagas: 02 (duas) vagas.  
e) Requisitos para Contratação: Diploma ou Declaração de Conclusão do Curso de 
Ensino Médio e/ou na modalidade Normal Médio/Magistério.  
2.7. FUNÇÃO: MONITOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  
a) Atribuições: Dar suporte ao educador de qualificação profissional, durante as aulas 
práticas. 
b) Remuneração Mensal: R$ 800,00  
c) Jornada de Trabalho: 30 (trinta) horas semanais.  
d) Vagas: 01 (uma) vaga. 
e) Requisitos para Contratação: Diploma ou Declaração de Conclusão do Curso de 
Ensino Médio.   
3. DAS VAGAS  
3.1 O candidato deverá fazer uma única escolha de função, à qual ficará vinculado, 
não podendo alterá-la, sob hipótese alguma.  
3.2 DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
3.2.1 Do total de vagas ofertadas neste edital, o mínimo de 5% (cinco por cento) será 
reservado para pessoas com deficiência, em cumprimento ao que assegura o art. 2º 
da Lei Federal nº 7.853/89 e 37, § 1º do Decreto Federal nº 3.298/99, observando-se 
a compatibilidade da condição especial do candidato com as atividades inerentes às 
atribuições da função para a qual concorre.  
3.2.2. Serão consideradas pessoas com deficiência as que se enquadrem nos critérios 
estabelecidos pelo Decreto nº 3.298 de 20.12.1999 e suas alterações, que regulamen-
ta a Lei Federal nº 7.853 de 24/10/1989.  
3.2.3. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas 
com deficiência deverão, no ato de inscrição, declarar essa condição e especificar 
sua deficiência.  
3.2.4. Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência participarão do cer-
tame em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere aos 
critérios de aprovação e à nota mínima exigida, em conformidade ao que determina o 
artigo 41, inc. I a IV do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.  
3.2.5. O candidato que não declarar no ato de inscrição ser pessoa com deficiência 
ficará impedido de concorrer às vagas reservadas, porém disputará as de classifica-
ção geral.  
3.2.6. A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação da vaga re-
servada às pessoas com deficiência, devendo ainda, quando convocado, submeter-se 
à PERÍCIA MÉDICA QUE SERÁ PROMOVIDA PELA JUNTA MÉDICA DO MUNICÍPIO 
OU ENTIDADE POR ELE CREDENCIADA.  
3.2.7. As vagas reservadas às pessoas com deficiência que não forem preenchidas 
por falta de candidatos, por reprovação no certame ou por decisão da Perícia Médica 
serão preenchidas pelos demais candidatos da concorrência geral, observada a or-
dem de classificação.  
3.2.8. Após a contratação, o candidato não poderá utilizar-se da deficiência que lhe 
garantiu a reserva de vaga no certame para justificar a concessão de licença.  
4. DAS INSCRIÇÕES  
4.1. Para se inscrever, o candidato deverá, em formulário próprio disponibilizado pela 
Secretaria de Educação e Cultura, preencher, com os seus dados pessoais, as infor-
mações solicitadas, a ele anexando seu currículo com as informações referentes à 

sua experiência profissional e aos cursos realizados, as quais serão o único instru-
mento de base para a avaliação curricular.
4.2. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar o original dos documentos 
solicitados  neste edital para comprovação dos dados. 
4.3. São da responsabilidade exclusiva do candidato os dados cadastrais informados 
para a inscrição.  
4.4. O Município de Pindamonhangaba  não se responsabilizará por solicitações de 
inscrição não protocoladas nos prazos estipulados neste edital por qualquer motivo.  
4.5. A inscrição do candidato expressará sua integral adesão a todas as regras que 
disciplinam a presente seleção.  
4.6. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabi-
lidade do candidato, dispondo a equipe executora do direito de excluir da seleção o 
candidato que não preencher o formulário de forma completa e correta e/ou fornecer 
dados comprovadamente inverídicos, sem prejuízo das sanções administrativas, civis 
e penais cabíveis.  
4.7. Não será aceita a inscrição que não atender, rigorosamente, ao estabelecido nes-
te edital.  
4.8. Cada candidato só poderá se inscrever para uma única função, conforme indica-
ção constante do item 1.1 deste Edital.  
4.9. Os formulários deverão ser entregues, mediante protocolo, na sede da Secretaria 
de Educação e Cultura, situada na Praça Emílio Ribas, nº 34, São Benedito, Pindamo-
nhangaba, das 8h às 11h e das 14h às 17h, nos dias definidos no calendário constante 
do Anexo Único deste edital.   
5. DA SELEÇÃO  
5.1. A presente seleção será realizada em uma única etapa, denominada Avaliação 
Curricular, de caráter classificatório e eliminatório.  
5.2. Participarão da Avaliação Curricular todos os candidatos devidamente inscritos 
na seleção, que serão avaliados através das informações prestadas no Formulário 
de Inscrição.  
5.3. Em nenhuma hipótese, informação curricular não declarada no ato da inscrição 
será acatada para a Avaliação.
5.4. Serão selecionados os candidatos melhor classificados na avaliação curricular, 
em quantidade equivalente a 05 (cinco) vezes o número de vagas oferecidas por cada 
função, observada a proporcionalidade das vagas reservadas para as pessoas com 
deficiência.  
5.5. A Avaliação Curricular valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, observadas as seguin-
tes tabelas:  
5.5.1. PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR: 

iteM de aVaLiaÇÃo PontuaÇÃo PontuaÇÃo 
MÁXiMa

Experiência profissional comprovada na área 
de graduação.

0,5 ponto, por cada ano de 
experiência  

2,0 pontos

Experiência profissional comprovada 
especificamente em Projetos Sociais com 
jovens/adolescentes, devidamente comprovado.

1,0 ponto, por cada ano de 
experiência  

4,0 pontos

Cursos de capacitação na área a qual concorre, 
no mínimo, de 30 horas/aula.

0,5 ponto por curso 1,0 ponto

Curso de Pós-graduação Lato Sensu, no mínimo, 
de 360 horas/aula e defesa de monografia 
(quando aplicável).

1,0 ponto por curso 1,0 ponto

Curso de Pós-graduação  Lato Sensu na área 
específica de atuação, no mínimo, de 360 horas/
aula e defesa de tese (quando aplicável).

2,0 pontos por curso 2,0 pontos

TOTAL 10,0 PONTOS
  
5.5.2. PARA A FUNÇÃO DE EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

Experiência profissional comprovada 
na área de atuação.

0,5 ponto, por cada ano 
de experiência

1,5 pontos

Experiência profissional comprovada 
especificamente como instrutor/profes-
sor na área a qual concorre, em proje-
tos sociais com jovens/adolescentes.

1,0 ponto, por cada ano 
de experiência

3,0 pontos

Cursos de capacitação na área a qual 
concorre, no mínimo, de 30 horas/aula.

0,5 ponto por curso 1,5 ponto

Curso de Pós-graduação Lato ou 
Stricto Sensu, no mínimo, de 360 ho-
ras/aula, com defesa de monografia 
(quando aplicável).

1,0 ponto por curso 1,0 ponto

Curso Profissionalizante na área es-
pecífica ou afim, com CH mínima de 
130H, executado por entidade reco-
nhecida.

3,0 pontos por curso 3,0 pontos

TOTAL 10,0 PONTOS

5.5.3. PARA A FUNÇÃO DE PROFISSIONAL DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

Experiência profissional comprovada 
na área de graduação.

0,5 ponto, por cada ano 
de experiência  

2,0 pontos

Experiência profissional comprovada 
especificamente em Projetos Sociais 
com jovens/adolescentes.

1,0 ponto, por cada ano 
de experiência  

4,0 pontos

Cursos de capacitação na área a qual 
concorre, no mínimo, de 30 horas/aula.

0,5 ponto por curso 1,0 ponto

Curso de Pós-graduação Lato Sensu, 
no mínimo, de 360 horas/aula e defesa 
de monografia (quando aplicável).

1,0 ponto por curso 1,0 ponto

Curso de Pós-graduação  Stricto Sen-
su na área específica de atuação, no 
mínimo, de 360 horas/aula e defesa de 
tese (quando aplicável).

2,0 pontos por curso 2,0 pontos

TOTAL  10,0 PONTOS
  
5.5.4. PARA AS FUNÇÕES DE ASSISTENTE PEDAGÓGICO

ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

Experiência profissional comprovada 
na área de Coordenação. 

1,0 ponto, por cada ano 
de experiência

3,0 pontos

Experiência profissional comprovada 
especificamente em Projetos Sociais 
com jovens/adolescentes, devidamen-
te comprovado.

  1,0 ponto, por cada 
ano de experiência  

4,0 pontos

Curso de Pós-graduação Lato  Sensu , 
no mínimo, de 360 horas/aula e defesa 
de monografia (quando aplicável).

1,0 ponto por curso 1,0 ponto

Curso de Pós-graduação  Stricto Sen-
su no mínimo, de 360 horas/aula e de-
fesa de tese (quando aplicável).

2,0 pontos por curso 2,0 pontos

TOTAL 10,0 PONTOS
 
5.5.5. PARA A FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

Conhecimentos básicos comprovados 
em informática (operação de software 
de texto, planilhas, correio eletrônico, 
navegação na internet/Aplicativos Win-
dows, Word, Excel, Access e Linux).

1,0 ponto 2,0 pontos

Experiência profissional comprovada 
na área de atuação.

1,0 ponto, por cada ano 
de experiência  

3,0 pontos

Experiência profissional comprovada 
especificamente em Projetos Sociais 
com jovens/adolescentes, devidamen-
te comprovado.

1,0 pontos, por cada 
ano de experiência  

2,0 pontos

Curso Técnico na área de Administra-
ção.

1,0 ponto por curso 1,0 ponto

Curso Superior na área de Adminis-
tração.

2,0 pontos por curso 2,0 pontos

TOTAL 10,0 PONTOS
  
5.5.6. PARA A FUNÇÃO DE EDUCADOR PARA ACOMPANHAMENTO E ACOLHIMENTO 
DE CRIANÇAS E MONITOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

Experiência profissional comprovada 
na área de atuação.

0,5 ponto, por cada ano 
de experiência

1,5 pontos

  Experiência profissional comprovada 
especificamente como instrutor/educa-
dor na área a qual concorre com Jo-
vens/Adolescentes.

1,0 ponto, por cada ano 
de experiência  

3,0 pontos

Cursos de capacitação na área a qual 
concorre, no mínimo, de 30 horas/aula.

