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TRIBUNA DO NORTE

Projeto reduz conta de energia elétrica 
na residência de alunos e nas escolas
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previsão do tempo

FONTE:CPTEC INPE

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    27ºC

SEXTA-FEIRA - 18/10

Nublado, possib. de 
pancadas de chuva

Nublado, 
muitas nuvens

Predomínio 
de sol

Parcialmente 
nublado

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    26ºC

SÁBADO - 19/10

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

TEMP. MÍNIMA     17ºC 
TEMP. MÁXIMA    30ºC

DOMINGO - 20/10

SEGUNDA-FEIRA - 21/10

Moradores de 
Pinda preenchem 
vagas do shopping

O PAT - Posto de Atendimento ao 
Trabalhador informou que mais de 
200 pessoas da cidade já foram con-
tratadas para trabalhar no Shopping 
Patio Pinda. O objetivo do órgão é fa-
zer com que o volume de funcionários 

das lojas do shopping chegue a 100% 
de moradores de Pinda. Esta semana, 
o prefeito recebeu diretores  do PAT 
para discutir a geração de empregos 
e os desafios para o preenchimento 
das vagas.

Horário 
de verão

Isenção do IPTU 
deve ser solicitada

Reforma 
de túmulos 
até dia 28

Todas as pessoas in-
teressadas em reformar 
os túmulos do Cemitério 
Municipal devem executar 
as obras até o dia 28 des-
te mês. Após esta data, 
o local receberá serviços 
de manutenção e limpeza 
geral, por parte da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
devido ao Dia de Finados (2 
de novembro).

Os moradores do 
Campos Maia se reuni-
ram com o prefeito de 
Pindamonhangaba na 

noite de terça-feira (15) 
para solicitar obras para 
o bairro. Dentre os pedi-
dos da população está a 

melhoria na pavimenta-
ção asfáltica e a limpeza 
do córrego.

Especial Dia dos 
Professores

Nesta edição, em comemoração à Se-
mana do Professor, a Tribuna traz uma 
reportagem especial sobre a história de 
vida destes profissionais – que são a 
base do desenvolvimento do Brasil.

A 30ª Festa de São Judas Tadeu 
começa na sexta-feira (18), com mis-
sa, às 19 horas. Após a celebração, 
muita música com o Coral Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso. No sábado 
(19), a animação será com os Pasto-

rinhos de Fátima; no domingo (20), 
Grupo Rainha dos Anjos. Além das 
missas e música, o evento possui vá-
rias barracas de alimentação. Toda a 
renda será revertida para o Lar São 
Judas Tadeu.

Começa Festa de São Judas
O horário de verão começa à 

zero hora de domingo (20), ou seja, 
quando o relógio avançar às 23h59 
de sábado, todos devem adiantá-lo 
em uma hora.

“Campos Maia” solicita 
melhorias no asfalto Festival de Teatro 

terá 22 espetáculos
A 36ª edição do Festival Nacional de Teatro, que será reali-

zado entre os dias 3 e 17 de novembro, contará com 22 peças 
de companhias de todo o país. As apresentações serão reali-
zadas no Espaço Cultural Teatro Galpão (espetáculos infantis e 
adultos) e no Bosque da Princesa (espetáculos de rua).

Assaltantes 
atiram em 
mulher

‘Pega Tudo’ 
no Pasin e 
Santa Luzia 

Corinthians 
e Ferrô em 
rodada dupla

Secretaria de Educação 
ganha nova sede

As pessoas que possuem carac-
terísticas estabelecidas por lei para 
isenção do IPTU/2014 devem fazer o 
requerimento até o dia 31 de outubro.

A partir de segunda-feira 
(21), a Secretaria de Educa-
ção atenderá em nova sede, 
na rua Fortunato Moreira, 
nº 173. Com a mudança, os 
funcionários terão local mais 
confortável e adequado ao 
trabalho, bem como os pais 

de alunos, que ganharão 
melhorias no atendimento. 
O atual prédio da secretaria 
(praça Emílio Ribas) vai re-
ceber a biblioteca Vereador 
Rômulo Campos D´Arace, 
que sairá do Bosque da Prin-
cesa em dezembro.
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André Nascimento

Maria Fernanda Munhoz

Professora da escola do Crispim mostra book com fotos e depoimentos dos alunos

Espetáculo infantil ‘Simbá, o marujo’, da Trupe de 
Truões, de Uberlândia (MG)

Prefeito mostra projeto com melhorias previstas para o bairro Campos Maia

Os alunos de 13 es-
colas municipais concluí-
ram as atividades prévias 
sobre uso consciente da 
energia elétrica na últi-
ma semana. Dentre as 
ações, os estudantes 
levam um boneco para 
casa, para se lembrar 
de economizar energia 

toda vez que olham para 
o ‘mascote’. Além disso, 
os alunos fazem fotogra-
fias com os trabalhos 
de economia, ao lado 
do boneco. O material 
vira um book, contendo 
depoimentos e ativida-
des econômicas. Outro 
ponto importante é que 

em muitas residências 
e em algumas escolas 
já foi constatada a redu-
ção do consumo desde a 
implantação do projeto 
"Boa Energia nas Esco-
las", desenvolvido pela 
parceria entre a Prefei-
tura e a EDP Bandeirante.
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Datas Comemorativas

Veja o que se comemora hoje, 
18 de outubro, e nos dias seguintes:

18/10 – Dia do Médico, Dia de São Lucas, Dia do Desarmamento Infantil, 
Dia do Pensamento Infantil, Dia do Corretor de Seguros, Dia do Estivador, 
Dia do Pintor.
19/10 – Dia da Juventude Missionária, Dia do Guarda Noturno, Dia de 
São Pedro de Alcântara, Dia do Securitário.
20/10 – Dia do Poeta, Dia do Arquivista, Dia de São João de Kenti, Dia 
Internacional do Tráfego Aéreo.
21/10 – Dia do Contato Publicitário, Dia de Santa Úrsula.

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO: 
Antônio Aziz Boulos
CHEFE DE EDIÇÃO:
Odirley Pereira - Mtb 48.651
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 - 

 CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL: 
RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/
SP  - Tel./Fax: (11) 6971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br)
IMPRESSÃO: Jornal Cidade de Rio Claro Ltda. (19) 3526-1000
CIRCULA  ÀS  TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

EXPEDIENTE - TRIBUNA DO NORTE - 
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO 

www.tribunadonorte.net 
contato@tribunadonorte.net

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980  
Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte  

CNPJ: 50455237/0001-35
Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)

Arquivo TN Arquivo TN

30ª Festa do Lar São Judas Tadeu começa na sexta-feira

Escola do Bonsucesso realiza 
Festa das Crianças

‘Pega Tudo’ 
nas regiões do 
Santa Luzia e 
do Pasin

O ‘Pega Tudo’ estará, de 21 a 
24 de outubro, realizando a capina, 
varrição, limpeza geral e retirada de 
entulho nos bairros Parque do Ipê, 
São Judas Tadeu e Santa Luzia. Na 
última semana, a equipe da Secre-
taria de Obras da Prefeitura, por 
meio do Departamento de Serviços 
Municipais, esteve no São Benedi-
to e Vila Bourghese, onde realizou 
72 viagens de retirada de entulho 
e no Parque São Domingos, Vila 
Prado e São Sebastião, com a re-
tirada (40 viagens do caminhão) de 
entulho, além da rua Capitão Vitório 
Basso e avenida Projetada da Vila 
Prado, com 18 viagens.

Em Moreira César, o ‘Pega 
Tudo’ é realizado pela Subprefeitu-
ra e realizará a retirada de entulho 
da Vila São José e do Pasin, de 21 
a 25 de outubro. Nesta semana, a 
equipe esteve na Vila São João e 
Vila São Benedito.

Pinda ganha 
nova loja 
de produtos 
agropecuários

Em outubro, Pindamonhangaba 
recebe um novo investimento no 
ramo agropecuário: a Agropecuária 
Panini, uma das maiores farmácias 
veterinárias da região. O novo es-
tabelecimento também oferece o 
serviço de entrega gratuita de pro-
dutos e medicamentos e   faz banho 
e tosa, com serviço de leva e traz. A 
Agropecuária Panini abre suas por-
tas neste sábado (19), das 7h30 às 
17 horas, com sorteio de brindes e 
atrações.

Para quem procura um progra-
ma para o fi m de semana, nesta 
sexta-feira (18), tem início a 30ª 
Festa de São Judas Tadeu. Todos 
os anos, muitos fi éis participam das 
celebrações e da parte social, que 
consiste em praça de alimentação 

com barracas e shows, que aconte-
cem aos fi nais de semana.

A partir desta sexta-feira, 
diariamente serão celebradas 
missas, sempre às 19 horas. A 
maioria delas será temática, mas 
sempre remetendo ao tema central 

do evento: “Família como princípio 
de transformação da sociedade e 
do mundo”. Haverá participação 
efetiva das pastorais, irmandades, 
equipes de Nossa Senhora, movi-
mentos JÁ e Alicerce, comunidades 
rurais, religiosas e paróquias.

A praça de alimentação contará 
com barracas de panzeroti, yakis-
soba, massas, sanduíches, truta, 
churrasco, doces e muito mais.

No dia 28, dia da festa, haverá pro-
cissão solene em louvor a São Judas, às 
18h30, seguida de santa missa.

O Grêmio Estudantil da escola 
municipal Prof. Orlando Pires, no 
bairro do Bonsucesso, realizou a 
Festa do Dia da Criança na última 
semana. O evento teve cama elás-
tica, tobogã, tombo legal, piscina 
de bolinhas e atividades lúdicas na 
área de matemática e de informá-

tica, além de um lanche diferente 
para comemorarem a data. A festa 
foi possível graças a atuação do 
Grêmio junto à comunidade local, 
com ações entre amigos e tendo 
como parceiro o Conselho Escolar. 
A gestora da unidade escolar para-
beniza os envolvidos no evento. 

Matrículas 
abertas para 
pré-escolas 
municipais

A Secretaria de Educação da 
Prefeitura abre a segunda fase das 
matrículas para a pré-escola, na 
segunda-feira (21). As matrículas 
serão para as crianças nascidas de 
1º de julho de 2008 até 30 de junho 
de 2009. Até o dia 31 de outubro, 
deverão ser realizadas na unidade 
escolar dos bairros. Após este pe-
ríodo, de 4 a 30 de novembro, as 
matrículas serão feitas somente na 
sede da Secretaria de Educação, 
de segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas; na escola municipal 
Elias Bargis Mathias (Araretama), 
de segunda a sexta-feira, das 8 às 
11 e das 13 às 17 horas, e na es-
cola municipal Prof. Mário de Assis 
César (Padre Rodolfo), também de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 11 
e das 13 às 17 horas. É necessário 
apresentar: xerox da certidão de 
nascimento (legível), da carteira de 
vacina atualizada, de comprovante 
de residência e duas fotos 3x4. 

Festa para 
as crianças 
no Araretama

A Igreja Assembleia de Deus, 
do Araretama, promove uma festa 
para as crianças neste sábado (19). 
O evento contará com uma varie-
dade de brinquedos, destacando o 
pula-pula e o escorregador. Tam-
bém haverá lanche, algodão doce, 
pipoca etc.

O evento começa às 9 horas e 
se estende até as 16 horas, quan-
do os responsáveis deverão bus-
car seus fi lhos. O pastor Salatiel 
Santos acredita que as atividades 
devam reunir centenas de crianças. 

A Assembleia de Deus está 
localizada na Avenida Nicanor Ra-
mos Nogueira, 290.

O apogeu dos serviços
O setor industrial, que apresentava dados inconsis-

tentes no Brasil desde a forte crise norte-americana de 
2008, voltou a respirar aliviado. Dados da Pnad - Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE - Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a e Estatísticas apontaram 
alta no segmento no ano de 2012, na ordem de 5,8% em 
relação a 2011.

A pesquisa revelou que os municípios do interior fo-
ram os locais que apresentaram melhores índices de pro-
dução e geração de empregos. Além disso, estas áreas 
devem continuar em alta.

Mesmo que a indústria continue apresentando dados 
signifi cativos de crescimento, o setor de serviços é que 
deve impulsionar a geração de empregos.

Informações do Caged - Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados relevaram que os serviços são 
responsáveis por aproximadamente 45% dos empre-
gos com carteira assinada no país. Os outros 55% se 
dividem entre indústria, agricultura, instituições públi-
cas, extração etc.

Em Pindamonhangaba, assim como em outras cida-
des da região, o cenário é similar e o setor de serviços vai 
crescer expressivamente nos próximos meses.

O Tenda Atacado, que será inaugurado na próxima 
semana, alavanca a geração de empregos com carteira 
assinada – com os funcionários da própria companhia e 
também pessoas de outras empresas e prestadores de 
serviços.

Em maior escala, já acontece com o shopping. Além 
dos contratados pelo Pátio Pinda, existem os que inicia-
ram trabalho e atividades nas lojas que se instalarão no 
empreendimento. O resultado deste impulso na criação 
de postos de trabalho se refl etirá em 2014, ano a partir 
do qual se iniciarão as vantagens tributárias para o mu-
nicípio.

Com o setor de serviços ‘bombando’, uma das áreas 
que está em pleno desenvolvimento em Pindamonhan-
gaba é o PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador, 
que faz cadastro dos interessados nas vagas e a conexão 
com as empresas. Recentemente, o órgão ainda cedeu o 
espaço para treinamento de pessoas contratadas e em 
fase de recrutamento para lojas que funcionarão no sho-
pping.

Para o analista em perspectivas de mercado e 
marketing, Samuel Marachilioglou Zeitune, o salto de 
Pindamonhangaba é gigantesco. “As projeções são avas-
saladoras. Não é apenas a questão de emprego e ren-
da, mas também a retenção de receita. Com o shopping, 
principalmente, a população de Pinda passa a ter novas 
opções como entretenimento e compras, o que concen-
tra as transações comerciais na cidade, evitando espaço 
para Taubaté – benefi ciando o valor adicionado (emissão 
de notas fi scais) e trazendo ganhos econômicos antes 
inexistentes”.

Para o especialista, a próxima etapa para Pindamo-
nhangaba será o fomento ao aprimoramento dos servi-
ços oferecidos. “É uma rede de novos ramos, um leque 
que cresce vertiginosamente para o futuro. Começarão a 
aparecer produtos e serviços antes encontrados apenas 
em cidades maiores. É um passo revolucionário para a 
história da cidade”, concluiu.

Divulgação

Governo 
oferece 68 
vagas para 
professor

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, do Governo 
de São Paulo, oferece 68 vagas 
de trabalho para professores no 
estado.  Os salários variam entre 
R$ 1.500 a R$ 2.700.

Das vagas ofertadas, 29 são 
para interior, 23 para o litoral e 16 
são para trabalhar na Grande São 
Paulo.

Entre as mais ofertadas, 18 
oportunidades são para dar aulas 
de inglês, sete são para profes-
sor de informática e seis são para 
professores do nível médio, para 
as disciplinas de física, biologia e 
história.

Para ter acesso às vagas basta 
acessar o site: www.empregasao-
paulo.sp.gov.br  criar login, senha 
e informar os dados solicitados. 
Outra opção é comparecer ao PAT - 
Posto de Atendimento ao Trabalha-
dor com RG, CPF, PIS e Carteira 
de Trabalho.

Divulgação

Feira de Trocas e Sarau Artístico

Feriado de Finados
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba informa que as cons-
truções e reformas de túmulos 
no Cemitério Municipal serão 
permitidas somente até o dia 28 

de outubro, das 7 às 17 horas. Os 
dias 29, 30, 31 de outubro e 1º de 
novembro serão utilizados pela 
administração municipal para a 
limpeza geral no cemitério. 

Divulgação

Tarde da Pizza Benefi cente
O Centro Espírita Bezerra 

de Menezes vai realizar a Tar-
de da Pizza Beneficente no 
dia 30 de novembro. Os va-
les-pizza (mussarela) já estão 
sendo vendidos por  R$ 12, e 

podem ser adquiridos na rua 
Capitão Vitório Basso, 669, 
Parque São Domingos. As 
pizzas deverão ser retiradas 
na sede da entidade, na mes-
ma rua, nº 75.

O Centro Unifi cado Cultural e 
Ambiental - Espaço Cuca de Pinda-
monhangaba realiza neste sábado 
(19), a partir das 14 horas, a Feira 
de Trocas e Sarau Artístico, com 
troca de roupas, calçados, objetos, 
livros e outros, em bom estado, em 
meio a música de qualidade, expo-
sições, artesanato, pintura, atra-
tivos e brincadeira para as crian-
ças. O evento tem o apoio da Ong 
Guardiões da Natureza, que tem 
sede no local. Às 19 horas, será 
a noite de autógrafos do livro “Vôo 

Inaugural” e lançamento do espaço 
“Galeria Café”, com fotos de Pinda 
nos anos 70 e 80. Após as 22 
horas, Náutilus Remember, com 
o melhor dos anos 70. Os obje-
tivos são promover a cultura, in-
clusão e campanha antidrogas, 
promover a consciência, a edu-
cação, a valorização pessoal e 
a ressocialização de indivíduos. 
O espaço fica na rodovia Ama-
dor Bueno da Veiga, 5300 (SP-
62 / Km 143), próximo ao trevo de 
Tremembé. 
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Bairro Campos Maia pede 
recapeamento asfáltico

Bairros recebem serviços

Cintia Camargo
Nem mesmo a chuva e uma rápida 

falta de energia no bairro Campos Maia 
afastou os munícipes da reunião que 
aconteceu na terça-feira (15), no centro 
comunitário.

Muitos moradores estiveram presen-
tes ao encontro que elegeu como as duas 
obras prioritárias no bairro: o recapea-
mento asfáltico e a total limpeza do cór-
rego que passa pelo local.

Além destas obras, os munícipes 
solicitaram o estudo para a instalação 

de uma lombada na rua Aristides de 
Vasconcelos, buscando minimizar a 
velocidade de alguns motoristas no 
local.

“Neste bairro existe o xisto pirubetu-
minoso, um solo instável, o que dificulta 
o asfalto, mas estaremos realizando o 
recapeamento como a população solici-
tou”, disse o prefeito.

Para a moradora Éster Gonçalves 
Monteiro Durand, realizar esses encon-
tros é fundamental. “Ter a oportunida-
de de levar às pessoas que administram 

nossa cidade as reivindicações do bair-
ro, faz com que tenhamos a certeza do 
comprometimento da atual administra-
ção com a população”, disse.

Também Maria Roseli Fernandes Fa-
ria Alves, moradora no Campos Maia, 
confirmou todas as solicitações feitas 
pelos munícipes e tem certeza de que 
serão atendidas.

Os moradores ainda fizeram ou-
tras solicitações que serão atendidas 
pelas várias áreas da administração 
municipal.

Prefeito mostra planta com projetos para o bairro Ester elogiou a reuniãoMoradora Roseli Alves

André Nascimento Odirley Pereira André Nascimento

maria Fernanda munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba 

segue realizando diversos serviços 
para a manutenção da cidade, como 
limpeza, capina, roçada, varrição, reti-
rada de lixo, entulho e papel, limpeza 
e troca de tampa de boca de lobo, 
além do Pega Tudo e da manutenção 
das estradas rurais.

Na semana entre os dias 10 e 15 
de outubro, foram realizadas limpeza, 
capina, varrição e roçada nos bair-
ros Campo Alegre, Nova Esperança, 
Araretama, Cidade Jardim, Lago Azul, 
Quadra Coberta, Crispim, Santana, 
Bosque, Socorro, além da roçada e 
limpeza na escola do Ribeirão Grande, 
varrição e limpeza na Praça do Quartel 

(centro) e roçada e limpeza no Cemi-
tério Municipal, como preparação para 
o Dia de Finados.

As equipes da Secretaria de Obras, 
por meio do Departamento de Servi-
ços Municipais, realizaram, ainda, a 
retirada de lixo branco (copinhos, sa-
colas plásticas, garrafas pet e papéis) 
das rotatórias e praças, limpeza de 
terreno no Jardim Aurora, retirada de 
papel nos canteiros e praças da cida-
de, e de entulho na estrada municipal 
do Mombaça e ruas do Araretama.

Além desses serviços, foram insta-
ladas placas de proibido jogar lixo na 
rua Haras Paulista, finalizada a lim-
peza de boca de lobo no Araretama, 
Campos Maia, Parque São Domingos 

e na avenida Albuquerque Lins (cen-
tro). Foi feita, ainda, a poda química 
no bairro Andrade, Campos Maia, São 
Benedito e centro.

