Futebol:

População pode assistir últimas peças do Feste

Mata-mata
no 35, Copa
Guga e ﬁnal
da Copa Rural

Até o término da 36ª edição do Feste – Festival Nacional de Teatro
– a população de Pindamonhangaba poderá assistir a mais quatro apresentações adultas, no Teatro Galpão, e duas peças de rua, no Bosque
da Princesa. A entrada para o festival é gratuita e a organização pede a
doação de produtos de higiene pessoal e limpeza, para serem encaminhados às instituições assistênciais do município.

Esportes 16

Maria Fernanda Munhoz

Especial Feste 8
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André Nascimento

Prédio será utilizado pela Prefeitura para desenvolvimento de projetos sociais, além
de ﬁcar à disposição dos moradores da região, que poderão realizar festas e eventos

Moradores da Vila São Paulo
recebem centro comunitário
Os moradores da Vila São
Paulo vão receber, na quinta-feira (14), às 19 horas, o
Centro Comunitário Pedro
Balarin. O prédio, de 320 m²,
terá salão de eventos, cozinha, sanitários, palco e sala
multiuso. O centro comunitário fica na rua José Lino de
Macedo, 110.
Segundo Caderno

previsão do tempo
QUINTA-FEIRA - 14/11
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
25ºC

SEXTA-FEIRA- 15/11
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
28ºC

SÁBADO - 16/11
Parcialmente
nublado
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
29ºC

DOMINGO - 17/11
Pancadas de
chuva
TEMP. MÍNIMA 18ºC
TEMP. MÁXIMA 24ºC

Pinda avalia sistema de câmeras de segurança
A Prefeitura de Pindamonhangaba está estudando a
implantação de câmeras de

monitoramento para aumentar a segurança no município.
Esta semana, o prefeito visitou

‘Laerte Assumpção’
escolhe galeria,
calçadas e centro
comunitário
Durante reunião da Prefeitura com os moradores do ‘Laerte
Assumpção’, na terça-feira (12),
a população escolheu como
prioridade a construção de galerias, calçadas e centro comunitário. Além das obras votadas
pela comunidade, será realizada uma limpeza no loteamento
e a reforma da creche.
Página 7

Homens roubam
caixas de ovos
vencidos
Polícia 4

o munícipio de Praia Grande-SP, que é referência no assunto, para verificar a opera-

Maria Fernanda Munhoz

Motoristas encontram mais vagas na rua Cel. José Francisco

Cidade ganha mais
vagas para estacionar
A utilização de estacionamentos em 45 graus está proporcionando mais vagas nas
ruas centrais de Pindamo-

nhangaba. Nos pontos onde o
modelo foi implantado, o número de vagas dobrou.
Segundo Caderno
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ção do sistema e os resultados
obtidos com o recurso de sePágina 3
gurança pública.

Teste de diabetes
será feito na
‘Monsenhor
Marcondes’

A praça Monsenhor Marcondes
será usada pela Prefeitura nesta
quinta-feira (14), para atividades
de combate e orientação sobre o
diabetes. Quem for ao local receberá orientações, fará exames de
glicemia e será encaminhado para
tratamento, caso haja confirmação
da doença.
Página 3

Cocepelco
consegue
adiantamento
para produzir papel
Página 5

Juventude
I Festival de Bandas da

De 12 a 15 de dezembro de 2013

Inscrições abertas
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Editorial

Escola do Castolira leva “Cultura Paulista” aos alunos
Divulgação

Divulgação

Haja calor
O verão ainda não chegou e o sol já castiga.
Nos últimos dias tem sido assim – quase sem
trégua. Acordar e olhar para aquele céu duvidoso não signiﬁca nada. Pode ser chuva ou sol,
certeza é apenas uma: calor, muito calor. O tempo está impiedoso.
Na tarde de segunda-feira (11), o instituto Climatempo anotou 37 graus para Pindamonhangaba - segundo dia mais quente do ano na região do Vale do Paraíba, segundo a instituição.
A onda de calor na primavera brasileira coincide com a 19ª Conferência Geral da ONU - Organização das Nações Unidas - sobre o clima
global, que acontece em Varsóvia, na Polônia.
Na capital polonesa, delegados de 192 países
discutem a redução na emissão de gases poluentes, uma das causas de calor e alterações
climáticas.
Não que a onda de calor, que vem tirando o
sono (no seu sentido literal) dos moradores de
Pindamonhangaba, seja exclusivamente ligada
ao aumento na temperatura do globo terrestre,
intensiﬁcada nas últimas cinco décadas, mas
que há inﬂuência, isto realmente está comprovado.
Relatório da comissão do clima da ONU
apontou que nos últimos 30 anos houve registro de aumento da temperatura em 1,9 grau no
trópico de capricórnio – o qual cruza a poucos
quilômetros de Pindamonhangaba – passando
por Ubatuba, por exemplo.
A população não tem acesso direto ao que
está sendo discutido nem meios para intervir
nas negociações, porém os apelos em redes sociais têm se tornado frequentes e despertaram a
atenção dos principais líderes mundiais esta semana, como a chanceler alemã, Angela Merkel,
o presidente norte-americano Barack Obama,
e o presidente russo, Vladimir Putin – eleito recentemente o homem mais poderoso do mundo
pela revista Forbes.
Além de se manifestar pela internet, a população pode fazer pequenos atos para colaborar com
a temperatura de um globo mais ameno: gastar
menos água, menos energia elétrica, evitar andar
de carro, sobretudo sozinho, e optando por outros
meios como transporte coletivo, caminhada e bicicleta. Mas como deixar o carro na garagem e suportar o calor para chegar ao trabalho ou à escola?
Praticamente impossível.
Assim, a solução para qualidade de vida se
resume a ar condicionado, ventilador, água gelada (bastante água), frutas, verduras e comidas
leves – de um modo geral. Aproveite.

Datas Comemorativas
VEJA AS DATAS QUE SE COMEMORAM HOJE,
14 DE NOVEMBRO, E NOS PRÓXIMOS DIAS
14/11 - Dia Nacional da Alfabetização, Dia de São Lourenço de
Dublim, Dia Nacional do Diabético, Dia do Bandeirante.
15/11 - Dia da Proclamação da República, Dia de Santo Alberto
Magno, Dia do Jornaleiro, Dia do Esporte Amador.
16/11 - Dia Internacional da Tolerância, Dia Contra o Tabaco, Dia de Santo Edmundo.
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A equipe da escola municipal
Professora Julieta Reale, no Castolira, encerrou, na última semana, o
projeto “Viagem à Cultura Paulista”,
desenvolvido ao longo do ano entre os anos do pré ao 2º ano. No

projeto, foram resgatados vários
aspectos da cultura paulista, dentre
eles: o artesanato, as brincadeiras
e os brinquedos característicos
da cultura paulista e a origem do
maculelê e dança do pau-de-ﬁtas.

Houve apresentação dos brinquedos confeccionados pelos alunos,
exposição das fotos que mostram
as famílias realizando oﬁcinas de
brincadeiras com os estudantes. O
maculelê foi apresentado pelos alu-

nos sob orientação do instrutor de
capoeira Gemada Dendê Maruô,
do projeto Roda Viva da Capoeira;
o pau-de-ﬁtas foi apresentado por
alunos, mães e irmãs, ou seja, participação 100% da comunidade.

Pagode e forró na Ferroviária, Bingo da Apae Feira de
A Apae - Associação de pais e Adoção
no feriado da República
amigos dos Excepcionais realiza,
Neste feriado da República,
sexta-feira (15), a Ferroviária apresenta duas atrações musicais. A
partir das 13 horas, terá o grupo de
samba e pagode; às 21h30 será a
vez do grupo Chamego e da dupla

Anjinho do Vale e Josy Matos – que
tocarão forró. O evento é aberto
para associados e convidados. Mulheres não pagam até as 23h30 e o
ingresso para homem custa R$ 10.
Informações 2126-4444.

Missa com frei Laércio
no Paineiras, no domingo
O Paineiras Country Club
realiza neste domingo (17), às
10h30, uma missa de final de ano
que será celebrada pelo Frei Laércio, do Lar São Judas Tadeu. O
evento é organizado pela diretoria do clube e aberto aos sócios
e à comunidade. Segundo a di-

nesta quinta-feira (14), a partir das
14 horas, um bingo beneﬁcente em
sua sede.
O valor para participação é de
R$ 10 e o bingo terá oito rodadas.
A cada duas rodadas especiais, haverá duas extras além da venda de
comes e bebes.
CONFIRA A
PREMIAÇÃO

retoria Paineiras, a missa será
uma oportunidade de agradecer
por tudo que foi realizado durante
2013 no clube, que promove várias atividades sociais e esportivas, além de ações beneficentes
em parcerias com entidades do
município.

1ª rodada - ventilador
2ª rodada - cafeteira
3ª rodada - batedeira
4ª rodada - liquidiﬁcador
5ª rodada - celular
6ª rodada - DVD
7ª rodada - bicicleta
8ª rodada - TV 29’’

Divulgação

O AMA – Abrigo Municipal de
Animais – da Prefeitura e a Associação Centopeia de Proteção aos
Animais realiza, neste sábado (16),
mais uma feira de adoção de cães
e gatos. Desta vez, será na Estação Arte Duvale, em frente à EE Dr.
Alfredo Pujol, das 9 às 13 horas.
Para adotar, é preciso apresentar
RG e comprovante de residência.

Obras de alunos são expostas no Museu
Maria Fernanda Munhoz

O Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina está
recebendo, no salão superior, a exposição do “Projeto Reconhecer”, do Colégio Magistra, com trabalhos dos alunos. O projeto visa motivar e incentivar
as crianças, para que possam sentir
o resultado de sua expressão indo
além do âmbito escolar, alimentando
o desenvolvimento de uma postura
empreendedora. Os trabalhos podem
ser votados e receberão premiação
da escola. A exposição iniciou no dia
5 de novembro e pode ser visitada às
terças-feiras, das 13 às 17 horas; de
quarta a sexta-feira, das 8 às 17 horas
e, aos sábados, das 13 às 17 horas.

Novidades no projeto Parceiros do Amanhã
O projeto Parceiros do Amanhã, realizado pela Polícia Militar, está com novidades. Há três
anos na base de Moreira César,
no Vale das Acácias; e desde
2013 implantado no bairro Vila
Rica, com atividades de jiu-jitsu
para os jovens, agora também foi
implantado no Araretama. Bairro

onde além do jiu-jitsu, os participantes têm aula de informática e,
em breve, será desenvolvida a
modalidade de ciclismo.
A Polícia Militar também conseguiu duas parcerias importantes: uma com o médico Daniel
Ferreira para cuidar de alguns
atletas e outra com o Projeto

Jataí, que vai oferecer serviços
para crianças e familiares.
Existem, ainda, negociações
para a instalação do programa
no bairro do Pasin.
“A ideia é criar uma rede
de proteção, principalmente, às
crianças”, enfatizou o capitão PM
Paulo Henrique Cavalheiro.

Brasil lança novo medicamento para artrose
Divulgação

A equipe de coordenação de
ensino do Into - Instituto Nacional
de Traumatologia e Ortopedia Jamil
Haddad no Rio de Janeiro, órgão
vinculado ao Ministério da Saúde
está desenvolvendo uma pesquisa
inédita sobre artrose, doença que
afeta as articulações do corpo e limita a vida de milhares de pessoas.
O estudo visa identiﬁcar fatores
genéticos em pessoas que tenham
a doença, para prevenir novos casos e tentar reverter casos futuros.
O laboratório informou que está focado nos tecidos da articulação de
dois grupos de pessoas (as sadias
e as que possuem artrose) e que
em alguns meses o mercado deverá ter um novo medicamento para
tratamento da doença.

Eleição na Apae
A Apae de Pindamonhangaba convida a todos os associados
especiais e contribuintes para Assembleia Geral Ordinária, que será
realizada em sua sede, às 19 horas
do dia 19 de novembro, quando irá
eleger a nova diretoria executiva,
conselho de administração e conselho ﬁscal, para o triênio 2014 /
2016. A Apae ﬁca na rua José de
Oliveira, 55 – bairro do Crispim.

30% do FGTS
poderá ser
usado em
investimento
O trabalhador poderá aplicar
até 30% do saldo de seu FGTS em
um fundo de infraestrutura que será
criado pela Caixa Econômica Federal em janeiro.
A aplicação, que será semelhante ao investimento feito na
Petrobras e na Vale no passado,
é uma resposta às críticas sobre a
correção das contas do FGTS, atualmente abaixo da inﬂação.
Inicialmente, os trabalhadores
poderão aportar conjuntamente até
R$ 2 bilhões. Mas, caso haja grande procura, o conselho curador do
FGTS poderá ampliar esse limite
até R$ 6 bilhões.
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Administração municipal observa
modelo de videomonitoramento
Cintia Camargo
O prefeito de Pindamonhangaba visitou o munícipio de Praia Grande-SP,
nesta semana, com o objetivo de conhecer tecnicamente
o funcionamento da Central
de Videomonitoramento da
cidade, que recentemente
completou 11 anos de existência, e elogiou os trabalhos
desenvolvidas pelo setor
praia-grandense e confirmou
que tem como meta adotar
um sistema semelhante voltado à segurança pública.
Durante a visita, ele ainda
se encontrou com o prefeito de Praia Grande, Alberto
Mourão, a vice-prefeita e secretária de Governo, Maura
Lígia Costa Russo e o subse-
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Prefeito foi conhecer o sistema de Praia Grande

cretário de Ação e Cidadania,
Anderson Mendes.
O prefeito afirmou que o
crescimento populacional de
Pindamonhangaba e a necessidade de criar mecanismos

de segurança foram fatores
decisivos para formatação
do projeto do videomonitoramento. “Acredito que com
a Central solucionaremos algumas questões. O sistema

de Praia Grande é completo
e eficiente. Essa troca de informação é fundamental para
o desenvolvimento das cidades”, salientou.
Videomonitoramento
No início do funcionamento do sistema, a Praia
Grande contava com 100
câmeras e 20 operadores.
Atualmente são mais de
1.500 câmeras e 35 operadores. Algumas câmeras giram 360 graus e têm
zoom de até 400 metros.
São realizadas manutenções
diárias e instalações de câmeras nas ruas, praças, orla
da praia, principais centros
comerciais e escolas públicas. O sistema funciona 24
horas por dia.