0,5 ponto por curso 1,5 pontos

Curso de Nível Superior. 1,0 ponto por curso 1,0 ponto

Curso Profissionalizante na área es-
pecífica ou afim, com CH mínima de 
130H, executada por entidade reco-
nhecida.

3,0 pontos por curso 3,0 pontos

TOTAL  10,0 PONTOS   
  

5.6. Será eliminado na Avaliação Curricular o candidato que não tiver a escolaridade míni-
ma exigida ou obtiver pontuação igual a 0 (zero) na Tabela de Pontuação.  
5.7. A experiência profissional deverá ser comprovada:  
a) mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;  
b) através de Certidão/Declaração de tempo de serviço público ou privado, emitida pela 
unidade de recursos humanos da instituição em que trabalha ou trabalhou, na qual conste 
expressamente a função desempenhada e as atividades desenvolvidas;  
c) no caso de experiência profissional como autônomo, mediante contratos ou Recibos de 
Pagamentos de Autônomo (RPA) ou notas fiscais de serviço ou declaração de imposto de 
renda, devendo constar expressamente o cargo/função desempenhados e as atividades 
desenvolvidas;  
d) no caso de experiência profissional no exterior, mediante certidão da instituição para 
a qual trabalhou acompanhada de tradução para a língua portuguesa, feita por tradutor 
juramentado, na qual conste expressamente o cargo/função desempenhado e as ativida-
des desenvolvidas;  
e) no caso de experiência como cooperativado, mediante Declaração assinada pelo di-
rigente máximo da entidade à qual se vincula ou vinculou formalmente, na qual conste 
expressamente o cargo/função desempenhado e as atividades desenvolvidas.  
5.8. O registro e a declaração de experiência apresentada pelo candidato que não identi-
ficar claramente a correlação das atividades exercidas com a função pretendida, não será 
considerada para fins de pontuação.  
5.9. A fração de tempo de experiência superior a 06 (seis) meses será arredondada para 
01 (um) ano.  
5.10. As Certidões/Declarações de que tratam as letras “b” e “d” do subitem 5.7 deverão 
ser emitidas em papel timbrado da instituição.  
5.11. Qualquer informação ou documento falso gera a eliminação do candidato do presen-
te processo seletivo, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  
5.12. Para a pontuação de cursos de capacitação e experiências profissionais, conforme 
tabelas acima, só serão pontuados com a devida correlação de atribuições com a função 
para a qual o candidato se inscreveu, não sendo aceitos simpósios, congressos, seminá-
rios, palestras, painéis, ou eventos similares.  
5.13. Os cursos de capacitação realizados no exterior devem ter seu teor traduzido por 
tradutor juramentado ou o comprovante de nacionalização do título junto ao órgão com-
petente.  
5.14. Para o cálculo de experiência profissional não é admitido computar tempo conco-
mitantemente.  
5.15. Só serão consideradas para fins de pontuação as experiências comprovadas após a 
conclusão dos cursos exigidos como requisitos de contratação.   
6. DA CLASSIFICAÇÃO  
6.1. A classificação geral se dará a partir dos pontos obtidos, pelo candidato, na Avaliação 
Curricular.  
6.2. Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios, sucessivamente:  
a) o mais idoso;  
b) maior pontuação obtida no segundo item da tabela de Avaliação Curricular;  
6.3. Ocorrendo, ainda, o empate de idade, em função da data de nascimento, serão ana-
lisadas as Certidões de Nascimento dos candidatos empatados, para constatar o desem-
pate em hora(s), minuto(s) e segundo(s).  
6.4. A ordem de classificação dos candidatos será publicada, nos termos do item 1.4 e 
enviada para o  e-mail informado pelo candidato no formulário de inscrição. 
6.5. O resultado da classificação dos candidatos, após a fase de reconsideração/recurso 
das informações prestadas no ato da inscrição, será publicado, na forma do item 1.4 e 
enviado para o  e-mail informado pelo candidato no formulário de inscrição. 
7. DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO  
7.1 Poderão ser interpostos pedidos de reconsideração quanto ao resultado deste certa-
me, dirigidos à Secretaria de Educação e Cultural, situada na Praça Emílio Ribas, nº 34, 
São Benedito, Pindamonhangaba, no prazo definido no calendário constante do Anexo 
Único deste edital.   
7.2. Não serão analisados os pedidos de reconsideração interpostos fora dos prazos es-
tipulados neste edital.  
7.3. Os pedidos de reconsideração deverão especificar o(s) item(ns) impugnado(s), e as 
razões pelas quais a pontuação atribuída a ele(s) está incorreta.   
7.4. Não serão apreciados os recursos interpostos contra avaliação, nota ou resultado de 
outro(s) candidato(s), bem como protocolados fora do período estabelecido.  
8. DA CONTRATAÇÃO  
8.1. São requisitos básicos para a contratação:  
a) ter sido classificado no presente processo seletivo, dentro do número de vagas ofere-
cidas;  
b) ser brasileiro nato ou naturalizado;  
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;  
d) ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do 
sexo masculino;  
e) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função;  
f) cumprir as determinações deste edital;  
g) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucional-
mente permitidos;  
h) não se encontrar em situação de readaptação da função de professor, se já integrante 
de quaisquer das Redes de Ensino;   
8.2. A convocação para as contratações se dará através do Site Oficial do Município de 
Pindamonhangaba, que pode acessado através do site www.pindamonhangaba.sp.gov.br e 
enviada para o  e-mail informado pelo candidato no formulário de inscrição.
8.3. As contratações serão rescindidas, a qualquer tempo, quando conveniente ao interes-
se público; verificada a inexatidão ou irregularidade nas informações prestadas durante o 
processo seletivo; constatada falta funcional; verificada a ausência de idoneidade moral, 
assiduidade, disciplina, eficiência ou aptidão para o exercício da função; ou quando ces-
sadas as razões que lhe deram origem.  
8.4. Só serão aceitos Diplomas e Certificados emitidos por instituição reconhecida por 
autoridade pública competente.  
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
9.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do presente processo de 
seleção, contidas neste Edital, e em outros instrumentos normativos e comunicados que 
vierem a ser editados.  
9.2. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente Edital ou de qual-
quer outra norma e comunicado posterior regularmente divulgados, vinculados ao cer-
tame, ou utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar o processo seletivo simplificado.  
9.3. Todos os horários previstos neste edital correspondem ao horário oficial de Brasília.
9.4. Será eliminado da seleção simplificada o candidato que não apresentar os requisitos 
mínimos exigidos (comprovar a escolaridade e experiência mínimas exigidas ou obtiver 
pontuação igual a 0 (zero) na Tabela de Pontuação).  
9.5. A Secretaria de Educação e Cultura reserva-se ao direito de proceder às contratações 
em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço até o número de vagas 
autorizadas, no período de validade do processo seletivo.  
9.6. O candidato que não atender à convocação para a sua contratação, no prazo definido 
no calendário constante do Anexo Único deste edital, será considerado desistente, sendo 
automaticamente excluído do processo seletivo simplificado.  
9.7. O contrato pode ser interrompido ou reduzido, a qualquer tempo, em razão da evasão 
de alunos.  
9.8. O prazo de validade da seleção será de 01 (um) ano, a contar da data de homologa-
ção do resultado final na imprensa oficial, podendo ser renovado por até mais 06 (seis) 
meses, a critério da Secretaria de Educação e Cultura.  
9.9. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação ou apro-
vação no presente processo seletivo simplificado, valendo, para esse fim, a publicação no 
site Oficial do Município de Pindamonhangaba e afixados na sede da Secretaria de Edu-
cação e Cultura, situada na Praça Emílio Ribas, nº 34, São Benedito, Pindamonhangaba.
9.10. O candidato deverá manter atualizados o seu endereço e e-mail informados no for-
mulário de inscrição, se classificado, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos 
decorrentes da não atualização deste.   
9.11. O candidato será responsável por todas as informações e declarações prestadas.   
9.12. Se, a qualquer tempo, for identificada inexatidão nas informações, falsidade nas 
declarações ou quaisquer irregularidades nos documentos, o candidato será eliminado do 
processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
 9.13. A rescisão do contrato, por iniciativa do contratado, deverá ser comunicada, por 
escrito, à Secretaria de Educação e Cultura, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) 
dias, para que o serviço não tenha prejuízo a sua regular prestação. Neste caso, poderá 
ser convocado o próximo candidato da lista de classificados.  
9.14. Todos os itens referentes ao processo seletivo de que trata este edital serão execu-
tados por Comissão específica criada pela Secretaria de Educação e Cultura.   
9.15. Qualquer alteração no calendário de que trata o Anexo Único será divulgada na 
forma do item 1.4.  
9.16. Com a publicação do resultado, os candidatos classificados dentro do número de 
vagas oferecidas serão convocados para participar de formação inicial para o exercício de 
suas funções, que ocorrerá nos dia 01 (um) de outubro 2013 nos horários das 14h às 20h.   
9.17. O candidato que não comparecer à formação inicial de que trata o item anterior será 
considerado desistente.   
9.18. A formalização da contratação temporária dos educadores para o acolhimento de 
crianças dependerá da existência de matrícula de alunos/pais com filhos com até 8 (oito) 
anos de idade.   
9.19. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Secretaria de Educação e 
Cultura.   

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, em 20 de setembro de 2013.   

 Elizabeth  Cursino Rodrigues 
Secretária de Educação e Cultura      

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 001/2013 – 
PROJOVEM URBANO

CALENDÁRIO

ATIVIDADE PERÍODO

Inscrições 20, 23 e 24 de setembro de 2013

Divulgação Preliminar dos classifica-
dos 25 de setembro de 2013

Prazo para os pedidos de reconside-
ração/recurso 25 de setembro de 2013

Divulgação do resultado definitivo 26 de setembro de 2013 

Perícia médica 27 de setembro de 2013

Assinatura dos contratos temporários 30 de setembro de 2013 – das 8h às 12h

Formação inicial básica 30 de setembro de 2013 – das 14h às 20h

Início das aulas 01 de outubro de 2013
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Inscrições para Projovem 
Urbano estão abertas

Pinda realiza Semana 
Primavera nos Museus

10ª edição do Festival da 
Primavera divulga programação

Diagnóstico da Serra da Mantiqueira 
vai viabilizar Plano de Manejo

Daniela GonçalveS
A equipe que prepara a 

10ª edição do Festival da 
Primavera, que será realiza-
do na cidade entre os dias 3 
e 6 de outubro, já definiu a 
programação para o evento. 
Promovido pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
do Departamento de Turismo 
em parceria com o Núcleo 
Turístico do Ribeirão Grande, 
o festival reunirá restaurantes 
desta região, que estarão pre-
parando pratos especiais.