Estradas Rurais
Diversas estradas rurais recebe-

ram manutenção nesta semana, com 
serviço de patrol, retroescavadeira, 
colocação de material e braçal. A 
estrada das Oliveiras recebeu servi-
ço com máquina patrol, a estrada do 
Ribeirão Grande teve colocação de 
material e fixação por meio da patrol, 
assim como a estrada Pau Dalho. Já a 
estrada José Alves Pereira, no Mandu, 
teve a limpeza da valeta e a estrada 
da Cerâmica teve limpeza da valeta e 
passagem da patrol.

“Boa Energia nas Escolas” 
conscientiza alunos e comunidade

maria Fernanda munhoz
 O projeto “Boa Energia 

nas Escolas” foi encerrado 
na última semana, com sal-
do positivo. Desenvolvido 
em 13 escolas municipais 
pela Prefeitura e Bandeirante 
Energia, o projeto levou mais 
conscientização para estu-
dantes e comunidade.

As escolas envolvidas 
desenvolveram atividades e 
ações para o uso consciente 
da energia elétrica com alu-
nos, tendo a participação de 
familiares. Também foram 
usados kits e  houve a presen-
ça da unidade móvel educati-
va da Bandeirante.

A escola Prof. Manoel 
César Ribeiro, no Crispim, 
foi um exemplo. Os alunos 
do segundo ano revezavam 
levando um boneco “mas-
cote” para casa e, neste dia, 
se lembravam de realizar 
ações de economia de ener-
gia. Cada ação foi fotogra-
fada e integrou um diário 
contendo ainda depoimen-
tos dos pais e responsáveis. 
Em algumas residências, 
o resultado foi imediato, 
comprovado nas contas de 
luz. A professora da turma 
pretende dar continuidade 
a este trabalho neste e nos 

próximos anos.
Na “Vito Ardito”, Arare-

tama, a conscientização foi 
levada para a escola. O local 
recebeu nova caixa de luz e 
as lâmpadas do prédio foram 
trocadas. Segundo a gestora, 
as luzes e ventiladores que fi-
cavam sempre ligados agora 
só são acionados em caso de 
necessidade.

Na “Lauro Vicente”, Terra 
dos Ipês II, os alunos desen-
volveram uma série de proje-
tos, entre eles, outras fontes 
de energia, maquete com os 

pais, recolhimento de pilhas, 
cartazes e jogral apresenta-
dos para toda a escola.

A escola José Gonçalves 
da Silva “Seu Juquinha”, no 
loteamento Liberdade, tam-
bém teve uma grande trans-
formação. Entre os projetos, 
os alunos do quarto ano entre-
vistaram eletricistas e tiveram 
a iniciativa de propor para a 
escola a troca das lâmpadas 
externas por outras com foto-
célula, ou seja, aquelas utiliza-
das em postes, que se apagam 
com a luz do dia. Também foi 

feita uma maquete da escola, 
envolvendo várias disciplinas, 
também utilizando as lâmpa-
das com fotocélulas.

O multiplicador do proje-
to, Valter Ebram, ficou satis-
feito com a participação de 
Pinda. “O envolvimento no 
projeto foi impressionante. 
Tivemos 60 professores em 
ação, mudando a mentalida-
de dos alunos, familiares e 
funcionários. E esse projeto é 
permanente, pois o professor 
se transforma em multiplica-
dor!”, destacou.

Representantes 
da escola do 
‘Liberdade’ 
mostram 
maquete

Maria Fernanda Munhoz

daniela gonçalves
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba informa aos 
munícipes interessados 
em obter isenção de IPTU 
– Imposto Predial Terri-
torial Urbano para 2014, 
que o prazo para protoco-
lar o requerimento é até o 
dia 31 de outubro.

O benefício que trata 
a Lei nº 4372 de 2005, 
abrange os cidadãos que 
no município possuam 
somente um único imóvel 
e nele sejam residentes:

• Aposentados e Pensionis-
tas, com renda não supe-
rior a 13 UFMP’s;
• Ex-combatentes;
• Pessoas portadoras de 
deficiência física, ou mental 
ou com síndrome de Down;
• Crianças legalmente ado-
tadas ou tuteladas, com ida-
de não superior a 18 anos;
• Carnê de IPTU de 2013 
ou certidão de isenção do 

exercício;
• RG e CPF ou Certidão de 
Nascimento de todos os 
moradores da residência.
• Comprovante de residên-
cia atualizado;
• Certidão de casamento 
ou de óbito (se for o caso);
• Cópia do comprovante de 
renda (INSS) atualizado do 
requerente (extrato bancá-
rio não será aceito);
• Comprovante de renda 
dos demais moradores;
• Documento do imóvel do 
requerente;
• Declaração de respon-
sabilidade do proprietário, 
escrita de próprio punho.  

Para mais informações 
é necessário se dirigir 
ao setor de Protocolo ou 
atendimento da Prefeitura 
Municipal. É importante 
lembrar que a isenção 
será requerida no exercício 
anterior ao do lançamento, 
que é 31 de outubro.

Isenção do IPTU deve 
ser solicitada até dia 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro 
César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da 
seguinte documentação, em original e cópia:

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

Dia  25/10/2013 às 15:00 horas

MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

23º LUANA CATANEO CAMACHO. RUA DURIVAL DE CARVALHO, 97 – CAMPO BELO
PINDAMONHANGABA – SP. CEP 12400-620

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - Controle 0199/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. SEBASTIÃO VICENTE responsável pelo 
imóvel situado a Rua Francisco de O. Penteado, Jardim Resende, Quadra Y, Lote 04, inscrito no 
município sob a sigla SO11.10.10.011.000 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

Secretaria de Educação 
ganha nova sede

maria Fernanda munhoz
A Secretaria de Edu-

cação, Cultura e Turismo 
da Prefeitura atenderá 
em nova sede a partir 
de segunda-feira (21). O 
prédio fica na rua Fortunato 
Moreira, nº 173, as salas 
são espaçosas, arejadas e o 
local ainda possui estacio-
namento para 40 carros e 
sistema de alarme. 

Após a mudança, o 
térreo do prédio receberá 
adequações e será trans-
formado em auditório para 
200 pessoas. 

A mudança de sede se 
deu, pois o antigo prédio, 
na praça Emílio Ribas, não 
estava mais comportando a 
Secretaria, que tem 1.840 
funcionários. Quando o 
prédio recebeu a Educa-
ção, há 20 anos, era um 
Departamento com apenas 

100 professores. Hoje, a 
Secretaria abrange sete 
bibliotecas, quatro brin-
quedotecas, dois Núcleos 
de Apoio Psicopedagógico, 
Casa Verde, 60 unidades 
escolares (entre escolas, 
creches e salas cedidas), 
seis departamentos, me-
renda, suprimentos, 940 
professores e gestores e 
12.400 alunos. 

Outras mudanças
Em dezembro, a bi-

blioteca Vereador Rômulo 
Campos D´Arace sairá do 
Bosque e irá para o pré-
dio na praça Emílio Ribas, 
antiga sede da secretaria. 
No mesmo mês, o prédio do 
Departamento de Cultura, 
atualmente ao lado dos 
Correios (São Benedito), 
será devolvido, e o depar-
tamento será instalado no 
prédio do Bosque.

Fachada da nova 
sede da Secretaria 
de Educação

Espaço amplo facilita a organização da secretaria

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz



Tribuna do Norte 4 Pindamonhangaba, sexta-feira, 18 de outubro de 2013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO  N° 4.999, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013.
Altera o Decreto nº 4.378, de 28 de junho de 2007, que regulamenta os procedimentos fi scais 
de tributos municipais.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A: 
Art. 1º - Fica alterado o §1º do art. 2º, e os arts. 5º e 11 do Decreto nº 4.378, de 28.06.2007, 
que passam a vigorar com a seguinte redação.

“Art. 2º  .....
§ 1º – O Diretor do Departamento de Arrecadação, responsável pela fi scalização do tributo, 
é autoridade competente para expedir a Ordem de Fiscalização.”
..........
Art. 5º. O prazo para o cumprimento a Ordem de Fiscalização será de 90 (noventa) dias para 
a Autoridade Fiscal, prorrogável por igual período, mediante justifi cativa contados a partir da 
entrega efetiva e total de todos os documentos.”
.........
Art. 11. Constatado crime fi scal, a Autoridade Fiscal solicitará, no Processo de Verifi cação 
Fiscal, a remessa dos elementos comprobatórios da infração à Secretaria de Assuntos Ju-
rídicos do Município, assinado pela Autoridade Fiscal e pelo Diretor do Departamento de  
Arrecadação para que a mesma possa preparar os procedimentos cabíveis, inclusive efetu-
ando a comunicação ao Ministério Público, nos termos das Leis Federais nºs 4.729, de 14 
de julho de 1965, 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e do artigo 34 da Lei nº 9.249, de 26 
de dezembro de 1995.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 27 de setembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de julho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 5.000, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a criação do Ponto de Estacionamento de Táxi.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais, de acordo com o que estabelece o artigo 3º da Lei nº 1.601, de 10.12.78,

DECRETA:
Art. 1º Fica criado o PONTO DE ESTACIONAMENTO DE TÁXI “HOSPITAL 10 DE JULHO”, 
com 04 (quatro) vagas.
Parágrafo único. O Ponto de Estacionamento de Táxi, de que trata o artigo 1º deste Decreto, 
fi ca localizado Rua Aristides Joaquim de Oliveira, ao lado do Hospital 10 de Julho, a 20 me-
tros do portão de entrada do Hospital.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Nelson Nassif de Mesquita
Secretário de Obras e Serviços

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 30 de setembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.112,  08 DE OUTUBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções, NOMEIA o Sr. Daniel Vilela Ribeiro, para o emprego de provimento em comissão de 
Assessor do Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, a partir de 1º 
de outubro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de 
outubro de 2013.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2013.

Vito Ardito Lerário 
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa 
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de outubro de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO

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 002/2013 – CLASSIFICADOS – PROJOVEM URBANO 

 

FUNÇÃO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

CLASSIFICAÇÃO  NOME  RG  PONTUAÇÃO  SITUAÇÃO 
01  MARLISE TEIXEIRA FARIA  50.240.144‐x  1,5  DEFERIDA 

 

FUNÇÃO: PROFESSOR DE LINGUA INGLESA 

CLASSIFICAÇÃO  NOME  RG  PONTUAÇÃO  SITUAÇÃO 

01  ZENILDA MONTEIRO 
GERVÁSIO 

9.263.159‐9  7,0  DEFERIDA 

02  KAMILA CARLOS 
RODRIGUES DA COSTA 

44.120.581‐1  6,0  DEFERIDA 

03  ELAINE OLIVEIRA DOS 
SANTOS SILVA 

44.120.569‐0  2,5  DEFERIDA 

04  NATHALI DE PAULA 
GARCIA DA SILVA 

41.633.832‐X  2,0  DEFERIDA 

 

FUNÇÃO: EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – VESTUÁRIO 

CLASSIFICAÇÃO  NOME  RG  PONTUAÇÃO  SITUAÇÃO 

01  REGINA TAVARES DE 
SOUZA FARIAS 

29.786.699‐6  5,0  DEFERIDA 

 

LEI Nº 5.568, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013.
Obriga os Parques de Diversões e Circos a afi xarem nas bilheterias, de forma visível ao 
consumidor, as autorizações, no Município de Pindamonhangaba.
(Projeto de Lei nº 114/2013, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamo-
nhangaba aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  Ficam obrigados todos os Parques de Diversões e Circos a afi xarem, em todas as 
bilheterias de forma visível ao consumidor:
I. o “Certifi cado de Aprovação” e “Autorização para o funcionamento” expedidos pelo Corpo 
de Bombeiros do Estado de São Paulo, AVCB; e
II. o “Alvará de Licença” concedido pela Prefeitura do Município onde esteja situado o Parque 
de Diversões e/ou Circo. 
Art. 2º O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará os donos dos parques e circos 
infratores ao pagamento de multa correspondente a 100 (cem) Unidades Fiscais do Muni-
cípio (UFMP).
§1º No caso de reincidência será cobrada o dobro da multa do “caput” deste artigo.
§2º A não observância da presente lei pelo estabelecimento resultará na cassação do alvará.
 Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º de outubro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de outubro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.119,  
DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Judson Souza Frank, Diretor do Departamento 
Administrativo da Saúde e Assistência Social, para responder interinamente pela Secretaria 
de Saúde e Assistência Social a partir desta data.
 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de outubro de 
2013. 

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

LEILÃO DE IMÓVEL - PINDAMONHANGABA
Prédio residencial a Rua Manoel Eugenio, 99, Residencial 

Mombaça I, leilão encerrará em 23/10/2013 às 11:00 hs, 
pelo valor de R$ 150.264,68 - Edital completo no site  www.
leilaobrasil.com.br, ou pelo Fone 11 - 3965-0000

Polícia

Na tarde da última quar-
ta-feira (16), RPB foi ao 
banco e fez uma retirada 
considerável em dinheiro. 
Ela seguia com seu veícu-
lo pela avenida Francisco 
Lessa Junior,  quando foi 

Vítima leva tiro no olho
surpreendida por dois in-
divíduos que estavam em 
uma moto, que se aproxi-
maram, anunciando o as-
salto. Como ela não parou, 
um dos assaltantes dispa-
rou tiros  em sua direção a 

atingindo na cabeça, pró-
ximo ao olho esquerdo. 
RPB perdeu o controle do 
automóvel e bateu em uma 
árvore. Os assaltantes fugi-
ram sem levar nada e sem 
deixar pistas. 

A vítima foi socorrida 
pelo resgate do corpo de 
Bombeiros e levada ao Pron-
to-Socorro. No momento do 
resgate ela estava consciente.

Ainda não há informações 
sobre os assaltantes.

Duas pessoas foram 
assaltadas em um carri-
nho de lanche na noite de 
terça-feira (15). 

As vitimas, ADES, 23 
anos, TPF, 22 anos, esta-
vam trabalhando na praça 
do Socorro quando dois 
indivíduos desconhecidos 
se aproximaram e anun-
ciaram o assalto, exigindo 

Ladrões levam golpes 
de capacete de vítima

que entregassem o dinheiro 
e uma motocicleta. Quando 
o jovem ADES percebeu 
que a arma utilizada na ação 
era falsa, pegou o capacete 
e atingiu os autores. Ambos 
fugiram do local, mas leva-
ram cartões, documentos, 
ferramentas, crachá, R$ 65 
em dinheiro, fugindo em um 
Fusca branco.

Um homem foi baleado 
na noite do dia 12 no bair-
ro do Araretama. A PM foi 
acionada para comparecer 
à estrada Sebastião Paiva 
Gomes, onde um homem te-
ria levado um tiro. Quando 
a viatura chegou ao local, 
constatou que DSOG, 26 
anos, fora atingido nas cos-
tas. Segundo a vítima, ele e o 
amigo ERF, 42 anos, inicia-
ram uma briga com JCBM  

Rapaz é baleado em briga 
iniciada por ciúmes

20 anos, que após o confl ito, 
teria retornado ao local em 
um veículo Santana na com-
panhia de mais cinco pesso-
as, quando houve um disparo 
de revólver, que atingiu um 
dos rapazes.

Segundo JCBM, a discus-
são foi iniciada por motivo de 
ciúmes, já que a vítima estaria 
dando em cima de sua mulher. 
Entretanto, ressalta que não foi 
ele quem efetuou o disparo.

Dois adolescentes foram 
pegos com drogas no início 
da noite de terça-feira (15). 
A PM recebeu uma denúncia 
anônima de tráfi co de drogas 
no Jardim Resende. Ao chegar 
ao local, se deparou com duas 
pessoas sentadas em frente ao 
endereço informado, sendo 
que, de acordo com informa-
ções do Boletim de Ocorrên-
cia, um deles usava um cigarro 
de maconha, dispensado assim 
que avistaram os policiais.

BJAAS e JRR, ambos de 
17 anos, foram revistados e, 

Menores são presos com 
113 pedras de crack

com eles, foram encontradas 12 
pedras de crack, um aparelho 
celular e um total de R$ 112, 
em dinheiro.

Diante dos fatos, a polícia 
solicitou a entrada na resi-
dência de um dos jovens. No 
interior do quarto de BJAAS 
foram encontradas mais 101 
pedras de crack, 10 pinos de 
cocaína, uma porção de ma-
conha e 43 pinos plásticos 
para colocar cocaína.

Eles foram encaminhados 
ao 1º DP. BJAAS foi levado 
ao 4º DP de Taubaté.

No início da noite do úl-
timo dia 12, um posto de 
gasolina em Moreira César 
foi assaltado. O funcionário, 
JCADG, 38 anos informou 
que dois indivíduos entraram 
no estabelecimento já anun-
ciando o assalto. Vestidos 
apropriadamente para a ação, 
com toca ninja, blusão de cor 
escura, ameaçaram a vítima 

R$ 400 são levados de 
posto de gasolina 

e a obrigaram a entregar o 
dinheiro do estabelecimen-
to. Um deles estava armado 
e conduziu o funcionário ao 
escritório do posto, de onde 
retiraram R$ 400. A vítima 
foi trancada no interior do es-
critório e foi ameaçada para 
que não saísse do local, o que 
só fez depois de um tempo 
considerável.

Mais um ônibus da Viva 
Pinda foi assaltado no fi nal da 
noite de segunda-feira (14). 

Quando o coletivo pas-
sava pela rua José Francisco 
da Silva, no Feital, três indi-
víduos desconhecidos entra-
ram no veículo e anunciaram 
o assalto. Um deles estava 

Três assaltam ônibus
armado e foi em direção à ví-
tima, o cobrador MDDM, 26 
anos. Após ter  uma mochila 
e documentos levados, além 
de R$ 37, pertencentes à em-
presa.

Após a ação, eles fugiram 
correndo pela rua próxima à 
Sabesp.

Às 12h45 de sábado (12), dois garotos foram roubados nas 
proximidades de uma escola estadual no Parque São Domingos. 

LFBF, 12 anos, e JMLP, 11 anos, se dirigiam ao ginásio de es-
portes localizado no referido bairro quando uma motocicleta se apro-
ximou. Nela, um homem, que estava de capacete, ordenou que os 
meninos entregassem tudo o que estava com eles, ameaçando-os 
de morte. Somente um estava com objeto de valor, seu celular, e o 
entregou ao motociclista, que partiu, sentido bairro do Querosene.

 Garotos são assaltados 
 e ameaçados de morte

ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br OU COMPARECER AO PAT: PARA CADASTRO
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP
Ou AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR

O HORÁRIO DE SEGUNDA À SEXTA DAS 8:00 AS 16:00 HORAS, MUNIDO DE PIS ATIVO, 
CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.

 

FUNÇÃO 
AÇOUGUEIRO 
AJUDANTE DE CHURRASQUEIRO 
AJUDANTE DE MONTADOR DE VIDROS 
ATENDENTE DE TELEMARKETING 
AUXILIAR DE LIMPEZA 
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 
AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO 
BALCONISTA DE LANCHONETE 
BARMAN 
CABELEIREIRO ESCOVISTA 
CALDEIREIRO 
CHAPEIRO DE LANCHE 
COZINHEIRO INDUSTRIAL 
ENCARREGADO DE ESTACIONAMENTO 
ENCARREGADO DE OBRAS 
ENCARREGADO DE SUPERMERCADO 
FERRAMENTEIRO DE MOLDES PLÁSTICOS 
FISCAL DE CAIXA 
FORNEIRO DE PIZZARIA 
GARÇOM 
LAVADOR DE AUTOMÓVEIS 
MANICURE 
MECÂNICO DE AUTOS 
MONTADOR DE VIDROS 
MOTORISTA DE FURGÃO (com habilitação C) 
NUTRICIONISTA 
OPERADOR DE CAIXA 
OPERADOR DE INJETORA DE  PLÁSTICO 
OPERADOR DE TELEATENDIMENTO 
PADEIRO CONFEITEIRO 
PEDREIRO   
PINTOR DE AUTOMÓVEIS 
PIZZAIOLO 
PORTEIRO 
PROFESSOR DE ALEMÃO 
REPOSITOR DE MERCADORIAS 
SUPORTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
VENDEDOR INTERNO 

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO 
TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRA CESAR

DATA: 16/10/2013

Desejável
Curso de caldeiraria; 

Imprescindível
Experiência comprovada na função; 

Considerar 
Residentes no eixo Taubaté – Lorena

ADMITE-SE CALDEIREIRO

Encaminhar currículo para o e-mail 
rh.brasil@martifer.com.br

O AMA – Abrigo Municipal de Ani-
mais recolheu, nesta semana, um 
cachorro que sofria maus tratos, 
após apuração de denúncia feita 
pela vizinhança no bairro Andra-
de. A ação se deu em parceria 
com a Polícia Militar e a presen-
ça do veterinário do AMA. O ca-
chorro foi encontrado deitado em 
sua própria urina, sem conseguir 
mover-se, em local aberto, sem 
acesso à alimentação e água. A 
denúncia foi feita após dias de 
uivos do cão. Realizado o recolhi-
mento, foi feito BO na Polícia Ci-
vil, pois mau trato é considerado 
crime, de acordo com o artigo 32º 
da lei Federal 9605/98. No AMA, 
o cachorro está sendo medicado 
e depois que se curar será colo-
cado para adoção. 