Entidades e projetos se preparam
para venda de produtos no Natal
marCos ViníCio Cuba
As entidades e projetos
sociais de Pindamonhangaba terão a oportunidade de
comercializar seus produtos em um espaço no shopping Pátio Pinda, que será
inaugurado no dia 21 de
novembro. Representantes
das instituições e projetos
participaram de uma reunião
sobre a “Vitrine Social” no
dia 13, no salão do Lar São
Vicente de Paulo.
“Vitrine Social” é um
projeto da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de Assistência Social, em parceria
com o novo empreendimento. O objetivo é fomentar as ações sociais atendidas. Das 10 às 22 horas,
quem passar pelo shopping
poderá adquirir produtos
artesanais produzidos nas
entidades e projetos sociais
do município.
Neste espaço cedido pela
administração do shopping

Marcos Vinício Cuba

Projeto visa facilitar a venda de produtos por instituições assistenciais

também serão realizadas
oficinas. O público terá o
privilégio de conferir os
trabalhos sendo elaborados
e levar para casa algo especial para enfeitar o lar ou

presentear alguém.
Carmem Silvia de Paula Alves, representante do
SOS, comenta que é muito
interessante este projeto,
porque desta forma as en-

tidades e terão um espaço
para comercializar o que
produzem e isto é ideal,
pois há bons trabalhos que
os pindenses e moradores
da região podem adquirir.

Termina nesta quinta-feira campanha sobre diabetes
marCos ViníCio Cuba
O diabetes é uma doença crônica não transmissível
e muitas pessoas convivem
com ele e nem sabem que o
possuem. Para evitar que o
cidadão ampute os pés, por
exemplo, por causa do diabetes, Pindamonhangaba está
promovendo uma campanha
de combate e prevenção. O
encerramento dos trabalhos
especiais será nesta quinta-feira (14), na praça Monsenhor Marcondes, das 8 às 16
horas.
Desde o dia 11 de novembro a cidade está oferecendo
exames e orientações aos
moradores. Nesta data ocorreu a abertura da campanha
no auditório da Prefeitura e,
no saguão, a população fez
testes glicêmicos. No dia 12
as atividades ocorreram no
Cisas - Centro Integrado de
Saúde e Assistência Social
de Moreira César.
Renato Soares de Oliveira
e a esposa Marília Aparecida
Soares de Oliveira compareceram ao Cisas e parabe-

nizaram o trabalho. “Acho
importante que a população
se informe, principalmente
sobre o diabetes, que é uma
doença silenciosa, mas que
vai prejudicando as pessoas
aos poucos. Todas as orien-

tações que recebemos aqui
foram muito boas”, comenta
Oliveira.
Quem passar pela região
central nesta quinta-feira
pode ir até os profissionais
que estarão na praça Monse-

nhor Marcondes para participar da campanha, pois, há
possibilidade de fazer o teste
rápido e, caso seja detectada
a doença, a pessoa vai receber a atenção do programa de
diabetes do município.
André Nascimento

Campanha oferece aos munícipes oportunidade de fazer exames e receber instruções

Divulgação

São 3.783 alunos participam das avaliações

Alunos de Pinda participam
de avaliações nacionais
maria Fernanda munhoz
Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Pindamonhangaba participam, até
o dia 22 de novembro, de
avaliações para os terceiros e
quintos anos. São 1.952 alunos nos terceiros anos e 1.831
nos quintos anos, somando
3.783 estudantes da rede participando das avaliações.
Para os terceiros anos,
está sendo aplicada a ANA
– Avaliação Nacional de Alfabetização, de acordo com o
Pacto Nacional de Alfabetização; os alunos dos quintos
anos estão fazendo a “Prova
Brasil”, visando avaliar a
qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional
brasileiro. As notas dessas
duas avaliações compõem o
Ideb - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
- da escola e, consequente-

mente, do município.
O Ideb foi criado pelo
MEC - Ministério da Educação e Cultura e busca representar a qualidade da educação a partir da progressão ao
longo dos anos e do desenvolvimento do aprendizado
dos alunos.
A avaliação é realizada de
dois em dois anos. Atualmente, a média nacional do Ideb
para os primeiros anos está
em 5,0 e a média municipal
de Pinda, em 5,5, sendo que
diversas escolas municipais
estão, individualmente, acima dessa média. A expectativa para este ano é alcançar a
média municipal de 5,72.
De acordo com informações da Secretaria de Educação da Prefeitura, o resultado
dessas avaliações será divulgado entre março e abril de
2014.

Resultados de
exames laboratoriais
podem ser retirados
pela internet
marCos ViníCio Cuba
O Laboratório de Análises da Prefeitura de Pindamonhangaba atende,
mensalmente, mais de 80
mil pedidos. O local também é considerado referência para as cidades do
Vale Histórico. Para que
a população da cidade e
dos municípios atendidos
tenha acesso mais ágil,
evitando ir à unidade, está
disponível o serviço de
retirada de resultados de
exames pela internet.
As pessoas que realizam qualquer tipo de exame recebem o código de
barras e nele possui uma
senha, com a qual é possível visualizar os resultados e também imprimi-los para apresentar ao
médico. No sistema ficam
disponíveis os resultados
dos últimos exames reali-

zados pelo paciente.
O resultado online está
disponível desde o dia 29
de outubro e muitas pessoas têm aproveitado esta
oportunidade. Para imprimir o resultado o paciente deverá acessar o site
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e clicar no botão “Resultado de Exame
Online”, depois, é preciso digitar os números do
código de barras, com
dez dígitos, no espaço
solicitação, e a senha de
internet. Caso a pessoa
imprima o resultado, a
ação ficará registrada no
sistema.
No entanto, quem
quiser retirar o resultado impresso pode ir ao
laboratório de segunda
a sexta-feira, das 7 às 17
horas. O local não fecha
para almoço.
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Polícia

Homens roubam ovos vencidos,
mas são descobertos
o
açã
str

Ilu

Polícia aguarda
proprietário para
devolver bike recuperada
No sábado, pela manhã, a polícia prendeu um ladrão de bicicletas no centro de Pindamonhangaba. A ‘bike’ foi recuperada e
está na delegacia esperando que
o proprietário vá até o 1º DP para

retirar o objeto. De acordo com o
delegado, Dr. Vicente Lagioto, o
procedimento é bastante simples
e rápido. “A vítima pode vir aqui
que será atendida na hora e terá
sua bicicleta de volta”, aﬁrmou.

Homem é preso com
drogas e R$ 445
Um homem foi
preso em ﬂagrante por tráﬁco de
drogas na noite de
terça-feira (12),
no bairro do Castolira.
A PM recebeu uma denúncia
anônima de tráﬁco
no bairro e seguiu
para o local. Ao
chegar, os policiais viram
um veículo com a porta
aberta. Ao se aproximarem, FAM, conhecido como
“Quinho”, 41 anos, saiu na
rua e aﬁrmou que o veículo
pertencia a ele. Após veriﬁcação, tal informação foi
conﬁrmada. Porém, em revista pessoal ao homem foram encontradas 21 pedras
de crack. Ele ainda teria
conﬁrmado que realizava

dois indivíduos em direção à
Moreira César.
Eles estavam com um
saco plástico na mão e, ao serem abordados, foi constatado que o material encontrado
era procedente do supermercado. Eles informaram que
sabiam que os produtos estavam vencidos e seriam des-

Na madrugada de terça-feira (12), AHSC, 25 anos, e
BSP, 17 anos, levaram quatro
caixas de ovos com a validade vencida de dentro de um
supermercado da cidade.
A PM foi acionada e,
após não ter encontrado pistas pelo local, seguiu pelas
proximidades, e avistando os

Rapaz é baleado na
saída da balada
No ﬁnal da madrugada
de sábado, um adolescente
foi baleado quando saía de
uma casa noturna da cidade.
RLDSD, 15 anos, estava
no interior do estabelecimento quando presenciou
uma briga entre dois grupos.
Quando ele deixava o local,

por volta das quatro horas,
um desconhecido se aproximou e efetuou um disparo
que atingiu seu antebraço
direito. O jovem ﬁcou em
observação no PS local e
depois foi liberado. Entretanto, nesta semana, o rapaz
faleceu.

Ilustração

cartados,
mas
que utilizariam
para consumo,
apesar do estado. O caso foi registrado e os alimentos
devolvidos ao supermercado para o devido descarte, já que
estavam passados.

Vítima tem carro levado
na madrugada
Um homem teve seu veículo roubado na madrugada de quarta-feira (13), no
bairro Bela Vista.
SSTM, 32 anos, informou que tirava seu carro
da garagem para trabalhar
e, quando foi fechá-lo, foi
surpreendido por dois indivíduos que estavam a pé,

sendo que um deles estava
armado. Mediante ameaça, eles obrigaram a vítima a passar para o banco
do carona. Os bandidos
solicitaram que ele não
reagisse, pois só queriam
o veículo. A vítima foi
deixada na via Dutra, em
Taubaté.

Mulher
leva soco
de marido
de amiga Esposa
Na noite de domingo
leva soco
(10), foi registrada uma
ocorrência de agressão
e chute do
no bairro do Goiabal.
CRB, 54 anos, é amiga da esposa de um rapaz
marido
Ilustração

tráﬁco de drogas.
Os policiais, então, entraram na residência de FAM,
onde encontraram diversos
saquinhos utilizados para embalar drogas, 55 pinos plásticos vazios usados para colocar
cocaína, 21 pedras de crack, 40
porções de maconha, duas porções de cocaína, dois telefones
celulares e a quantia de R$ 445.
Foi efetuada a prisão em
ﬂagrante do autor.

Carro pega fogo
Na noite de segunda-feira (11), a PM foi acionada para atender a uma
ocorrência de incêndio
no bairro Cidade Nova.
Quando chegaram ao local, os policiais encontraram um veículo em

chamas. A vitima, ALS,
39 anos, informou que o
automóvel estava estacionado na rua desde o dia
anterior . Além disso, descartou a possibilidade de
pane elétrica, pois o automóvel estava sem bateria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 058/2012
Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 106/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Laft Comércio de Materiais p/ Diagnósticos Laboratoriais Ltda.
Objeto: Locação de equipamento totalmente automatizado para realização de exames de
análises para o setor técnico de alergenos e drogas terapêuticas, com o fornecimento de
todos os reagentes e insumos necessários para exames (alergenos) no laboratório municipal
de Pindamonhangaba – Setor de Imunologia II.
Prazo: Prorrogado em 06 (seis) meses, até 05/05/2014.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerário
Assina pela contratada: Sinézio de Oliveira Pinto
Data de assinatura: 16/10/2013
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 208/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 251/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Eco Plantas e Mudas Ltda. EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de roçadeira geral
de áreas verdes e jardins, manutenção e substituição de plantas forrageiras, podas (com
orientação técnica) e irrigação de plantas e canteiros em épocas secas, pelo período de
12 (doze) meses.
Prazo: Prorrogado em mais 06 (seis) meses, até 25/03/2014.
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Letícia Pinheiro de Carvalho
Data de assinatura: 25/09/2013
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Prefeitura
Municipal
de Pindamonhangaba
Relação das instituições
financeiras
credenciadas
para concessão de crédito consignado
Relação das instituições ﬁem
nanceiras
para
concessão de crédito consignado
Folha decredenciadas
Pagamento dos
servidores
em Folha de Pagamento dos servidores
Taxa Efetiva Mensal
Taxa Efetiva Mensal
Prazo de
Pagamento

Banco Alfa

Banco
Santander

Caixa
Econômica
Federal

12 meses

1,27%

1,52%

1,54%

1,57%

2,08%

NÃO
INFORMADO

24 meses

1,37%

1,52%

1,54%

1,57%

2,08%

NÃO
INFORMADO

36 meses

1,47%

1,52%

1,54%

1,57%

2,08%

NÃO
INFORMADO

48 meses

1,52%

1,52%

1,54%

1,57%

2,08%

NÃO
INFORMADO

Banco
Bradesco

Paraná
Banco

Banco do
Brasil

Banco Alfa - contato: (12) 3519-4500 ou (12) 7812-2452
Banco Bradesco - contato: (12) 2126-0050 ou (12) 3643-2055 ou (12) 3637-4862
Banco Santander - contato: (12) 3642-9420 ou 3642-7931
Caixa Econômica Federal - contato: (12) 2126-5800

Departamento de Recursos Humanos, 14 de novembro de 2013.
Departamento de Recursos Humanos, 14 de novembro de 2013.
Silvio Luis de Godoi - Diretor do
Departamento de de Recursos Humanos
Ricardo Galeas Pereira - Chefe de Serviço Técnico do Serviço de Pessoal

Mulher leva golpe
de facão de
ex-companheiro
Na noite de sábado,
uma mulher foi atingida
por um golpe de facão
no bairro Shangri-lá.
SRRS, 34 anos,
informou que seu ex-marido, AMR, foi até
sua residência para
pegar a filha, de um
ano de idade. Como
a vítima se recusou a

entregar a
menina, o
autor a agrediu com um
golpe de facão na testa.
Ela foi encaminhada para o PS
local. O rapaz
não foi encontrado, nem o facão.

que identiﬁcaremos pela
inicial M, de 20 anos.
Segundo ela, as duas teriam conversado durante
a semana e a esposa de
M teria se queixado dele.
O rapaz ﬁcou sabendo de
tal comentário e quando
encontrou CRB a agrediu com um soco no
rosto, ocasionando-lhe
um corte na boca. Além
disso, M estava armado
e deu dois disparos para
o alto. Mediante os fatos,
a vítima desmaiou, sendo
socorrida e levada ao PS
local.