A programação será diver-
sificada, com atrações musi-
cais e apresentações teatrais, 
dentre outros. O festival tam-
bém contará com opções es-
portivas e ecológicas.

Neste ano, uma das prin-
cipais atrações do evento será 

o show do cantor Kiko Zam-
bianchi, que encerrará o festi-
val no domingo, dia 6.

Utilizando como base 
gastronômica a mandioca, 
serão desenvolvidos diversos 
pratos especialmente para a 
ocasião. Uma novidade para 
esta edição serão os bolinhos 
feitos com a mandioca, con-
tendo diversos recheios ca-
racterizando e identificando 
cada restaurante participante 
do evento. Serão oferecidos 
bolinhos com recheio de tru-
ta, jaca, bacalhau, linguiça, 
tender, queijo, carne moída e 
carne seca.

O Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura participa 
todos os anos do Festival da 
Primavera, com um estan-
de de informações turísticas, 

tenda, painéis, exposição de 
fotos e distribuição de mate-
rial gráfico sobre o turismo 
na cidade e no Circuito Man-
tiqueira.

Nesta edição, o Depar-
tamento de Meio Ambiente 
fará o plantio de mudas na 
região. O evento também 
contará com a participação 
do Departamento de Agricul-
tura/Senar, Projeto Cerâmi-
ca, Artesãos do Circuito da 
Mantiqueira – Acip, Apae e 
também do “Mãos Amigas”, 
projeto de artesanato do bair-
ro Ribeirão Grande.

A 10ª edição do Festival 
da Primavera acontece na 
estrada municipal Jesus An-
tônio de Miranda, altura do 
quilômetro 17, no Ribeirão 
Grande.

Maria FernanDa Munhoz
O Museu Histórico e Pedagógico Dom 

Pedro I e Dona Leopoldina realiza, de 23 a 
29 de setembro, a 7ª Semana Primavera nos 
Museus, com o tema “Museus, Memória e 
Cultura Afro-brasileira”.  A abertura será na 
segunda-feira (23), às 19 horas, com a apre-
sentação da Corporação Musical Euterpe, jon-
go e apresentação do Mestre Mandela, na rua 
em frente ao museu. 

De 24 a 27, das 8 às 17 horas, e dia 28, 
das 8 às 12 horas, o museu estará aberto para 
visita artística. Além disso, durante a semana 
estão programados palestra, apresentações de 
maculelê, dança afro e moçambique. 

O encerramento será no próximo dia 29, 
com o Culto Ecumênico com o Coral Afro, de 
Lorena, na Igreja de São Judas Tadeu, no Lar 
São Judas, Bosque. Toda a programação é gra-
tuita e a população está convidada a participar. 

A equipe que prepara o Festival da Primavera tem se reunido constantemente

Cintia CaMarGo
Representantes da cidade 

de Pindamonhangaba partici-
param nesta semana de uma 
reunião na sede do ICMBio 
- Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodi-
versidade – no município 
de Passa Quatro, em Minas 
Gerais, para elaboração do 
Diagnóstico Socioeconômico 
Histórico e Cultural da APA 
da serra da Mantiqueira.

O Departamento de 
Licenciamento Ambiental e 
Urbanismo da Prefeitura de 
Pindamonhangaba também 
esteve presente à reunião. 
Pindamonhangaba possui 
aproximadamente 15% de 
seu território incluso na APA 
– Área de Proteção Ambien-
tal , que é uma Unidade 
de Conservação de Uso 

Sustentável  da serra da 
Mantiqueira.

Está sendo elaborado um 
plano de manejo da APA da 
serra da Mantiqueira, que 
vai viabilizar um diagnósti-
co, ou seja, todas as ações 

já realizadas e também os 
futuros planos de atividades. 

Participaram represen-
tantes das prefeituras de 
várias cidades dos estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais.

Maria FernanDa Munhoz
Um novo programa de 

Educação para Jovens e Adul-
tos  do Ensino Fundamental 
(1º ao 9º anos) será iniciado 
em Pindamonhangaba a par-
tir do dia 3 de outubro. Trata-
-se do Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens, que já 
está com as inscrições aber-
tas. A pré-matrícula também 
pode ser efetuada até o dia 3 
de outubro.

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Educa-
ção e Cultura da Prefeitura, 
com o número de vagas aber-
tas, espera-se atender até 200 
alunos na região de Moreira 
Cesar.

O Projovem Urbano é rea-
lizado pelo MEC - Ministério 
da Educação e desenvolvido 
pela Secretaria de Educação 
de Pindamonhangaba. O pro-

grama oferece para jovens 
já alfabetizados, de 18 a 29 
anos, a oportunidade de con-
cluir os estudos a partir do 
Ensino Fundamental. 

O Projovem permite que, 
além de terminar os estu-
dos e receber qualificação 
profissional em Vestuário, 
o jovem receba bolsa auxi-
lio de R$ 100, mensais, em 
um prazo de 18 meses. Há 
também a possibilidade de 
acolher filhos dos alunos, 
enquanto o responsável está 
na escola estudando, em sala 
de adaptada, com profissio-
nal especialmente contratado 
para cuidar das crianças.

Ao integrar o Ensino 
Fundamental, qualificação 
profissional e participação 
cidadã, o programa oferece 
oportunidades para que os 
jovens possam ter uma nova 

possibilidade de colocação 
social e profissional.

Os interessados devem 
comparecer na escola muni-
cipal José Gonçalves da Sil-
va “Seu Juquinha”, no bairro 
Liberdade, em Moreira Cé-
sar, munidos de RG original 
e cópia; CPF; histórico es-
colar (quem não possui pode 
fazer um teste de redação, 
para atestar o nível de alfa-
betização) e comprovante de 
residência.

Caso a procura seja maior 
que o número de vagas ofe-
recidas, o cadastro será ar-
quivado e o interessado con-
tatado assim que surgir uma 
nova vaga de desistente.

Mais informações podem 
ser obtidas na Secretaria de 
Educação ou na escola mu-
nicipal do bairro onde o Pro-
grama será implantado.

A reunião foi realizada em Passa Quatro, Minas Gerais

Divulgação

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

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

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
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VEREADOR RODERLEY MIOTTO

FOTOS: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

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

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

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR RICARDO PIORINO
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Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
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Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO VILLARDI

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador Martim Cesar 
(DEM), solicitou ao Exe-
cutivo, para que seja feito 
estudos visando a restauração 
do pavimento asfáltico na rua 
Iko Katu, próximo ao Nº 136, 
no Loteamento Residencial e 
Comercial Maricá.  De acordo 
com o vereador, a condição 
atual desta via vem trazendo 
riscos aos pedestres e condu-
tores de veículos que trafegam 
pelo local.

São Benedito
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Poder Exe-
cutivo é para que seja feito o 
reparo asfáltico na abertura 
feita pela Sabesp para liga-
ções de água e esgoto na rua 
Major João Alfredo Homem 
de Mello, altura dos Nº 39 e 

O vereador Professor Osvaldo 
Macedo Negrão (PMDB) presi-
diu a Sessão Solene em comemo-
ração à 4ª Semana de Mobilização 
Social pela Educação que foi 
realizada no dia 16 de setembro 
na Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba.

Também participaram da so-
lenidade a Secretária de Educação 
e Cultura de Pindamonhangaba, 
Elisabeth Cursino; o Bispo da 
Diocese de Taubaté, Dom Car-
mo João Rhoden; o Presidente 
da FUNVIC, Luís Otávio Pa-
lhari; a Presidente do Comitê 
de Mobilização pela Educação 
de Pindamonhangaba, Simone 
Braça; o Comandante da PM 
de Pindamonhangaba, Capitão 
Paulo Henrique Cavalheiro e 
a Representante da Diretoria 
Regional de Ensino, Professora 
Daniela Saar; além de alunos e 
professores

Durante a ocasião foram 
homenageadas com Diplomas 
de Honra ao Mérito as entidades 
REMEFI “Professor Joaquim 
Pereira da Silva”, Igreja Católica 
e Apostólica Romana – Decanato 
Cristo Rei, Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus – Ministé-

Martim Cesar pede 
melhorias do pavimento 
asfáltico no Maricá

58, no bairro São Benedito.  
“Existe um buraco resultante 
deste serviço de ligação de 
água, causando desconforto 
aos moradores e aos que por ali 
transitam”, explica o vereador.

Boca de lobo no Andrade
O vereador Martim Cesar, 

encaminhou indicação ao pre-
feito Vito Ardito, solicitando 
providências para que seja 
feito reforço na boca de lobo 
localizada em frente a uma  
residência na avenida José 
Joaquim dos Santos Sobrinho, 
altura do Nº 320, no Lotea-
mento Residencial Comercial 
Andrade. Segundo o vereador, 
a mesma coloca em risco a se-
gurança da moradora do local 
ao adentrar no domicílio com 
seu veículo.

Professor Osvaldo preside Sessão 
em comemoração à Semana de 
Mobilização Social pela Educação

rio Belém, ONG “Parceiros do 
Amanhã” e E.E. Ryoiti Yassuda.

O Presidente da Sessão, vere-
ador Professor Osvaldo ressaltou 
a importância das entidades e dos 
profi ssionais envolvidos. “A vo-
cês, mobilizadores da educação, 
que são sinônimos de força, garra, 
dedicação e persistência, os meus 
parabéns. O reconhecimento hoje 
aqui manifestado deve ser esten-
dido por todos os dias, uma vez 
que suas virtudes se expressam 
na batalha que cada um de vocês 
trava no dia a dia”, fi nalizou o 
vereador Professor Osvaldo.

V E R E A D O R  M A R T I M  C E S A R

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) protocolou durante 
a última Sessão Ordinária da 
Câmara, realizada na segun-
da-feira, dia 16 de setembro, 
o Projeto de Lei que propõe a 
instituição do Dia Municipal 
da Psoríase (doença de pele 
infl amatória, não contagiosa, 
que pode afetar mucosas, unhas 
e até articulações com lesões 
avermelhadas, bem delimitadas, 
descamativas e em qualquer 
parte do corpo) na cidade. 
As comemorações da data 
devem ser realizadas anual-
mente no dia 29 de outubro, 
passando a mesma a integrar 
o Calendário Ofi cial de datas 
e eventos no município de 
Pindamonhangaba.

O Dia Municipal da 
Psoríase terá como lema 
“Preconceito pega, Psoría-
se não!” e serão realizadas 
atividades como esclareci-
mento à população quanto às 
causas da respectiva doença, 
tratamentos adequados, ne-
cessidade de apoio familiar 
e comunitário aos pacientes 
e a elaboração de cartilhas e 
folhetos explicativos sobre a 
doença para a população.