LEI FEDERAL 9.605/98 - 
DOS CRIMES AMBIENTAIS

Art. 32º - Praticar ato de abuso, 
maus-tratos, ferir ou mutilar ani- 

 Abrigo Municipal recolhe    
cão que sofria maus tratos

Divulgação

O cachorro já está sendo 
tratado no Abrigo Municipal

mais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóti-
cos:
Pena: detenção, de três meses a 
um ano, e multa.
§ 1º  - Incorre nas mesmas penas 
quem realiza experiência doloro-
sa ou cruel em animal vivo, ainda 
que para fi ns didáticos ou cientí-
fi cos, quando existirem recursos 
alternativos.
§ 2º A pena é aumentada de um 
sexto a um terço, se ocorre morte 
do animal.
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Pinda sedia Encontro Regional 
da Comissão Estadual de Emprego

AnA CAmilA CAmpos
Na manhã da última ter-

ça-feira (15), a Sert - Secre-
taria do Emprego e Relações 
do Trabalho, por meio da Co-
missão Estadual de Emprego, 
promoveu um encontro re-
gional das comissões muni-
cipais de emprego realizado 
na sede da faculdade Anhan-
guera Pindamonhangaba.

Foram discutidos temas 
como a política de geração 
de emprego, trabalho e ren-
da no âmbito municipal, 
bem como dinâmicas em 
grupo, de forma a qualificar 
e oferecer um conhecimento 
maior aos membros para que 
eles executem ações dentro 
do município. O fórum é 
uma continuação da capaci-
tação iniciada no primeiro 
semestre.

Para a presidente da co-
missão municipal, Lígia La-
zarin, a capacitação é muito 
importante, pois dá uma dire-
triz para focar o trabalho no 
que se deseja para o muni-
cípio. “Às vezes, não temos 
como reunir informações 
sem diretriz. O fórum abre a 
visão para usarmos o conteúdo 
para desenvolvermos o tra-

Existe uma condição in-
dispensável para o Ministé-
rio do Trabalho repassar aos 
estados brasileiros, e por 
consequência, os estados 
destinarem aos municípios 
a carteira de trabalho e 
o seguro desemprego. A 
exigência é a existência 
das comissões estaduais e 
municipais de emprego.

Dentre todos os esta-
dos, São Paulo é onde a 
comissão estadual tem um 
funcionamento maior e que 
abrange mais municípios. 
Atualmente são 654 cidades 
e tem 460 comissões mu-
nicipais. O secretário Tadeu 
Morais determinou que, 
para que os municípios con-
sigam as ações, atividades 

e projetos que a secretaria 
oferece, obrigatoriamente 
devem ter formado o órgão.

“O objetivo básico dessa 
instituição é promover empre-
go, trabalho e renda por meio 
desses programas para me-
lhorar a qualidade de vida do 
cidadão”, salientou a coorde-
nadora da comissão estadual, 
Silvia Inez Machado.

As comissões são orga-
nizadas de forma tripartite, 
ou seja, com representan-
tes do poder público, traba-
lhadores e empregadores. 

Os projetos: cursos de 
qualificação profissional, 
frentes de trabalho, Banco 
do Povo, Time do Empre-
go, São Paulo Solidário e 
Aprendiz Paulista.

Horário de verão começa domingo 

Projeto aproxima escola 
e famílias de alunos 
da Rede MunicipalCartório Eleitoral promove 

Semana do Jovem Eleitor

Etec realiza Festival 
de Vídeos com alunos

Representantes das comissões de 16 municípios participaram do evento

Saiba o que é a CEE - 
Comissão Estadual de Emprego  

balho da comissão de Pinda, 
que é bastante atuante”, co-
mentou.

O secretário estadual da 
pasta, Tadeu Morais, parti-
cipou da abertura e destacou 
a importância das comissões 
dentro da Secretaria, pois, 
segundo ele, elas são respon-
sáveis pelo planejamento e 
análise, relacionando neces-
sidade e capacidade, indi-
cando para que e quando os 
programas do Estado devem 
chegar às cidades, envolven-

do o Governo, a Prefeitura e 
a sociedade civil.

“O que falta é o envolvi-

mento das pessoas, pois te-
mos ferramentas para propor 
políticas públicas e a comis-
são conhece as necessidades 
dos investidores, empresá-
rios e microempresários da 
região”, apontou.

Ele reforçou o objetivo de 
instalar comissões em todo 
o Estado, para que todos os 
municípios sejam beneficia-
dos pela Secretaria.

“Pinda abriu as portas 
para que fizéssemos o encon-
tro regional das comissões. 

A Secretaria abrange todo o 
Estado e pretendemos imple-
mentar nossos programas em 
toda a extensão, principal-
mente onde é mais carente”, 
explicou

Na ocasião estiveram 
presentes autoridades mu-
nicipais e representantes do 
poder público do município, 

como os secretários de De-
senvolvimento Econômico, 
Planejamento, Administra-
ção, além do vereador Carlos 
Eduardo Moura “Magrão”, 
bem como integrantes das 
comissões de empregos de 
16 das 24 cidades do Vale do 
Paraíba que já possuem co-
missão constituída.Secretário Tadeu Morais

AiAndrA Alves mAriAno
Neste mês foi lançado, 

em Pindamonhangaba, o 
projeto Integração Família, 
na escola municipal Pro-
fessor Mário de Assis, no 
Distrito Moreira César. A 
ação, que tem o apoio da 
Gerdau e de outras insti-
tuições parceiras, pretende 
beneficiar as famílias de 
180 estudantes em situação 
de vulnerabilidade social.

O programa tem como 
objetivo aproximar as famí-
lias dos alunos do ambiente 
escolar por meio de ativida-
des de recreação e capaci-
tação, possibilitando que os 
pais dos estudantes sejam 
cuidadores da escola, pre-
servem o local e utilizem-no 
para seu aprimoramento 
pessoal e profissional. As 
ações estão previstas para 

acontecer aos sábados, nas 
dependências da escola, a 
partir de sábado (19).

Para desenvolver e co-
locar o projeto em prática, 
cada um dos parceiros fica-
rá responsável por algumas 
ações. A Gerdau contribuirá 
com a mobilização solidária 
de colaboradores volun-
tários para as atividades, 
engajamento de outros 
parceiros e promoção de 
oficinas de ecobags a partir 
de materiais recicláveis 
como outdoor, banner e 
faixas de lona.

Entre as demais orga-
nizações que já apoiam o 
programa estão a Polícia Mi-
litar, Apames, Cras - Centro 
de Referência da Assistên-
cia Social, IA3, Cooperati-
va Moreira César Recicla, 
Sabesp e Conselho Tutelar. 

Os vídeos foram produzidos para estimular a cidadania

AnA CAmilA CAmpos
O horário de verão co-

meça à zero hora de domin-
go (20) para as regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste do 
país. Neste dia, os relógios 
deverão ser adiantados em 
uma hora. Norte e Nordes-
te não participam do horá-
rio de verão. Tocantins e 
Bahia aderiram ao horário 
em anos anteriores, mas fi-
carão de fora da mudança 
em 2013.

O objetivo é contribuir 
com a redução do consumo 
de energia elétrica. Dados 
do  Operador Nacional de 
Sistema Elétrico revelam 
que no ano passado o ho-
rário de verão gerou uma 
redução de 2.477MW no 
consumo de energia – o que 
equivale a cerca de R$ 200 
milhões. Parte dessa eco-
nomia é gerada pela menor 
utilização de iluminação 
artificial nas residências, 
que representa de 15 a 25% 
do valor da conta de luz.

Entretanto, existem 

AiAndrA Alves mAriAno
A partir de segunda-feira (21), o 

Cartório Eleitoral de Pindamonhanga-
ba vai aderir à Semana do Jovem Elei-
tor, campanha da Justiça Eleitoral em 
todo o país, que tem o objetivo de atrair 
o público entre 16 a 18 anos para tirar 
o Título de Eleitor pela primeira vez. 

Para isso, o Cartório Eleitoral vai 
ampliar o horário de atendimento em 
três horas, das 9 às 18 horas.

Para o juiz-assessor da presidência 
do TRE - Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo,   Marco Antônio Mar-
tin Vargas, a Semana do Jovem Elei-
tor vai ajudar a melhorar os baixos 
percentuais de eleitores dessa faixa 

etária verificados nos cadastros. “O 
voto é direito do jovem e é dever da 
Justiça Eleitoral promover condições 
que o incentivem a se interessar e se 
envolver no debate político”, afirmou 
Vargas

Para fazer o seu primeiro título, o 
jovem deve comparecer ao cartório 
portando documento de identidade, 
comprovante atualizado de domicílio e 
de alistamento militar, e CPF. Transfe-
rências de local de votação continuarão 
sendo feitas normalmente.

A campanha termina no próximo 
dia 25. O Cartório Eleitoral fica na rua 
Marechal Deodoro, 269, no centro, em 
frente ao museu.

No domingo (20), os relógios devem ser adiantados em uma hora

aquelas pessoas que não 
gostam dessa mudança no 
horário. É o caso da histo-
riadora Débora Villela de 
Oliveira. “Eu não gosto (do 
horário de verão). Prejudi-
ca demais o sono de quem 
acorda cedo e não acredi-
to numa real economia de 

energia”, afirma. Essa tam-
bém é a opinião da advo-
gada Gisele Campos. “Eu 
também não gosto, atrapa-
lha tudo e depois que eu co-
meço a me acostumar volta 
tudo ao normal de novo”, 
diverte-se.

Existem também aque-

les que aprovam a alterna-
tiva, como a corretora de 
imóveis Ângela Coelho. 
“Adoro o horário de verão. 
O dia rende muito e para 
a minha profissão  é super 
produtivo”, ressalta.

O novo horário vai até o 
dia 16 de fevereiro de 2014.

Campanha termina dia 25

AiAndrA Alves mAriAno
A Etec – Escola Técnica 

Estadual João Gomes 
de Araújo promoveu, na 
quinta-feira (17), o Festival 
de Vídeos para Celular 5S, 
um evento com objetivo de 
estimular a cidadania entre 
os jovens do Ensino Médio 
e técnico de nível médio, 
através de vídeos para 
celular e internet.

Com duração de um a 

dois minutos, os vídeos 
foram produzidos sobre o 
tema 5S, um programa  de 
implantação de qualidade 
total em organizações.

Foram premiados os três 
melhores, com valores em 
dinheiro. Também foram 
eleitos os melhores projetos 
como:  melhor direção, 
melhor roteiro, melhor 
figurino, melhor edição e 
sonoplastia, melhor ator etc.

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Maria Fernanda Munhoz

Festa das Crianças no Bosque - A Prefeitura realizou uma grande festa para as crianças 
no dia 12 de outubro, no Bosque da Princesa. A população participou e prestigiou as diversas 
atrações oferecidas, tudo gratuitamente.

Aniversário
Toda a felicidade 
para nosso amigo 
André Nascimento, 
que comemora 
aniversário no dia 
23 de outubro, 
recebendo o 
abraço da esposa 
Alessandra, dos 
filhos Gabriel e 
Mateus, demais 
familiares e 
amigos.

Feliz 
aniversário

Parabéns para a 
aniversariante do 
dia 23 de outubro, 
Josy Gouvêa, que 
recebe o carinho do 
noivo Glauco, demais 
familiares e amigos. 
Felicidade!

Duplo parabéns!
Para o casal João Waine e 
Márcia Elisabete, que comemora 
33 anos de casados no dia 18 
de outubro; no dia 20, João 
Waine comemora aniversário 
natalício. Eles recebem os 
cumprimentos dos filhos, 
familiares, amigos da igreja 
Assembléia de Deus do Araretama 
e Jornal Tribuna do Norte.

Felicidade - Para Luís 
Carlos Cardoso, que assopra 
velinhas no dia 20 de outubro. 
Ele recebe os parabéns  dos 
amigos, familiares e da família 
sertaneja do Espaço Cardosão.

Aniversário
 Comemorou mais um ano 
de vida no dia 17 de outu-
bro, a Terezinha. Ela recebeu 
abraços especiais do mari-
do Messias de Mello, do filho 
Jhonathan, da nora Jéssica e 
da netinha Manuela (na foto 
com ela). Parabéns.

Bem-vinda!
Nasceu no dia 12 de 
outubro a esperada 

Marina Lemes 
Domingos Nascimento, 

filha do casal Bel e 
Diogo. Toda a sua 
família lhe deseja 
muitas bênçãos, 

principalmente sua 
titia Clarissa Lemes, 
o titio Washington, 
o vovô Carlos e a 

vovó Nilza. Que Deus 
abençoe sempre 

com muita saúde e 
felicidade.

Fé em Nossa 
Senhora

A moradora do Parque São 
Domingos, Bete Ramos, 

prepara todos os anos o 
altar de Nossa Senhora 
Aparecida em frente a 

sua casa, aguardando a 
passagem da procissão da 

padroeira. Seus familiares 
e amigos a acompanham, 

realizando uma oração 
logo que a procissão se 

aproxima, agradecendo 
todas as bênçãos 

alcançadas.

Maria Fernanda Munhoz Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Festa no Araretama
No dia 13, foi a vez do Araretama receber a festa das crianças. Os moradores do bairro 
participaram e curtiram as atrações oferecidas pela Prefeitura.

Maria Fernanda Munhoz Maria Fernanda Munhoz

Parabéns - Comemorou 60 anos no dia 3 de outubro o 
corintianíssimo Luís Cândido. Ele recebeu o abraço carinhoso 
da esposa Ana, dos filhos e familiares, que desejam tudo de 
bom nesta data especial. Os amigos e a galera corintiana de 
Pinda desejam muitas felicidades. “VAI CORINTHIANS!”.

TMG Artes

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Duplo aniversário
Parabéns para Elaine e 
seu marido Beto (Loja 
Fofuxa), que comemoraram 
aniversário no mesmo dia, 7 
de outubro. Muita felicidade!
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Marcos Vinício cuba
Pindamonhangaba possui 

mais de 20 entidades que pres-
tam serviços em assistência 
social. Na manhã de quarta-
-feira (16), os representantes 
destas instituições participa-
ram da apresentação do edital 
de chamamento público da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba. A equipe do Departamento 
de Assistência Social fez uma 
explanação sobre o documento 
e esclareceu dúvidas.

Este edital é referente aos 
convênios que poderão ser 
firmados em 2014 e, para 
isto, é necessário que as en-
tidades apresentem projetos. 
Eles serão avaliados por pro-
fissionais técnicos, que irão 
observar todo o conteúdo e a 
viabilidade de convênio. As 
entidades interessadas em fir-
mar o convênio deverão en-
tregar os projetos no setor de 
protocolo da Prefeitura até o 
dia 11 de novembro.

De acordo com as infor-
mações do Departamento de 
Assistência Social, o edital foi 
elaborado com base nas exi-
gências do Tribunal de Contas 
e também seguindo as indica-
ções do estudo que a Vigilân-

Entidades assistenciais participam 
de apresentação de edital

cia Socioassistencial realizou.
Os serviços a serem con-

veniados são vários. Confor-
me anexo II do edital serão 
firmados convênios de servi-
ços de Proteção Social Básica 
e Especial, sendo que a Pro-
teção Social Básica possui 
serviços de “Fortalecimento 

de Vínculos: À pessoa Idosa 
e à criança e ao adolescente”, 
entre outros.

Aércio Muassab, dire-
tor do CIMC - Convivência 
de Idosos de Moreira César  
comenta que a apresentação 
foi muito proveitosa, porque 
pôde esclarecer dúvidas so-

bre as aulas que são ofereci-
das aos idosos do distrito e 
que vai procurar atender da 
melhor maneira as exigên-
cias do Ministério do Desen-
volvimento Social, porque 
isto contribuirá com o forta-
lecimento da assistência so-
cial do município.

Marcos Vinício Cuba Marcos   cuba
Para evitar que o mos-

quito da dengue se prolifere 
é necessário contar com a 
parceria da população. A Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
desenvolve sérios trabalhos 
para evitar que esta doença se 
torne epidemia, assim como 
já aconteceu em cidades da 
região. Profissionais da Se-
cretaria de Saúde realizam a 
atividade casa a casa e tam-
bém a termonebulização.

A Vigilância Epidemio-
lógica da Prefeitura de Pin-
damonhangaba conta com o 
apoio da população, porque 
para combater o mosquito 
transmissor da dengue faz 
vistorias em terrenos baldios, 
casas, aplicação de insetici-
das e realiza orientações aos 
munícipes e distribuição de 
materiais informativos.

 O Ministério da Saúde 
destaca que a dengue é uma 
doença febril aguda, causada 

Combate ao mosquito 
da dengue deve ser 
intensificado

por um vírus de evolução be-
nigna, na maioria dos casos, 
e o principal vetor é o mos-
quito Aedes aegypti, que se 
desenvolve em áreas tropi-
cais e subtropicais.

 Existem duas formas de 
dengue: a clássica e a he-
morrágica. A dengue clássica 
apresenta-se geralmente com 
febre, dor de cabeça, dores 
no corpo, nas articulações e 
por trás dos olhos. A hemor-
rágica é a forma mais severa 
da doença, pois além dos sin-
tomas da clássica é possível 
ocorrer sangramento e levar 
à morte.

 Após a picada do mos-
quito, os sintomas se mani-
festam a partir do terceiro 
dia. O tempo médio do ciclo 
é de cinco a seis dias. O in-
tervalo entre a picada e a ma-
nifestação da doença chama-
-se período de incubação. É 
depois desse período que os 
sintomas aparecem.

Suspeitos: 2.407
Autóctone: 678
Importados: 39
Aguardando resultados: 4
Descartados: 1.686

Atuais números da 
dengue no município

Arquivo TN

Diretora de Assistência Social explicou procedimento às instituições

Prefeitura faz vistoria e orienta população

Marcos Vinício cuba
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba realizou a campa-
nha de combate à raiva em 
cães e gatos entre os dias 4 e 
15 de setembro. Quem ainda 
não protegeu seus animais de 
estimação pode  retirar a va-
cina no AMA - Abrigo Muni-
cipal de Animais.

O atendimento no AMA é 
realizado de segunda a sexta-
-feira das 9 às 16 horas, o 
local não fecha para almo-
ço. O Abrigo fica na estrada 
municipal do Maçaim, sem 
número.

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, foram imunizados 

População pode vacinar cães e gatos contra a raiva

contra a doença 27.514 ani-
mais. Para a vacinação fo-
ram disponibilizados vários 
postos fixos e uma equipe 
de profissionais percorreu a 
zona rural.

A  raiva é uma doença 
contagiosa causada por um 
vírus que além de afetar os 
animais pode prejudicar o 
homem. A transmissão acon-
tece por meio do contato com 

a saliva de um animal doen-
te ou quando uma pessoa é 
mordida pelo cão ou gato in-
fectado.

O animal com raiva se 
torna agressivo, começa a se 
esconder ou agir de maneira 
diferente  e a salivar bastan-
te. Os humanos infectados 
podem apresentar reações 
parecidas com a dos animais.

Quando ocorrer mor-
dedura ou arranhadura por 
qualquer animal, a primeira 
providência a ser tomada é 
lavar o ferimento com água e 
sabão, esta atitude dificulta a 
penetração do vírus nos teci-
dos mais profundos e impede 
que ele atinja as terminações 
nervosas.

Divulgação

129  CRECHES 
EM CONSTRUÇÃO

116 UPAS 24 HORAS 
EM CONSTRUÇÃO

6.500 BOLSAS NO EXTERIOR
CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

+ DE 261 MIL  
MORADIAS CONTRATADAS

 Minha Casa Minha Vida: 225,4 mil moradias 
entregues e 261 mil contratadas.

 1.400 escolas com atividades em tempo 
integral e 129 creches em construção.

 6 escolas técnicas inauguradas 
e mais 10 a caminho.