Também na noite de
domingo, uma mulher
foi vítima de violência
doméstica no Araretama. A vítima CIS, 42
anos, informou à polícia
que o marido PRS, 41
anos, havia chegado em
casa agressivo e acabou
atingindo a mulher com
um soco no rosto. Em seguida, a chutou na perna
e saiu sem rumo, ameaçando a esposa de morte
caso a PM fosse acionada. A agressão teria sido
motivada por ciúmes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI COMPLEMENTAR Nº 31, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013
Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir, por doação com encargo, área localizada no Bairro do Feital, Distrito de Moreira César, para ﬁns de prolongamento da Avenida Estrutural.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a
seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a receber por doação, área de 6.681.89 m² (seis mil seiscentos e oitenta e um metros quadrados e
oitenta e nove decímetros quadrados), localizada no Bairro do Feital, Distrito de Moreira César, de Propriedade da Construtora Circunﬂexo LTDA, e que
conta com a seguinte descrição:
“DESCRIÇÃO DA ÁREA: Área destacada do Terreno Desmembrado, composto de parte da “área remanescente do terreno desmembrado 2B – Burity 1
gleba 2”, Bairro do Feital, Distrito de Moreira Cesar, matrícula nº 49.619 do C.R.I.A., cadastrada no INCRA em área maior sob o nº 635.120.005.924-6, de
propriedade da Construtora Circunﬂexo Ltda, com as seguintes medidas e confrontações: O perímetro tem inicio no ponto “2 A”, originário da matrícula, e
segue com rumo 11º49’ NE e distância de 223,20m (duzentos e vinte e três metros e vinte centímetros) até o ponto “2B” ; deste ponto segue com rumo
11º49’ NE e distância de 3,23m (três metros e vinte e três centímetros) até o ponto “2C”, até aqui confrontando com o imóvel matriculado nº 48.990; após
segue com rumo 66º06’ SE e distância de 23,00 (vinte e três metros) até o ponto “26B”; após segue com rumo de 66º06” SE e distância de 7,68m (sete
metros e sessenta e oito centímetros) até o ponto “26 B1”, até aqui confrontando com a área remanescente; deste ponto segue com rumo 11º49’ SW e
distância de 219,03m (duzentos e dezenove metros e três centímetros) até o ponto “2 F1”, confrontando com a área remanescente da matrícula nº 49.619,
de propriedade da Construtora Circunﬂexo Ltda, deste ponto segue com rumo 80º04’ NW e distância de 30,02m (trinta metros e dois centímetros) até o
ponto “2 A” inicial, fechando o perímetro, confrontando com a área denominada “Fazenda do Ypê – Burity 2”, matriculado sob o nº 32.506, encerrando a
área de 6.681.89 m² (seis mil seiscentos e oitenta e um metros quadrados e oitenta e nove decímetros quadrados).”
Art. 2º. A área descrita no art. 1º destinar-se-á ao prolongamento da Avenida estrutural, localizada no Bairro do Feital no Distrito de Moreira César.
Parágrafo único. Caberá ao Executivo, como encargo, o asfalto, guias e sarjetas, ciclovia, iluminação pública e a sinalização horizontal e vertical com
placas proibitivas de estacionamento em ambos os lados do trecho doado.
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei Complementar nº 05/2013
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Hidropônicos: produção do futuro
AnA CAmilA CAmpos
A família Shinoda trabalha com agricultura há mais
de 50 anos. Desses, 20 foram
destinados ao cultivo de hortaliças, como alface, agrião,
acelga, couve, etc.
Entretanto, esse tipo
de cultivo sofre com o clima, principalmente com a
ocorrência de geadas, secas
ocasionais e calor. Mesmo
utilizando a técnica de gotejamento na lavoura, esses
fatores continuaram influenciando na produção.
Foi esse cenário que permitiu que a família decidisse
apostar em um novo segmento hortalício: o cultivo hidropônico.
Lúcia Shinoda conta que
o marido, Nobuo Shinoda, sempre via a hidroponia

como uma oportunidade, pois
esse mercado está aquecido e
oferece várias vantagens.
Eles destacam as condições de trabalho (não é preciso ficar abaixado, como na
horta tradicional), com economia de espaço e trabalho
menos “bruto”. Também não
é necessário utilizar tratores
ou maquinários grandes, os
alimentos não ficam sujos de
terra. Além disso, como os
produtos são vendidos com
as raízes, quando eles come-

çarem a querer murchar, é
possível colocá-los na água
– que os faz revigorar.
Por isso, a família está investindo nessa nova forma de
cultivo, e o objetivo é a substituição gradativa da horta
tradicional pela hidroponia,
deixando o mínimo possível
na plantação.
Apesar de terem conhecimento de uma possível
existência de cultivo hidropônico no município, essa é
a primeira estufa existente
Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

O cultivo é feito a partir de mudas (no destaque) provenientes de Mogi das Cruzes

em Pinda com uma estrutura considerável – a estufa da
família Shinoda conta com 3
mil m2.
Procedimento
As mudas vêm de Mogi
das Cruzes e, devido ao clima e a uma série de fatores, o
cultivo está em fase de teste,
para que sejam observadas
quais variedades de cada hortaliça se desenvolvem melhor.
“Elas são muito sensíveis
e exigem um cuidado maior,
totalmente diferente da produção a qual estamos acostumados”, explica Lúcia.
Para instalar toda a estrutura da estufa, a família
contou com os serviços de
uma empresa especializada.
Entretanto, as bancadas e a
instalação do sistema foram
implantadas pelo marido e
filhos.
O próximo passo é instalar um sistema de umidificação para minimizar o calor.
Segundo Danilo Shinoda, a
família ainda avalia qual o
formato deve ser instalado
para que seja mais eficiente.
Produção
A produção é feita em escalonamento, para que não
fique sem remessa. A primeira colheita hidropônica foi
feita no início de outubro.
Outra grande vantagem desse tipo de cultivo é que você
produz o ano todo, enquanto na ‘roça’ existem épocas
de plantio. Outra vantagem,
é que as hortaliças hidropônicas crescem e chegam ao
ponto de consumo mais rápido – cerca de um mês.
De acordo com Danilo
Shinoda, o segredo da produção é a vigilância constan-

Ana Camila Campos

Hortaliças são cultivadas em estufas de 3 mil m2

Entenda o que é hidroponia

A

hidroponia é uma técnica utilizada para cultivar
plantas sem a presença de solo, transferindo os
nutrientes que a planta necessita somente por
meio de solução aquosa enriquecida, que dará subsídio
para seu desenvolvimento. Essa água será uma solução
balanceada, rica em nutrientes, com a presença de elementos como nitrogênio, fósforo, potássio, dentre outros,
de acordo com cada espécie vegetal. Tem-se o controle
rigoroso do pH e da concentração dos nutrientes para que
o vegetal cresça nas melhores condições possíveis. As
plantas na hidroponia ficam com as raízes suspensas a,
aproximadamente, um metro do solo, num meio aquoso
rico de nutrientes necessários ao crescimento da planta.

te, pois sempre é necessário
verificar a água que corre
nas canaletas onde as plantas
estão, pois existem horários
certos para que isso aconteça.
Além disso, há fiscalização
quanto ao desenvolvimento
das plantas, para ver se estão
se adaptando, se tem alguma

Ana Camila Campos

Cocepelco assina contrato que
financia produção e gera empregos
A Cocepelco - Cooperativa de Trabalho em Celulose e Papel Coruputuba
firmou novos compromissos
comerciais nas três últimas
semanas. Dentre as negociações estão o adiantamento
de matéria prima (celulose)
para produção de papel A4 e
tissue – que é utilizado para
confecção de guardanapos,
papel higiênico e lenços – e
a antecipação de pagamento
para ter preferência na entrega da mercadoria.
Para o presidente da Cocepelco, Paulo Toledo, os
novos parceiros garantem o
incremento da cadeia produtiva e financiam o começo da
produção. “Não é uma prática comum no mercado nacional, mas já ocorre muito

no leste asiático ou em transações ligadas ao petróleo
este pagamento antecipado.
Isso garante ao nosso cliente
a prioridade na aquisição do
papel A4 ou manufatura para
toda a linha tissue”.
O presidente da Cocepelco afirmou que os contratos
com os novos parceiros vão
impulsionar a produção da
indústria e aumentar a geração de empregos. “Inicialmente prevíamos 250 trabalhadores diretos e mais de
900 indiretos, mas este número vai aumentar porque o
mercado está aquecido e precisa do nosso papel”.
Paulo Toledo exibiu relatórios de índices inflacionários de papel higiênico, guardanapo, lenços e papel A4.

“O cenário nacional já sente
os efeitos da ausência da produção em Pindamonhangaba,
que também contribui com a
inflação, que nesta linha já
acumula alta de 12% – o que
é mais que o dobro da inflação do país – neste momento
em 5,84%, segundo o IBGE”.
Para o conselheiro financeiro da Cocepelco, Evandro
César Raimundo, o preço do
papel higiênico, guardanapo, lenços e papel A4 terá
significativa redução com
a produção da cooperativa.
“Vamos cooperar para suprir
a necessidade e segurar a alta
da inflação. No início de ano
isso aliviará a situação de
milhares de pais que têm que
comprar material escolar”,
explicou.
Odirley Pereira

Iniciativa terá efeito na redução da inflação, segundo presidente da Cocepelco

que está com algum problema e também se já estão no
ponto de colheita.
Lúcia explicou que a aceitação no mercado está excelente. “Está cada vez mais
difícil produzir no campo,
pois o clima está muito inconstante”.

Reunião definiu medidas que devem aumentar a segurança em Pindamonhangaba

Pinda terá atividade delegada e
câmeras de videomonitoramento
AnA CAmilA CAmpos

Durante a última reunião do Núcleo de
Polícia Comunitária, realizada na terça-feira
(11), o capitão da 2ª Cia PM, Paulo Henrique Cavalheiro anunciou dois benefícios
que serão implantados na cidade: a atividade delegada e as câmeras de videomonitoramento.
O capitão explicou que a Prefeitura assinou os documentos faltantes na última semana e já foram enviados para São Paulo.
Com a atividade delegada, o policial
que desejar participar, usará 8 das 48 horas que tem de folga para fazer um “bico
oficializado”. Isso significa que o trabalho
tem respaldo do município, logo, o policial
terá autoridade para interferir em casos
como os de alvará de funcionamento,
ambulantes etc.
“Essa será uma forma de aumentar o
efetivo. Hoje, muitos policiais já trabalham de forma irregular, ou seja, fazendo
o “bico”. Com a atividade delegada, além
da remuneração, ele terá um respaldo,
pois o trabalho é regularizado”, explica o
capitão PM.
A previsão é que, de início, a cidade

abra vagas para dez policiais. Entretanto,
a tendência é que esse número aumente à
medida em que os resultados forem avaliados.
Videomonitoramento
Sobre a instalação de câmeras na cidade, Cavalheiro explicou que, com a implantação da Região Metropolitana do Vale do
Paraíba, várias cidades serão contempladas
com esse recurso.
“Cada cidade ficou responsável por enviar os pontos em que as câmeras são mais
importantes. Elas inibem o crime e, além
disso, as imagens ajudam na investigação”,
explica o policial.
Ainda de acordo com ele, a Prefeitura
estuda uma sala para a instalação da central de monitoramento. “Uma câmera faz a
prevenção correspondente a de 20 policiais. Dessa forma, vamos otimizar recurso
humano e o elemento da Guarda Civil que
estiver na central poderá acionar imediatamente a Polícia Militar”.
Estiveram presentes na reunião, representantes da Prefeitura, das associação de
bairros, representantes das escolas estaduais e policiais.
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Divulgação

Sociais
36º Feste
O Festival Nacional de Teatro de Pindamonhangaba segue até o final
da semana. Muita gente bacana está passando pelo Teatro Galpão
durante os dias de espetáculo.

82 anos!
Felicidade para o
aniversariante do dia 16 de
novembro Mauro Ogata.
Ele recebe os cumprimentos
da esposa Olga; dos filhos
Suely, Cláudio, Telma, Tereza
Kelly e Cássia; dos genros
e netos. Os integrantes do
Coral São Francisco de Assis
o parabenizam pela data.

Arquivo pessoal

Feliz aniversário

Felicidade para Silvia
Almeida da Rocha,
aniversariante do dia 19
de novembro. Ela recebe
o abraço dos familiares e
amigos.
Arquivo pessoal

Fotos: Maria fernanda Munhoz

Felicidade
Feliz aniversário para
Josi Valente Pinho, que
comemora aniversário no dia
16 de novembro. Recebe o
abraço da família e amigos.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Felicidade
Para a professora Tereza
Ramalho Alves, que
comemorou aniversário no
dia 12 de novembro. Ela
recebeu abraços carinhosos
dos familiares e das amigas
das comunidades São
Francisco (Ana e a Maria
José Felipe, na foto com ela),
e São Lourenço. Parabéns.

Arquivo pessoal

Muita felicidade
Toda a felicidade do
mundo para a jornalista
Aiandra Alves Mariano,
que comemora aniversário
no dia 21 de novembro.
Recebe todo o carinho do
marido Clayton e da filha
Laura, abraços dos demais
familiares e amigos da
Tribuna do Norte.

Música e
solidariedade
O presidente da
Fiesp, Paulo Skaf, e o
maestro João Carlos
Martins estiveram em
Pindamonhangaba,
na última semana,
para a abertura da
Casa Noel. Evento
arrecadou fundos
para instituições
assistências da
região.

Arquivo pessoal

Israel Dias

“Corneteiros”
do alambrado
Em todos os jogos do
Jardim Resende, os
torcedores se reúnem
para vibrar com o
time de coração.
Carlos Alberto, o Gu
(segundo da direita
para a esquerda),
agita a galera.

Arquivo pessoal

Feliz aniversário
Para a Isabela, que
completou mais ano de
vida no dia 12 de novembro.
Ela recebeu abraços dos
amigos e também dos pais
Odair e Roseli e beijinhos
da irmãzinha Isadora.
Parabéns

Felicidade
Para o Messias, da dupla
sertaneja Zé Carlos e
Messias, que completou
aniversário no dia 8 de
novembro, recebendo
abraços da esposa Elza,
dos filhos, noras, netos
e amigos que desejam
muita felicidade. Votos de
feliz aniversário de toda a
família sertaneja do Espaço
Cardosão.

Parabéns

Muita felicidade para Lígia
Fonseca, que comemora
aniversário no dia 21 de
novembro, recebendo o
carinho dos familiares e
amigos. Beijos especiais de
sua mãe, Marta (com ela na
foto), aniversariante do dia 10
de novembro.
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‘Laerte Assumpção’ vota por obras de
galeria, calçadas e centro comunitário
André Nascimento

CINTIA CAMARGO
Em mais um encontro entre a administração municipal e a população, os moradores do loteamento Laerte
Assumpção, em Moreira César, escolheram, na noite da
última terça-feira (12), como obras prioritárias a construção de galerias e calçadas
na avenida Manoel Teixeira
de Souza, além da construção de um centro comunitário no bairro.
Muitos munícipes participaram da reunião, na qual
foram feitas várias perguntas
sobre saúde, limpeza no bairro e segurança entre outras.
Na oportunidade, a Secretária de Saúde e Assistência
Social salientou a parceria
entre a administração municipal e a população no combate à dengue, eliminando os
maiores criadouros do mos-

André Nascimento

Teltonio Aires

Sonia Ribeiro

quito Aedes aegypti, como
pratos de planta, pneus sem
uso e material de reciclagem
sem cobertura, entre outros.
Para Teltonio Aires,
morador no bairro, participar das reuniões é uma
oportunidade de passar à
administração a realidade
da comunidade, com a certeza de que muitas das rei-

vindicações serão atendidas.
A munícipe Sonia Ribeiro
também salientou que os encontros são importantes, representando a chance de resolver as reivindicações mais
prioritárias da comunidade.
Além das obras votadas pela comunidade local, será realizada uma limpeza em todo o
bairro e a reforma da creche.