O vereador ressalta, na oca-
sião, que como consequência 
da doença, existem muitos con-
ceitos errados entre as pessoas 
que desconhecem a mesma. 
Isto inclui a crença de que a 
infl amação é contagiosa, o que 
resulta em comportamentos 
preconceituosos e discrimina-

Dia Municipal da 
Psoríase é Projeto de 
Lei de Roderley Miotto

“PROJETO VISA REDUZIR DESCRIMINAÇÃO DA 
DOENÇA E SERÁ VOTADO NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA 

NA CASA DE LEIS PINDAMONHANGABENSE”
tórios – o que deve ser mudado. 
“É fundamental buscar a cons-
cientização da sociedade para 
que possam ser dissipados os 
conceitos equivocados sobre a 
doença. A instituição dessa data 
comemorativa visa, sobretudo, 
chamar a atenção da sociedade 
para as questões relativas à pso-
ríase, estimulando as entidades 
governamentais e não governa-
mentais a desenvolverem ações 
educativas e de apoio às pessoas 

com psoríase”, declarou Roder-
ley Miotto, autor do Projeto que 
foi lido na segunda-feira e será 
votado na próxima Sessão do 
Legislativo. 

“Convido a todos os porta-
dores da doença em nossa cida-
de, como também à população, 
para prestigiar e acompanhar 
este ato, bem como, a Sessão 
de Câmara”, fi naliza Miotto.  

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio (PR) comemora mais 
uma conquista: a Fisioterapia 
Domiciliar na cidade. O pro-
grama “Melhor em Casa”, 
implantado em Pindamo-
nhangaba, leva aos pacientes 
acamados e com difi culdades 
para se deslocarem, uma 
equipe multiprofi ssional de 
especialistas, da qual faz 
parte o fi sioterapeuta. Esta 
era uma das lutas do verea-
dor e a solicitação foi feita 
para atender aos pedidos de 
cidadãos, que relatavam ao 
Dr. Marcos Aurélio, a difícil 
tarefa de se locomoverem e, 
no caso dos cuidadores, de 
levar seus parentes doentes 
até os locais de tratamento 
fi sioterápico. Muitas vezes, 
não era possível o transporte 
devido aos graves proble-

Dr. Marcos Aurélio 
comemora a conquista
da Fisioterapia Domiciliar

mas físicos e os pacientes 
interrompiam o tratamento, 
o que agravava ainda mais 
os problemas de saúde. Com 
a fi sioterapia realizada nos 
domicílios,  será ampliada a 
melhoria da saúde dos doentes 
crônicos que, devido a derra-
mes, fraturas graves e outras 
enfermidades, precisam de 
contínuo tratamento.

“Muitos pacientes acama-
dos, que precisam de fi siote-
rapia, apresentam problemas 
graves de locomoção e não 
conseguem ir até o local de tra-
tamento. Com o atendimento 
domiciliar, estes moradores 
terão uma melhor qualidade 
de vida e se recuperarão mais 
rápido. A saúde dos pindamo-
nhangabenses é e sempre será 
a minha prioridade”, ressaltou 
o Dr. Marcos Aurélio.

O dia 09 de Setembro ama-
nheceu triste na Câmara de Ve-
readores de Pindamonhangaba, 
devido ao falecimento da cadela 
Princesa, considerada a mascote 
do Legislativo.

A cachorra chegou nesta 
Casa de Leis há cinco anos, 
quando o prédio ainda estava 
sendo construído e desde então, 
permaneceu entre os funcio-
nários. No entanto, para que 
a Princesa realmente pudesse 
ficar no prédio da Câmara, foi 
realizado pelo vereador Toninho 
da Farmácia (PDT) um abaixo
-assinado entre os servidores, 
pois na época alguns não eram 
a favor de sua permanência no 
local.

Mas, como o número de 
assinaturas colhidas a favor de 
que a Princesa se instalasse nas 
dependências da Casa de Leis foi 
o suficiente, ela passou a ter um 
novo lar, e desde então, virou a 
mascote do Legislativo. 

Nesses cinco anos que per-
maneceu junto aos funcionários 
do Legislativo, a Princesa foi 
adotada por todos, que sempre 
a trataram com muito carinho, 
providenciando até mesmo, uma 
roupa sob medida para que ela 
pudesse participar da solenidade 
em comemoração ao Aniversário 
da Cidade, celebrado todo dia 10 
de Julho. E hoje, os funcionários 
que a acolheram, lamentam sua 
perda.

“Agradeço aos funcionários 

Funcionários da Câmara 
de Vereadores perdem 
uma grande companheira

e vereadores que colaboraram 
em cuidar da Princesa e que 
sempre apoiaram com que a 
cadela ficasse aqui”, salientou 
a Assistente de Serviços Gerais, 
Marcelina Baptista, a “verdadei-
ra dona” da Princesa. 

Castração gratuita
para baixa renda
O vereador Toninho da Far-

mácia, faz esta solicitação, para 
atender a população de baixa 
renda, não possui recursos para 
arcar com os custos destas cirur-
gias que em clínicas particulares 
tem custos elevadíssimos.

O vereador sugere ainda, que 
as cirurgias de castração gratuita 
seja dada prioridade para as 
famílias cadastradas nos progra-
mas sociais do governo, como o 
Bolsa Família, Renda Cidadã e 
demais programas sociais.

Junto com esta campanha 
o vereador sugere a realização 
de uma campanha educativa 
sob posse responsável e a 
conscientização da população 
de que um animal necessita de 
cuidados e a decisão de levar 
um animal para casa deve ser 
discutida e analisado todos os 
prós e contras.

PRINCESA E A FUNCIONÁRIA MARCELINA

Ajude e apoie a causa animal 
em Pindamonhangaba

www.pindanimal.com.br
Adoções – Doações – Acha-

dos – Perdidos
Orientações e dicas: amigos-

bichos.blogspot.com.br
Cadeiras de rodas gratuitas 

para animais: Facebook: Anjos 
de rodinhas

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO COM VEREADORES E HOMENAGEADOS DA SESSÃO SOLENE EM 
COMEMORAÇÃO À 4ª SEMANA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PELA EDUCAÇÃO

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO RECEBE 
HOMENAGEM DO BISPO DOM CARMO JOÃO 
RODHEN, DA DIOCESE DE TAUBATÉ

Impaciente com a pa-
ralisação das obras que se 
encontram inacabadas na 
feira livre, do lado externo 
do Mercado Municipal (Praça 
da Liberdade), o vereador 
Ricardo Piorino (PDT) rei-
tera novamente a solicitação 
para que sejam concluídos os 
trabalhos no local. 

Segundo o vereador, o pe-
dido já foi feito diversas vezes 
por meio de requerimentos 
apresentados em sessões da 
Câmara, mas até agora nenhu-
ma atitude foi tomada. “Está 

Ricardo Piorino reitera 
novamente pedido de conclusão 
nas obras do Mercado Municipal
“VENHO SOLICITANDO A FINALIZAÇÃO DAS OBRAS HÁ 
MUITO TEMPO, DESDE A ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR”

faltando mais organização por 
parte da Administração Muni-
cipal, afi nal essa situação não 
pode permanecer como está”. 
“Isso é um desrespeito com 
os feirantes que trabalham no 
local e com a população, pois 
ambos continuam expostos 
à uma série de problemas, 
sem a devida e necessária 
proteção, ocasionando inú-
meros prejuízos, inclusive o 
perecimento dos alimentos, 
sem falar do mau aspecto que 
o local vem apresentando”, 
pontuou Piorino.
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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

AssessoriA de ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper

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

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

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

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

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

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

VereAdor JAnio lerArio

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

VereAdor Felipe CésAr - FC

Jorge sAmAhA, VereAdor proFessor 
eriC e engenheiro riCArdo mAdAlenA

ArquiVo AssessoriA VereAdor proFessor eriC/CVp

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

ORDEM DO DIA

33ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, no próximo dia 23 de setembro de 2013, 

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 10/2013, do Vereador Janio Ardito Lerario, que 
“Denomina o Centro Comunitário do Loteamento Mombaça de MARIA 
SACRAMENTO DA SILVA”.

II. Projeto de Lei n° 105/2013, do Vereador Antonio Alves da Silva, 
que “Altera a denominação da Praça Santo Antonio, localizada no Bairro 
do Bosque, para Emília Maria Fernandes (Dona Emília)”.

III. Projeto de Lei n° 116/2013, do Vereador Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão, que “Dispõe sobre a apreensão de veículos abandonados nas 
vias públicas do município de Pindamonhangaba”.

IV. Projeto de Lei n° 117/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, 
que “Cria o Programa Municipal de Educação – Professor do Ano – e 
fixa outras providências”.

V. Projeto de Lei n° 118/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, 
que “Dispõe sobre a concessão de alvará de funcionamento a bancos 
oficiais e particulares, no Município, e a instalação de bebedouros e 
banheiros por esses estabelecimentos, e dá outras providências”.

VI. Projeto de Lei n° 119/2013, do Vereador Roderley Miotto, que 
“Institui o Dia Municipal da Psoríase, a ser realizado anualmente no 
dia 29 de outubro, e dá outras providências”.

VII. Projeto de Lei n° 121/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 
a criação do Conselho Municipal da Juventude e dá outras providências”.

 Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

O vereador Professor 
Eric (PR) esteve reunido 
nesta segunda-feira, dia 
16, com o Superintendente 
do DNIT (Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes), Ricardo 
Madalena e com o engenhei-
ro civil do DNIT/Taubaté, 
Roberto Ravagnani. O encontro 
contou também com a presença 
do Secretário de Planejamento 
de Pindamonhangaba, arqui-
teto Jorge Samahá e a pauta 
do encontro foi a discussão da 
obra de rebaixamento da linha 
férrea em Pindamonhangaba 
e a construção de um novo 
viaduto sobre a linha férrea, no 
bairro Laerte Assumpção, no 
distrito de Moreira César. Após 
a reunião, o vereador Professor 
Eric conduziu os integrantes 
do DNIT e da Prefeitura para 
visitarem todos os viadutos e 
passagens de nível da cidade, 
inclusive no distrito de Moreira 
César. “O distrito é muito grande 
e importante para a economia da 
cidade. Seu desenvolvimento 
encontra-se estrangulado pela 
existência de apenas um viaduto 
próximo à praça São João que, 
quando obstruído, causa sérios 
transtornos à população, obri-
gando motoristas a desviarem 
pela Luiz Dumont Villares, 
percorrendo longo trecho. É 
urgente e imprescindível a cons-
trução de um novo viaduto em 
Moreira César. Vou lutar, com 
todas as minhas forças, para 
que este projeto se concretize, o 
mais rápido possível”, afirmou 

Superintendente do DNIT, 
Ricardo Madalena, visita o 
vereador Professor Eric

o Professor Eric. 
Meio Ambiente
No último domingo, dia 

15, o vereador Professor Eric 
e os integrantes do Centro de 
Convivência do Idoso, do Grupo 
de Terapia e Lazer e as crianças 
do Projeto Gerizim, de Moreira 
César, plantaram 50 mudas de 
árvores frutíferas ao longo do 
bairro Marietta Azeredo. A ideia 
do parlamentar é conscientizar 
as crianças de que precisamos 
preservar a natureza. “Muitas 
pessoas não tem dinheiro para 
colocar frutas na mesa de sua 
família. Com a iniciativa pre-
tendo contribuir para a melhor 
qualidade de vida de nossas 
crianças. Envolvi as crianças 
porque são elas que geralmente 
quebram as plantas durante suas 
brincadeiras e com essa ação 
pretendemos conscientizá-las 
da importância de preservar o 
meio ambiente. Participando 
do plantio das árvores com 
as crianças e a melhor idade, 
cria-se o sentimento de cuidar 
daquela plantinha que, com 
certeza, veio para melhorar o 
nosso bairro”, concluiu o vere-
ador Professor Eric.

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) reitera ao Exe-
cutivo solicitação pedindo a 
contratação de farmacêuticos 
pelo município. De acordo 
com o vereador, este pedido é 
necessário para que os medica-
mentos possam ser novamente 
distribuídos nos postos médi-
cos dos bairros periféricos. O 
pedido reforça os argumentos 
apresentados pela Secretaria 
de Saúde, de que a legislação 
federal proíbe a distribuição 
de medicamentos sem que 
se tenha a presença de um 
farmacêutico e a contratação 
resolverá esta situação junto à 
população atendida pela rede 
pública de saúde.

Cursos técnicos
a distância
O vereador Felipe César 

- FC reitera ao Governo Fe-
deral, através do Ministério da 
Educação e ao Governo do Es-
tado, através da Secretaria de 
Educação, a possibilidade de 
instalação de cursos técnicos 
à distância, em diversas áreas 
para beneficiar principalmente 
os jovens e trabalhadores que 
não tem tempo suficiente de 
frequentar as aulas diaria-
mente.

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

Rodoviária na Via Dutra
O vereador Felipe César 

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) está 
contente com a publicação no 
jornal Tribuna do Norte do dia 
17 de Setembro, do Decreto 
Oficial de desapropriação de 
uma gleba de terra na Estrada 
Municipal da Fazenda do Tan-
que, que faz parte da Fazenda 
Flamboiã, de propriedade da 
“Soeda Empreendimentos e 
Administração Ltda”. A área 
é necessária para que seja 
construída a alça de acesso 
ao Viaduto do bairro das 
Campinas.

Cal pede urgência para a 
construção dessa obra (alça), 
pois vai eliminar todo o 
trânsito de caminhões da rua 
José Benedito Quirino, que 
passa pelo centro do bair-
ro das Campinas e 
causa transtorno aos 
moradores da região.

Dispensação
de remédios
O vereador Cal 

agradece ao Prefei-
to e ao Secretário 
de Saúde, Dr. Isael 
Domingues que di-
vulgou através da 
imprensa local, a 

No último dia 09, durante a sessão ordinária, o vereador 
Janio Ardito Lerario (PSDB) fez uma moção de congra-
tulação à senhora Ceres Salles, pela iniciativa de ceder 
o casarão da família para a abertura da novena da festa 
da Nossa Senhora do Bonsucesso. Na ocasião, aconteceu 
a apresentação do coral “Vozes de Pinda” composto por 
mulheres da comunidade católica da cidade. 

“Foi realmente uma belíssima apresentação com can-
ções que deram um brilho maior as festividades da nossa 
padroeira. O coral foi regido pelas mãos da própria Ceres, 
que merece os nossos agradecimentos”, salientou Janio.

Janio disse ainda “que esta atitude nos mostra uma ver-
dadeira compaixão e um clima de união e amizade entre os 
munícipes que estiveram presentes na novena. Esta moção 
de congratulação estende-se à todos que participaram do 
evento, como sacerdotes, seminaristas, religiosos, pastorais, 
movimentos e servidores da Igreja Católica”.

O vereador Carlos Eduar-
do de Moura - Magrão (PPS) 
reuniu-se em  agosto com a 
representante da Faculdade 
Anhanguera, Sra. Aline para 
discutir a implantação de um 
ponto de ônibus na Avenida 
Nossa Senhora do Bom Su-
cesso, sentido Centro-Dutra e 
vice-versa, em frente as insta-
lações da faculdade.

A reivindicação surgiu após 
a duplicação da referida aveni-
da pois, com a realização das 
obras, os usuários ficaram sem 
os pontos de parada definidos. 
A representante da Anhan-
guera solicitou a instalação 
dos pontos de ônibus 
já que no local, além 
da faculdade, existe 
também instalada uma 
empresa e muitas pes-
soas utilizam o ônibus 
para se deslocarem 
no dia-a-dia. Assim, 
o vereador Magrão 
protocolou os requeri-
mentos nº 2.111/2013 
e 2.113/2013, ambos 
no dia 26 de agosto 
de 2013, requerendo à 
empresa Pássaro Mar-
rom a colocação do 
ponto de ônibus com 
abrigo para atender 
os usuários daquele 
local, principalmen-
te, os estudantes da 
faculdade.

Pedido do vereador 
Magrão para instalação de 
ponto de ônibus é atendido

Novo local será implaNtado pela empresa 
coNcessioNária, em freNte a faculdade aNhaNguera

Felipe César – FC 
reitera a contratação de 
farmacêuticos pelo município

– FC reitera ao Prefeito, a 
realização de estudos para 
viabilizar a construção de uma 
rodoviária interestadual às 
margens da Rodovia Presiden-
te Dutra. Em sua justificativa, 
o vereador alega que a atual 
rodoviária, construída há mais 
de 30 anos é pequena e não 
comporta a entrada de mais 
empresas com novas linhas 
de ônibus. A construção de 
uma outra, mais moderna, com 
mais guichês e plataformas, à 
beira da Via Dutra, vai propor-
cionar que novas empresas e 
novas linhas possam ser cria-
das e atendidas, permitindo 
que Pindamonhangaba possa 
ter ligações com outras cida-
des e capitais do país. “Nossa 
cidade cresce a cada dia, e 
a Dutra está cada vez mais 
próxima, desta forma, uma 
rodoviária às margens desta 
rodovia, vai facilitar novas 
linhas e novas empresas”.

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Vereador Cal comemora 
desapropriação de área 
no bairro das Campinas
gleba de terra Na estrada muNicipal da fazeNda 
do taNque é Necessária para coNstruir a alça de 

acesso do viaduto do bairro das campiNas

vitória conseguida através de 
liminar, para que a dispensação 
de remédio da Rede Munici-
pal de Saúde voltasse a sua 
normalidade, nos moldes de 
como era antes.

Cal, que é muito cobrado 
pelos munícipes da região 
do Distrito de Moreira Cé-
sar, agradece também ao 
Departamento Jurídico da 
Prefeitura por ter conseguido 
solucionar este problema que 
afetou muito a população 
de Pindamonhangaba, prin-
cipalmente as pessoas que 
moram distantes da farmácia 
localizada no CEM (Centro 
de Especialidades Médicas) e 
tem que se deslocar de ônibus 
para a cidade para retirarem 
seus remédios.

VereAdor José 
CArlos  gomes - CAl

Nesta semana, o vereador 
recebeu resposta da “Pássaro 
Marron”, através do ofício nº 
807/13/DL-bms, informando 
que a empresa providenciará 
a instalação de uma parada de 
ônibus com abrigo na avenida 
Nossa Senhora do Bom Suces-
so, sentido Centro, em frente 
a faculdade Anhanguera, e o 
prazo para conclusão das obras 
é de 30 dias. “Com a instala-
ção do novo ponto, o conforto 
será maior aos usuários pois, 
atualmente, eles ficam debaixo 
do sol e chuva aguardando os 
ônibus”, afirmou o vereador 
Magrão.

Janio parabeniza por cessão 
de casarão para festa de 
Nossa Senhora do Bonsucesso

imóvel histórico da família salles 
foi utilizado para apreseNtação de

coral e da NoveNa da festa

VereAdor mAgrão ConVersA Com os 
FunCionários mArCos e genesis, dA t-plAn

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br



Tribuna do Norte 16 Pindamonhangaba, sexta-feira, 20 de setembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 138/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 138/13, que cuida de “Contratação de empesa especializa-
da em serviço de desobstrução de redes de ramais de esgoto de galeria de águas pluviais, pelo 
período de 12 meses”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro 
no procedimento licitatório em favor de (items/lote): Gibello & Gibello Ltda. EPP (01). 
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2013.

PREGÃO Nº. 141/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 141/13, que cuida de “Contratação de empresa especiali-
zada para prestação de serviços veterinários, com fornecimento de material e mão-de-obra na 
especialidade veterinária, para realização de cirurgia de castração de felinos e caninos, pelo pe-
ríodo de 12(doze) meses”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Prego-
eiro no procedimento licitatório em favor de (items/lote): Clínica Veterinária Hott Dog Ltda. (01). 
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2013.

PREGÃO Nº. 151/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 151/13, que cuida de “Aquisição de material de serralhe-
ria (alambrado, tubo e cantoneira) a serem utilizados em obras de manutenção no Distrito de 
Moreira Cesar”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório em favor das empresas (itens/lotes): Aladim Comércio de Ferro e Metais 
Ltda. (03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 19); Araguaia Comercial de Ferro e Aço 
Ltda. (01, 02, 13, 14, 15 e 20). 
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2013.

PREGÃO Nº. 152/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 152/13, que cuida de “Aquisição de filtros automotivos a 
serem aplicados nas viaturas e maquinas pertencentes a esta municipalidade”, a Autoridade 
Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor 
das empresas (itens/lotes): Importado Alvamar Comércio de Peças para Autos Ltda. (03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 19); Araguaia Comercial de Ferro e Aço Ltda. (01, 02, 13, 
14, 15 e 20). Item deserto: 04
Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2013.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 154/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 154/13, que cuida de “Contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviço de manutenção mecânica nas piscinas dos Centros Esportivos 
da SEJELP”, a Autoridade Superior HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra 
em favor da empresa (item/preço R$): Jomari Piscinas, Indústria e Comércio de Artefatos em 
Fibra de Vidro. Ltda. (01 – 766,00; 02 – 733,00; 03 – 818,00; 04 – 632,00, 05 – 2.724,00; 06 – 
327,00; 07 – 1.078,00; 08 – 328,00). 
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 091/2013

A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 091/2013, que cuida de “Aquisição de água mineral apre-
senta em galão de 20 litros, tampa de pressão e lacre”, 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, 17 de setembro de 2013.
PREGÃO Nº. 150/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 150/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços técnicos de manutenções preventivas e corretivas, com reposição, sem 
exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para roçadeiras costal 
e lateral e motosserras de diversas marcas, pertencentes a esta municipalidade, por um período de 
12 (doze) meses”, 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, 17 de setembro de 2013.