 6.500 paulistas conquistaram bolsas 
para estudar no exterior.

 116 UPAs 24 horas e 470 Unidades 
Básicas de Saúde em construção.

 Mais médicos para atender à população do 
interior e da periferia de grandes cidades. 

 Obras de saneamento na Baixada Santista e em 
Guarulhos e de urbanização em Paraisópolis, 
Heliópolis e nas comunidades próximas 
às represas Billings e Guarapiranga.

São ações assim que fazem de São Paulo 
um lugar cada vez melhor para se viver.

O Governo Federal 
traz mais qualidade de 

vida aos paulistas. 

Animal com raiva se torna agressivo 
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Conselho de Cultura busca projetos

Maria Fernanda Munhoz
Neste sábado (19), o pro-

jeto Clássicos em Cena retor-
na a Pindamonhangaba para 
a apresentação de mais uma 
atração no Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina. O trio 
“Choro pro Santo” apresen-
tará baião e choro, numa fu-
são de estilos, compositores 
e ideias unindo MPB, Jazz, 
Samba e outros ritmos, a par-
tir das 19 horas.  

Composto pelos músicos 
Adriano Dias, no violão; Fá-
bio Bergamini, na percussão; 
e Thadeu Romano, na san-

Oficina de teatro de rua

Museu realiza mostra comemorativa 
aos 100 anos da Escola de Pharmácia

Prefeitura divulga programação do XXXVI Feste
P R O G R A M A Ç Ã O

E S P E T Á C U L O A D U L T O – 2 1 H O R A S

DIA ESPETÁCULO GRUPO CIDADE UF Gen Cens Dur

07 VAI PASSAR Morpheus Teatro São Paulo SP Comédia
Dramática

14
anos 50min

08 PÉ NA CURVA Cia de 2 S. José dos
Campos SP Absurdo 16

anos 60min

09 SEU BOMFIM Território Sirius Salvador BA Drama Livre 60min

10 MONÓCULO Tecelagem Jacareí SP Tragicomédia 13
anos 60min

14 O HALO Cia na Boca Jacareí SP Drama 16
anos 50min

15 A CONFECÇÃO DA
QUEDA Cia Teatro Fábrica São Paulo SP Drama 14

anos 60min

16 O RIO Teatro Didático da UNESP &
Teatro de Brancaleone São Paulo SP Visual Livre 45min

E S P E T Á C U L O IN F A N T IL – 1 5 H O R A S

04 BEM DO SEU TAMANHO 1úcleo Caboclinhas São Paulo SP Aventura 5
ANOS 50min

05 SIMBÁ, O MARUJO Trupe de Truões Uberlândia MG Aventura 6
ANOS 50min

06 PINOCCHIO-OLHOS DE
MADEIRA Cia Arte-móvel Americana SP animação 7

ANOS 55min

11 OS CONTADORES Theatrum Mundi Rio de Janeiro RJ Comédia 3
ANOS 60min

12
A FANTASTICA. BALEIA

ENGOLIDORA DE
CIRCOS

Cia Frita Rio de Janeiro RJ Comedia 6
ANOS 60min

13 UM, DOIS, TRÊS: ALICE Téspis Cia de Teatro Itajaí SC livre 45min

E S P E T Á C U L O R U A – 1 0 H O R A S

09 A FARSA DO ADVOGADO
PATHELIN

Cia TEP – Teatro Experimental
de Pindaba. Pindamonhangaba SP Comédia livre

10 GISELLE Cia Cênica de teatro Pindamonhangaba SP Tragicomédia livre
16 LA MALDICIÓN Cia Novos Atores Pindamonhangaba SP Melodrama livre

E S P E T Á C U L O R U A – 1 5 H O R A S

09 AQUI TREM! HISTÓRIAS
DA FERROVIA

Ô Minha Gente e
4 na Rua é 8 Jacareí SP Tragicomédia livre 50min

10 VIAJANTES Teatro de Caixeiros Ribeirão Preto SP Animação livre 1hr20min

16 SALTIMBEMBE
MAMBEMBANCOS Rosa dos Ventos Presidente

Prudente SP Comedia livre 60min

Nosso Bairro tem ações 
no Pasin e Mombaça

Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba reali-

za, de 3 a 17 de novembro, o 
XXXVI Feste – Festival Na-
cional de Teatro, com a par-
ticipação de 19 espetáculos 
inscritos, mais três convida-
dos. As apresentações terão 
entrada franca e serão rea-
lizadas no Espaço Cultural 
Teatro Galpão (espetáculos 
infantis e adultos) e no Bos-
que da Princesa (espetáculos 
de rua).

A pré-estreia do Feste 
será no dia 2 de novembro, 
no Bosque da Princesa, às 
15 horas, com o espetáculo 
“Desvairado Desassossego – 
O Encontro de Mário de An-
drade e Fernando Pessoa”, da 
Cia Roupa de Invento. Esse 
espetáculo convidado integra 
o Circuito Cultural Paulista. 

No dia 3, a apresentação 
de outro espetáculo convida-
do será no Espaço Cultural 
Teatro Galpão, “Para meni-
nos e gaivotas”, da Cia Syl-
via que te ama tanto, de São 
Paulo. 

A mostra dos espetácu-
los selecionados para o Feste 
começa no dia 4 e segue até 
o dia 16. A comissão selecio-
nadora dos mais de 80 espetá-

Pinocchio - Olhos de Madeira, espetáculo infantil 
selecionado para o dia 6 de novembro

Michela Souza

culos inscritos no Festival foi 
formada por Ademir Pereira, 
Victor Narezi e Alessandra 
Rodrigues. Entre os espetá-
culos que se inscreveram para 
participar do evento de Pinda, 
houve até uma companhia de 
Manaus-AM. Dentre os sele-
cionados, grupos dos estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Bahia e Santa 
Catarina. Da região, grupos 
de São José dos Campos, Ja-
careí e Pindamonhangaba. 

O encerramento do Feste 
será no dia 17, com a apre-
sentação do espetáculo con-
vidado “Ficções”, da Cia 
Hiato, de São Paulo, e a pre-
miação dos destaques apon-
tados pelo público. 

O XXXVI Feste é uma 
realização da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Educação, 
Cultura e Turismo, e orga-
nização do Departamento de 
Cultura.  Clássicos em Cena é atração 

deste sábado no museu

Trio “Choro pro Santo” se apresentará no evento

fona, o “Choro pro Santo” 
tem extenso repertório e in-
teração com o público, que 
costuma cantar junto todos 
os sucessos reproduzidos nas 
apresentações. 

A entrada é franca e a 
apresentação conta com os 
comentários do maestro Par-
cival Módolo. O museu fica 
na rua Marechal Deodoro, da 
Fonseca 260, centro.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamento de 
Cultura, realiza, no sábado (19) e 
domingo (20), a oficina gratuita 
“Trabalho Corporal para o Ator do 
Teatro de Rua”, com Elizete Gomes, 

na Academia Performance / Escola de 
Dança Gorette Von Gal, na rua Cel. 
Fernando Prestes, centro. As inscrições 
já foram encerradas e existe uma lista 
de espera. A oficina é somente para 
artistas de Pinda. 

Maria Fernanda Munhoz
O projeto Nosso Bairro 

está realizando ações no Pa-
sin e no Mombaça neste final 
de semana. 

A tenda do projeto está 
instalada no bairro Pasin, e 
terá, no sábado (19), das 8 às 
17 horas, o recadastramen-
to do Bolsa Família com a 
equipe da Assistência Social. 
Todas as pessoas que fazem 
parte do programa devem 
comparecer para se recadas-
trar. A tenda está na avenida 
Alemanha, 28, Pasin.

Já no Mombaça, o proje-
to está realizando as oficinas 
de bairro, com aulas gratuitas 
de crochê, tricô e decoração 
de natal com garrafas pet. As 
inscrições podem ser feitas 
até esta sexta-feira (18), no 
centro comunitário do Mom-
baça, rua Francisco Joaquim 
de Oliveira Filho, 465. 

O projeto Nosso Bairro realiza, ainda, ações de lazer 
para a população

As aulas terão início na 
segunda-feira (21) e se-
guem por um mês. A oficina 
de tricô terá turmas às se-
gundas e quartas-feiras, das 
9 às 11 horas, e das 14h30 
às 16h30; a de decoração 
com garrafas pet será às se-
gundas e quartas-feiras, das 
9 às 11horas; e a oficina de 

crochê também terá duas 
turmas, às terças e quintas-
-feiras, das 9 às 11horas, e 
das 14h30 às 16h30.

O projeto Nosso Bairro é 
realizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Educação, 
Cultura e Turismo, Departa-
mento de Turismo.

André Nascimento

Maria Fernanda Munhoz
O Conselho Municipal de Cultura se reu-

niu na quarta-feira (16), na sede do Conselho 
do Negro, e discutiu diversos temas. Entre 
eles, a importância da criação de um banco 
de projetos, em todos os setores do conselho, 
como teatro, literatura, artes visuais, entre ou-
tros. 

Agora, com a finalização dos procedimen-
tos para a aquisição do CNPJ do conselho, 

serão iniciados os processos para a instituição 
do Fundo Municipal, que liberará verbas para 
a realização de projetos. 

Na pauta da reunião também foi mencio-
nada uma mostra de artes do conselho, que 
será realizada em novembro, na cidade. A 
reunião para organização deste evento ficou 
marcada para a sexta-feira (18), às 18 horas, 
na sede do Conselho do Negro (travessa Rui 
Barbosa, 87, centro). 

Conselheiros discutem os próximos projetos culturais para a cidade

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz
O Museu Histórico e 

Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina realizará 
uma mostra comemorativa 
alusiva ao centenário de 
criação da extinta Escola de 
Pharmácia e Odontologia 
de Pindamonhangaba. Para 
incremento desta mostra, 
a direção do Museu solici-
ta àqueles que detenham 
peças, livros, documentos, 
fotografias, referências, de-
poimentos, correspondên-
cia e outros materiais que 
sejam pertinentes e tenham 
relação com a escola, ou 
ainda, que conheçam pes-
soas que possam colaborar 
com a mostra.

As pessoas que tiverem 
interesse em participar 
da mostra comemorativa 
devem procurar a admi-
nistração do museu, de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas, até o dia 1º 
de novembro. Contatos e 
informações também pelo 
telefone 3648-1779. O 
museu fica na rua Mare-
chal Deodoro da Fonseca, 
centro, no Palacete Viscon-
de da Palmeira.

As formas de 
participação podem 
ser: empréstimo para 
reprodução (no local e 
imediata devolução), 
cessão temporária ou 
doação permanente, 
mediante comprovação, 
pelo interessado, do grau 
de parentesco ou ser 
representante autorizado 
da família para o 
empréstimo, e a assinatura 
dos termos de cessão ou 
doação, conforme dispõe a 
legislação.

De acordo com o diretor 
de Patrimônio Histórico, 
responsável pelo Museu, 
além de homenagear o cen-
tenário da Escola, devido 
a sua importância histórica 
e institucional, marco do 
pioneirismo educacional 
na cidade e responsável 
pela formação de centenas 
de profissionais em nível 
superior, a intenção da 
mostra é também contribuir 
para o resgate dessa página 
fundamental da história de 
nossa cidade.

Moradores de Pinda poderão colaborar com a mostra

Divulgação

Arquivo TN
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Mulheres são 
convidadas 
para o 
“Baile Rosa”

CINTIA CAMARGO
Presente em 249 cidades 

do Estado de São Paulo, o 
PAT - Posto Atendimento ao 
Trabalhador, também vem 
realizando em Pindamonhan-
gaba uma parceria que obje-
tiva a busca de alternativas 
para a inserção dos traba-
lhadores no mercado de 
trabalho.

Segundo informações da 
direção do PAT, o órgão reali-
za serviços de intermediação 
de mão de obra, habilita-
ção ao seguro-desemprego, 
emissão de Carteira de Tra-
balho e Previdência Social, 
além do atendimento do ar-
tesão no cadastro da Sutaco.

Além disso, o PAT vem 
atuando junto a inúmeras 
empresas na cidade no que 
diz respeito a ser uma ponte 

no cruzamento de perfi l entre 
as vagas disponibilizadas e o 
cadastro do trabalhador.

E agora, com a instalação 
de um shopping 1,2 mil va-
gas estão sendo disponibi-
lizadas na cidade, e o ob-
jetivo é que 100% destas 
vagas possam ser preenchi-
das por moradores de Pinda-
monhangaba.

Este foi o tema do progra-
ma “O Prefeito e você” vei-
culado na rádio Princesa, na 
última quarta-feira (16).

Entre as lojas do shop-
ping que já ofereceram em-
pregos  através do PAT de 
Pinda e Moreira César, mais 
de 200 vagas já foram pre-
enchidas com candidatos da 
cidade.

“Já há muito tempo te-
mos realizado um trabalho 

de qualifi cação de mão de 
obra e agora, todos os lojis-
tas vêm elogiando os candi-
datos de Pinda, o que prova 
que isso vem dando certo”, 
afi rmou o prefeito.

No programa, a dire-
ção da Empresa Viva Pin-
da confirmou que novas li-
nhas serão disponibilizadas 
entre Moreira César e Pin-
da, para atender moradores 
e principalmente os futu-
ros funcionários do Shop-
ping Pátio Pinda e de todas 
as empresas que se instalarão 
na cidade.

O PAT fi ca na avenida Al-
buquerque Lins, 138, no cen-
tro de Pindamonhangaba, e 
as pessoas interessadas em 
participar dos processos de 
recrutamento devem fazer 
seu cadastro no posto.

PAT trabalha para que 100% das 
vagas do shopping sejam para Pinda

Pindamonhangaba está 
recebendo a instalação do 
hotel Sleep Inn – o que vai 
aumentar a já grande oferta 
de opções para empresários e 
turistas na cidade.

A Atlantica Hotels Inter-
nacional, empresa responsá-
vel pelo Hotel Sleep Inn tem 
como investidores a Redpar 
e a Jeremias Rodrigues Imó-
veis. Esta semana, represen-
tantes das instituições se reu-
niram no gabinete do prefeito 
de Pindamonhangaba para 
estabelecer metas e informar 
a administração sobre os ru-
mos da obra.

Para o prefeito, a insta-
lação do novo empreendi-
mento vem ao encontro da 
demanda de pessoas – na sua 

Novo hotel recebe mais investimentos

maioria turistas de um dia 
– que buscam o município 
para conhecer os roteiros ou 
a negócios. “A cidade vive 
um ‘boom’ de negócios e in-
vestimentos e oferecer mais 
uma opção de hospedagem 
demonstra que estamos preo-
cupados em também receber 
da melhor forma esse públi-
co”, afi rmou.

Previsto para iniciar obras 
no início de 2014, o hotel 
terá aproximadamente 8.000 
m² de área total construída, 
12 pavimentos, 153 quartos, 
restaurante, centro de con-
venções, salas modulares 
para reuniões corporativas e 
academia. O Sleep Inn Pinda 
estará inserido em um em-
preendimento de uso misto 

 MARCOS VINÍCIO CUBA
Todas as mulheres estão 

convidadas para o “Baile 
Rosa”, que acontece nesta 
sexta-feira (18), às 16 ho-
ras, no Recinto São Vito – 
em Moreira César. Além 
disso, todas podem pro-
curar as unidades de saú-
de mais próximas de casa. 
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria com 
o Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher, e de-
mais apoiadores, desenvol-
ve a campanha “Em Outu-
bro Pense Rosa”. Esse mês 
é dedicado às mulheres.

Neste domingo (20), 
vai ser celebrada uma mis-
sa na igreja do bairro San-
tana, às 19 horas. Na se-
gunda-feira (21), haverá 
mais um encontro de mu-
lheres no Centro de Espe-
cialidades Médicas, a par-

tir das 8 horas. Às 19 horas 
deste dia haverá o “Culto 
Rosa”, na Assembleia de 
Deus do Alto Tabaú.

As unidades de saúde 
possuem programação di-
versifi cada, basta procurar 
a mais próxima para parti-
cipar das ações. É possível 
passar em consultas médi-
cas, conferir palestras e fa-
zer o preventivo.

A equipe da Secreta-
ria de Saúde e Assistência 
Social de Pindamonhan-
gaba destaca que é ne-
cessário as mulheres par-
ticiparem da campanha, 
pois, caso estejam com 
câncer do colo do útero 
ou mama elas poderão fa-
zer o tratamento o quanto 
antes, pois quando o cân-
cer é diagnosticado no 
início as chances de cura 
são mais amplas.

MARCOS VINÍCIO CUBA
Profi ssionais da Secre-

taria de Saúde da Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba irão de casa em casa 
neste sábado (19) para fa-
zer o monitoramento rá-
pido de cobertura vacinal. 
Serão visitados os bairros 
do Crispim, Cruz Grande, 
Bonsucesso, Residencial 
das Américas (Araretama), 
Cidade Jardim, Bela Vista, 
Imperial, Castolira, Santa 
Cecília, Triângulo, Feital, 
Cidade Nova, Jardim Eloy-
na, Jardim Regina, Campi-
nas, Goiabal, Karina e Li-
berdade.

O trabalho é uma ação 
pós-campanha de multi-

vacinação para as vacinas 
de “Pneumococo e Menin-
gococo C conjugada”, em 
crianças de 6 meses a me-
nores de 5 anos de idade.

Será delimitada uma 
área e os profi ssionais irão 
de casa em casa para en-
contrar crianças menores 
de 5 anos vacinadas ou não 
com a “Pneumococo ou 
meningococo C”. As crian-
ças que não têm o esquema 
completo receberão as va-
cinas.

Um dos principais ob-
jetivos deste trabalho é au-
mentar a imunidade da 
população, visando re-
duzir a incidência de in-
fecções que podem ser 

prevenidas com vacinas. 
As vacinas Pneumoco-
cos 10 valente (Pneumo 
10 ou Pnmcc) e a Me-
ningocócica C conjugada 
foram implantadas no ca-
lendário de vacinação da 
criança em 2010.

O esquema básico de 
vacinação para a vacina 
Pneumo 10 é composto de 
três doses recomendadas 
no Estado de São Paulo, 
aos três, cinco e sete me-
ses de idade e um reforço 
aos 12 meses. Para a vaci-
na Meningo C o esquema 
vacinal é composto de du-
as doses indicadas aos três 
e cinco meses e um reforço 
com 1 ano. 

com salas comerciais e lojas 
em um agradável boulevard 
externo com estacionamento 

para 84 vagas e acesso a duas 
avenidas. O hotel será inau-
gurado em 2016. 

Sábado terá monitoramento de vacinas

MARCOS VINÍCIO CUBA
Para evitar doenças, os mora-

dores de Pindamonhangaba po-
dem retirar preservativos nas uni-
dades de saúde e também no setor 
de infectologia. Nestes locais,  há 
material masculino e feminino. O 
atendimento é de segunda a sexta-
-feira.

A utilização deles colabora com 
uma série de fatores, antigamente, 
falava-se em utilizá-los para evitar 
fi lhos. O uso deste objeto vai além 
da gravidez indesejada, é neces-
sário ter relações sexuais de modo 
seguro, isto porque existem várias 
doenças que são transmissíveis 
neste ato e podem ser evitadas.

As DST’s são infecções que 
podem ser causadas por vírus, fun-
gos, protozoários e bactérias. Os 

Preservativos são distribuídos 
nas unidades de saúde

vírus, bactérias e fungos acabam 
sendo transportados pelo sêmen e 
por fl uídos sexuais. Essas doenças 
devem ser tratadas de forma rápida 
e correta, pois o desenvolvimen-
to delas no corpo humano pode 

acarretar sérios problemas de 
saúde.

Sífi lis, gonorreia, clamídia, 
candidíase, herpes genital e HIV 
são as principais doenças sexu-
almente transmissíveis.