André Nascimento

Dúvidas da população foram esclarecidas durante encontro no centro comunitário

Programa de rádio aborda o Escola Municipal
Zezinho”
trabalho cultural na cidade “Padre
será ampliada
André Nascimento

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A escola municipal “Padre Zezinho”, na Vila São
Benedito, será ampliada. No
último dia 6, representantes
da família Ramos da Silva proprietária do terreno nos
fundos da escola - foram
recebidos no Gabinete do
Executivo. Também participaram da reunião com o
prefeito, a secretária de Educação, o secretário de Planejamento da Prefeitura e um
vereador.
Primeira escola municipal
a ser inaugurada em Pinda,
em 1982, a “Padre Zezinho”
atende, atualmente, 222 alunos. O prédio da unidade
escolar, na Vila São Benedito, estava pequeno para a
quantidade de estudantes e,
por isso, a escola foi trans-

ferida, no início do ano, para
um prédio desativado, que
antigamente abrigava o Sesi,
localizado na Vila São José.
Segundo
informações
da Secretaria de Educação,
a ampliação contemplará a
construção de mais quatro
salas de aula. Com isso, a escola vai aumentar sua capacidade de atendimento para
mais 160 alunos, totalizando
382 estudantes.
De acordo com a secretária de Educação, a previsão é
que até o segundo semestre
do ano que vem as novas
salas devam ser construídas. Contudo, ela afirmou
que mesmo com o retorno
da escola para a Vila São
Benedito, o prédio da Vila
São José não deverá ser
desativado.
Maria Fernanda Munhoz

Resgate histórico do município foi o principal tema do encontro entre prefeito e membros da Academia de Letras

CINTIA CAMARGO
Fomentar a cultura em
Pindamonhangaba foi o tema do programa “O Prefeito e você”, transmitido na
quarta-feira (13), pela Rádio
Princesa, com a participação
do diretor do Departamento
de Cultura e do ator Fábio
Mendes, além do presidente da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras, Alberto Santiago, e do
presidente de honra da entidade literária e cultural,

Francisco Piorino Filho.
Durante o programa foi
abordada a necessidade de
levar à população o resgate das
histórias de Pindamonhangaba.
Para o prefeito é muito importante que a população conheça
o passado da cidade. “Promover ações no presente é a garantia de que o futuro será ainda melhor”, disse.
A realização de mais uma
edição do Feste - Festival
Nacional de Teatro - foi outro assunto abordado durante

o programa. Para Fábio Mendes, ator e provocador nesta
edição, prestigiar a cultura na
cidade pode propiciar o aparecimento de novos talentos.
“Acredito que além da informação, o teatro vai resgatar
outros valores em todas as
classes sociais”, aﬁrmou.
Segundo informações do
Departamento de Cultura,
mais de 2,7 mil pessoas já
prestigiaram o Feste que segue até domingo (17).
Um outro evento que será

realizado – pensando na divulgação da cultura em Pinda – é
um movimento de Consciência Negra, entre os dias 20 e 23
deste mês, com várias atividades na praça Monsenhor Marcondes e no Museu Dom Pedro
I e Dona Leopoldina.
Para os representantes
da APL, toda essa movimentação cultural na cidade cria um repensar das
histórias de Pinda e fortalece os caminhos para um
futuro mais promissor.

Prédio da escola na Vila São Benedito, que receberá
obras de ampliação
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36º Feste termina neste domingo
Público tem comparecido ao Teatro Galpão e ao Bosque, prestigiando todos os espetáculos
MARIA FERNANDA MUNHOZ
O 36º Feste – Festival
Nacional de Teatro – de Pindamonhangaba termina neste domingo (17), com muito
sucesso. Mais de 2.700 pessoas já passaram pelo Teatro
Galpão para conferir as peças adultas e infantis, e pelo
Bosque da Princesa, para ver
as peças de rua. Mais de 800
produtos de limpeza e higiene pessoal já foram arrecadados e seguirão para o Fundo
Social de Solidariedade, que
os repassará para as instituições assistenciais da cidade.
Para os organizadores do
evento, o festival está ocorrendo conforme as expectativas, com a participação
do público e a apresentação
de espetáculos de qualidade. “Pindamonhangaba tem
um público que gosta muito
de teatro e prestigia nossos
eventos. Agora, é pensar para
o próximo ano, uma maneira
de ainda mais pessoas terem
acesso aos espetáculos. Uma
de nossas ideias é mudar o

Maria Fernanda Munhoz

“O Halo” terá duas
apresentações

Casa cheia todos os dias para assistir aos espetáculos infantis e adultos

regulamento e talvez realizar
mais sessões de cada peça,
ainda vamos estudar as possibilidades”, adiantou o diretor
do Departamento de Cultura
da Prefeitura, organizador do
festival.

Mas o Feste continua!
Até domingo (17), ainda
serão apresentadas quatro
peças adultas no Teatro Galpão e duas de rua, no sábado (16), no Bosque da Princesa, sendo uma às 10 horas

e outra às 15 horas.
Para os espetáculos adultos, a bilheteria do Teatro
abre às 17 horas. É bom garantir o ingresso com antecedência, pois a procura está
sendo bastante grande.

O espetáculo desta quinta-feira (14), “O
Halo”, terá duas apresentações no Feste: uma às
19 e outra às 21 horas.
As apresentações serão
realizadas apenas neste
espetáculo, que é encenado em palco tipo arena
e comporta somente cem
pessoas por sessão.
A peça é da Cia na
Boca, de Jacareí. Um
drama indicado para
pessoas com mais de 16
anos e que tem 50 minutos de duração. A experiência da protagonista
desta aprendizagem é a

narrativa de uma longa
viagem ao mais profundo do seu ser até alcançar a si mesma e chegar
à consciência total.
Enquanto espera, ela
desenha o seu labirinto
nas reﬂexões e questionamentos sobre a vida, o
tempo, a fé entre outros
temas existenciais. Inspirado na obra de Clarice
Lispector “Uma Aprendizagem – o livro dos prazeres”, “O Halo” convida o
espectador a mergulhar no
universo interior e, com
isso, considerar a possibilidade de mudar.
Divulgação

“A Confecção da Queda” é a peça de sexta-feira
Na sexta-feira (15), às
21 horas, o Feste apresenta
o espetáculo “A Confecção
da Queda”, com a Cia Teatro
Fábrica, de São Paulo. O drama é apropriado para pessoas
acima de 14 anos e tem uma
hora de duração.
Duas histórias se cruzam durante a montagem
de uma instalação de arte.
Duas mulheres encarceradas. A primeira encerrada em conflitos pessoais e
profissionais que a levam
a isolar-se em seu apartamento. A segunda, forçadamente isolada. Laís é uma
dentista que sofre de TOC
e não sai de seu apartamento na tentativa de controlar

Divulgação

Espetáculo da Cia
Teatro Fábrica
é indicado para
pessoas acima dos
14 anos

Peça da Cia na Boca se apresenta na quinta-feira

Sábado é dia de “O Rio”
suas manias compulsivas.
Sofia é submetida a um esquema de prostituição em

regime análogo à escravidão. Em um dia de forte tempestade, o corpo de

Divulgação

Feste encerra
com o espetáculo
solo “Ficções”

uma, que emerge nas águas
da enchente, é a chave para
a transformação da outra.

Espetáculo convidado
encerra festival
“Ficções”, da Cia Hiato, de São Paulo, encerrará o
36º Feste no domingo (17), às 21 horas. “Ficção” é um
evento teatral composto por dois espetáculos curtos independentes (porém complementares e ressonantes) que
se mostram como resultado parcial das investigações da
Cia Hiato e primeira etapa do processo de criação de um
espetáculo futuro: “Duas ﬁcções”.
Todos os solos têm direção e dramaturgia de Leonardo Moreira, a partir dos relatos e projetos autorais dos
atores da Cia Hiato.

O último espetáculo selecionado para a categoria
adulta do Feste é “O Rio”,
do grupo Teatro Didático da
Unesp &Teatro de Brancaleone, de São Paulo. Do gênero
visual, a peça é indicada para
pessoas de todas as idades e
tem 45 minutos de duração.
A encenação encontrou na
obra de João Cabral de Melo
Neto a inspiração para trabalhar conceitos do teatro visual. O espetáculo não é a ilus-

tração do poema, mas uma
criação autônoma onde o rio
está submisso à percepção do
espectador que não o observa em cena, mas o intui por
meio de um exaustivo e insistente caminhar de homens
e bichos, de plantas e poeira.
As imagens do poema
transformam-se em metáforas da condição humana
diante de uma realidade seca
da vida, mas vívida de signiﬁcados.

Divulgação

Categoria “Rua” termina no sábado
As apresentações da categoria
Rua terminam no sábado (16),
com dois espetáculos no Bosque
da Princesa. Às 10 horas, a Cia
Novos Atores, de Pinda, apresenta
“La Maldición”, um melodrama que
conta a trajetória de uma jovem
ingênua que vive em um castelo,
sob controle do conde e da pérﬁda
governante, ambos personagens

que guardam um segredo que
pode mudar a vida da garota. Uma
trama cheia de mistérios, vilões,
mocinhas ingênuas e grandes revelações.
Na parte da tarde, às 15 horas,
o Bosque recebe a Cia Rosa dos
Ventos, de Presidente Prudente,
com o espetáculo “Saltimbembe
Mambembancos”. O espetácuDivulgação

Melodrama La Maldición se apresenta às 10 horas

lo é um encontro para rir de si e
das personagens. As técnicas de
malabarismo, acrobacias de solo e
perna de pau são mostradas sem
formalidade e acompanhadas de
música ao vivo. O público é levado a uma época anterior ao circo
itinerante, quando as artes circenses eram apresentadas por artistas
saltimbancos.
Divulgação

Saltimbembe Mambembancos, atração das 15 horas

Peça tem inspiração em João Cabral de Melo Neto

Segundo Caderno
Prefeitura inaugura centro
comunitário na Vila São Paulo
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Maria FernanDa Munhoz
Nesta quinta-feira (14), os moradores da Vila São Paulo recebem o Centro
Comunitário Pedro Balarin. A inauguração está marcada para as 19 horas.
Toda a população está convidada a
prestigiar.
O prédio tem 320 m², contendo salão, cozinha, sanitários, palco e uma
sala multiuso. O investimento total na
obra é de R$ 407 mil.

O projeto de lei nº 144/2013, de autoria do vereador Toninho da Farmácia, denomina o centro comunitário de
Pedro Balarin. O homenageado nasceu
em Piracicaba, em 1918, e faleceu em
Pindamonhangaba, em 2010. Exerceu
a função de ferroviário até aposentar-se pela Estrada de Ferro Sorocaba em
1980. Casou-se com Amélia Prado Balarin e teve seis filhos. Após sua aposentadoria, em uma de suas vindas a

Pindamonhangaba, onde já moravam e
trabalhavam três de seus filhos, ele resolveu trocar Piracicaba por Pinda, que
achava ser um local tranquilo e mais
agradável para se viver. Seu nome foi
escolhido por reivindicação dos moradores do bairro, via abaixo assinado,
por meio da Associação de Moradores
e Amigos da Vila São Paulo.
O novo centro comunitário fica na
rua José Lino de Macedo, 110.
Maria Fernanda Munhoz

Centro Comunitário Pedro Balarin está instalado em um prédio com 320m2, na rua José Lino de Macedo

Cidade conta com mais um
estacionamento 45 graus
Daniela Gonçalves

Daniela Gonçalves
A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio do Departamento de
Trânsito, visando melhor
atender os munícipes
e motoristas, instalou
na avenida Coronel
José Francisco mais um
estacionamento em 45
graus. O estacionamento
consiste em disponibilizar
maior número de vagas
por meio de demarcações.
Os dois lados da ‘Coronel
José Francisco’, em toda
sua extensão, desde a
‘General Júlio Salgado’ na
esquina com a ‘São João
Bosco’, oferece esta opção
de estacionamento. De
acordo com informações
do Departamento de
Trânsito, a mudança obteve
aceitação de 100% dos
usuários.

Pinda tem
feira de
produtos
naturais
Daniela Gonçalves
Para contar com mais
uma opção de alimentos
saudáveis, os moradores
da cidade podem participar e consumir na Feira
Orgânica, que acontece
em Pinda duas vezes na
semana. Chuchu, cenoura, couve, tomate,
muitos outros legumes e
verduras, em sua maioria cultivados em hortas
e plantações de várias
partes da zona rural de
Pindamonhangaba, são
comercializados na praça
Emílio Ribas, às terças e
sextas-feiras.
Com certificado
Ecocert, os produtores
rurais cadastrados na
Apep – Associação de
Produtores Ecológicos
de Pindamonhangaba
– oferecem opções de
alimentos sem agrotóxicos aos munícipes.
O engenheiro agrônomo e presidente da
Apep, Plenomário de
Andrade Sandim Filho, diz que o alimento
orgânico nada mais é do
que um ideal de saúde.
“Qualidade de vida é
isso que buscamos e
oferecemos, pois os
produtos não contém

agrotóxicos e este é o
principio básico da nossa associação, alimentos
saudáveis e melhores
para que possamos viver
mais e poder aliar isto
com a comercialização,
para que seja acessível a
todos é muito satisfatório”, afirmou.
Com 30 associados, a
Apep oferece aos produtores, devidamente
certificados, a possibilidade de comercializar
estes produtos. É isso
que Laerte Carlos Evaristo, de 58 anos, que já
trabalhou em quitandas,
faz atualmente, comercializa produtos naturais na
Feira Orgânica.
“É uma satisfação
saber que vendemos o
remédio à população
quando trabalhamos com
esses produtos toda terça
e sexta-feira. Fiz um
curso e hoje atuo somente
com a produção de alimentos sem agrotóxico,
isto é muito gratificante”,
explicou Laerte, que atua
na feira há mais de dois
anos.
A Feira Orgânica
acontece das 7 às 12
horas, na praça Emílio
Ribas.
Divulgação

Campanha destinada aos
homens começa dia 18
Marcos vinício cuba
A Semana Especial à Saúde do Homem terá eventos entre os dias 18 e 23
de novembro. Os interessados devem
procurar uma unidade de saúde para
participar da campanha, que é realizada pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Saúde

e Assistência Social. A solenidade de
abertura está marcada para as 9 horas,
no auditório municipal.
A população masculina está convidada a comparecer para receber informações sobre saúde bucal, prevenção
ao câncer de próstata, às doenças crônicas não transmissíveis, reeducação

alimentar e atividade física.
Na semana serão feitas ações de
prevenção e cuidados destinadas aos
homens, tais como: consultas médicas
nos PSF’s e UBS, consultas de cuidados
(enfermagem), solicitação de exames
preventivos, alimentação saudável, palestras e caminhadas pela cidade.

azul

novembro
De 18 a 23
de novembro

Feira orgânica oferece produtos sem agrotóxicos

Homem,
valorize sua vida

SEMANA DA SAÚDE DO HOMEM
HOMEM INTELIGENTE SE CUIDA

PROCURE UMA UNIDADE DE SAÚDE.