PREGÃO Nº 047/2011

Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para realização 
de exames de análises.

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 075/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.        
Prazo: Prorrogado em 06 (seis) meses, até 17/10/2013.
Assunto: Reajusta-se o valor do contrato, com base no Índice IPC-FIPE de 5,57% passando 
o valor mensal do lote 01 de R$ 10.890,00 para R$ 11.496,57 e o valor mensal do lote 03 de 
R$ 940,50 para R$ 992,89. 
Assina pela contratante: Isael Domingues       
Assina pela contratada: Maurício Martins Cañas            
Data de assinatura: 18/04/2013

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 077/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Laft Comércio de Materiais p/ diagnósticos Laboratoriais Ltda. EPP.        
Prazo: Prorrogado em 06 (seis) meses, até 17/10/2013.
Assina pela contratante: Isael Domingues       
Assina pela contratada: Sinézio de Oliveira Pinto             
Data de assinatura: 18/04/2013

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 078/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Rem Indústria e Comércio Ltda.          
Prazo: Prorrogado em 06 (seis) meses, até 17/10/2013.
Assina pela contratante: Isael Domingues       
Assina pela contratada: Miriam Sant’Anna Coutinho              
Data de assinatura: 18/04/2013
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 107/2013

Contrato nº 142/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de retifica de motores de veículos da 
frota, atendendo a solicitação da Secretaria de Obras e Serviços desta municipalidade.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Retífica Motor Vidro Ltda. EPP.     
Data de assinatura: 03/09/2013
Vigência: 08 (oito) meses
Valor: R$ 46.835,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita                
Assina pela contratada: Zauri Candeo      
Pindamonhangaba, 19 de setembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

AnA CAmilA CAmpos
Dando continuidade à 

programação da 4ª Semana 
da Mobilização Social pela 
Educação, a sociedade e 
representantes do poder pú-
blico e instituições se reuni-
ram na Câmara Municipal 
para a realização da sessão 
solene comemorativa ao 
evento na noite da última 
segunda-feira (16).

Durante a sessão solene 
foram homenageadas com 
diplomas de “Honra ao Mé-
rito” as seguintes entidades: 
escola “Prof. Joaquim Pereira 
da Silva”, que expôs um ví-
deo dos trabalhos realizados; 
a Igreja Católica, Decanato 
Cristo Rei; bispo da Diocese 
de Taubaté, Dom Carmo João 
Rhoden, que também recebeu 
o diploma; a Igreja Evangéli-
ca Assembléia de Deus – Mi-
nistério Belém, por meio de 
Doris Bertolino, que também 
recebeu o diploma em nome 
da igreja; a ONG “Parceiros 
do Amanhã”, e a Escola Es-
tadual “Ryoiti Yassuda”, que 
expôs uma apresentação.

Eventos marcam 4ª Semana da 
Mobilização Social pela Educação

Brinquedoteca
Em continuidade, na ma-

nhã de quarta-feira (18), foi 
realizada a inauguração da 
brinquedoteca instalada no 
Conselho Tutelar, uma parce-
ria do órgão com a Fundação 
Vida Cristã, que elaborou a 
estrutura do local por meio 

de doações de alunos e de 
contribuição de profissionais.

A brinquedoteca conta 
com brinquedos livres, jogos 
lúdicos e cantinho da auto-
estima. Para a presidente do 
comitê de Mobilização So-
cial pela Educação de Pinda, 
Simone Braça, a iniciativa 
revela a mobilização de to-
dos os segmentos da socieda-
de em união para melhorar a 
qualidade da educação.

O conselheiro tutelar Ri-
cardo Xavier destacou a im-
portância do momento, pois 
o espaço vai demonstrar que 
a criança ou o adolescente 
será acolhido, bem recebido 
e onde vai encontrar abrigo 
– algo diferente do que já se 
pensa ou espera.

O presidente do CMDCA, 
Adriano Zanotti, salientou a 
iniciativa como uma forma 
de humanização no atendi-
mento, que considerou ser 
uma necessidade de todos os 

Escola do Bom 
Sucesso desenvolve 
projetos de cidadania

mAriA FernAndA munhoz
A escola municipal Pro-

fessor Orlando Pires, no Bom 
Sucesso, vem desenvolvendo 
uma série de projetos com as 
crianças, visando a responsa-
bilidade social e a formação 
da cidadania. Para isso, além 
dos alunos, os projetos tam-
bém mobilizam os pais e a 
comunidade no entorno da 
unidade escolar. 

Neste mês, foi realizado 
um evento em parceria com 
o Cpic – Centro de Práticas 
Integrativas e Complemen-
tares – da Secretaria de Saú-
de da Prefeitura. Por meio 
de uma palestra, foi expli-
cado a respeito do uso de 
diversos temperos e ervas 
e, a partir daí, desenvolvida 
uma horta em parceria com 
a comunidade, contendo 
verduras, ervas medicinais 
e temperos. Essas plantas 
são utilizadas em receitas 
degustadas pelos alunos, 
assim como doadas aos pais 

de alunos. As receitas fo-
ram preparadas pela equipe 
escolar. 

Na programação da es-
cola, também foi realizada 
uma palestra com uma ve-
terinária voluntária, falando 
a respeito dos maus tratos e 
abandono de animais, visto 
que este último acontece 
com frequência em frente 
da escola, principalmente o 
abandono de cachorros. O 
objetivo foi conscientizar 
as crianças, que são multi-
plicadoras naturais de in-
formação, e seus pais. Após 
a palestra, a veterinária de-
senvolveu uma atividade 
de desenho com os alunos, 
comentando cada trabalho 
com grande sensibilidade e 
envolvimento.  

A gestora da unidade ava-
liou essas participações das 
profissionais como muito po-
sitivas, gerando notadamente 
uma mudança no comporta-
mento da comunidade.  

Trabalho desenvolvido em sala de aula com 
desenhos sobre animais

Divulgação

ATO N° 20, DE 17 DE SETEMBRO DE 2013.

Constitui uma Comissão Especial de Inquérito para apurar indícios 

de utilização indevida do veículo oficial da Câmara de Vereadores, 

pelo  Vereador  Martim Cesar,  conforme reportagem noticiada  na 

edição do Programa Fantástico, no dia 15.09.2013, na Rede Globo 

de Televisão.

VEREADOR RICARDO PIORINO,   Presidente  da  Câmara  de  Vereadores  de 

Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:

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  utilização indevida do veículo oficial da Câmara de Vereadores, pelo 

Vereador Martim Cesar, conforme reportagem noticiada na edição do Programa Fantástico, no 

dia 15.09.2013, na Rede Globo de Televisão.

Art. 2º  Esta Comissão é composta  pelos Vereadores:

1. Carlos Eduardo de Mourão - Magrão - PPS

2. Professor Osvaldo Negrão - PMDB

3. Roderley Miotto - PSDB

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

data, podendo ser prorrogado.

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

Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2013.

  

Vereador RICARDO PIORINO

Presidente

Publicada no Departamento Legislativo

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250

Pindamonhangaba - SP     Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

COMUNICADO-CONVITE
O Conselho da Mulher, através de sua Presidente, em parceria com a Prefeitura Municipal, 
vem realizando um círculo de palestras sobre a Campanha de Valorização da Mulher – com 
o lema: “Protegendo e Promovendo seus Direitos”. A Conselheira tem apresentado aos be-
neficiários dos programas sociais dos Centros de Referência de Assistência Social ( CRAS) 
das cinco regiões da cidade, a palestra que apresenta os 12 Direitos da Mulher, o conheci-
mento da Lei Maria da Penha e o avanço no Conselho no município. A Presidente Ana Maria 
Braz Cavalcante convida você a participar das próximas palestras que acontecerão nos dias 
25/09/2013, à partir das 14 horas, no CRAS Araretama e no dia 26/09/2013, à partir das 9h30 
no CRAS Cidade Nova. Entre em contato com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
e saiba mais: cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br ou 12-3643.1609.

Ana Maria Braz Cavalcante
Presidente

setores da sociedade.
O presidente da Funvic, 

Luiz Otávio Palhari, ressal-
tou a funcionalidade do lo-
cal, como um instrumento de 
acolhimento à criança, onde 
ela pode se afastar do trauma 
que ele eventualmente traz.

OutrOs eventOs
Na noite dessa quinta-

-feira, a professora Rosana 
Mary esteve no auditório da 
faculdade Anhanguera para 
proferir uma palestra sobre a 
interação entre a família e a 
escola, denominada “Família 
e Escola: uma Dupla Corres-
ponsável na Aprendizagem 
do Jovem Contemporâneo”.

A Semana será encerrada no 
sábado, com uma passeata que 
sairá da Praça do Quartel, às 8 
horas, seguida de uma ação so-
cial com o apoio das faculdades 
de Pindamonhangaba e Anhan-
guera, na praça Monsenhor 
Marcondes, até o meio-dia.

Ana Camila Campos

Brinquedoteca vai contribuir com o acolhimento das crianças que chegam ao Conselho

                                     PORTARIA GERAL Nº 4.098, DE 18 DE SETEMBRO DE 2013.
Dr Isael Domingues, Vice Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do Município de Pindamonhan-
gaba, no uso de suas atribuições, e nos termos da Portaria MS/GM nº 1600, de 07 de junho de 2011, 
NOMEIA os senhores abaixo indicados para comporem o COMITÊ GESTOR DA REDE MUNICIPAL 
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:
I - Coordenador Municipal da Rede de Atenção às Urgências
– Veraniza do Prado – enfermeira / Assessora Técnica
II - Representantes dos serviços de saúde (prestadores da área das urgências);
– Camilo Alonso Filho – Diretor Administrativo da Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
III - Representante do Conselho Municipal de Saúde
– Maria Cristina Pereira Luz
IV - Representante do Corpo de Bombeiros, Polícias Rodoviária, Civil e Militar, Guarda Municipal, 
onde essas corporações atuem na atenção às urgências
- Waldiwilson dos Santos Pinto – 6ª Delegacia Polícia Rodoviária
- Esli Ramos Junior – Polícia Militar
- Antonio Carlos dos Santos – Policia Militar / Corpo de Bombeiros
- José Fernando da Silva – Guarda Municipal
V - Representante da Defesa Civil Municipal
- Nelson Luiz Carneiro Correia – Coordenador da Defesa Civil
VI - Representante do gestor municipal da área de trânsito
- Hélio de Paiva Reis – Chefe do Setor 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2013.