Geração de emprego para moradores de Pinda foi tema do encontro no gabinete 

Hotel será construído às margens da avenida do Socorro - próximo ao Anel Viário - facilitando o acesso

Representantes do hotel se reuniram com o prefeito

Produtos fi cam à disposição da população

André Nascimento

Israel Dias

André Nascimento

Marcos Vinício Cuba



DEIXANDO A MODÉSTIA DE LADO...
Tenho saudade dos tempos em que trabalhei e residi em Jambeiro, quando o 
Prefeito Municipal e a Secretaria de Cultura me davam total apoio, custeando 
inclusive as viagens que eu fazia, quando premiado em concursos de trovas.  
O reconhecimento da municipalidade chegou a tal ponto, que me foi concedido 
o certificado de “Cidadão Honorário Jambeirense”, que guardo com extremo 
orgulho entre minhas mais valiosas conquistas.
Talvez por ser uma cidade com poucos poetas, meu trabalho tenha se des-
tacado sobremaneira.  Foi um curto período, de apenas quatro anos, porém, 
inesquecíveis.
Em relação a Pindamonhangaba, foi aqui que nasci, foi aqui que cresci e é aqui 
que vivo até hoje. Representando Pindamonhangaba obtive os mais significati-
vos lauréis que um trovador já obteve, não só em nossa cidade, não só no Vale 
do Paraíba, mas em todo o Interior do Estado. O título de “Magnífico Trovador”, 
que ostento desde 2008, embora seja apenas um título, jamais foi alcançado 
por outro nome na região até hoje, em mais de cinquenta anos de concursos de 
trovas pelo Brasil, mesmo considerando-se que já tivemos um Cesídio Ambro-
gi, um Dias Monteiro, um De Paula Mádia em Taubaté, ou um Antonio Zanetti 
em Caçapava.  Em Bandeirantes, no ano de 2012, fui condecorado com o título 
de “Personalidade da Trova”.  O site “Falando de Trova”, que eu e meu filho 
José Ouverney Junior mantemos no ar desde 2005, sem recorrer a patrocínios, 
é reconhecido, inclusive pela UBT Nacional, como o mais completo portal de 
trovas no País.
Não tenho constrangimento em dizer que em Nova Friburgo, em São Paulo, no 
Rio de Janeiro, em Curitiba, em Maringá, em Natal, em Porto Alegre e em tan-
tos outros centros, sinto-me muito mais reconhecido do que em minha própria 
terra natal.  Continuo viajando sim, representando orgulhosamente a querida 
“Princesa do Norte”, como o tem feito também, incansavelmente, o Dr. José 
Valdez (embora não tenha procuração para falar em seu nome)
mas sempre às próprias expensas.
Não sei (nem procurei saber) se outras atividades recebem apoio pecuniário 
para representar a cidade lá fora. O que sei é que, ainda neste ano de 2013, 
tendo obtido 1º lugar em Nova Friburgo, tentei junto aos poderes públicos mu-
nicipais uma ajuda de custo para viajar pra lá. Meu pedido foi recebido; educa-
damente a assessoria me telefonou, dando-me um retorno à solicitação mas, 
infelizmente, por motivos que acredito sejam os mais justos, a resposta não foi 
a esperada.  Isto importa?  É claro que não.  Quem ama verdadeiramente sua 
Terra e, principalmente,  ama o que faz, supera qualquer obstáculo e vai em 
frente. Mas, à guisa de desabafo, penso que seja válido comentar.
Últimos trabalhos premiados por integrantes da UBT Pinda foram 
neste  dia 13 de julho de 2013, na Casa das Rosas, em São Paulo.  
Foram os seguintes:

TEMA “ROSA”
8º lugar 
A voz de Deus, generosa,
nos conclama, com bondade,
que cultivemos a rosa
da fé...do amor... da humildade...
José Valdez de Castro Moura

10º lugar 
Não deixa o front – é teimosa –
esta saudade guerreira,
que, por amor a uma rosa,
pisa espinho a vida inteira!
José Ouverney 

.........................................................

TEMA: “DISTÂNCIA”

4º lugar 
Um buquê de romantismo
redesenhou o horizonte:
se a distância foi o abismo,
a saudade foi a ponte!...
José Ouverney
 
5º lugar 
Na infância... a falta de infância;
na fase adulta... a indigência,
vão encurtando a distância
entre a paz e a violência...
José Ouverney

--------------------------------------------------------------------
CURIOSIDADE

 A título de curiosidade, embora quase ninguém saiba, no dia 16 de 
outubro de 1906 nascia em Pindamonhangaba o trovador ADHEMAR REBE-
LO DE MENDONÇA, filho de Avelino e Zulmira Mendonça.  Além de poeta, era 
exímio damista e enxadrista e sua vida adulta ele a passou em Juiz de Fora/
MG.  Trova de Adhemar Mendonça, premiada com Menção Honrosa em Co-
rumbá/MS, em 1968, no tema “Amor”:

Ela de amor não se farta,            
e comovido hoje vejo
que o final da sua carta,
em vez de um ponto, era um beijo.

10 Pindamonhangaba, sexta-feira, 18 de outubro de 2013   

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!)

DESTAQUE DA SEMANA

EDITAL DE ChAMADA DA SOCIEDADE CIvIL  
PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A 
GESTÃO 2014/2015 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDA-
MONHANGABA.
 O CMAS – Conselho Municipal da Assistência Social de Pindamonhangaba na pessoa de 
sua Presidente, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal 3.199/96, bem 
como diretrizes aprovadas em reunião ordinária, no dia 09/10/2013, convoca a Sociedade 
Civil, nos segmentos abaixo identificados e devidamente reconhecidos para o credenciamen-
to e inscrição de candidatos visando a participação na Assembléia para a Eleição dos Re-
presentantes da Sociedade Civil que deverão integrar o Conselho Municipal de Assistência 
Social, Gestão: 2014/2015, cujas normas são regidas pelo presente Edital.

REGIMENTO ELEITORAL
 Artigo 1°. Ficam convocados as Entidades e Organizações de Assistência Social, os Mo-
vimentos Sociais, comprovadamente domiciliados na Cidade de Pindamonhangaba, bem 
como os Conselhos e Sindicatos de classe, para votar e serem votados a uma das 14 (ca-
torze) vagas de representação da sociedade civil do CMAS de Pindamonhangaba, sendo 7 
(sete) vagas para titulares e 7 (sete) vagas para suplentes, seguindo consenso entre a esco-
lha do titular e suplente dentro de cada segmento representativo, nos termos deste Edital que 
acolhe o previsto no artigo 8º do Regimento Interno do CMAS, que diz: 
“Os representantes da Sociedade Civil serão indicados pelas entidades representativas dos 
segmentos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 3.199/96, em seu art. 3º, inciso I e II, convo-
cados através de oficio para que, cada segmento das entidades representativas, legalmente 
constituída em regular funcionamento, se reúna, escolhendo em consenso, o titular e o su-
plente, encaminhando as indicações ao Prefeito Municipal.
I - DA COMISSÃO ELEITORAL
Artigo 2º. São membros da Comissão Eleitoral conforme reunião ordinária do dia 9 de outu-
bro de 2013: Fernanda Maria Bondioli de Oliveira, Sonia Rejane de Campos e Maria Cristina 
Pereira da Luz.
Artigo 3º. As atribuições da comissão eleitoral são:
I - Homologação do credenciamento e cadastro dos candidatos de acordo com os critérios 
definidos neste regimento;
II - Organizar as listas de eleitores e validar as cédulas de votação;
III - Abrir e encerrar as votações no local de votação;
IV - Lavrar atas de abertura e encerramento da eleição;
V - Fornecer e organizar as listas de presença nas votações e sanar casos omissos deste 
edital;
VI - Homologar os formulários de inscrição e cadastramento de candidatos e eleitores;
VII - Fiscalizar o sistema de votação e apuração;
VIII - Fazer publicar os atos de suas Deliberações em Diário Oficial da Cidade ou Jornal de 
grande circulação.
II – DO CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, DOS MOVIMENTOS SOCIAIS, CONSELHOS E SINDICATOS E INDICAÇÃO DE 
SEUS REPRESENTANTES PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA
 Artigo 4º. O pedido de credenciamento das Entidades e Organizações de Assistência Social, 
dos Movimentos Sociais, dos Conselhos e Sindicatos, bem como de seus representantes 
para a assembléia será feito no protocolo da Prefeitura Municipal à Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, nº 1400, Centro, respeitando seus dias e horários de funcionamento no perí-
odo 15 A 31 DE OUTUBRO DE 2013.
Parágrafo Único: Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Comissão Elei-
toral.
Artigo 5°. As Entidades e Organizações de Assistência Social, os Movimentos Sociais, os 
Conselhos e Sindicatos deverão demonstrar no momento da sua inscrição:
I – Para Entidades e Organizações de Assistência Social:
Ficha de inscrição (conforme modelo a ser retirado no Setor Executivo dos Conselhos Mu-
nicipais, à Rua Euclides Figueiredo, 94, Cardoso, respeitando seus dias e horários de fun-
cionamento)
Copia do registro no CMAS
II – Para Movimentos Sociais, Conselhos e Sindicatos:
Ficha de Inscrição (conforme modelo a ser retirado no Setor Executivo dos Conselhos Mu-
nicipais, à Rua Euclides Figueiredo, 94, Cardoso, respeitando seus dias e horários de fun-
cionamento)
Comprovação de existência (CNPJ)
Ata de eleição de diretoria atual
Parágrafo 1º - Consideram-se entidades e organizações de Assistência Social, aquelas que 
prestam, sem fins lucrativos, atendimento à população necessitada, conforme estabelece o 
Art. 3º da LOAS, alterado pela Lei Federal n. 12435/2011.
Parágrafo 2º - As entidades e organizações de Assistência Social para se inscreverem 
deverão atender aos seguintes segmentos, conforme Art. 3º, inciso II da Lei Municipal 
n.3199/1996:
• instituições de atendimento à criança e ou adolescente;
• instituições de atendimento ou associações de pessoas com deficiência;
• instituições de atendimento a idosos;
• instituições de atendimento à família.
Parágrafo 3º - Os Movimentos sociais, Conselhos e Sindicatos, para se inscreverem deverão 
atender aos segmentos descritos no Art. 3º, inciso II, alíneas “d”, “f” e “g”, da Lei Municipal 
n.3199/1996:
 III- DOS PRAZOS RECURSAIS DO CREDENCIAMENTO
Artigo 6º. A Comissão Eleitoral publicará a lista dos credenciados deferidos, bem como a 
relação de indeferimento até o dia 5 DE NOVEMBRO DE 2013.
Artigo 7º. O prazo para o protocolo de recurso para impugnação da negativa dos Credencia-
dos será de 06 (seis dias úteis), após a publicação no Diário Oficial da Cidade ou Jornal de 
grande circulação, ou seja, de 6 a 12 de novembro de 2013.
Parágrafo Único: Os Recursos deverão ser protocolados no Setor Executivo dos Conselhos 
Municipais, à Rua Euclides Figueiredo, 94, Cardoso, respeitando seus dias e horários de fun-
cionamento e serão julgados pela Comissão Eleitoral, devendo a decisão ser publicada no 
Diário Oficial da Cidade ou Jornal de grande circulação no dia 15 DE NOVEMBRO DE 2013.
IV - DOS CANDIDATOS
Artigo 8º. As candidaturas apresentadas pelas Entidades e organizações de Assistência So-
cial, os Movimentos Sociais, os Conselhos e Sindicatos credenciados farão o candidato, 
necessariamente, o seu representante no CMAS, Gestão: 2014/2015.
Artigo 9º. As Entidades e as organizações de Assistência Social, os Movimentos Sociais, os 
Conselhos e Sindicatos indicarão até dois representantes.
V - DA ELEIÇÃO
Artigo 10. A Eleição dos Conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 26 DE NO-
VEMBRO DE 2013, às 17h00, no Auditório da Prefeitura Municipal.
Artigo 11. Participarão da eleição os candidatos e eleitores com seus cadastramentos e ins-
crições devidamente deferidos pela Comissão Eleitoral.
Parágrafo único: Ante as normas e artigos acima apresentados, entendem-se preclusos 
qualquer manifestação que vise qualquer impugnação relacionada à candidatura e/ou repre-
sentação no momento da assembléia.
Artigo 12 – Cada Entidade e organização de Assistência Social, Movimentos Sociais, Con-
selhos e Sindicatos, poderão votar através de seus representantes/candidatos em até duas 
representações dos segmentos inscritos, se houver, e em cédula especifica distribuída pela 
Comissão de Eleição.
VI - DA APURAÇÃO
Artigo 13 - A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação.
Parágrafo Primeiro - O critério de desempate deverá ser pela maior idade do candidato.
Parágrafo segundo - O quadro dos resultados será divulgado imediatamente, respeitando a 
ordem de votação.
VII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 14. O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo eleitoral com a divul-
gação do edital, prazos e formas de acesso.
Artigo 15. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resultados 
e será dada posse no dia 20 DE DEZEMBRO DE 2013 aos novos Conselheiros onde será 
realizada a eleição da diretoria, logo após a posse da mesma, no Auditório da Prefeitura.
Artigo 16. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral nos termos da Lei.

Carmem Silvia de Paula Alves
Presidente

RESUMO DAS DATAS
Aprovação do Edital 9 DE OUTUBRO DE 2013

Publicação do Edital  15 DE OUTUBRO DE 2013

Credenciamento para a Assembléia 15 A 31 DE OUTUBRO DE 2013

Publicação da lista dos inscritos habilitados  5 DE NOVEMBRO DE 2013

Prazo recursal 6 A 12 DE NOVEMBRO DE 2013

Publicação do resultado dos recursos 15 DE NOVEMBRO DE 2013

Assembléia para a Eleição 26 DE NOVEMBRO DE 2013

Posse dos eleitos e eleição da diretoria – Gestão 
2014/2015

20 DE DEZEMBRO DE 2013

EDITAL / CONvITE

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba através da Secretaria de Planejamento e 
Departamento de Planejamento, vem por meio deste, convidar as Autoridades, Entidades 
Representativas e os Munícipes em geral para a Audiência Pública de apresentação da pro-
posta de alterações no Zoneamento Municipal, Lei Complementar nº 03 de 10 de outubro de 
2006, que se realizará no dia 1º de novembro de 2013, às 10 horas, no Auditório da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, sito à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso nº 1400 – bairro 
Alto Cardoso.
Pindamonhangaba, 8 de outubro de 2013.

vito Ardito Lerario 
Prefeito Municipal

Elisa Arai Sato
Diretora do Departamento de Planejamento

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
Departamento de Administração – Fiscalização de Posturas

Licença Especial Para Festividades Natalinas
Data da entrada no protocolo: 14 de outubro a 01 de novembro de 2013
Data da entrega das licenças: 25 a 29 de novembro de 2013
O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido de xerox do RG, CPF 
e comprovante de endereço do município de Pindamonhangaba. As vagas serão concedidas 
através de sorteio.
Não haverá prorrogação de prazo para as inscrições.

EDITAL DE CONvOCAÇÃO
EDITAL DE CONvOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA gERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIvA, CONSE-
LhO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELhO FISCAL DA APAE DE PINDAMONhANgABA
A APAE de Pindamonhangaba, com sede nesta cidade, na Rua José de Oliveira, nº 55, bairro Crispim, através de sua Diretoria 
Executiva, devidamente representada por sua Presidente Sra. Maria Giovana do Amaral, CONVOCA através do presente edital, 
todos os associados especiais e contribuintes da APAE, para Assembléia Geral Ordinária, que será realizada na sede da APAE, às 
19 horas, do dia 19 de novembro de 2013, com a seguinte ordem do dia:
1-Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2011/2013.
2- Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2011/2013, mediante parecer do Conselho Fiscal.
3- Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da APAE de Pindamonhangaba, em cumprimento ao 
disposto no artigo 25, inciso III e artigo 26 do novo Estatuto padrão da APAE de Pindamonhangaba.
4- A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da APAE até 20 (vinte) dias antes da eleição, que se realizará 
dentre as chapas devidamente inscritas e homologadas pela comissão eleitoral (art. 58, inciso I, do novo Estatuto padrão das APAES).
5- Somente poderão integrar as chapas os associados especiais que comprovem a matrícula e a frequência regular há 
pelo menos 1 (um) ano nos programas de atendimento da APAE, e os associados contribuintes, exigindo-se, destes, se-
rem associados da APAE há, no mínimo, 1 (um) ano, estarem quites com suas obrigações sociais e financeiras, e terem, 
preferencialmente, experiência diretiva no Movimento Apaeano (art. 58, inciso II, do novo Estatuto padrão das APAES).
6- É vedada a participação de funcionários da APAE na Diretoria Executiva, no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, com 
vínculo empregatício direto ou indireto (art. 58, inciso VI, do novo Estatuto padrão das APAES).
7- A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19 horas, com a presença da maioria dos associados e, em segunda con-
vocação, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quórum especial (art.24, §2º, do novo Estatuto padrão das APAES).
 Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2013.     Maria giovana do Amaral

Missão: “Prevenir a deficiência, capacitar e integrar a pessoa com deficiência à sociedade”.
Visite nosso site: Home Page: www.pindamonhangaba.apaebrasil.org.br /E-mail: apaepinda@terra.com.br

LICENÇA DA CETESB
BASELL POLIOLEFINAS LTDA. torna publico que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de 
Operação Nº 3004157, válida até 01/10/2015, para Resinas Termoplásticas, fabricação de, sito à Av. 
Julio de Paula Claro, 687, DISTRITO INDUSTRIAL DO FEITAL, PINDAMONHANBAGABA / SP. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
hOMOLOgAÇÃO

PREgÃO Nº. 093/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 93/13, que cuida de “Contratação de empresa especia-
lizada, para prestação de serviços de assistência técnica e manutenção corretiva, em siste-
mas de telefonia PABX da marca INTELBRAS, modelo corp 16000, corp 8000, corp 6000, 
modulare i, VM 3000, 6020 e 4015, sem fornecimento de qualquer peça e/ou componentes 
da central telefônica pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior com base na 
análise técnica do Departamento de Informática e no parecer da Secretaria de Assuntos Jurí-
dicos, nega-se provimento ao recurso interposto pela empresa José Claudio de Godoi Pinda 
ME (proc. ext. 23979 de 11/09/13), e mantém sua inabilitação. E HOMOLOGA e ADJUDICA 
o procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): E-Max Serviços de Gestão 
em Telecomunicações Ltda. (01). 
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2013.

“...TE QUERIA TODA MINHA, minha, minha, quando tua pele era fresca qual 
brisa da madrugada... Te queria toda minha, minha, minha, quando teu corpo era ainda 
a minha única estrada........” – Júlio Iglesias

DIVULGUE GRATUITAMENTE a agenda de sua casa noturna. Envie para o 
e-mail   joao.ouverney@terra.com.br

ALOHA MUSIC BAR Tremembé: 18/10 (sexta) – Festa do Semáforo. Mc 
Nego Blue . Elas vip até 0h. Ingressos à venda em Pinda na loja Neto Jeans

ARENA 101 Pinda:  19/10 (sábado) – Balada Classe A. Sorteio de uma Merce-
des. Higor Rocha, e Matheus Minas e Leandro. Elas vip até 1h.

26/10 (sábado) – Arenabeerfest. Bandas Dallas e Arena.
www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776.  Bairro 

Marçon, 4.900
BOTECO DO GOL Taubaté: 19/10 (sábado) – Noite do Combo. H’Lera. Pa-

gode, sertanejo e funk ostentação. Tel (12) 97815-1645. Av. Sta. Luíza de Marilac, 
1.661, Vila são José

CASARÃO ROSEIRA – Toda quinta-feira, baladas em dois ambientes.  Djs 
Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até 23h. Estrada Roseira-Aparecida

CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado iní-
cio 18h. 26/10 – Anjinho do Vale & Josy Mattos. Av. Abel Corrêa Guimarães, bairro 
Vila Rica

CERVEJARIA DO GORDO Lorena  -   19/10 (sábado) – Racionais MC’S. 
www.cervejariadogordo.com.br 

CHÁCARA BELO SOL Taubaté: 19/10 (sábado 21h) – 2ª Noite Nordestina. 
Shows com Trio Nordestino e Anjinho do Vale e Josy Mattos. Tel (12) 3011-1630, 
99747-6160 e 99773-4502. Rua Caminho das Amoreiras, 91, Quinta das Flores, bair-
ro Estoril

CHICK NA ROÇA Taubaté: 20/10 (domingo 21h) -  Festa de aniversário. An-
derson & Rafael, 8 Segundos e mais seis bandas (Brete, Arena, Talis & Welinton, 
Rodeio, Dallas e Garotos do Valle. Estrada do Barreiro.