Programação no site: www.pindamonhangaba.sp.gov.br

Secretaria de Saúde e Assistência Social

10

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, quinta-feira 14 de novembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
COMPRA DIRETA Nº 20447/2013

INGRESSO... INGRESSO...
INGRESSO!
A tal de Copa do Mundo
é aqui, mas nem parece:
surge o ingresso e, num segundo,
de novo desaparece.

Com reza, com muita sorte
ou cambalacho – sei lá! –
alguém consegue um no Norte,
Nordeste ou em Cuiabá.

Comprar ingresso pra Copa
já virou um pesadelo;
talvez se fosse na Europa,
mais fácil seria obtê-lo!

Tanto faz se é por sorteio
ou por ordem de chegada;
não tem jeito, não há meio:
tento, tento, tento e... nada!

Tanto ingresso aí se vê
mas só nos restam respingos.
Conclusão: eu na TV
e o estádio cheio de gringos!

Ah, quer saber? Não me estresso;
na próxima Copa, aqui,
quem sabe eu consiga o ingresso
que agora não consegui???
(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.com.br
- (o mais completo portal de trovas na Internet)
________________________________________

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 139/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 139/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada para locação de 1.000 (mil) horas de serviço de escavadeira hidráulica sobre esteiras
700mm, carro longo ou similar”, a Autoridade Superior, face ao parecer da Secretaria de
Assuntos Jurídicos, nega provimento ao recurso interposto pela empresa J. & L. Transporte
Ltda. EPP (proc. ext. 26587 de 10/10/13), e mantém sua inabilitação. Sendo assim, está a
presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02
e suas alterações.
Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 106/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 106/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de auto elétrica e mecânica, com fornecimento de
peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para o veículo Ônibus Volks,
Modelo 17260 EOT, ano 2006, Placa DBA-0934, pertencente à frota operacional da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr.
Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93
e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2013.
PREGÃO Nº. 213/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 213/13, que cuida de “Aquisições de feno e farelo para o
abrigo Municipal de Animais na cidade de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior, face à
manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis
Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 07 de novembro de 2013.

EDITAL DE

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO
DE ADQUIRENTES DE LOTES NO REAL VILLE – SETOR RESIDENCIAL I

ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES NO REAL VILLE – SETOR RESIDENCIAL I, inscrita no
CNPJ 04.702.278/0001-61, localizada na Rodovia Washington Luiz, n.º 2.500, bairro do Socorro, em
Pindamonhangaba/SP, CEP 12.421-700, devidamente representada por seu Presidente Interino Sra.
Paula Ramon da Silva, CONVOCA através do presente edital, os associados, para Assembleia Geral
Ordinária, que será realizada em 29 de novembro de 2013 na sede do clube da Associação localizado a
Rua Mariana Marcondes Cesar Romeiro, s/n, das 19 às 21 horas. Para deliberar sobre a seguinte pauta.
A) Prestação de Contas de 12/2012 a 10/2013;
B) Projeção orçamentária para 2014;
C) Apresentação dos projetos da diretoria.
A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19 horas, com a presença de quorum prevista no Estatuto e, em segunda convocação, com qualquer número de associados, meia hora depois,
podendo ser efetivada por aclamação ou voto secreto (art.43, do Estatuto).
As pessoas que comparecerem na qualidade de representantes de associados, deverão se apresentar
com as respectivas procurações, com firma reconhecida.
O não comparecimento implicará na concordância com as deliberações da Assembleia.
Pindamonhangaba, 11 de novembro de 2013.
Paula Ramon da Silva - Presidente

ETR ÓLEOS S/A (Em liquidação)
CNPJ/MF Nº 07.830.977/0001-85
NIRE 35.300.327.161

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da ETR Óleos S/A (“Companhia”) para se reunirem no dia 26 de
novembro de 2013, às 13:30 h, na sede social localizada na Av. Félix Galvão Cruz Simões, nº 485,
Bairro Feital – Distrito de Moreira César, CEP 12441-285, Pindamonhangaba (SP), para deliberar
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
(a) Recebimento da renúncia ao cargo de Liquidante apresentada pelo Sr. Orestes Lavagnini.
(b) Aprovação das contas apresentadas pelo Sr. Orestes Lavagnini.
(c) Ratificação dos atos praticados pelo Sr. Orestes Lavagnini.
(d) Nomeação de novo liquidante.
(e) Cessação do funcionamento do Conselho de Administração.
Pindamonhangaba (SP), 14 de novembro de 2013
Liquidante

LICENÇA DA CETESB
PONTUAL ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA ME torna público que requereu na CETESB – a
Licença de Instalação nº 3002449 para FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
na Av. Quinze de Novembro,350 – Cidade Nova -Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB
LATASA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, torna público que recebeu da CETESB a Renovação
da Licença de Operação N° 3004248, válida até 11/11/2015, para Alumínio e suas ligas; metalurgia do,
sito, à AV JULIO DE PAULA CLAR-O, 900, FEITAL, PINDAMONHANGABA/ SP.

LICENÇA DA CETESB
LATASA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, torna público que recebeu da CETESB a Licença
de Operação N° 3004249, válida até 11/11/2015, para Alumínio e suas ligas; metalurgia do sito, à AV
JULIO DE PAULA CLARO, 900, FEITAL, PINDAMONHANGABA/ SP.

LICENÇA DA CETESB
FEMAX COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA EPP torna publico que recebeu da CETESB a Renovação de Licença de Operação Nº 3004251, valida até 11/11/2017, para Maquinas e equipamentos de
uso geral, fabricação de à RUA CARMEM MIRANDA, 180, BELA VISTA, PINDAMONHANGABA - SP.

LICENÇA DA CETESB
SERV VALE AUTO TEC COMERCIAL LTDA EPP. TORNA PUBLICO QUE RECEBEU DA
CETESB A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 3004230, VÁLIDA ATÉ 04/11/2017, PARA FABRICAÇÃO DE
ARTEFATOS DE CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E ESTUQUE, Á AV. AMELIA PRATA BALARIN,
Nº 96 - AGUA PRETA - PINDAMONHANGABA/SP.

“... E AGORA TODAS AS COISAS do passado não passam de recordações
presentes, toda vez que eu me lembrar que você foi o meu sorriso de chegada
e a minha lágrima de adeus...” – Roberto Carlos
DIVULGUE GRATUITAMENTE a agenda de sua casa noturna. Envie para o
e-mail joao.ouverney@terra.com.br
ALOHA MUSIC BAR Tremembé: 13/12 (sexta) – Mcs Kauan e Theo. Matheus
e Dadá. Muleke e Menor. Convite em Pinda Neto Jeans. Tel (12) 99159-3545
e 99169-9122
ARENA 101 Pinda: 16/11 (sábado) - Marlon & Marcelo, e Banda Sacode a
Poeira. www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776
BANDA CHAMEGO.COM (Anjinho do Vale e Josy Mattos): Agenda - 16/11
(sábado 21h) - Forró da Elza (Taubaté). 17/11 (domingo 18h30) - Forró do
Silvio (Taubaté). Contatos pelo Tel (12) 3631-4598, 98181-6850 e 99771-5600.
Site: www.anjinhodovale.com.br
BEATLES: Vende-se toda a discografia dos Beatles em CD por R$ 600,00,
sendo alguns duplos, seminovos em ótimo estado. Preço R$ 10,00 cada, mas
só na compra do lote todo. Tel (12) 99143-2197, email andersonc.leite2013@
gmail.com
CASARÃO ROSEIRA – toda quinta-feira, baladas em dois ambientes. Djs
Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até 23h. Dois ambientes
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado
(18h30). 30/11 (sábado 18h) – Baile ao vivo com a Banda Chamego.com (Anjinho do Vale & Josy Mattos). Av. Abel Corrêa Guimarães, bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 16/11 (sábado) - Turma do Pagode.
Festa oficial dos Jogos Jurídicos do Rio/SP. 23/11 (sábado) – Fernando &
Sorocaba. 30/11 (sábado) – Cláudia Leite
CHICK NA ROÇA Taubaté: 17/11 (domingo 21h) - Bandas Espora, e Garotos
do Valle. 24/11 (domingo) – André Cavalcante. Estrada do Barreiro
CHICKEN BEER Tremembé: 14/11 (quinta) – Paulo & Rafa, Os Arrocheiros
do Valle, e dupla Malostti & Moacir . Elas free até 1h. Funk no 2º ambiente. 15
(sexta) – Karaokê com banda. 21 (quinta) – Os Aliados (funk) no 2º ambiente.
Sexta e sábado – Videokê profissional
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais um baile no RECINTO SÃO VITO
de Moreira César neste domingo, 17/11 – Banda Gold. Homem R$ 7,00 e
mulher R$ 6,00. Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: Quarta-Feira - 20/11 – Banda Alphavalle.
27/11 – Banda Voo Livre. Domingo - 17/11 (domingo) - Baile do Hawai - Banda
Garcia. 24/11 – Banda Cinco Estrelas
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: Balada sertaneja todo sábado. Elas free até
0h. SP-62, 2.400, estrada Pinda-Roseira
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix”: 16/11 (sábado) – Não terá baile
por motivo de bingo beneficente. 23 (sábado) – Banda Gold. 30 (sábado) – A
confirmar. A direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda)
toda sexta-feira, 22h, com deliciosa canja gratuita à 1h. Tel (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé: 15/11 (sexta) – Banda 8 Segundos. Noite dos Aniversariantes. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
EPIGRAPHO Music Bar Moreira César: 16/11 (sábado) – Luninho Alves Acústico. LegioPhilia
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava: 14/11 (quinta) – Micareta Sertaneja. Rodrigo & Santa Fé, Alê & Marcel. 23/11 (sábado) – Bruninho & Daniel.
Tel (12) 3955-9420
FERROVIÁRIA Pinda – Forró no deck da piscina toda sexta-feira às 20h30.
15/11 (sexta feriado 13h) – Pagode com o Grupo Nota Samba. 15/11 (sexta
21h) – Banda Chamego.com (Anjinho do Vale & Josy Mattos). 22/11 (sexta)
– Banda Sincronia do Forró. 29/11 (sexta 19h) – Festa da Academia com a
Banda Amigos Sertanejos. 21/12 (sábado 22h) – Baile de Confraternização,
para comemorar a chegada do Ano Novo. Para o forró de sexta, associado em
dia não paga e pode retirar dois convites na secretaria. Não sócios: Homem
R$ 10 e mulher vip até 23h30, e R$ 5,00 após esse horário. Tel (12) 2126-4444.
Site: www.aaferroviaria.com.br
FERROVIÁRIA: Empresários/empresas que quiserem participar de workshop
na Ferroviária, divulgar produtos e serviços e oferecer descontos aos associados (convênios), fazer contato pelos telefones (12) 3645-1302 e 99146-2262.
E-mail: joão.ouverney@terra.com.br
FESTA DE CRISTO REI Bairro das Taipas Pinda: 21/11 (quinta 20h) – Banda
Cristo Rei. 22/11 (sexta 20h) – Missão e Santidade. 23/11 (sábado 20h) – César & Maycon. 24/11 (domingo 20h) – Miranda & Souza Neto
JANTAR DANÇANTE Pinda : 22/11 (sexta 21h) – Restaurante Tempero Manero (ao lado do Supermercado Excelsior). Banda Chamego.com (Anjinho do
Vale e Josy Mattos). Convite antecipado R$ 20,00, na hora R$ 30,00. Carro
chefe do cardápio: Lagarto ao Molho Madeira. Promoção de Eventos Luiz Gonzaga. Presença de free-dancers. Tel (3645-2361, 99737-0421, 99708-3682,
98110-4777 e 99135-7205
MANGUEIRÃO Pinda: 16/11 (sexta) – Baile animado pela Banda Gold. Toda
sexta-feira, 22h,o melhor forró da região com a Banda Gold. Tel (12) 91740026
MARINELLI HALL Pinda: 30/11 (sábado) – Dancing Days na Vila. Multiband
Show e Dj José Luiz da Vila. Relembre os bons tempos (70/80) da Vila dos
Sargentos e Vila dos Oficiais. Convite R$ 30,00 em benefício da APAE
MUSIC HALL Pinda: 16/11 (sábado) – 6º Feirão de instrumentos musicais,
quem quiser participar deve se inscrever antecipadamente. Descontos de 5%
até 40%. Contatos no seguinte endereço: www.facebook.com/musichall.pinda
MUTLEY Taubaté: 15/11 (sexta) – Festa do Vermelho. Banda Volúpia.
16/11 (sábado) – Absolut Rock. Banda Arena Rock. Tel (12) 3632-5540
NOVELIS ADC Pinda: 22/11 (sexta) – Micareta Sertaneja. Banda Dallas e Grupo Art Negra. 3 latas de Skol R$ 10,00. Ingressos antecipados R$ 10,00 em
Neto Jeans. Elas com flyer não pagam até ½ noite.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 14/11 (quinta) – Surfest. Bandas Sentido Litoral e
DZG1. Convite R$ 15,00. 15 (sexta) – Fabiana Lopes e Rodrigo Ranndis. 16
(sábado 21h) – Não informado. 17 (domingo) – Não informado. Tel (12) 36484913
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – Baile Quinta Nobre toda última quinta-feira do mês. Grupo Charles Anjo 45 e convidados. (12) 3642-8599 e 35225356. Site www.paineirasclube.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba: SEXTA - 15/11 – Grupo Na Hora. SÁBADO 16/11 – Não informado. DOMINGO - 17 – Grupo Sambrasil. 24– Grupos Trato
e Bom Talento (abertura). Toda quarta - videokê. Toda quinta – Música sertaneja ao vivo. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher
RANCHO DO GALÃ Taubaté: 15/11 (sexta) – Banda Espora. 17/11 (domingo
19h) – Somprazer e Bom Talento (abertura). Tel (12) 3424-7673 e 99169-0122.
Convites à venda em Netos Jeans (Pinda)
RANCHO PETTER BELA VISTA Pinda: 16/11 (sábado 22h) – Flash Back dos
anos 70, 80 e 90. Dj Magrão. Homem R$ 10 e mulher R$ 5. Av. Pinheiro Júnior,
2001, em frente ao Colégio Anglo
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 15/11 (sexta) – Talis & Welinton. 16 (sábado)
– Show das Poderosas, com Annita. 22 (sexta) – Fernando & Fabiano. 29 –
Baile do Hawaii. Banda 8 Segundos e Grupo Toke de Samba
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 14/11 (quinta) – Wilson
& Washington. 16/11 (sábado) - Marrom (SJC) . Tel. (12) 3648-4036 e
9775-0389Baile. Tel. (12) 3648-4036 e 9775-0389
RECINTO SÃO VITO Moreira César: 16/11 (sábado) – Festa de 1º ano do
Grupo Sedusamba. Participação do Grupo Nota Samba. Tel (12) 98824-4615,
99158-9075 e 99173-8234
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda: 30/11 (sábado) – Baile de Fim de Ano. Tel
(12) 3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br
VIA VALLE SHOW Pinda: 15/11 (sexta) – Bó do Catarina e Dj Ivan. Rua José
Gambini de Souza, bairro Bela Vista, em frente à Faculdade Anhanguera