Isael Domingues
Vice Prefeito em exercício

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de setembro de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE INSCRIÇÃO
O Conselho Diretor da Academia Pindamonhangabense de Letras, reunido em 09 de setembro de 
2013,  na Praça Dr. Emilio Ribas, 34 – Centro, Pindamonhangaba, sede da Secretaria de Educação e 
Cultura, consoante  aos artigos 9º  § 2º , combinado com o item 8 do artigo 10; art. 20 e §§; e art. 21 
e §; e com a competência estipulada pelo art. 11, todos do Estatuto desta Academia, cuja Comissão 
constituída por 3 acadêmicos titulares que organizará a Eleição, nos termos do art. 2º  e § e das 
seções A, B, C e D (artigos 4º  a 7º ), resolve declarar:
1) Fica aberta a inscrição de chapas completas, de 01 de outubro a 01 de novembro de 2013, à Rua 
Tiradentes, 215, Alto do Cardoso, telefones 3642-3909 e 99102-1562, para ELEIÇÃO DE NOVO 
CONSELHO DIRETOR, que deve ser constituído  por 6 membros, a saber:
1. Presidente
2. Vice-presidente
3. 1º secretário
4. 2º secretário
5. 1º tesoureiro
6. 2º tesoureiro
2) Segundo o artigo 5º do Regimento Interno, os acadêmicos interessados em se inscrever deve-
rão constituir Chapas completas, sob a direção do candidato à Presidência, registrando-a junto à 
Comissão.
3) De acordo com o parágrafo 1 do Regimento Interno as Chapas deverão obedecer aos critérios da 
Comissão e apresentar no momento da inscrição:
a) Requerimento de Inscrição, dirigido ao Presidente da Comissão, com assinatura de todos os 
componentes da Chapa, declarando estar de acordo com as disposições estatutárias, regimentais 
e regulamentares;
b) Documentos exigidos pelo Estatuto e pelo Regimento Interno;
c) Declaração de que não se encontram impedidos de participar do pleito..
 4) Não serão aceitas inscrições de Chapas incompletas (parágrafo2) e somente poderão concorrer 
aos cargos de Presidente e Vice-Presidente Acadêmicos Titulares ( parágrafo 4). 
5) Cumprida a fase de inscrição, o Conselho Diretor, por seu Presidente, convocará Reunião Ple-
nária, a fim de que a Comissão Especial de Eleição apresente ao Conselho Deliberativo as Chapas 
concorrentes, para a devida votação ( artigo 6º).
6) Constituídas as chapas e publicadas na imprensa, haverá votação em Sessão Plenária, a qual 
ocorrerá nas dependências da sede da A.P.L.,  travessa Rui Barbosa, 37 – Bosque da Princesa, no 
dia 08 de novembro de 2013, às 19h30, com o maior número de acadêmicos possível. Se houver 
uma única chapa inscrita, a votação poderá ser feita por aclamação. A posse da nova Diretoria 
será feita no dia 18 de dezembro de 2013.     
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2013.

Alberto Marcondes Santiago

  ACADEMIA PINDAMONHANGABENSE DE LETRAS
             Criada Pela Lei Municipal nº 664, de 18 de dezembro de 1962

            Utilidade Pública = Lei Municipal nº 3.845 de 19 de outubro de 2.001
                CNPJ nº 04.360.419/0001-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação

Controle 0190/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. ZULEIKA MELLO CAVALCANTE DE 
SOUZA responsável pelo imóvel situado a Rua Mariz e Barros, Boa Vista, inscrito no município 
sob a sigla NO11.16.02.013.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 
1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação

Controle 0191/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. ANTONIO MARCONDES LERARIO res-
ponsável pelo imóvel situado a Rua Joel Teixeira de Souza, Mombaça, Quadra 27, Lote 860, ins-
crito no município sob a sigla SO11.10.17.005.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação

Controle 0192/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. ANTONIO MARCONDES LERARIO, pro-
prietário do imóvel situado a Rua Joel Teixeira de Souza, Quadra 27, Lote 860, Mombaça, inscrito 
no município sob a sigla SO11.10.17.005.000 para que efetue a construção da calçada do referido 
imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com 
o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação

Controle 0193/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. PAULO ROBERTO CANDIDO responsá-
vel pelo imóvel situado a Rua Joel Teixeira de Souza, Mombaça, Quadra 27, Lote 870, inscrito no 
município sob a sigla SO11.10.17.015.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 
artigo 1º item I.
João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação

Controle 0194/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. PAULO ROBERTO CANDIDO, proprie-
tário do imóvel situado a Rua Joel Teixeira de Souza, Quadra 27, Lote 870, Mombaça, inscrito no 
município sob a sigla SO11.10.17.015.000 para que efetue a construção da calçada do referido 
imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com 
o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação

Controle 0195/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a INCORPORADORA PINUS S/C LTDA res-
ponsável pelo imóvel situado a Rua Carmem Gomes de Oliveira,  Jardim Mariana, Quadra 23, Lote 
07, inscrito no município sob a sigla SO11.10.23.009.000 para que efetue a limpeza do referido 
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com 
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor do Departamento de Administração
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EsportesTribuna do Norte 

Coreografia aposta na energia para vencer

AnA CAmilA CAmpos
No último domingo (15), o atleta 

Andrei Siqueira participou do primei-
ro Campeonato de Fisiculturismo de 
Limeira, realizado no clube Ítalo. O 
evento reuniu cerca de 150 atletas, 
que disputaram a premiação em diver-
sas categorias. Andrei foi o campeão 
da categoria até 90 kg.

Ele tem 28 anos e iniciou seus 
treinos há cerca de 15 anos. Há dois, 
ele treina e tem o apoio da academia 

Grilo Muscle, a quem representa 
conquistando vários títulos, inclu-
sive neste ano, em que se sagrou 
campeão Praia Grande e campeão 
paulista, alcançando o 5º lugar no 
Brasileiro.

Andrei é formado em educação fí-
sica, é pós-graduado e personal trai-
ning e a decisão de iniciar na carrei-
ra de fisiculturista teve o objetivo de 
agregar algo a mais à educação física, 
a fim de conquistar mais credibilidade 

no mercado de trabalho, como um di-
ferencial.

Agora, o foco é dar continuidade 
aos trabalhos e treinos para a próxi-
ma competição, a Copa Guarujá de 
Fisiculturismo, que será realizada no 
próximo dia 28.

mArCos ViníCio CubA
Subir ao pódio faz par-

te do objetivo dos atletas da 
Melhor Idade de Pindamo-
nhangaba que vão para os 
Jori - Jogos Regionais do 
Idoso.

Desde o ano passado eles 
estão treinando e nem mes-
mo depois de ter conquistado 
a vaga, por vencer nos Jogos 
Municipais dos Idosos, eles 
deram descanso para o corpo. 
Determinação é o que não 
falta para os nadadores que 
integram a delegação na 17ª 
edição dos Jori.

Maria Divina Geraldo, 
José Carlos Lemes, Benedito 
Almeida, Irene Teberga, João 
Faria Lima, José de Moura, 
Alice Maehara, Mário Le-
mes, Maria José de Macedo, 
Geraldo Alves de Souza irão 
fazer os nados craw e cos-
tas e darão as braçadas para 
concluir as provas em menor 
tempo.

Francisco Alves de Sou-
za, 83 anos, participa dos 
Jori há quatro anos, sente-se 
orgulhoso ao representar a ci-
dade e brinca que é um velho 
jovem. Ele pratica natação 
desde a juventude e após fa-

mArCos ViníCio CubA
Os atletas de Pindamo-

nhangaba, que irão para 
os Jori - Jogos Regionais 
dos Idosos, estão todos 
preparados e praticamen-
te com as malas prontas, 
mas antes da viagem 
a Secretaria de Espor-
tes e Lazer da Prefeitura 
fará uma reunião com a 
delegação. O encontro 
acontece nesta segunda-
-feira (23) no auditório da 
Prefeitura, às 18 horas.

Os atletas serão recep-
cionados, assinarão a lista 
de presença e haverá a 
entrega dos informativos. 

Os representantes da cida-
de também irão conhecer 
a equipe responsável e os 
técnicos de cada modali-
dade. Serão repassadas 
informações sobre horários 
de saída, alojamento, entre 
outras.

A equipe da Secretaria 
de Esportes e Lazer está 
preparando algumas apre-
sentações para os atletas e 
espera que todos se sintam 
acolhidos. Os professores, 
gestores, coordenadores, 
demais funcionários, e a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba desejam a todos uma 
excelente competição.

mArCos ViníCio CubA
O corpo de baile e coreo-

grafia de Pindamonhangaba é 
formado por 13 representan-
tes e tem o objetivo de mos-
trar que o importante é ser 
feliz e se exercitar.

A apresentação está mar-
cada para o período da tar-
de e será na Associação dos 
Empregados no Comércio 
de Taubaté, localizada na rua 
Juca Esteves,100, Centro.

De acordo com a res-
ponsável pela coreografia, a 
equipe conta com Josephina, 
Dora, Célia, Cleide, Alice, 
Cida Lemes, Nadir, Maria 
Máximo, Iracema, Marina, 
Luiza, Cida Freshi e Sebas-
tião. Para executar o melhor, 
eles ensaiam três vezes por 
semana durante 1h30. As 
aulas são realizadas a portas 
fechadas, porque eles querem 
surpreender a todos.

A coreografia possui re-
presentantes dos bairros São 
Judas, Pasin, Centro, Arare-
tama, Socorro, Mantiquei-
ra, Parque São Domingos, 
Andrade, Alto Tabaú e Alto 
Cardoso. Com muita concen-
tração, cada um executa com 
firmeza os passos e esbanja 
alegria ao dançar.

Josephina Assoni Pereira, 
77 anos, há 13 representa Pin-

Reunião com a delegação dos 
Jori acontece segunda-feira

Estes atletas prometem dar as braçadas fortes em busca de muitas medalhas

Atleta de Pinda ganha campeonato em Limeira

O figurino do corpo de baile de Pinda promete surpreender o público dos Jori

da nos Jori, conta que é muito 
bom participar da competição, 
a equipe é muito boa, uma res-
peita a outra. Josephina está 
muito contente em participar 
dos Jori mais um ano.