CHICKEN BEER Tremembé:  Toda quinta – Sertanejo ao vivo. 8/11 (sexta) – 
Karaokê com banda, inauguraçaão. Sorteio de brindes aos melhores cantores. 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 este mês: 20/10 (domingo) - Banda Gold. Tel (12) 3642-2087

CLUBE DO LAZER Taubaté: Quarta-Feira - 23/10 – Anjinho do Vale. Domin-
go - 20/10 – Banda Nova Tropical – SP. 27/10 – A Magia do Som – SP (Baile dos 
Aniversariantes). 17/11 (domingo) - Baile do Hawai -  Banda Garcia

CLUBE DO VAQUEIRO Roseira:  Balada sertaneja todo sábado. Elas free até 
0h. SP-62, 2.400, estrada Pinda-Roseira

CLUBE DOS SUBTENENTES e Sargentos Taubaté: 25/10 (sexta 21h) – Con-
tos Macabros.  Prêmios às melhores fantasias. Convite antecipado R$20,00. Tel (12) 
98115-2791 e 99121-4321. Rua Xv de Novembro, 653

CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé  “Creix”: 19/10 – Banda 3 Corações. 
26/10 – Banda Gold. A direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pin-
da) toda sexta-feira, 22h, com canja à 1h.  Tel (12) 3674-2413

CROZARIOL Tremembé: 18/10 (sexta) –  Prévia da Noite do Adesivo. Banda 
Jack Steel. E vem aí a Noite do Adesivo: Banda Rodeio e Eduardo Reys. 1/11 (sexta) 
– Rio Negro & Solimões. Talis E Welinton, Banda Arena e Djs

ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava: 18/10 (sexta) –Bandas Brete e 
Rodrigo & Santa Fé. 25/10 (sábado) – João Neto & Frederico

FERROVIÁRIA Pinda – Forró no deck da piscina toda sexta-feira  às 20h30. 
18/10 (sexta) – Bruno & Hyago. 25 (sexta) – Sincronia do Forró. 1/11 (sexta) – César 
& Maycon. Associado em dia pode retirar dois convites na secretaria.Te. (12) 2126-
4444

MANGUEIRÃO Pinda: 18/10 (sexta) – Baile animado pela Banda Gold. Toda 
sexta-feira,  22h,o melhor forró da região. Tel (12) 9174-0026

MARINELLI’HALL Pinda: 25/10 (sexta) – Baile do Halloween. Banda Opus. 
Benefício do GAPC (Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer). Colaboração R$ 30,00

MUTLEY Taubaté: 18/10 (sexta) – Bela Cruela. 19 (sábado) –  Banda Serial 
Funkers. Double de Sminof. Tel (12) 3632-5540

ÓBVIO CHOPERIA 18 (sexta) – Banda Bellatour. 19 (sábado) – Tributo a 
Charlie Brown. Banda Bocas Ordinárias. Abertura Banda DZ6. 20  (domingo) – Sun-
day Day Light. Girop Robô. H R$ 8 e M R$ 5

PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – Baile Quinta Nobre toda última quin-
ta-feira do mês. Grupo Charles Anjo 45 e convidados. (12) 3642-8599 e 3522-5356. 
Site www.paineirasclube.com.br

PINDABAR Pindamonhangaba: SEXTA - 18/10 (sexta) – Sou Muleke, Nota 
Samba e Sedusamba. 25 (sexta) – Novo Skma. DOMINGO - 20/10 – Trato Fino. 
27– Ed +. SÁBADO -  26/10 – Festa à Fantasia (A volta dos mortos vivos). Melhor 
dos anos 80 e 90. Ingressos limitados. Banda 1.000 Volts, Som Titanic e Djs Marcelo 
Ratto e Adriano K. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher.  Tel (12) 3527-0510 /  97814-
4029 e 99749-8126. www.pindabar.com

RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 18/10 (sexta) – Não informado.
25/10 (sexta) – Halloween. Banda 8 Segundos e Grupos Batuque Geral e Tekatê. 

14/11 (sábado) – Show das Poderosas, com Annita
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 19 (sábado) – Zé Luis. 24 

– Marron. 26 – Miranda & Souza  Neto (Leões do Vale). Tel.  (12) 3648-4036 e 
9775-038

RECINTO SÃO VITO Moreira César: 16/11 (sábado) – Festa de 1º ano do Gru-
po Sedusamba. Participação do Grupo Nota Samba. Tel (12) 98824-4615, 99158-
9075 e 99173-8234

RESTAURANTE COLMÉIA Pinda: 26/10 (sábado) – Baile Gaúcho. Luizinho 
Gaúcho & Priscila. 30/11 (sábado) – Baile de Fim de Ano. Tel (12) 3642-2120. www.
restaurantecolmeia.com.br

VILLA SERTANEJA São José: 18/10 (SEXTA)  - Banda 8 Segundos (Noite do 
Vira latas. Vire uma lata em 8 segundos e ganhe mais 8).  25 – Rodrigo & Santa Fé, e 
Talis e Welinton. 25/10 (SEXTA) – Talis & Welinton, e Fernando & Santa Fé. 19/10 
(SÁBADO) – Noite do Escorrega. Mc Taurapi e Mc 2 . Fazenda Brumado

Pagodão do Vila
WILSON E WASHINGTON: Agenda de bailes e shows em outubro:
18 - Sexta-feira- Columbia Cachoeira Paulista (Wilson e Washington). 19- Sá-

bado - Satélite SJC (Washington dos Teclados). 20- Domingo- Mensageiro Taubaté 
(Washington dos Teclados). Tel (12) 3648-4036 e 9775-0389

MARQUINhO DA OvER 
DANCE, quem se lem-
bra dele? Alegrou mi-
lhares de pessoas com 
suas danceterias nos 
anos 80/90, inclusive a 
famosa Overdance no 
Clube dos Oficiais, que 
lhe rendeu o apelido. 
Atualmente ainda con-
tinua sendo um “expert“ 
em som, prestando ser-
viços à Ferroviária. Na 
foto, Marquinho e au-
xiliar Jeferson, durante 
festa do Dia das Crian-
ças na Ferrô.

 CONVOCAÇÃO 

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SALDANHA

Com a aprovação de V.Sª no concurso público 01/2010, CONVOCAMOS-LHE  a  comparecer na sede da 
Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça, dia  30 de 
outubro, quarta- feira, as 09h00, com os documentos abaixo.

Apresentar xerox legível, bem como os originais para conferência, da seguinte documentação:
• CPF/MF.
• RG.
• Título de Eleitor.
• PIS / PASEP.
• Comprovantes de votação na última eleição (1º e 2º turno) ou Certidão do Cartório

Eleitoral comprovando estar quite com a Justiça Eleitoral.
• Comprovante de endereço (conta de luz ou de telefone, recente).
• Certidão de nascimento ou casamento. Em caso de separação judicial apresentar certidão 

averbada.
• Certidão de nascimentos dos filhos.
• RG e CPF/MF do cônjuge.
• Comprovante de escolaridade exigida pelo edital.
• Certificado Militar

Apresentar  originais da seguinte documentação:
• Comprovante da experiência exigida pelo edital.
• Carteira de Trabalho.
• 01 foto 3x4 (recente).
• Certidão negativa de  antecedentes criminais, emitida pelo setor competente da Comarca (fórum)

da residência do candidato.
• Atestado de Antecedentes Criminais.
• Declaração de bens do aprovado e de seu cônjuge.
• Para o candidato que foi servidor de Órgão Público ( Federal, Estadual ou  Municipal), de 

empresa pública, autarquia ou sociedade de economia mista,  apresentar declaração em que 
conste o cargo/função exercida, data de entrada e desligamento, informando não ter sido 
demitido por justa causa ou a bem do serviço público.

Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2013.

SUSANA TELLES MACIEL SAMPAIO
Diretora Administrativa

Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça

Pindamonhangaba – SP – CEP 12400-900 – Telefone: 12 – 3644-2250 – http://www.camarapinda.sp.gov.br
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AltAir FernAndes
O jornal Tribuna do Nor-

te, enquanto valioso arquivo 
histórico e fonte para se pes-
quisar os acontecimentos da 
cidade ao longo das décadas, 
deixa registrado nessa edição 
aquilo que os articulistas de 
outros tempos denomina-
vam: “ecos”, quando comen-
tavam um evento importante 
ocorrido no município. No 
caso em especial os ecos se 
referem ao Sesquicentenário 
de Athayde Marcondes.

Com a participação da 
Prefeitura, por intermédio de 
suas respectivas  secretarias 
e departamentos de serviços, 
foi atendida a solicitação do 
pindamonhagabense neto do 
dinâmico Athayde, o publi-
citário José Luiz Gândara, 
identificado pelos amigos da 
Pinda de sua juventude pelo 
apelido de ‘Assaz’. Em nome 
das famílias descendentes da-
quele que  tanto fez em favor 
desta terra que um dia abra-
çou como um filho abraça a 
mãe que o adota,  José Luiz 
pensou em comemorarmos a 
histórica data com festivida-
des  à altura dos feitos de seu 
avô. E foram.

Os cento e cinquenta 
anos do nascimento de José 
Athayde Marcondes, vindo 
ao plano terreno no dia 11 de 
outubro de 1863, em Tauba-
té, filho de  Luiz Lemes Mar-
condes do Prado e Marianna 
Marcondes do Prado, come-
çaram a ser comemorados no 
dia 10 de outubro, em sessão 
solene conjunta da Câmara 
Municipal, atualmente pre-
sidida pelo vereador Ricardo 
Piorino, e a APL –Academia 
Pindamonhangabense de Le-
tras, presidida por Alberto 
Santiago. A solenidade foi 
realizada no Museu Históri-
co e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina, com  
palestra sobre a vida e obra 
de Athayde, pelo José Luiz, 
e honraria concedida ao jor-
nalista da Tribuna do Norte 
(autor desta página de histó-
ria de Pindamonhangaba).

Na manhã seguinte, data 
magna de Athayde, houve 
visita ao túmulo do historia-
dor no cemitério municipal. 
Algumas horas depois, com 
a presença de populares e 
autoridade locais, entre elas 
o prefeito Vito Ardito e o 
vereador José Carlos Gomes 
(representando o presiden-
te da Câmara) e familiares 
do historiador, aconteceu a 
reinauguração do busto de 
Athayde na praça. O monu-
mento ao mestre retornou ao 
local onde havia sido insta-
lado quando se comemorou 
o primeiro centenário de seu 
nascimento,  no “Jardim da 
Cascata”, como era deno-
minada a praça Monsenhor 
Marcondes, mais precisa-
mente no local fronteiriço à 

Comemorado o Sesquicentenário de Athayde Marcondes

gruta (cascata) artisticamen-
te confeccionada, segundo o 
próprio Athayde Marcondes 
em “Pindamonhangaba Atra-
vés de Dois e Meio Séculos, 
pelo estucador Joaquim Bar-
budo (não menciona a data). 
Aqui é oportuno mencionar 
que na recolocação do bus-
to, no interior de sua base 
foi colocada uma cápsula do 
tempo contendo um pendrive 
com dados históricos sobre 
Athayde e exemplares de jor-
nais atuais, inclusive o jornal 
Tribunado Norte.  

O pronunciamento  
de ‘Assaz’ 

Não sabemos a origem do 
apelido de José Luiz, mas se-
gundo o etimologista Iba Men-
des, a palavra ‘assaz’ significa 
bastante, suficientemente, e às 
vezes muito. E o pronuncia-
mento feito por ele, entre os 
demais feitos na praça naquela 
data festiva (não temos cópia 
dos improvisos)  foi bastante 
significativo. Para que sirva 
a pesquisadores de nossa rica 
história em tempos posterio-
res, o discurso fica também 
registrado nesta página:

“Sesquicentenário de 
nascimento de Athayde 

Marcondes!
Pindamonhangaba se en-

galana, comemora e rende 

homenagens a seu filho ado-
tivo, o mais pindamonhan-
gabense dos taubateanos 
nascidos nestas plagas, nesta 
data fundamental para a sua 
história.

Um busto em praça públi-
ca é a forma mais expressiva 
de reconhecimento ao gran-
de valor do homenageado e a 
grandeza da sua vasta obra.

Athayde Marcondes, fer-
renho abolicionista e repu-
blicano convicto, foi um ba-
talhador incansável em prol 
das causas nobres e dignas 
além de defensor apaixona-
do da riqueza histórica de 
Pindamonhangaba e do seu 
povo!

Foi e ainda é, sem a me-
nor sombra de dúvidas o seu 
Historiador Maior posto que 
sua monumental obra, Pin-
damonhangaba Através de 
Dois e Meio Séculos, erguida 
em solo fértil e sólidas funda-
ções, construiu o grande edi-
fício histórico da Princesa 
do Norte eternizando a nossa 
história e alçando-o ao pan-
teão dos áulicos guardiões 
da nossa cultura, história e 
suas tradições!

Seu grande desejo era 
que esta rica história de Pin-
damonhangaba fosse divul-
gada, discutida e servisse de 

referencial para as futuras 
gerações, como exemplo de 
patriotismo e profundo res-
peito aos seus valores, ex-
pressos na sua bandeira e no 
seu brasão.

“Que monumento erguer 
à nossa terra” nas palavras 
do Barão Homem de Mello!

Na Tribuna do Norte, um 
dos mais antigos jornais do 
Brasil, do qual foi redator e 
também proprietário, deixou 
escritos veemente em defesa 
dos cidadãos desta terra roxa 
do talento e da aptidão  nas 
palavras de Monteiro Lobato.

Athayde Marcondes amou 
de maneira incondicional a 
Princesa do Norte, feliz de-
nominação dada pelo poeta 
Emílio Zaluar em 1860, e esta 
paixão foi chama ardente que 
ele perpetuou sob as mais di-
ferentes formas em especial 
no lirismo das suas poesias!

‘Só se constrói o futuro 
conhecendo o passado, pois 
ele nos cobra e impõe res-
ponsabilidades com as pró-
ximas gerações’!

Seu grande legado – a 
paixão por esta amada 
terra de Bicudo Leme – se 
perpetua no granito e no 
bronze do seu busto que 
hoje volta ao seu lugar de 
origem!

Neste momento, em nome 
da família de Athayde, ex-
presso os mais profundos 
agradecimentos ao povo de 
Pindamonhangaba na pes-
soa do seu ilustre prefeito, 
dr. Vito Ardito Lerario que 
não hesitou um instante em 
aprovar a proposta destas 
comemorações que apresen-
tei no início deste ano. 

Estes agradecimentos se 
estendem às equipes ope-
racionais da Prefeitura que 
não mediram esforços para 
levar a cabo a missão de im-
plementar na prática todo o 
planejado que nos permitiu 
comemorar de forma exitosa 
no dia de hoje.

Hoje estamos iniciando o 
ANO ATHAYDE MARCON-
DES também acolhido pelo 
ilustríssimo senhor prefeito 

e que durará até o dia 11 
de outubro de 2014 e cuja 
condução estará a cargo da 
Secretaria da Educação e 
Cultura. Serão 364 dias de 
comemorações.

Causa-nos enorme ale-
gria saber que nossa pro-
posta de programação terá 
continuidade através de 
múltiplas atividades não só 
na rede escolar municipal, 
estadual e particular onde 
acontecerão, por exemplo, 
concursos de monogra-
fias sobre a vida e obra de 
Athayde, mas também nas 
bibliotecas públicas, em ex-
posições no Museu Históri-
co e Pedagógico D. Pedro I 
e Dona Leopoldina.

Athayde Marcondes Ofe-
receu, Dedicou e Consagrou 
sua vida a esta terra que o 
acolheu de braços abertos e 
na qual ele “dorme” o sono 
eterno no Campo Santo des-
ta cidade!

Que ele esteja a contem-
plar a Face do Senhor!

Muito obrigado”

Solenidade de inauguração do busto em 29 de dezembro de 1963, na “Praça da Cascata”; a reinauguração em 11 de outubro de 2013, no mesmo local

À esquerda, o descerramento do busto pela filha do homenageado, Maria Beatriz 
de Athayde Bottiglieri e o prefeito na época, Manoel Ribeiro, em 1963; acima, 
o descerramento na reinauguração, tendo participado: prefeito Vito Ardito, 
vereador Cal, ‘presidente de honra’ da APL Francisco Piorino Filho; general 
Ubiratan Athayde Marcondes e José Luiz Gândara, descendentes de Athayde. 
Observação oportuna: no descerramento do busto (acima), José Luiz (último à 
direita) ocupou  lugar semelhante ao ocupado por sua mãe, dona Maria Beatriz 
Athayde Bottiglieri, na solenidade ocorrida há 50 anos

Aspecto da praça em 1963, com o busto em frente ao coreto

Cinco décadas depois, o monumento a José Athayde Marcondes retorna ao local 
de origem na histórica e bela “Praça da Cascata”
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 Só desperta paixão por aprender 
quem tem paixão por ensinar’

Esta frase de Paulo Freire resu-
me bem a nossa reportagem especial 
pelo Dia do Professor, comemorado 
na terça-feira (15). Nem sempre reco-
nhecidos, esses profi ssionais são fun-

‘
Viviane Botelho é profes-

sora e escolheu essa pro-
fi ssão por achar que esse 

é o melhor caminho para mul-
tiplicar. Muito além do conheci-
mento acadêmico, Viviane tem 
o ideal de transmitir informação 
e consciência sobre inclusão 
social para seus alunos.

Atualmente atuando como 
professora interlocutora no En-
sino Médio da Escola Estadual 
Alfredo Pujol, Viviane não tinha 
o sonho de lecionar. Ela preten-
dia ser psicóloga, mas há cerca 
de 15 anos conheceu um rapaz 
surdo na igreja que frequenta-
va. “Ele começou a ir à igreja, 
mas ninguém interagia com 
ele, porque ele não ouvia e as 
pessoas não sabiam se comuni-
car. Me aproximei e comecei a 
conversar com ele por mímica 
ou leitura labial, que ele fazia 
muito bem”, relembra ela.

Aos poucos, Viviane foi se 
interessando pela comunica-

Muitas pessoas já sabem o que 
vão ser desde pequenos. Outras, 

decidem às vésperas da inscrição 
para o vestibular. Desde pequeno 
Eduardo Hidenori Enari imaginava 
como seria sua vida se fosse profes-
sor, mas seguir a carreira nunca foi 
sua prioridade. Entretanto, o que era 
uma suposição acabou acontecendo.

Ele tem 42 anos é bacharel em 
computação científi ca. Atualmente, 
além de atuar em sala de aula, ele 
atua como diretor-presidente da Fa-
peti - Fundação de Apoio à Pesquisa, 
Tecnologia e Inovação da Universida-
de de Taubaté.

Sua primeira vez em sala de aula 
aconteceu na década de 80, quan-
do fazia um curso de informática e, 
devido aos esforços, os donos da 
instituição responsável o convidaram 
para monitoria. Já como professor 
universitário, a oportunidade surgiu 
em 2000, enquanto fazia mestrado 
no Inpe e fi cou sabendo de uma vaga 
para lecionar na Unitau - Universida-
de de Taubaté. Enari foi aceito para a 
vaga e iniciou como professor univer-
sitário, onde continua até hoje.

“Quando iniciei na sala de aula, 
eu estava com a cabeça muito focada 
em conhecimento devido ao douto-
rado e trabalho. Acabei aplicando na 
sala de aula vários valores que eu 
usava na minha vida. Sempre tive 
uma postura rigorosa em relação a 
eles, mas como eu também me co-
brava, isso foi criando um grande laço 
de confi ança”, comenta.

Enari sempre se preocupa em 
conseguir extrair o melhor do aluno, 
e auxiliar, seja fi cando após o horário, 
ou seja oferecendo uma conversa, 
pois seu objetivo é sempre vê-los 
aprender. “Eu procurava atender 
aos alunos, principalmente os mais 
fracos, para suprir as difi culdades 
que eu encarava como minha 
responsabilidade e não deles”, 
relembra. Mas confessa: cada 
primeira aula, inevitavelmente, 
provoca um ‘frio na barriga’, e 

Ensinar para multiplicar cidadania   O ensino e uma troca de limitacoes

Viviane e seus alunos apresentaram coral em Libras em evento 
comemorativo ao “Dia Internacional do Defi ciente Auditivo Eduardo Enari e seus alunos: uma relação de confi ança e amizade

Arquivo pessoal 

‘

‘

ção especial e começou a fazer 
pesquisas sobre Libras – Língua 
Brasileira de Sinais. Ao mesmo 
tempo, através do primeiro 
amigo, ela foi apresentada a 
outros defi cientes auditivos, 
que também passaram a ir aos 
cultos na igreja. “Com o que eu 
aprendi, passei a ser intérpre-
te deles na igreja. Daí outros 
jovens também quiseram 
aprender e eu comecei  ensinar 
Libras para eles”.

Foi assim que Viviane desco-
briu sua vocação para ensinar. 
De lá pra cá ela cursou Letras, 
Psicopedagogia e fez uma pós- 
graduação em Libras. A partir 
de 2010, as escolas públicas, 
que tinham salas especiais para 
defi cientes auditivos, mudaram 
a metodologia e começaram a 
contratar professores interlocu-
tores para acompanhar esses 
alunos junto às salas conven-
cionais. “Foi um grande passo, 
porque antes o que era para ser 

inclusão acabava por segregar 
esses alunos. Com a mudança 
eu passei a atuar como essa 
ponte entre o aluno surdo, os 
outros professores e os colegas”.