DESTAQUE DA SEMANA
BAR DO SANTISTA é uma das melhores opções de Pinda, principalmente nas
noites de quarta-feira (tem modão sertanejo ao vivo, com César & Maycon e
outras feras) e domingo (também com som ao vivo das 18 às 24 horas). Com
ótimo atendimento especial do Zé Luiz e esposa Lurdes e toda a equipe, o local
tem recebido grande público que bate papo, ouve boa música e dança. Domingo
passado o show ficou por conta da dupla Bruno & Thiago, e todos elogiaram.
Foto: João Paulo Ouverney

Contrato nº 149/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilizar profissional especializado
em psiquiatria infantil para consultas, pelo período de 12 meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência
Data de assinatura: 12/09/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 5.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: Carlos Eduardo Ferrari
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5.005, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e nos termos da Lei nº 5.579, de 05 de novembro de 2013,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no
valor de R$4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais), na Secretaria de Educação e Cultura, em função do superávit financeiro apurado em 2012 e de adequações de investimentos
neste exercício, a saber:
12.00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA
12.31
Departamento Pedagógico / Ensino Fundamental
1025
Equipamentos em Geral
12.361.0018.5
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente R$ 3.200.000,00
2018
Operação/ Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0018.5
3.3.90.39 – Obras Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 900.000,00
Art. 2º - O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2012, de acordo com o artigo 43,
§ 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2012
com o valor de R$ 96.358.055,44 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o
valor de R$ 48.710.830,80, resultando o Superávit no valor de R$ 47.647.224,64.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5.006, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e nos termos da Lei nº 5.580, de 05 de novembro de 2013,
D E C R E T A:
Art. 1º. - Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial
no valor de R$ 50.250,00 (cinquenta mil e duzentos e cinquenta reais), no Fundo Municipal
de Assistência Social, referente ao repasse do Governo Estadual para execução do programa São Paulo Solidário. A classificação orçamentária será:
14.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.12
FMAS/Proteção Básica
2047
Promoção Social
08.244.0027.2
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica

R$ 50.250,00

Art. 2º. - O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado
pelo Governo do Estado de São Paulo.
Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.579, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$4.100.000,00 (quatro milhões e cem
mil reais), na Secretaria de Educação e Cultura, em função do superávit financeiro apurado
em 2012 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
12.00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA
12.31
Departamento Pedagógico / Ensino Fundamental
1025
Equipamentos em Geral
12.361.0018.5
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente R$ 3.200.000,00
2018
Operação/ Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0018.5
3.3.90.39 – Obras Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 900.000,00
Art. 2º - O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2012, de acordo com o artigo 43,
§ 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2012
com o valor de R$ 96.358.055,44 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o
valor de R$ 48.710.830,80, resultando o Superávit no valor de R$ 47.647.224,64.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Bottan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de novembro de 2013.

SAJ/app

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO
Solicito o comparecimento de Cleusa da Costa, filha de Marian a dos Santos Nunes Costa a
empresa Julio Rufino de Souza a fim de dar baixa em sua Carteira de Trabalho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.580, DE 05 DE
NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal
de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte
Lei:
Art. 1º. - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do
artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 50.250,00
(cinquenta mil e duzentos e cinquenta
reais), no Fundo Municipal de Assistência
Social, referente ao repasse do Governo
Estadual para execução do programa São
Paulo Solidário. A classificação orçamentária será:
14.00

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.12
FMAS/Proteção Básica
2047
Promoção Social
08.244.0027.2 3.3.90.39 – Outros Serv.
Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 50.250,00
Art. 2º. - O crédito aberto pelo artigo 1º terá
como cobertura o repasse efetuado pelo
Governo do Estado de São Paulo.
Art. 3º. - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em
05 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 152/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.582, DE 05 DE
NOVEMBRO DE 2013.
Revoga a Lei Municipal nº 5.154, de
22/12/2010, que dispõe sobre a doação de
área para a sociedade empresarial MALENIX S.A., e dá outras providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal,
faz saber que a Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica revogada a Lei Municipal nº
5.154, de 22 de dezembro de 2010, que
dispõe sobre a doação de área para a sociedade empresarial MALENIX S.A., e dá
outras providências.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de novembro de
2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Benedito Rubens Fernandes
Secretário de Indústria e Comércio
Registrada e publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em 05 de novembro
de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 154/2013

Terreno 3.043m² (área coml.), Centro,
Pindamonhangaba/SP. (MASSA FALIDA)
Sugestão de lance: R$ 856.346,00

www.leiloesjudiciais.com.br
0800-707-9272
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Altair Fernandes

Tribuna do Norte: a folha liberal
que se tornou republicana

Com um artigo escrito,
provavelmente, por seu fundador, o político Dr. João
Romeiro, o jornal Tribuna
do Norte reaﬁrmava em sua
edição de 28/11/1889, a adesão à República. Nascido
folha liberal, o semanário
de João Romeiro se tornou
folha republicana, ideal que
suas páginas já vinham pregando com artigos favoráveis
ao ﬁm da Monarquia. Com o
título “O passado e o futuro”,
deixava-se claro que a Tribuna haveria de ser antes de
tudo favorável à evolução,
respeitando o passado e acreditando no futuro do Brasil.
Em seu pronunciamento abordando a nova forma
de governo, João Romeiro
expressou certa desconﬁança com relação àqueles que,
de ferrenhos monarquistas,
andavam a aplaudir o novo
sistema de governo. Alertava
também o fundador da Tribuna, para que houvesse certa
cautela por parte dos mais
eufóricos. Segundo Romeiro,
só depois que ‘o governo do
povo pelo povo’ se achasse
perfeitamente consolidado
é que poderiam considerar a
pátria perfeitamente garantida. Seu discurso, registrado

Reprodução

Reprodução

Brasão da República

Brasão do 2º Reinado

Deodoro governou
o Brasil de
15/11/1889 a
26/12/1891

Pedro II, um reinado que
teve início em 7/4/1831
e terminou naquele 15
de novembro de 1889

naquela edição histórica, merece ser apreciado na íntegra,
ainda que na graﬁa atual:
Aplaudindo a proclamação
da República e aderindo sinceramente à ordem de coisa
criada pela benéﬁca revolução
de 15 de novembro, damos por
completamente extinta toda
solidariedade política que havia entre nós e os membros do
velho Partido Liberal, sob cuja
bandeira temos militado.
Fazemos esta declaração
porque queremos que saibam
os nossos ex-correlegionários, entre os quais contamos
tantos amigos particulares,
que um único empenho temos hoje como político, é

tiam até a última hora?
Olhemos imparcialmente
para o passado e procuremos garantir nosso futuro.
É nossa opinião que pouco
teremos feito em benefício da
liberdade, se, sob a bandeira
republicana, os novos partidos políticos se deixaram inﬂuenciar pelos preconceitos,
vícios e defeitos dos que se
educaram na Monarquia!
Não nos iludamos com a
família imperial, não foram
todos os adversários da democracia, temos ainda muito
que lutar. E só depois que o
governo do povo pelo povo
se achar perfeitamente consolidado, poderemos considerar a pátria perfeitamente
garantida.
Aproveitemos os ensinamentos do passado e garantias para o povo que ainda
pode sofrer.
Nunca precisamos tanto
da sinceridade dos homens e
da lealdade dos chefes.
A politicagem é astuciosa, esta avezada a todas as
tricas, e não se deixará facilmente aniquilar ao novo
regime.
E que será de nós se ela
empolgar o poder e continuar na exploração da pátria?
Olhemos para o passado
e acautelemos o futuro”

auxiliar por todos os modos
o governo provisório na consolidação das instituições
proclamadas e fazer o que
for possível para que no novo
regime, o povo possa ser livre de direito e de fato.
Não contestamos que os
velhos partidos, sem exceção
de um só de seus membros,
poderiam e deveriam caminhar com essas mesmas disposições e seguir essa mesma
orientação. Mas, porque não
dizê-lo? Não temos a menor

Lembranças Literárias:
www.youtube.com

conﬁança na sinceridade
daqueles que até ontem supunham que o povo não podia governar-se, e que hoje,
por não terem outro remédio,
abraçam-se
entusiasticamente com a bandeira vencedora e querem ter a honra
de meter guarda à porta da
cidadela que não queiram
entregar e que foram forçados a fazê-lo.
Não conﬁamos neles,
como político e adepto da
democracia mais adiantada,
e dizendo-o com franqueza, acreditamos não ofender
pessoalmente a ninguém
Ou andavam a enganar
miseravelmente o país, impedindo, por interesse exclusivamente pessoal que
este fosse declarado em
estado de reerguer-se livremente, ou, como queremos
supor, estavam de feito, e
sinceramente convencidos
que o governo puramente
democrático, a República,
era uma desgraça; e a deposição da Monarquia a maior
calamidade que cairia sobre
a nossa pátria. Ou por falta
de patriotismo ou porque as
suas ideias não estejam de

acordo com o pensamento
que se deseja realizar, o que
é certo é que esse proceder
dos velhos partidos tirou-lhes o direito à conﬁança
do povo.
Pensamos também que o
maior inimigo das liberdades públicas ainda aí está,
com os olhos chamejantes e
a espera de ver se empolga a
presa.
Criados pelo regime monárquico e já adaptados a
uma política que era o instrumento de exploração da
pátria, diﬁcilmente se submeterão os chefes depostos
à vontade do povo, a quem
tanto contrariaram.
Não é a monarquia que
deve carregar exclusivamente
com a responsabilidade dos
males que pesaram sobre a
pátria durante o 2º Império.
E onde estão os seus cúmplices?
Tão depressa regeneraram-se?
Tão depressa suas ideias,
sentimentos e medo de ver as
coisas transformaram-se tão
profundamente, a ponto de já
poderem merecer plena conﬁança do povo a que comba-

ANÚNCIO DO PASSADO

Soneto
(Stechetti)

Não procuro saber o que é que havia
dentro da tua cama perfumada,
ou se em teu peito lânguido batia
um coração de santa ou de malvada!
Não procuro saber se ela mentia
entre as promessas da paixão jurada,
nem pretendo fazer a anatomia
daquela hora de amor, tão bem passada...
Pouco importa que um ﬁltro venenoso
se contivesse, de qualquer maneira,
no vinho, que eu bebi, e achei gostoso;
Não me cabe também saber se és casta!
Amamo-nos com febre uma hora inteira!
Fomos felizes um dia... e basta!
Osório Duque Estrada,
Folha do Norte (extinto), 15 de janeiro de 1928

PUBLICAVA-SE NO JORNAL TRIBUNA DO NORTE EM 1921
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Prefeitura abre
processo seletivo para
gestores de educação
Maria Fernanda Munhoz

Os professores da Rede
Municipal de Ensino
poderão candidatar-se,
de 25 a 27 de novembro,
para o processo seletivo
que definirá oito gestores regionais de educação básica, 62 gestores
de unidades escolares
e quatro assessores lúdico-pedagógicos (para
as brinquedotecas).
De acordo com informações da Secretaria
de Educação, Cultura e
Turismo (Sect) da Prefeitura, esse processo deveria ter sido realizado em
2012, por isso, a solicitação de prorrogação feita à
Secretaria de Assuntos Jurídicos não pôde ser aceita, visto que consta na lei
5.318, de 21 de dezembro
de 2011, que o processo
seletivo deve ser realizado de dois em dois anos.
A portaria do processo seletivo foi publicada no jornal Tribuna do
Norte de 8 de novembro
de 2013. Todos os professores da Rede Municipal que atendam às
exigências do anexo 1 da
lei poderão se inscrever,
ou seja: ser professor da
Rede Municipal de Ensino de Pindamonhangaba em efetivo exercício,
possuir curso superior em
pedagogia ou licenciatura
na área de Educação com
pós-graduação na área de
gestão escolar e mínimo
de três anos de atuação
no magistério municipal
de Pindamonhangaba.
As fichas de inscrição
serão
disponibilizadas

410]

PREGADO E
RABALHO

a partir de segunda-feira
(18), via e-mail das escolas. Os inscritos não precisarão entregar proposta de
trabalho mas, no período
que anteceder a eleição dos
candidatos, podem fazer a
divulgação de seu trabalho
por meio eletrônico, de 16
a 18 de dezembro, uma vez
que os professores já estarão em recesso escolar. A
eleição será realizada no
dia 19 de dezembro, das 8
às 16 horas, no estacionamento ao lado do prédio da
Sect. No dia 20 de dezembro, será divulgado o resultado da eleição.
A secretária de Educação explicou, ainda, que
existe um processo para
a aprovação do Plano de
Carreira e a realização de
concurso público para diretor de escola.
atribuição de aulas
Em meio a esse processo, será realizada a
atribuição de aulas para
os 940 professores da
rede, para 2014, no início
de dezembro. Na atribuição, os professores podem escolher as aulas e
escolas em que vão trabalhar no ano que vem. Será
realizada de acordo com o
Plano de Carreira, por ordem de classificação dos
professores por tempo
de serviço e por sedes. A
atribuição será realizada
na Sect, e cada polo fará
em um dia, sob coordenação do gestor regional
em exercício. A secretária
de Educação afirma que
o artigo 37 da lei 5.318
será respeitado, seguindo
rigorosamente a ordem de
classificação.