Cida Freshi diz que está 
empolgada, curiosa e ansio-
sa, por ser a primeira vez que 
defenderá Pinda. Ela desco-
briu a dança após os 60 anos, 
quando parou de trabalhar e 
procurou uma atividade físi-
ca para fazer. Os passos são observados atentamente pela técnica

Atletas querem pódio nos 
Jogos Regionais do Idoso

zer um teste no CE “João do 
Pulo” passou a defender Pin-
da. Ele possui em sua carrei-
ra duas medalhas de bronze 
e duas de prata e revela que 
almeja o ouro desta vez.

A natação também conta 
com a experiente Maria José 
Macedo, 80 anos. Ela par-
ticipa dos Jori desde 2001 e 
sempre traz medalhas em sua 
bagagem, até o momento, são 
mais de 55 conquistas. “Gos-

to dos Jori, já fui para muitos 
lugares e conheci várias pes-
soas. Tenho 25 anos de ‘João 
do Pulo’, comecei na ginásti-
ca, passei para hidroginástica 
e depois na natação, são 18 
anos de natação e me sinto 
muito bem fazendo este es-
porte na idade que tenho”.

Os nadadores veteranos 
na competição também terão 
novos amigos nas piscinas, 
como é o caso de João Faria 

de Lima, que vai estrear nos 
Jori para defender Pindamo-
nhangaba. Ele acrescenta que 
não teve a oportunidade ante-
riormente e é um prazer fazer 
o que gosta, que beneficia a 
saúde, e engrandecer o nome 
da cidade. Lima revela que 
estar ao lado de atletas expe-
rientes é um aprendizado e 
quem sabe no futuro venha a 
ser exemplo para outras pes-
soas.

Maurino Junior 

Concentração nos treinos é o que poderá 
garantir a conquista de pódios

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

O atleta vai 
competir no 

próximo dia 28, em 
Guarujá

mAurino Junior
Técnica e concen-

tração, estes são os re-
quisitos essenciais para 
uma partida de jogo de 
tabuleiro e é assim que 
os atletas dos Jori - Jo-
gos Regionais do idoso 
estão se preparando 
para a competição. 
Eles fazem os treinos 
no Recinto São Vito, 
em Moreira César. Os 
desafios desta modali-
dade serão no dia 27, 
no centro comunitário 
do Santa Fé, na estra-
da do Pinhão, 243, Vila 
Santa Fé.

Maria Adélia da Silva, 
63, vai aos Jori pela 
primeira vez, depois de 
passar pela etapa dos 
Jomi - Jogos Municipais 
do Idoso e conta como 
é representar Pinda-
monhangaba na fase 
regional. ‘‘Eu moro aqui 
há quatro anos e já ter 
essa reponsabilidade 
é muito importante. 
Não sei se vou trazer a 

medalha, mais vou pra 
buscar isso’’.

Ao contrário de 
Maria Adélia, Sebastião 
Anacleto de Lima, 78, é 
quem no grupo participa 
há mais tempo dos Jori 
e fala qual a sua expec-
tativa para esta compe-
tição. ‘‘Vou procurar ter 
melhor participação do 
que nos jogos anterio-
res, tentar ganhar e 
levar o nome de Pinda 
ao lugar mais alto do 
pódio’’.

Durante o treinamen-
to são desenvolvidos 
jogos de xadrez, domi-
nó e dama, (segunda, 
quarta e sexta-feira). Os 
atletas que irão compe-
tir nos Jori serão Maria 
Adélia e Sebastião Ana-
cleto de Lima, na moda-
lidade xadrez; Maria de 
Oliveira e José Ferreira, 
na modalidade dama; 
Manoel Eufrázio dos 
Santos e Pedro Erculano 
de Lima, na modalidade 
dominó.

Alunos participam de 
treinamento dos Jori 
em Moreira César
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Futebol Tribuna do Norte 

O 100 Nome vai apostar 
no fator casa e no trio de ata-
que para superar o A Mil Por 
Hora, pela primeira partida 
das semifi nais da Primeira 
Divisão, no domingo 10h30, 
no bairro das Campinas.

O técnico Juciê deve co-
locar um time ofensivo com 
Dri, Mauricinho e Rick para 
furar a defesa do A Mil por 
Hora, comandada pelo golei-
ro Pesadelo; pelos zagueiros 
Tiago ‘Master’e Baiano, e 
pelo volante Claudinho.

O presidente e auxiliar do 
100 nome, Valdir Martins, 

disse que o grupo está foca-
do. “Superamos os proble-
mas e queremos a vitória, a 
classifi cação e o título. Per-
cebo no olhar dos jogadores 
o quanto eles querem esse 
campeonato. Estou muito 
confi ante”.

Na fase de classifi cação, 
o jogo foi 3 a 1 para o A Mil 
Por Hora, mas o presidente 
disse que era outra situação. 
“Estávamos em processo de 
montagem, com muitas fa-
lhas. Agora estamos prontos e 
precisamos da vitória em casa 
para termos tranquilidade”.

Pelo A Mil Por Hora, Ca-
bral afi rmou que vai colocar 
o time no ataque. “Estamos 
invictos e vamos para cima”.

O treinador disse que deve 
manter a mesma base, mas 
que terá surpresas. “Talvez a 
gente mude a forma de jogar 
e dê sufoco neles. O Melecão 
e o César estão muito inspira-
dos, temos uma boa defesa, e 
no meio está redondinho. Es-
tamos confi antes. Sei que o 
Juciê está armando um time 
muito perigoso, mas pode ter 
certeza que vamos jogar pela 
vitória”.

Trio de ataque do 100 Nome 
dará trabalho para PESADELO

ODIRLEY PEREIRA

ODIRLEY PEREIRA

Areião precisa 
vencer Sapo para 
reverter vantagem

Areião
Para o treinador Goga, o 

Areião deve ter atenção durante 
o tempo todo. “O Sapopemba é 
perigoso e recentemente mudou 
a forma de jogar. Eles perderam 
velocidade, mas, em compensa-
ção, ganharam em qualidade e 
fi nalização com o Chupa Cabra 
e com o Patrick”. Goga disse que 
deve fazer marcação por zona. 
“Vamos acertar a defesa e o meio 
para não sermos surpreendidos. 
Precisamos ‘fazer o resultado’ 
em casa. Deixar para decidir em 
Moreira é complicado”. Goga 
também cobrará atenção do gru-
po. “Futebol é conjunto. Um atleta 
tem que passar a bola para outro. 
Não podemos perder gols e ser-
mos individualistas”, comentou o 
técnico, que contará com o re-
torno do volante Morcegão, além 
das presenças de Ari, Ju, Marcão 
e Osvaldo.

Sapopemba
Pelo Sapopemba, que termi-

nou a fase de grupos em primei-
ro, está invicto na competição 
e, mais ainda, sem perder a 29 
partidas, Vicente disse que o su-
cesso da equipe é fruto do traba-
lho desenvolvido pela diretoria, 
comissão técnica, jogadores, 
com apoio da torcida. Ele tam-
bém valorizou o fato da base ter 
sido mantida. “Estamos com a 
mesma comissão há três anos e 
a grande maioria dos jogadores 
é a mesma”.

Ele evitou falar sobre os jo-
gadores que entrarão em campo, 
mas deu pistas que deve man-
ter as principais peças. “Em 
mata-mata, a primeira partida 
é fundamental, ainda mais 
sendo no campo do adversá-
rio. Devemos apostar na força 
da defesa, do meio e na habili-
dade do ataque”.

A equipe do Areião – com 
sede no centro da cidade – 
precisa vencer o Sapopemba 
no domingo (22), às 10h30, 
no Vila Verde, para reverter 
a vantagem que é do time de 
Moreira César – por ter tido 
melhor campanha na fase de 
classifi cação.

Na abertura do campeo-
nato, o Sapopemba bateu o 
Areião por 1 a 0, mas o re-
sultado é considerado passa-
do. “O Areião se recuperou 
durante a competição e sa-
bemos que será uma partida 
muito difícil”, avaliou o téc-
nico do Sapopemba, Vicente.

Goga pedirá atenção especial da defesa para conter chegadas de Chupa Cabra, Patrick e Tom, do Sapopemba

Rick, Pesadelo e Dri podem ser os protagonistas da partida nas Campinas

Juciê fez treinos secretos apostando nas jogadas áreas - um ponto forte do time

Treinadores campeões fazem duelo à parte
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MARCOS VINÍCIO CUBA
A partir deste domingo 

(22), a bola vai rolar pelo 
Campeonato de Futebol Sê-
nior 35, promovido pela Liga 
Pindamonhangabense de Fu-
tebol com o apoio da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer. Serão dois 
grupos com 7 equipes cada. 
A grande fi nal está prevista 

para o dia 8 de dezembro. Os 
jogos começam às 9h15.

No grupo A estão os re-
presentantes do Unidos do 
Jardim Rezende, Ferroviária, 
Independente, Bandeirante, 
Unidos do Castolira, Vila São 
José e Cidade Nova. O grupo 
B é formado pelos jogadores 
do Terra dos Ipês, Bela Vista, 
Estrela, Fluminense, Mom-
baça, Pindense e Afi zp.

Confi ra a tabela deste domingo

Jardim Resende x Terra dos Ipês 
Local: Estádio Jardim Resende
Ferroviária x Bela Vista
Local: Boa Vista
Independente x Estrela
Local: Maricá
Bandeirante x Fluminense
Local: Feital
Castolira x Mombaça
Local: Bosque
Vila São José x Pindense
Local: Vila São José
Cidade Nova x Afi zp
Local: Cidade Nova

Campeonato de 
Futebol Sênior 35 
começa domingo

A equipe de futebol mas-
culino, categoria Sub 17, vai 
enfrentar o Cleuza Bueno nes-
te sábado pelo campeonato da 
Associação Paulista. A partida 
será no campo do Centro Es-
portivo João Carlos de Olivei-
ra, “João do Pulo”, às 10 horas.

O time pindense está na 
segunda fase da competição, 

que contempla seis jogos. O 
primeiro ocorreu no último 
domingo (15), contra o Vila 
Carolina, placar fi nal foi 1 x 
1. A equipe de Pinda está em 
2º lugar no grupo, sendo que 
há empate técnico. O terceiro 
jogo da 2ª fase também será 
no “João do Pulo” dia 28, às 
10 horas, contra o Guarujá. 

Em casa, sub 17 de Pinda enfrenta 
Cleuza Bueno neste sábado