Viviane conta que sua pre-
sença na sala de aula, acompa-
nhando seus alunos, acaba des-
pertando o interesse dos outros 
estudantes. “Eles fi cam curiosos, 
querem aprender Libras e a gen-
te acaba sempre desenvolvendo 
algum projeto extracurricular. 
Isso é fundamental, porque traz 
informação e conscientização 
para o grupo todo”, ressalta.

Para Viviane, a educação 
especial no Brasil caminha a 
passos lentos, mas há um hori-
zonte bem defi nido. “Se com-
pararmos a outros países mais 
desenvolvidos, ainda estamos 
atrasados, mas nota-se que há 
um esforço para atender a todos 
em igualdade e oferecer acesso 
à educação a todos”.

Neste cenário, a professora 
defi ne seu papel. 
“Ser professor 
é uma vocação. 
Quando falamos 
em educação 
especial isso 
vai mais além. 
Para mim, é um 
chamado, uma 
missão. Meu 
trabalho é olhar 
para meus alunos 
com amor e fazê-
-los perceber que 
são capazes tanto 
quanto qualquer 
outro aluno. E 
também mostrar 
essa capacidade a 
toda a sociedade. 
Não é só ensi-
nar. É estimular. 
É multiplicar a 
conscientização e 
a cidadania”.

Toda regra tem sua 
exceção. A maioria 
sabe que os textos 

jornalísticos são escritos 
em terceira pessoa. Mas 
dessa vez, abrirei uma 
exceção. Porque além de 
jornalista, eu sou a fonte.

Quem não se lembra 
da primeira professora? Eu 
me lembro muito bem da 
minha.

Ela ainda leciona na 
Rede Municipal de Ensino 
e é uma das mais antigas 
em atividade.

Benedita Magalhães 
Duque Escóssio traba-
lha há 35 anos na Rede 
Municipal de Ensino. Com 
57 anos de muita dispo-
sição, ela conta que não 
pensa em parar de le-
cionar. “Quero continuar. 
Até quando Deus me der 
forças eu vou, nem que 
for para ser voluntária”, 
afi rma.

Tudo começou quando, 
ainda jovem, tinha três 

opções de ensino superior 
para cursar, sendo que a 
primeira era pedagogia. 
Ela conta que tinha muita 
vontade de estudar, mas 
as condições fi nanceiras 
não ajudavam. Um amigo 
da família, Josias (Gaúcho) 
levava fascículos das ma-
térias de exatas e biológi-
cas para ela estudar. E foi 
ele também quem levou 
o jornal com a notícia da 
aprovação em terceiro 
lugar no vestibular.

“Eu gostava de cuidar 
de criança e dei sorte em 
passar no vestibular. Meu 
pai vendeu um terreno 
para custear meus estu-
dos. Deus ajuda em tudo e 
estende a mão para quem 
precisa”, garante.

Tia Benê, como é 
chamada, já lecionou em 
instituição particular, no Es-
tado e na Apae, lugar onde 
também aprendeu muito.

Em 1979, assumiu sua 
primeira sala sozinha, 

após fi car alguns anos es-
tagiando com a professora 
Gilda, que lhe forneceu 
muita bagagem e experi-
ência.

“Em todos esses anos, 
nunca tive vontade de de-
sistir. Já é de mim mesma. 
Falam que eu sou “cricri”, 
mas mesmo doente eu 
vou para a escola. Faço 
tudo por amor – a gente 
precisa de dinheiro, mas 
o mais importante é o 
amor”, revela.

O que não pode faltar 
na aula da Tia Benê? Con-
tar as novidades do fi m 
de semana às segundas-
-feiras e fazer a “chuva 
maravilha”, uma roda em 
que uma das crianças fi ca 
no centro e é elogiada 
pelos coleguinhas.

“Ser professor é tudo. 
Não tenho palavras. Eu 
gosto de ensinar, de estar 
junto. De cativar cada ser 
diferente que passa em 
nossa vida”, defi ne.

damentais na formação de todos nós.
Para homenagear nossos mestres, 

nesta edição vamos contar um pouco 
da trajetória de três professores da ci-
dade. 

Tia Benê, após 35 anos de profi s-
são, não esconde o brilho nos olhos 
ao falar de seus pequenos alunos. 

Viviane Botelho enxerga sua pro-
fi ssão como um “chamado” para dar 

voz a quem não pode ouvir.
Eduardo Enari defende que um 

bom professor precisa, além de ensi-
nar, aprender diariamente com seus 
alunos.

A primeira professora a gente nunca esquece

Profa Benê e seus alunos em passeio no zoológico

compara a experiência a uma estreia 
de peça de teatro, onde todos têm 
suas referências, mas você não 
conhece seus expectadores.

Atualmente, ele dá aulas para a 
turma do primeiro ano do curso de 
Análise e Desenvolvimento de Sis-
temas. “Na faculdade, eu sempre 
coloco como meta para mim e para 
os meus alunos que eles devem 
passar por aquela etapa porque ela 
irá mudar toda uma vida. É legal 
quando você percebe que o aluno 
sentiu sinceridade naquilo que você 
falou”. Mesmo passando por cir-
cunstâncias adversas, ele sempre 
fez questão de comparecer às au-
las, principalmente, devido ao com-
prometimento. Além disso, enfatiza 
que sua relação com os alunos é de 
muita transparência.

Em meio à conversa, o professor 
cita inúmeros casos de alunos que 
marcaram sua trajetória, abraçaram 
as oportunidades e hoje estão muito 
bem profi ssionalmente e na própria 
família. Exemplos de humanismo, de 

cumplicidade e amizade, que foram se 
criando dentro e fora de sala de aula. 

“Essa satisfação que fez com que, 
a cada ano, eu renovasse essa minha 
vontade de continuar sendo professor 
e o que eu faço de especial para rea-
lizar isso é ser eu mesmo. Em vários 
momentos já pensei em desistir. Não 
desisti por um motivo: porque eu ain-
da consigo dar aula. Como tenho ou-
tras funções além de dar aula, muitas 
vezes preciso virar a madrugada 
preparando-as ou corrigindo provas, 
Aí penso em desistir. Mas quando vol-
to para a sala de aula e me sinto ‘eu 
mesmo’ de novo, eu reencontro o que 
gosto de fazer e a vontade de parar 
de lecionar some”, confessa

Ele garante que se sente realiza-
do, principalmente quando vê, pelo 
aluno, que seu trabalho é reconhe-
cido, mesmo em um simples ‘muito 
obrigado’ que recebe dos estudantes.

Para ele, ser professor é uma pes-
soa que tenta conduzir pessoas. “É 
levar ao conhecimento de algo novo, 
a um mundo novo.”

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal 

TEXTOS: AIANDRA ALVES MARIANO E ANA CAMILA CAMPOS
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´

É o governo do estado trabalhando sÉrio nas estradas paulistas.

Além da nova pista, estão em construção novas pontes e cruzamentos.

O trevo de Santa Branca já foi entregue e o de Paraibuna está em fase final.

Até dezembro, os 49 quilômetros do Trecho de Planalto estarão concluídos. 

um grande esforço para proporcionar conforto e segurança para você que 
mora, trabalha ou passeia pela região.

duplicação
da tamoios
O Governo do Estado de São Paulo concluiu
21 km de duplicação da Rodovia dos Tamoios.
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Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Felipe César - FC

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

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

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

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

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

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia
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Vereador riCardo piorino e proFessor “Cesinha”
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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

Vereador 

roderley 

Miotto

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

O vereador 
Toninho da Far-
mácia  (PDT) 
aguarda um pa-
recer da Secre-
taria do Meio 
Ambiente sobre 
o lançamento de 
óleo queimado 
em uma valeta 
localizada no fi-
nal da rua Pedro 
Henrique Gon-
çalves, com a rua Manoel Jacinto Pereira, no bairro do Bosque. O 
vereador pede atenção também com a grande quantidade de garrafas 
plásticas que estão sendo jogadas nesta mesma valeta.

Limpeza de valeta
O vereador To-

ninho da Farmácia 
solicita com urgência 
a limpeza de uma va-
leta localizada na área 
verde da rua Felis-
bino de Almeida, no 
Residencial Crispim, 
pois a quantidade de 
garrafas plásticas com 
água parada que estão 
nesta valeta colocam  
em risco a saúde dos 
moradores devido 
os pernilongos que 
infestam o local.

Boca de Lobo
O vereador Toninho da Farmácia também solicita com urgencia, 

a limpeza de várias bocas de 
lobo na rua Guaratinguetá, 
no Crispim, próximo as 
residências nº 480 e outras. 
“Solicito esta limpeza antes 
da época das chuvas fortes, 
que começarão em breve, 
para não causar problemas 
aos moradores da região”, 
destaca o vereador Toninho 
da Farmácia.

No último dia 12 de 
outubro, sábado dia das 
crianças, o vereador Pro-
fessor Eric (PR) e demais 
autoridades do município 
estiveram presentes à 
inauguração da Praça do 
Jardim Azeredo. Através 
de uma Lei de autoria do 
Professor Eric - aprovada 
na Câmara e sancionada 
pelo prefeito - a denomina-
ção da praça homenageou 
seu aluno, que foi um 
“herói”: Nilson de Oliveira 
Junior, o “Bully”.

Durante o ato inaugural 
realizado na praça e que con-
tou com a presença dos pais, 
familiares e amigos do home-
nageado além da população do 
bairro, o vereador Professor 
Eric enfatizou: “o ato huma-
nitário da família do Nilson, 
que mesmo depois da vida, foi 
o primeiro em Pindamonhan-
gaba a doar e captar todos os 
seus órgãos dando hoje vida a 
muitas outras vidas”. Segundo 
o parlamentar, “o ato de inau-
guração foi muito importante 
e, no meio de tantas alegrias 
e lágrimas, o nome de Nilson 
de Oliveira Junior, o “Bully” 
foi perpetuado”. 

Taxistas de
Pindamonhangaba
Na última sessão ordinária, 

o vereador Professor Eric usou 
a tribuna oficial e apresentou 
um requerimento ao prefeito - 
que foi aprovado pelo plenário 

Toninho da Farmácia 
denuncia: “estão lançando óleo 
queimado em valeta do Bosque”

Vereador Professor Eric 
homenageia seu aluno, 
Nilson de Oliveira Jr. –“Bully”
Lei do vereador denominou praça no Loteamento 
Jardim azeredo, no distrito de moreira César

Vereador proFessor eriC ao lado da 
Mãe do hoMenageado, roseli e do pai, 
nilson de oliVeira na inauguração da 
praça no JardiM azeredo

-, pedindo que a Lei Federal 
sancionada pela Presidente 
Dilma, que permite a transfe-
rência da outorga dos taxistas 
para os herdeiros ou até mesmo 
para terceiros, seja respeitada 
em Pindamonhangaba. Na 
legislação atual, se um taxista, 
que sustenta sua família com 
seu oficio, perder a capacidade 
de dirigir por doença ou morte, 
tem que entregar sua licença 
para a prefeitura e sua família 
fica desamparada. “Isso é uma 
covardia contra os taxistas. Um 
dono de mercado, por exem-
plo, na mesma situação deixará 
seu comércio para a família 
explorar ou vender. Temos o 
aval da nossa Presidente Dilma 
e precisamos fazê-lo valer em 
nossa cidade. Peço ao prefeito 
que nos ajude a fazer justiça 
para os profissionais do taxi”, 
disse o Professor Eric. 

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) encaminhou na última 
Sessão Ordinária da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhan-
gaba, realizada no dia 14 de 
outubro, diversos requerimentos 
ao Poder Executivo, bem como 
às suas respectivas secretarias 
e departamentos, solicitando 
uma forte atenção ao bairro do 
Andrade.

“Tenho um vínculo e um cari-
nho muito grande pelo Andrade. 
Sei dos problemas enfrentados 
pelos moradores, e em conversa 
com a população amiga, me re-
lataram muitas outras situações 
graves e que precisamos rever-
ter”, conta o vereador Roderley 
Miotto.

O parlamentar reintera e 
evidencia no conteúdo dos 
requerimentos as necessidades 
de reparos e reformas em toda 
a estrutura do bairro, como por 
exemplo a abertura 
de mais bocas de 
lobo e a limpeza das 
já existentes, a ins-
talação de lombadas 
e sinalização viária 
para mais segurança 
da população e dos 
moradores, a retira-
da do asfalto velho 
existente nas ruas e 

O vereador Carlos Eduar-
do de Moura - Magrão (PPS) 
participou na manhã desta ter-
ça-feira, dia 15, na Faculdade 
Anhanguera, do II Encontro 
Semestral das Comissões 
Municipais de Emprego da 
Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba (RMVale). Entre 
outras finalidades, o encon-
tro serviu para capacitação 
da Comissão Municipal de 
Emprego – CME  de Pinda-
monhangaba. 

Participaram do evento, 
o Secretário do Emprego 
e Relações do Trabalho, 
Tadeu Moraes de Sousa; os 
Secretários de Planejamento 
e de Administração da Pre-
feitura e representantes do 
Sincomércio e do PAT de 
Pindamonhangaba. O objeti-
vo do encontro foi propiciar 
informações aos membros das 
comissões e representantes 
dos municípios para que, 
com isso, consigam elaborar 
os projetos e gerenciar as 

Magrão busca incentivos 
para geração de emprego 
e rendas no município

Comissões Municipais do 
Emprego. O encontro tratou 
sobre as políticas de geração 
de emprego, trabalho e ren-
da, da formulação de ações 
objetivas que minimizem 
os impactos de desemprego 
entre os trabalhadores ou para 
criar mecanismos visando 
melhorar a qualificação da 
mão-de-obra. “Vamos buscar 
parcerias e incentivar o muni-
cípio a firmar parcerias e pro-
gramas, buscando soluções 
para a geração de emprego e 
renda.  Queremos fazer isso 
através de diversas ações e 
programas disponíveis, tanto 
para o empreendedor, como 
é o caso do Banco do Povo 
Paulista, que oferece financia-
mentos para empreendedores 
como em outros programas 
voltados para orientação, 
qualificação e capacitação 
do trabalhador. É possível 
aumentar o nível do empre-
go em Pindamonhangaba”, 
conclui o vereador Magrão.

Vereador Magrão (o segundo da dir. para a esq.) aCoMpanhou e partiCipou dos 
trabalhos do ii enContro seMestral das CoMissões MuniCipais de eMprego da rMVale

Vereador Roderley 
Miotto quer mais 
atenção para o Andrade

o seu recapeamento, principal-
mente nas vias de maior fluxo 
de veículos, instalação de placas 
indicativas com o nome das ruas, 
cobertura da quadra de esportes, 
dentre outros.

O vereador pede ainda ao 
prefeito a realização de estudos 
para a construção de uma Uni-
dade Básica de Saúde (UBS), 
um Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) e um 
Centro Poliesportivo com quadra 
coberta, parquinho e piscina no 
bairro. 

“Deixo claro que estas obras 
são benefícios que vão atender 
toda a população e os moradores 
dos bairros circunvizinhos, como 
o Crispim, Bosque, Carangola e 
Santana”, destaca o vereador Ro-
derley Miotto, que aguarda um 
posicionamento do Executivo 
em resposta aos requerimentos 
enviados. 

O vereador Felipe César – 
FC (PMDB) enviou sugestão 
ao prefeito, através de Indica-
ção, em que solicita a criação 
da Secretaria da Agricultura 
em Pindamonhangaba. Em sua 
justificativa, o vereador alega 
que o senhor prefeito determi-
nou a transferência através de 
uma portaria, da Diretoria de 
Agricultura, que estava vincu-
lada à Secretaria de Indústria 
e Comércio, para a Secretaria 
de Governo e Integração, o que 
tem dificultado a tramitação dos 
projetos e execuções de ações 
vinculadas à Diretoria citada. 
Além do mais, a Diretoria de 
Agricultura e a Secretaria de 
Governo e Integração, estão em 
locais diferentes, fazendo com 
que os agricultores de nosso 
município passem por um ver-
dadeiro “pingue-pongue” para 
resolver as suas questões rurais. 
“Entendemos que desta forma, 
a criação de uma Secretaria 
específica vai melhorar toda a 

Felipe César – FC pede 
ao prefeito a criação da 
Secretaria da Agricultura

tratativa com relação à questão 
rural em nossa cidade, já que 
temos um polo regional da 
agricultura estadual situada em 
Pindamonhangaba, e o prefeito 

é rotulado, por raízes de família, 
à área rural”, enfatiza o vereador 
Felipe César – FC.

Redução da tarifa
do transporte coletivo
O vereador Felipe César – FC 

continua a reiterar para que o 
Executivo, adote medidas ime-
diatas com relação à redução da 
tarifa do transporte coletivo mu-
nicipal, baseada na desoneração 
do PIS e COFINS do transporte 
público, conforme Comunicado 
SDG nº 36/2013, datado de 27 de 
setembro de 2013, do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, 
onde faz um alerta a todos os 
municípios com relação a essas 
desonerações, com redução para 
alíquota 0%.

O vereador Felipe César 
– FC, vem insistindo com a 
atual administração há tempos, 
para que o valor da tarifa seja 
reduzida, porém até o presente 
momento o senhor prefeito nada 
fez, e nem mesmo mostrou boa 
vontade para atender a legislação 
federal, a Lei nº 12.860, de 11 de 
setembro de 2013, que reduziu 
as alíquotas com base na desone-
ração do PIS/PASEP e COFINS. 
A referida Lei, DETERMINA, 
aos órgãos jurisdicionados a 
necessidade de realizar revisão 
nos contratos afetados por esta 
alteração tributária, nos moldes 
do art. 65, § 5º da Lei Federal 
nº 8.666/93.

Baseado no comunicado do 
Tribunal de Contas, o vereador 
Felipe César – FC, quer que 
o Executivo faça a revisão da 
tarifa, cumprindo a Lei Federal. 
“Esperamos que agora com esta 
determinação, o prefeito tenha 
bom senso e atenda aos apelos 
da população, e reduza a tarifa 
do transporte público de nossa 
cidade”, destaca o vereador 
Felipe César – FC.

A Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba realizou na 
última terça-feira, dia 15, uma 
Sessão Solene em comemora-
ção ao Dia do Professor. Durante 
a solenidade, o Presidente do 
Legislativo, vereador Ricardo 
Piorino (PDT), aproveitou 
para destacar as atividades 
desenvolvidas pelo Professor 
César Augusto Castilho, que 
segundo o parlamentar, realiza 

Ricardo Piorino enaltece 
Professor “Cesinha”

“os trabaLhos desenvoLvidos por este

professor são dignos de reConheCimento”
Currículo
César Augusto Castilho é 

Licenciado em Educação Física 
pela Universidade de Taubaté 
e atualmente trabalha como 
preparador físico dos alunos da 
OFT (Original Football Train-
ning), onde foi o fundador e 
aplica o treinamento com base 
no método por ele desenvolvido 
com a experiência de jogador de 
futebol profissional da Socieda-

um “belíssimo trabalho em prol 
do esporte”. 

“O Professor Cesinha me-
rece todo nosso reconheci-
mento, pois as atividades que 
desenvolve junto ao esporte 
são de extrema importância, 
formando e integrando cida-
dãos à sociedade”, enalteceu 
Piorino. “A prática de ativida-
des esportivas envolve saúde, 
disciplina, lazer e muitas outras 
coisas; o Professor Cesinha está 
de parabéns”.

de Esportiva Palmeiras durante 
sete anos. 

Iniciou sua carreira como 
jogador de Futebol em Pin-
damonhangaba, passou por 
clubes como Nacional Atlético 
Clube SP e Esporte Clube de 
Taubaté, mas foi na equipe do 
Palmeiras que obteve grande 
reconhecimento.

Há nove anos coordena a 
Escolinha de Futebol do Palmei-
ras (Show de Bola Academia de 
Futebol) em Pindamonhangaba.
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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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

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
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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

VereAdor mArtim CesAr

VereAdor dr. mArCos Aurélio VillArdi
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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

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

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

VereAdor CAl 
quer A reAberturA 

do bAlneário 
“reino dAs 

águAs ClArAs” 

Foto: VAlenews.Com.br

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

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

ORDEM DO DIA

37ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a 
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo 

José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 
21 de outubro de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 113/2013, do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre o Plano Plurianual 2014/2017 do Município de 
Pindamonhangaba”.