Bairros recebem diversos serviços

Divulgação

Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba recebe, ininterruptamente, diversos serviços de melhorias, em
todos os bairros. Na semana
entre os dias 7 e 13 de novembro, as equipes da Secretaria de Obras da Prefeitura,
por meio do Departamento
de Serviços Municipais, realizaram ações como limpeza,
capina, roçada, troca de tampas em bocas de lobo, retirada de entulho, entre outras.
No Araretama, foram realizadas varrição, capina e
limpeza na praça José Ezequiel da Silva e na avenida
Nicanor Ramos Nogueira.
No Lessa, avenida Francisco
Lessa Jr., rua Profª Myriam
Penteado Rodrigues Alckmin
e rua Gabriela de Barros Lessa, foram realizados varrição,
capina e limpeza. O mesmo
serviço foi feito também na
avenida Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro.
As equipes de roçada,
varrição e limpeza estiveram
presentes no Cidade Nova,
Araretama, Cerâmica / Man-

Equipe do Pega Tudo esteve no Crispim, nesta semana

du, Bonsucesso, Alto Tabaú,
Parque das Nações, centro,
Mombaça, Vila Rica e Santana.
A limpeza e troca de tampas de bocas de lobo foi realizada no Morumbi, Castolira e Anel Viário (ao lado da
Portaria). A equipe de retirada de entulho esteve atuando

no Nova Esperança, CDHU,
Mombaça, Mariana, Maria
Áurea, Castolira e Cidade
Nova. Foi finalizada ainda a
remoção de pedras que caíram na avenida Manoel César Ribeiro, no trevo do Loteamento Delta.
Pega Tudo
Nesta semana, a equi-

pe do Pega Tudo realizou a
capina, varrição, limpeza
geral e retirada de entulho
no Crispim e Maria Emília,
com a retirada de 58 viagens
de caminhão. Na próxima
semana, entre os dias 18 e 21
de novembro, será realizado
o Pega Tudo no Andrade,
Carangola e Vila Cuia.

Subprefeitura realiza serviços
na Vila São João
Divulgação

As equipes da Subprefeitura de Moreira César realizaram diversas
melhorias na Vila São
João, nesta semana. Foram realizados o serviço
de capina e pintura das
guias, a desobstrução
da galeria de águas pluviais e a poda de árvores
nas praças e canteiros
do bairro.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
GOVERNO
ESTADO DE SÃO
PREFEITURA
DODO
MUNICÍPIO
DEPAULO
PINDAMONHANGABA
SECRETARIA
DO EMPREGO
E RELAÇÕES DO TRABALHO
FUNDO DE
AMPARO
AO
TRABALHADOR
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

I FESTIVAL DE BANDAS DA JUVENTUDE

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

De 12 a 15 de dezembro de 2013
Pindamonhangaba/SP

SECRETARIA DO EMPREGADO E

DO TRABALHO
O DE RELAÇÕES
ATENDIMENTO
PAT AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRA CESAR

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRA CESAR

DATA:
DATA:12/11/2013
12/11/2013
FUNÇÃO
AJUDANTE DE OBRAS (DISPONIBILIDADE P/ TRABALHAR EM S. PAULO/
SANTOS OU CURITIBA)
ATENDENTE DE LANCHONETE
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL
BABÁ
BALCONISTA DE DEPOSITO DE BEBIDAS
BARMAN
CABELEIREIRO ESCOVISTA
CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO
CALDEIREIRO SERRALHEIRO
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES
ESTOQUISTA
FERRAMENTEIRO DE MOLDES PLÁSTICOS
FORNEIRO DE PIZZARIA
MARCENEIRO
MECÂNICO DE AUTOS
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
MENSAGEIRO
MONTADOR DE VIDROS
MOTORISTA ENTREGADOR (COM HABILITAÇÃO AB)
OPERADOR DE CAIXA
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
OPERADOR DE ROÇADEIRA
OPERADOR DE VENDAS
PROFESSOR DE ALEMÃO
REPOSITOR DE MERCADORIAS
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
VENDEDOR EXTERNO (Imóveis, Equipamentos Esportivos)
VENDEDOR INTERNO
VIGILANTE C/ ADEMIA ATUALIZADA
ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br ou COMPARECER AO PAT: PARA CADASTRO
ACESSE
O SITE: – PINDAMONHANGABA-SP ou
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138
– SÃO BENEDITO
AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA,
Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR
maisemprego.mte.gov.br
O HORÁRIO DE SEGUNDA À SEXTA DAS 8:00 AS 16:00 HORAS, MUNIDO DE PIS
ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS
PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAOU
MENTO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

CRONOGRAMA
Inscrição
Apresentação das categorias
Premiação
REGULAMENTO
O I Festival de Bandas da Juventude é promovido pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, em cumprimento à Lei nº 5581, de
05 de novembro de 2013 e tem como objetivo incentivar a música entre a juventude, revelar
novos talentos e promover o intercâmbio artístico cultural.
O Festival será realizado no período de 12 a 15 de dezembro de 2013, às 19 horas, na Praça
Padre João Faria Fialho – Praça do Quartel.
De 18/11 a 06/12/13
Dia 12, 13 e 14/12/13
Dia 15/12/13

•
•
•

1 INSCRIÇÃO
1.1 Os interessados deverão inscrever-se no período de 18 de novembro de 2013 a 06 de
dezembro de 2013, no Departamento de Cultura, localizado na Rua Campos Salles nº 530,
bairro São Benedito, no horário das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira.
1.2 Poderão participar Bandas do Município de Pindamonhangaba, com no mínimo 03 (três)
integrantes.
1.3 Entregar no ato da inscrição:
• Ficha de Inscrição, preenchida em modelo disponibilizado pelo Departamento de Cultura
(Anexo I deste Regulamento);
• Cópia do RG e CPF dos candidatos. Sendo o candidato menor de idade, apresentação da
autorização e dos documentos do responsável legal.
• 5 cópias (digitadas) da letra da música com título, compositor e interprete da música a
ser apresentada;
1.4 Cada Banda poderá inscrever-se com apenas uma música:
1.4.1 Os candidatos deverão tocar e cantar, sendo permitido acompanhamento, poderá
fazer uso de qualquer instrumento musical.
1.5 Somente serão permitidos candidatos com idade mínima de 15 anos e máxima de 29
anos, conforme prevê o Estatuto da Juventude.
2. APRESENTAÇÃO
2.1 DIA 12 DE DEZEMBRO – quinta-feira
Apresentação das Bandas nas categorias SERTANEJO, FORRÓ E REGGAE.
• 18h45min – sorteio para ordem de apresentação.
• 19h – início das apresentações
DIA 13 DE DEZEMBRO – sexta-feira
Apresentação das Bandas nas categorias SAMBA, PAGODE E MPB.
• 18h45min – sorteio para ordem de apresentação
• 19h – início das apresentações
DIA 14 DE DEZEMBRO – sábado
Apresentação das Bandas nas categorias ROCK, POP E RAP.
• 18h45min – sorteio para ordem de apresentação
• 19h – início das apresentações

COMPARECER AO PAT: PARA CADASTRO
Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba

DIA 15 DE DEZEMBRO – domingo
Apresentação das Bandas classificadas nos dias anteriores e escolha das vencedoras a
partir de votação de banca de jurados.
• 17h45min – sorteio para ordem de apresentação.
nados para comporem a COMISSÃO ORGANIZADORA DO I FESTIVAL DE BANDAS DA JUVENTUDE:
• 18h – início das apresentações dos candidatos
• 21h – resultado da premiação.
Presidente: - Silvia de Castro Rezende
DEAssessora
SEGUNDA
À SEXTA DAS 8:00 AS 16:00 HORAS, MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA
2.2 A ausência da Banda até o momento de sua apresentação implicará em sua eliminação.
de Gabinete
2.3 Estará à disposição das Bandas a estrutura de palco e o som.
TRABALHO, RG E CPF.
Membros: - Afonso Celso DE
de Oliveira
2.4 Quaisquer outros instrumentos musicais são de responsabilidade de cada participante.
Diretor do Departamento de Cultura

Estado
de São
Paulo
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138
– SÃO
BENEDITO
– PINDAMONHANGABA-SP
PORTARIA GERAL Nº 4.126, Ou
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
AV.
AUGUSTO
Nº 170
– SUB-PREFEITURAMOREIRA
nos JOSÉ
termos da
Lei nº 5.581,MESQUITA,
de 05 de novembro
de 2013,
RESOLVE designar os membros
abaixoCÉSAR
relacio-

LEMBRANDO
QUE
ASRocha
VAGAS
PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO
- Francisco Norberto
Silva
de Moraes
Secretário de Governo e Integração
3 VEDAÇÕES
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.
- Renato Nogueira Guimarães
Coordenador de Eventos
- Viviane Aparecida Lopes Monteiro
Assessora Técnica Legislativa
Compete a Comissão constituída planejar, organizar e fiscalizar a realização do I Festival de Bandas
da Juventude.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Elizabeth Cursino Rodrigues - Secretária de Educação e Cultura
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 13 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

3.1 É vedada a troca da música após a inscrição.
3.2 É vedado o reinício de apresentação em caso de erro ou falha do concorrente.
4. PREMIAÇÃO
4.1 A Comissão Julgadora será formada por especialistas em canto, instrumentos e músicas
que serão escolhidos pela Secretaria de Educação e Cultura/Departamento de Cultura.
4.2 As Bandas serão premiadas de acordo com a pontuação obtida (somatória de todos os
pontos dados por todos os jurados).
4.3 A Comissão Julgadora pontuará de 5 a 10 os quesitos:.

• Afinação;
• Postura no Palco;
• Dicção;
• Timbre de Voz;
• Instrumentos musicais e
• Letra (composição própria)
4.4 O critério a ser utilizado para o desempate seguirá a seguinte ordem:
I- Letra;
II- Afinação;
III- Dicção e Timbre de Voz;
IV- Instrumentos.
4.5 Serão conferidos os seguintes prêmios:
CATEGORIA BANDA
1º lugar: Troféu
R$ 2.000,08 (29,4 UFMPs)
2º lugar: Troféu
R$ 1.000,04 (14,7 UFMPs)
3º lugar: Troféu
R$ 500,02 (7,35 UFMPs)
*UFMP – Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 As despesas de transporte, alimentação e hospedagem são de inteira responsabilidade
do concorrente.
5.2 A entrega dos troféus será dia 15/12/2013, após a apresentação das Bandas vencedoras.
• Será obrigatória a presença do responsável citado na ficha de inscrição.
• O prêmio em dinheiro será entregue dentro de um prazo de até 15 (quinze) dias após o
encerramento do Festival.
• Os premiados serão avisados sobre a data para retirada do prêmio em dinheiro, na sede
do Departamento de Cultura.
5.3 Todos os candidatos receberão certificado de participação.
5.4 A decisão da Comissão Julgadora é irrecorrível, sendo-lhe facultado deixar de conferir
prêmios.
5.5 Os casos omissos ou não esclarecidos serão resolvidos pela Comissão Organizadora
do Festival.
5.6 A inscrição implica na aceitação dos termos citados no presente regulamento.
Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2013.
Elizabeth Cursino Rodrigues
Afonso Celso Silva de Oliveira
Secretária de Educação e Cultura
Departamento de Cultura

FICHA DE INSCRIÇÃO
CATEGORIA: MARQUE COM UM “X” A CATEGORIA INSCRITA

SERTANEJO,
FORRO E REGGAE

SAMBA, PAGODE E
MPB

ROCK, POP E
RAP

ENTREGAR NO ATO DA INSCRIÇÃO:
Ficha de Inscrição preenchida
Cópia do RG e CPF dos candidatos. Sendo menor de idade, autorização e documentos do responsável legal.
5 cópias (digitadas) da letra da música contendo título, compositor e interprete.

Nome Artístico:

Nº de integrantes:

Nome da Música:
Compositores:
Nome do responsável:
RG:

CPF:

Endereço:

( ) PASEP ( ) NSS
Nº:

Bairro:
Fone

( ) PIS

Residencial:

Cidade:

CEP:

Comercial:

Celular:

Compl:

E-mail:
NOME COMPLETO DOS INTEGRANTES

INSTRUMENTOS

__________________________

Pindamonhangaba, ____ de ___________ de 2013
EM: ____/____/ 2013

FUNCIONÁRIO:

Assinatura do Responsável.

13 Cultura & lazer
Oficinas de bairro ensinam
artesanato no Mombaça

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, quinta-feira, 14 de novembro de 2013

Maria Fernanda Munhoz
O projeto Nosso Bairro
está realizando, até a próxima
semana, as oficinas descen-

tralizadas, no Mombaça. O
centro comunitário do bairro
está recebendo as aulas de
tricô, crochê e decoração de

natal com garrafas pet.
As aulas são gratuitas
e realizadas de segunda a
quinta-feira, nos períodos
Maria Fernanda Munhoz

Turma de crochê durante aula no centro comunitário

da manhã e tarde. Um total
de 128 pessoas se inscreveu
para participar desta edição
no Mombaça.
As oficinas são uma maneira de levar aos moradores
de cada bairro uma opção de
geração de renda, além de
ser uma forma de arte, que
gera, ainda, benefícios para a
qualidade de vida da pessoa.
Diversos talentos estão sendo
descobertos durante o curso.
Ao final das oficinas, será
realizada uma exposição dos
trabalhos realizados durante
o mês, além de entrega de
certificados.
Assim como o “Nosso
Bairro”, as oficinas nos centros comunitários também
são realizadas pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, e organização do Departamento
de Turismo.