Emenda n° 16/2013 – Emenda Modificativa n° 01 ao Projeto 
de Lei n° 113/2013, de autoria do Vereador Felipe César.
Emenda n° 17/2013 – Emenda Modificativa n° 02 ao Projeto 
de Lei n° 113/2013, de autoria do Vereador Felipe César.
Emenda n° 18/2013 – Emenda Modificativa n° 03 ao Projeto 
de Lei n° 113/2013, de autoria do Vereador Felipe César.

 Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

Obs.: Art. 256 do Regimento Interno: As sessões nas
quais se discutem as Leis Orçamentárias terão a 

Ordem do Dia preferencialmente reservada a 
essas matérias e o Expediente ficará reduzido 

a trinta minutos, contados do final da votação da Ata.

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) está 
solicitando a reabertura do 
Balneário “Reino das Águas 
Claras”, em Pindamonhanga-
ba. Cal pede ao Prefeito, ao 
Comtur (Conselho Municipal 
de Turismo), ao Governador 
do Estado - através da Estrada 
de Ferro de Campos de Jordão 
- que façam uma reunião para 
que agilizar a reabertura deste 
importante espaço do turismo 
regional.

O vereador Cal disse que 
“esse é um ponto turístico da 
nossa cidade muito visitado 
pela população de Pinda-
monhangaba e também por 
turistas de outras cidades”. 
Segundo o vereador, muitas 
pessoas estão vindo para 
conhecer o balneário e estão 
encontrando o ponto fechado.

Com a chegada do ve-
rão, a tendência é aumentar 
o número de munícipes e 
turistas que buscam o lazer 
e a beleza do local. “Por 
isso, estou solicitando, com 
urgência, a reabertura do 
Balneário ‘Reino das Águas 
Claras’, com uma estrutura 

Vereador Cal solicita 
reabertura do Balneário 
“Reino das Águas Claras”

de acolhimento e segurança 
para todos”, concluiu.

Definição do
local do Poupatempo
O vereador Cal está agra-

decendo ao Prefeito pela 
escolha do local onde vai 
funcionar o Poupatempo. O 
órgão será instalado no Tenda 
Atacado.

Cal entende que este lo-
cal é de fácil acesso à todos 
os munícipes da cidade, do 
Distrito de Moreira César, da 
Região Leste e do Araretama, 
pois está localizado no Anel 
Viário. 

Porém, o vereador Cal 
continua solicitando para que 
o Prefeito peça a Empresa 
de ônibus “Viva Pinda” que 
implante uma nova linha que 
passe pelo Poupatempo e se 
estenda até o novo shopping, 
que será inaugurado em 
novembro. Outro pedido do 
vereador para o Executivo é 
que estude a implantação do 
“Bilhete Único” ou a linha 
integrada, visando facilitar 
o acesso da população aos 
novos empreendimentos e as 
interligações destas regiões.

O vereador Martim Cesar 
(DEM) encaminhou Indica-
ção ao prefeito Vito Ardito, 
solicitando providências para 
que sejam feitas melhorias 
na sinalização horizontal e 
vertical na rua Suíça, que vai 
do trecho da rotatória que dá 
acesso ao Loteamento Resi-
dencial Castolira, até a entrada 
do Loteamento Parque das Pal-
meiras, na Rodovia Vereador 
Abel Fabrício Dias, visando a 
segurança dos ciclistas e veí-
culos que trafegam pelo local.

Limpeza Urbana
O vereador Martim Cesar 

solicitou ao Executivo, estu-
dos e providências, para que 
seja feita uma limpeza num 
terreno baldio localizado na 
esquina da rua Professora 

O vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PMDB) 
apresentou na última Sessão 
Ordinária, do dia 14 de outubro, 
uma Indicação de Projeto de 
Lei ao Executivo, que efetiva 
o Projeto Escola de Excelên-
cia Esportiva, que hoje atende 
cerca de 280 crianças em nossa 
cidade. A Escola de Excelência 
Esportiva teve seu início em 
2011, porém o projeto será 
finalizado no final deste ano. 
A Indicação tem por objetivo 
firmar na cidade um projeto de 
cunho social e que beneficie 
os alunos oriundos das escolas 
municipais, que passarão para 
a 5º série em escolas estaduais, 
e que farão no contra turno das 
aulas, atividades esportivas 
como, atletismo; basquete; fut-
sal; ginástica artística; ginástica 
rítmica; judô; natação e vôlei, 

O vereador Janio Ardito Lerário 
(PSDB) homenageou a professora 
Maria das Graças na Sessão Solene 
do Dia do Professor realizada no 
último dia 15 de outubro.

Janio relata que  “é um evento 
muito importante pois mostra que 
todos tiveram um mestre que fez 
parte de um período de nossa vida, 
nos guiando, criando uma base do 
nosso futuro e acreditando em nos-
sos sonhos.Sendo psicólogo de cada 
estudante com carinho, dedicação e 
paciência”.

A Profª Maria das Graças Ferreira 
de Gouvêa nasceu no dia 11 de se-
tembro de 1950 em São Bento - MG. 
É filha de Joaquim Inácio Ferreira e 
Dona Maria Madalena da Costa. Ca-
sou-se com Jeferson Silva de Gouvêa, 
com quem teve dois filhos, Josemara 
Ferreira de Gouvêa e Lucas Mateus 
Ferreira de Gouvêa.

Maria das Graças se formou 
em Estudos Sociais pela Faculdade 
Salesiana São Joaquim, em Lorena 
- SP,  posteriormente cursou His-
tória na Universidade de Taubaté. 
Também se formou em Pedagogia 
pela Faculdade Nogueira da Gama, 
e em Geografia pela Faculdade Nossa 
Senhora do Sion, em Minas Gerais, 
e é pós-graduada em Gestão Esco-
lar pela renomada Universidade de 
Campinas – UNICAMP.

Maria é de uma família simples e 
sempre lutou para vencer os obstácu-

Vereador Janio Ardito 
homenageia professora 
Maria das Graça de Gouvêa

los da vida. Iniciou sua carreira pro-
fissional como empregada doméstica 
na casa da Profª Maria Helena Viviane 
Lima, onde trabalhou por 14 anos. Em 
seguida, começou a trabalhar como 
caixa em uma farmácia, para ajudar 
a pagar seus estudos.

No dia 25 de agosto de 1975, a 
Profª Maria das Graças começou a 
lecionar na Escola Estadual Instituto 
de Educação Conselheiro Rodrigues 
Alves, e desde então construiu uma 
admirável história dentro do universo 
escolar. Maria das Graças já lecionou 
em diversas escolas estaduais: Prof° 
Moura Rezende, e João Gonçalves 
Barbosa, ambas em Caçapava; Prof° 
Mario Bulcão Giudice; Prof.ª Yo-
landa Bueno de Godoy; Engenheiro 
Francisco Bicudo Lessa; Dr. Rodrigo 
Romero; Prof.ª Ismênia Monteiro 
de Oliveira; Prof.ª Iolanda Vellutini 
– onde também atuou como Vice-
Diretora - além das escolas Antônia 
Aparecida Carlota e Prof.ª Célia 
Keiko Ikeda, todas em Pindamo-
nhangaba.  “O professor tem que ser 
homenageado todos os dias, tamanha 
a luta de cada um deles”, salientou 
Janio. “Maria das Graças nunca 
desistiu dos seus sonhos. Portanto 
é uma pessoa a qual tenho a honra 
de homenagear por ser uma figura 
ilustre que tanto fez pela educação 
de Pindamonhangaba, um símbolo de 
orgulho para nós e seus familiares”, 
disse o vereador.

JAnio lerArio, 
professorA 
mAriA dAs 
grAçAs, Amigos 
e fAmiliAres dA 
homenAgeAdA

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Martim Cesar pede 
melhorias na sinalização 
viária da rua Suíça

Ísis de Castro Mello Cesar, 
com a avenida Capitão João 
Monteiro do Amaral, na al-
tura do número 64, no bairro 
Mombaça, que se encontra 
com muito mato e lixo, e já 
apresenta animais peçonhen-
tos, caramujos africanos e 
latas velhas acumulando água, 
colocando em risco a saúde e 
a segurança dos moradores 
da região.

Agradecimento
O vereador Martim Cesar 

agradece ao prefeito Vito 
Ardito, pelo atendimento à 
Indicação 870/2013, referente 
a substituição da caixa d’água 
na Escola Municipal “Maria 
Aparecida Arantes Vasques”, 
no Loteamento Residencial e 
Comercial Mombaça.

Professor Osvaldo faz 
indicação de Projeto Escola de 
Excelência Esportiva ao Executivo

onde também serão avaliados 
em seu desempenho escolar.

“Faremos com que este 
projeto continue sendo referên-
cia, não somente para o nosso 
município, mas também para 
outras cidades. Como educa-
dor, acredito que este projeto 
vai de encontro a tudo o que 
forma melhores cidadãos para 
a nossa sociedade, pois envolve 
a educação e o esporte, que 
são áreas fundamentais para 
desenvolver a mente e o corpo. 
Espero que esta proposta possa 
voltar o mais rápido possível 
a esta Casa de Leis para ser 
aprovado e podermos atender 
cada vez mais alunos, e em um 
futuro próximo termos atletas 
representando Pindamonhan-
gaba, nas mais diversas com-
petições”, finalizou o vereador 
Professor Osvaldo.

pAis e Alunos CompAreCerAm nA 

sessão pedindo A ContinuidAde 

do proJeto esColA exCelênCiA 

espotiVA, que o VereAdor 

professor osVAldo quer que 

trAnsforme em lei

VereAdor professor osVAldo

Na Sessão da Câmara de 
Vereadores do dia 14 de outubro 
foi aprovado, por unanimidade, 
o Projeto de Lei, de autoria do 
vereador Dr. Marcos Aurélio 
(PR), que disciplina o descarte, 
o recolhimento e a destinação de 
medicamentos vencidos como 
proteção ao meio ambiente e à 
saúde pública do município de 
Pindamonhangaba.

O descarte aleatório de me-
dicamentos em desuso, vencidos 
ou sobras, atualmente é feito, 
por grande parte das pessoas, no 
lixo comum ou na rede pública 
de esgoto, o que pode trazer 
graves consequências, como 
o risco à saúde das pessoas 
que poderiam reutilizá-los por 
acidente ou mesmo intencional-
mente devido a fatores sociais 
ou circunstanciais diversos e 
outras consequências como a 

Projeto de Descarte de 
Medicamentos do Dr. Marcos 
Aurélio é aprovado por unanimidade

agressão ao meio ambiente, a 
contaminação da água, do solo e 
de animais. O consumo indevido 
de medicamentos descartados 
inadequadamente pode levar ao 
surgimento de reações adversas 
graves, intoxicações, entre ou-
tros problemas, comprometendo 
decisivamente a saúde e a quali-
dade de vida dos usuários. Com 
base nesta afirmação, justifica-se 
a criação da Lei que disciplina 
o descarte, o recolhimento e a 
destinação de medicamentos.

Como idealizador do Projeto 
de Lei, o vereador Dr. Marcos 
Aurélio comemora a aceitação 
por parte do Legislativo. “Os 
medicamentos, antes jogados 
no lixo comum, agora terão um 
descarte adequado, não colocan-
do mais em risco a população e 
o meio ambiente”, enfatizou o 
Dr. Marcos Aurélio.

Pregão Presencial 10A/13

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que 
no pregão presencial 10A/13, que cuida da aquisição de serviços de 
telefonia móvel, o objeto foi adjudicado sem ressalvas como segue: 
item 01, valor mensal de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) à 
empresa Telefonica Brasil S.A; devendo referida empresa comparecer 
ao mesmo endereço dos eventos anteriores para retirada da ordem 
de fornecimento, conforme item 7 do precedente edital. 



mão) vai montar um esque-
ma para aproveitar os contra-
-ataques. Esse é o jogo mais 
esperado da categoria, e o 
rolo compressor da Ferrô 
deve jogar com mais cautela 
para não ser surpreendido.
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“Rolo Compressor” da 
Ferrô vai encarar Timão

Animada com a primeira 
vitória pelo 35, a Afi zp quer 
repetir a dose contra o Jardim 
Resende, domingo (20), às 
9h15, em casa.

Com uma missão indiges-
ta pela frente e ciente que a 
vitória em cima de um dos 
favoritos ao título representa 
uma nova fase, um dos líde-
res da equipe, o ambidestro 
Zé Roberto, não teme o ad-
versário, que tem 100% de 
aproveitamento, e promete 
se entregar ao máximo para 
que seu time suba na tabela 
e entre de vez na briga por 
uma das vagas para a próxi-
ma fase.

“Sabemos que o Jardim 
Resende é a equipe a ser 
batida. Temos que respeitar 
a campanha que vem fazen-
do. Não podemos vacilar e 
deixar que toquem a bola. 
No ano passado foram vice-
-campeões, e agora tentam 
conquistar o campeonato. 
Marcaremos desde o início, 
procurando sufocar a defesa 
deles. Temos que ter domí-
nio das ações e aproveitar 

as chances que aparecerem. 
Jogo nas duas laterais, mas 
prefi ro atuar pela esquerda, 
pois corto para dentro e bato 
para o gol”, fi nalizou o poli-
valente Zé Roberto.

Invicto há dezesseis par-
tidas (foram derrotados nos 
pênaltis, na disputa pelo títu-
lo do ano passado) o Jardim 
Resende terá dois reforços 
confi rmados para domingo: 
o meia Emerson, jogador ha-
bilidoso, técnico e com visão 
de jogo, e o volante Claudi-
nho, responsável por organi-
zar o meio campo. 

No duelo contra o Flu-
minense, o Jardim Resende 
quase saiu derrotado, mas 
mostrou que tem elenco, pois 
Joédson saiu do banco e mar-
cou duas vezes. Um dos gols 
saiu do cruzamento do lateral 
esquerdo Uia, especialista 
em assistências, que apoia 
muito no ataque e fecha a de-
fesa. Além deles, Lu Maluco 
promete infernizar a vida dos 
zagueiros, além de contar 
com Dante, um dos melhores 
goleiros do campeonato.

MARCOS VINÍCIO CUBA
Foi realizada na noite do 

dia 9 de outubro, a reunião do 
Conselho Arbitral do campe-
onato das categorias Sub 13 
e Sub 20. O encontro com os 
dirigentes ocorreu na sede da 
Liga Pindamonhangabense 
de Futebol de Salão. Os jo-
gos terão início a partir do 
dia 23 de outubro e a abertu-
ra será no ginásio do Centro 
Esportivo José Ely Miranda, 
“Zito”, em Moreira César.

O presidente da Liga, Be-
nedito José Coelho, “Pinta-
do”, falou sobre disciplina 
durante os jogos, informou 
que os times que faltarem nas 
partidas serão advertidos na 
primeira vez e na segunda te-
rão que pagar multa. Ele tam-
bém destacou que somente 
haverá tolerância de 15 mi-
nutos no primeiro jogo da 

Campeonatos de futsal Sub 13 e Sub 20 
terão início a partir de 23 de outubro

noite. Os dirigentes não po-
derão usar chinelo, camiseta 
regata e bonés em quadra.

A categoria Sub 13 se-
rá disputada em grupo úni-
co, participaram as equipes 
Família Futsal, Nova Espe-
rança, Agenor, Ferroviária, 

Mantiqueira, Projeto Viva e 
Grêmio União. Nesta catego-
ria, quem não possui RG, a 
Liga autorizou utilizar a cer-
tidão de nascimento.

Na categoria Sub 20, a 
competição foi dividida nos 
grupos A e B, ao todo são 14 

times. No grupo A estão Se-
nai/Pinda, Maricá, Român-
ticos, Bela Vista, Sem No-
me, Projeto Saindo das Ruas 
e Corinthians. O grupo B é 
formado pelos Unidos do 
Castolira B, Juventude, No-
va Esperança, Santa Cecília, 
Ferroviária, Unidos do Cas-
tolira A e Mantiqueira.

Os jogos serão realizados 
às quartas-feiras no ginásio 
do “Zito”, às quintas-feiras  
nos ginásios da Ferroviária 
e Jardim Eloyna e, às sex-
tas-feiras no Jardim Eloyna. 
Apenas na Ferroviária as par-
tidas terão início a partir das 
19h45, nos demais locais, às 
20 horas. Haverá tolerância 
de 15 minutos apenas para o 
primeiro jogo.

A tabela será fornecida às 
equipes a partir do dia 21, na 
sede da Liga, das 9 às 13 horas.

Sub 11 – sábado (19), 
às 8h20

São Paulo X Etna
Parque São Domingos

Colorado X Terra dos Ipês
Vila São Benedito

Corinthians X Ferroviária
Alto do Cardoso

Estrela X Ferroviária
Bosque

Afi zp X Jardim Resende
Haras Paulista

Pindense X Bandeirante
Parque São Domingos

Tipês X Vila São José
Ipê 1

Mombaça X Cidade Nova
Mombaça

Fluminense X Castolira
Ramirão

Bela Vista X Independente
Bela Vista 

ZÉ ROBERTO quer parar Jardim Resende

Com um apetite voraz de 
fazer gols, o time sub 11 da 
Ferroviária não toma conhe-
cimento dos adversários e 
aplica goleadas. No último 
jogo, por exemplo, a Ferrô 
fez 17 a 0 no Terra dos Ipês. 
Na próxima rodada, sábado 
(19), a missão será contra o 
Corinthians, no Alto Cardo-
so, às 8h20.

A pergunta que fi ca é: será 
que o dérbi de Pinda será tão 
desigual? O Timão pode en-
durecer e aproveitar o fator 
casa, a tradição e a raça para 
quebrar a sequência de go-
leadas da Ferrô e diminuir 
a distância entre os dois na 
classifi cação. 

Agenor (técnico do Ti-

PRÓXIMA RODADA

Adriano em lance de jogo disputado pelo Campeonato 35 no ano passado
Lateral esquerdo Uia, 
do Jardim Resende

MARCOS VINÍCIO CUBA
A equipe de voleibol 

masculino de Pindamo-
nhangaba fez a sua estreia 
nos 77º Jogos Abertos do 
Interior “Horácio Baby Ba-
rione” na quinta-feira (17). 
A competição teve início 
na quarta-feira (16), e se-
guirá até o dia 26, em Mogi 
das Cruzes. Considerada a 
maior competição esportiva 
da América Latina, estes jo-
gos reúnem mais de 14 mil 
atletas, que representam de-
zenas de municípios.

O atletismo vai para os 
Jogos com 14 representan-
tes masculinos e 4 femi-
ninos; a natação com 8 
homens e 12 mulheres; 
também estarão em Mogi 
das Cruzes o time de bas-
quete masculino, as equipes de 
capoeira, bocha, ginástica ar-

Equipe de vôlei de Pinda estreia 
Jogos Abertos do Interior

tística, ginástica rítmica e judô.
Toda a delegação é for-

mada por atletas de Pinda-
monhangaba, pois o objetivo 
da administração municipal é 
desenvolver o esporte social e 

dar oportunidade aos que par-
ticipam das escolinhas, pois, 
futuramente estes serão os re-
presentantes do município.

Pindamonhangaba  con-
ta com 120 atletas e eles pos-

suem o suporte de profi s-
sionais de várias áreas. A 
delegação está alojada na 
escola municipal profes-
sora Noemia Real Fidal-
go Rodeio.

Domingo (20), às 9h15

Campeonato 35

Israel Dias

Israel Dias

Colorado e Inter Pinda 
jogam na Vila São Benedito, 
sábado (19), às 9h15, em mo-
mentos opostos.

Com uma campanha se-
gura o Colorado vai para 
cima do Inter Pinda para as-
segurar mais três pontos e 
continuar subindo na tabela 

de classifi cação. Em terceiro 
na chave que conta ainda com 
Ferroviária e Corinthians, é 
importante não perder pontos 
em casa.

O Inter Pinda busca se re-
cuperar da derrota sofrida para 
a Ferrô, e ainda sonhar com a   
próxima fase do torneio.

Colorado joga contra 
Inter Pinda pelo Sub 15

Colorado faz boa campanha no campeonato

Agenor vai colocar Timão para jogar no contra-ataque

Arquivo TN

Próximo jogo dos atletas do município será defi nido após sorteio

Pintado conduz reunião com representantes dos times

Divulgação


	TTDN1801
	TTDN1802
	TTDN1803
	TTDN1804
	TTDN1805
	TTDN1806
	TTDN1807
	TTDN1808
	TTDN1809
	TTDN1810
	TTDN1811
	TTDN1812e13
	TTDN1814
	TTDN1815
	TTDN1816