Ação das bibliotecas leva educação
ambiental aos estudantes
Maria Fernanda Munhoz
As bibliotecas públicas
municipais estão realizando,
neste mês, ações de educação
ambiental para os alunos da
Rede Municipal de Ensino,
em parceria com o projeto
Casa Verde. As atividades
começaram na quarta-feira
(6), no Araretama. Devido às
chuvas, as atividades foram
realizadas dentro da escola
Regina Célia.
Na sexta-feira (8), foi a
vez da biblioteca do Castolira receber a ação, realizada
com as crianças da escola
municipal Professora Julieta
Reale e, na quarta-feira (13),
a atividade foi na biblioteca
“Maria do Carmo Santos Gomes”, na Vila São Benedito,

com as crianças da escola
municipal Serafim Ferreira.
Na próxima quarta-feira

(20), o projeto será encerrado
na biblioteca “Maria Bertha
César”, em Moreira César,
Divulgação

Crianças do Araretama apresentam brinquedos
desenvolvidos nas oficinas

com os alunos da escola municipal Professora Raquel de
Aguiar Loberto.
Os alunos participantes
assistiram à palestra “O destino do lixo” e, em seguida,
desenvolveram a oficina de
confecção de brinquedos
com materiais recicláveis.
Além das atividades, o
grupo mostra aos alunos
os livros que as bibliotecas
possuem sobre o assunto.
De acordo com informações
da coordenação de bibliotecas, essas atividades estão
sendo realizadas durante o
ano, com diversos temas,
visando atrair mais crianças para o mundo da leitura, estimulando-as a ler e
aprender.

Pinda sedia seminário para agências de turismo receptivo
Maria Fernanda Munhoz

Facilitadora do Sebrae ofereceu dicas para os
empreendedores
Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba
sediou, na terça-feira (12), o
2º Seminário de Agência de
Viagens Receptivas do Circuito Turístico Mantiqueira,
realizado pelo Sebrae, no
auditório da Prefeitura. Participaram do evento representantes das cidades de São
José dos Campos (São Francisco Xavier) e Pinda.
O evento foi realizado
durante o dia todo, com diversas dicas e soluções do
Sebrae, tanto para empresas
quanto prefeituras lidarem
com a atração e recepção de
turistas. Entre as questões
abordadas, a facilitadora do
Sebrae falou a respeito da
importância da cooperação
entre os empresários da região para o desenvolvimento
dos negócios em agenciamento de turismo receptivo
de forma coletiva. Ela também destacou a importância
do trabalho das agências receptivas em oferecer um diParticipantes do
seminário realizado
no auditório da
Prefeitura

ferencial para o turista, para
que ele adquira seus serviços
em vez de viajar de forma
independente, fechando seus
passeios diretamente com as
empresas pela internet, sem
o intermédio das agências.
“Atualmente, o turista quer
participar da cultura da cidade e não apenas contemplá-la. Oferecer um passeio com
vivência exclusiva, como
conhecer uma empresa que
fabrica queijos e levar o turista para moldar seu próprio
queijo, por exemplo, seria
um ótimo diferencial”, exemplificou a facilitadora.
Os participantes do seminário ficaram bastante
animados com a capacitação
e pretendem desenvolver o
aprendizado em seu dia-a-dia. Com isso, quem ganha
é a cidade, que tem sua economia aquecida pela atração
de visitantes, entre outras
melhorias.
Pindamonhangaba
foi
escolhida para ser sede do
curso devido à atuação do
Departamento de Turismo
da Prefeitura nas diversas
ações promovidas tanto pelo
Sebrae quanto pelo Circuito
Mantiqueira.

Divulgação

Carol Andrade faz show “Outras Mulheres”

Sábado terá “Clássicos
em Cena” no museu
Maria Fernanda Munhoz
O Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I
e Dona Leopoldina recebe, neste sábado (16), às 19
horas, mais uma edição do
Clássicos em Cena. A atração
desta vez será Carol Andrade, que lançará o CD “Outras
Mulheres”. Os comentários
serão do maestro Parcival
Módolo.
O show terá o patrocínio

da Gerdau, realização da Direção Cultura e apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba
e Programa de Ação Cultural
– ProAC/ICMS.
No repertório, composições famosas como Lança
Perfume, de Rita Lee e Roberto de Carvalho; Menina
Faceira, de Chiquinha Gonzaga; e Outra Vez, de Isolda,
entre outras. A entrada é gratuita.

Saguão da Prefeitura
recebe expositores
de novembro
Maria Fernanda Munhoz
O espaço cultural do
saguão da Prefeitura está
recebendo as obras das artistas plásticas Márcia Miranda e Maria Lílian Lemos, durante todo o mês.
Márcia é desenhista
autodidata, trabalha desde os 14 anos com ilustrações gráficas, painéis
decorativos para festas e
eventos temáticos. Seus
trabalhos,
atualmente,
são confeccionados com
juta, sisal e bambu e também material reciclado,

como filtro de papel.
Desde criança, Maria
Lílian já gostava de desenhar, iniciando, ainda
pequena, uma coleção de
ilustrações em seus cadernos. Seus pais perceberam sua vocação para as
artes e a matricularam em
cursos onde pôde aprender técnicas de desenho
em grafite, pintura a óleo
e pastel.
A mostra tem visitação
gratuita e está disponível
de segunda a sexta-feira,
das 8 às 17 horas.
Maria Fernanda Munhoz

Telas das artistas plásticas estão embelezando
as paredes do saguão da Prefeitura, neste mês

Artistas podem
participar da exposição
de presépios no museu
O Museu Histórico e Pedagógico D. Pedro I e Dona
Leopoldina promoverá, de
dezembro a 6 de janeiro de
2014, uma exposição de presépios confeccionados por
artistas que utilizam técnicas
diferenciadas. O evento tem
a parceria com a artista plás-

tica Christina Lehmann César. Pessoas interessadas em
fazer parte desse evento com
algum tipo de presépio, podem entrar em contato com
a administração do museu,
pelo telefone 3642-1515, até
o dia 30 de novembro. A entrada será gratuita.
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Vereador Professor Eric Felipe César – FC reitera Janio tem projeto de
pede reparos na iluminação a construção de uma
denominação de Salão de Artes
do viaduto de Moreira César rodoviária na Via Dutra Marciais aprovado na Câmara
Na sessão ordinária de 11 de
novembro, o vereador Professor
Eric (PR) aproveitou a presença
do Secretário de Planejamento de
Pindamonhangaba, Jorge Samahá
para solicitar que o município
analise a possibilidade de colocar a “caixa de energia” que está
instalada embaixo do viaduto do
Distrito de Moreira César em inacessível aos vândalos. Segundo
apurou o vereador, alguns indivíduos estão balançando a caixa
para apagar as luzes do viaduto
todas as noites e, assim, fazer uso
de drogas e promover assaltos
aos moradores que transitam pelo
local. “É uma medida urgente
para aumentar a segurança dos
moradores da região e dar mais
tranquilidade para quem utiliza a
passagem sob o viaduto durante
a noite. Vândalos aproveitam da
escuridão da região para cometer
crimes. Peço também, ao subprefeito de Moreira Cesar, que providencie o reparo da iluminação da
quadra poliesportiva que
fica na rua Dr. Gonzaga,
em frente à Delegacia,
ação que aumentará a
iluminação da região,
promovendo a maior segurança dos moradores
”, enfatiza o vereador
Professor Eric.
Vazamento de
esgoto no Cidade
Nova e Feital
No dia 8 de novembro, o vereador Profes-

Vereador

sor Eric foi procurado por dois
presidentes de bairro e ambos
se queixaram do vazamento de
esgoto na ponte que separa os
bairros Feital e Cidade Nova,
entre a avenida Gastão Vidigal
Neto e João Francisco da Silva
, próximo ao posto de Gasolina
no bairro Cidade Nova. Diante
dos fatos, durante a última
sessão ordinária, o parlamentar solicitou à Sabesp e ao
Departamento competente da
Prefeitura que façam os devidos
reparos na rede de esgoto. “Por
diversas vezes, a referida rede
de esgoto transborda, varias
vezes durante o dia, causando
a contaminação do solo e do
rio. Isso sem falar no odor
desagradável que a população tem que inalar ao passar
pela ponte. Isso é um caso de
saúde publica e peço à Sabesp
que providencie os reparos em
caráter de urgência”, enfatiza o
vereador Professor Eric.
AssessoriA
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Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

O vereador Felipe César – FC
(PMDB) reitera ao Prefeito, a realização de estudos para viabilizar
a construção de uma rodoviária
interestadual às margens da Rodovia Presidente Dutra. Em sua
justificativa, o vereador alega
que a atual rodoviária, construída
há mais de 30 anos é pequena e
não comporta a entrada de mais
empresas com novas linhas de
ônibus. A construção de uma
outra, mais moderna, com mais
guichês e plataformas, à beira da
Via Dutra, vai proporcionar que
novas empresas e novas linhas
possam ser criadas e atendidas,
principalmente ligando as regiões
norte e sul do Brasil, permitindo
que Pindamonhangaba possa ter
ligações com outras cidades e
capitais do país. “Nossa cidade
cresce a cada dia, e a Dutra está
cada vez mais próxima, desta
forma, uma rodoviária às margens
desta rodovia, vai facilitar novas
linhas e novas empresas”.
Batalhão de
Engenharia e Combate
O vereador Felipe César – FC
enviou requerimento ao Ministro
do Exército, General Enzo Martins Peri, solicitando informações
sobre a possibilidade de mudança da sede do Batalhão Borba
Gato. “O local onde atualmente
está instalado o 2º. Batalhão de
Engenharia e Combate Borba
Gato, fica numa região central,
em franco desenvolvimento,
com grande movimentação de
pessoal, viaturas e equipamentos, realizados pela companhia.
Já foram feitos estudos sobre
a viabilidade da transferência
desta unidade militar para outra

área mais apropriada e específica
para o desenvolvimento das atividades militares. Esta iniciativa
necessita de atenção das nossas
autoridades para o progresso
de nosso município e melhores
condições de atuação de nosso
A ssessoriA
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V e r e a d o r F e L i p e C é s a r - FC

glorioso Exército Brasileiro em
Pindamonhangaba”, destaca o
vereador Felipe César – FC.
Hospital municipal
em Moreira César
O vereador Felipe César – FC
encaminhou ao prefeito Vito
Ardito um pedido reiterando a
realização de estudos e providências para a implantação de
um Hospital Municipal, para
atender a região do Distrito de
Moreira César. De acordo com o
vereador, é importante ressaltar
que o Distrito conta hoje com
uma população superior a 50
mil habitantes e o atendimento
na área da saúde necessita de
melhorias, conforme relatado
pela própria população desta
importante região do município.

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

O Vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) está satisfeito com o projeto de número
164/2013, de sua autoria,
que foi aprovado durante
a última sessão, realizada
no dia 04 de novembro de
2013. O PL em questão
trata-se da denominação do
Salão de Artes Marciais,
recém construído no Centro
Esportivo João Carlos de
Oliveira - “João do Pulo”, de
“Miltom Monteiro”, nome
apresentado pelo vereador.
O parlamentar destaca a
importância de homenagear
uma pessoa que foi tão importante para o esporte nos
âmbitos local e nacional.
“O Professor José Miltom
Monteiro ou Miltão do Judo,
como é carinhosamente
chamado, é uma pessoa que
realmente merece
ter ser seu nome
perpetuado na história de Pindamonhangaba, pelo seu
grande empenho e
dedicação, afinal foi
um dos nomes mais
conhecidos do judo
nacional”, salientou

Janio Lerario.
O professor Miltom,
por mérito de seu trabalho,
tornou-se o mestre 6 DAN,
título concedido por já possuir a faixa preta de artes
marciais e por sua invencibilidade em lutas. Segundo
Janio Lerario, o esportista
era um grande conhecedor
das técnicas de luta, as quais
executava com total perfeição, sem contar o espírito
cativante que possuía, e a
facilidade em cultivar respeito e consideração. “Miltom tinha perfeita postura,
comportamento ético e uma
visão fundamental de não
formar somente campeões,
mas também transmitir os
valores das artes marciais”,
finalizou o vereador.
AssessoriA
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Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Cal solicita colocação de Dr. Marcos Aurélio
Vereador Martim
iluminação e enfeites de solicita Centro Comunitário Cesar pede lombadas
Natal em Moreira César para o Jardim Carangola no Campo Belo
Fotos: AssessoriA
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Vereador CaL

O vereador José Carlos
Gomes - Cal (PTB) solicita ao
Prefeito Vito Ardito Lerario
que determina ao Departamento Competente e Subprefeitura do Distrito de Moreira
César que faça a colocação
de iluminação e enfeites de
Natal na Praça São João; no
Centro Esportivo José Ely
Miranda – Zito; na Avenida
da Igreja de São Vicente de
Paulo até a loja do Alexandre
Móveis; e na praça Cícero
Prado localizada na Vila São
Benedito. Ele pede ainda para
que dentre as possibilidades
em outros bairros de Moreira
César também receba os enfeites de Natal.
Cal relata “que a população do Distrito está agitada
para ver os lugares enfeitados
pois foi promessa da campa-

nha de eleição do Prefeito Vito
em 2012”.
Alça de acesso do
viaduto das Campinas
O vereador Cal está contente com a demarcação da
alça de acesso ao viaduto
“Fernando Alencar Pinto”
situada no Bairro das Campinas, e espera ansioso que
inicie em breve esta obra
importante para o bairro e
região.
O vereador salienta que
“com certeza quem vai estar
muito feliz com início desta
obra é o Deputado Arnaldo
Faria de Sá que foi um dos
que lutaram juntamente com
o povo do bairro para que tudo
isso se tornasse realidade.
Também agradeço ao Prefeito
Vito Ardito Lerario por esta
grande obra”.

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

O vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR) apresentou, na
Sessão da Câmara, ocorrida no dia 11 de novembro,
uma solicitação ao Prefeito
para que sejam realizados
estudos e providências para a
construção de um Centro Comunitário no bairro Jardim
Carangola. A reivindicação
atende ao pedido dos moradores da região, que relatam
que não existe um centro
comunitário ou um espaço
público para que sejam realizadas reuniões e eventos
de cunho público, particular
ou religioso. De acordo com
o vereador, “esta solicitação
se faz necessária, visando
o bem-estar da população,
principalmente
dos moradores
deste bairro e
das proximidades, que serão os
grandes beneficiados com esta
iniciativa”.
Cobertura
da quadra
no Carangola
O vereador
Dr. Marcos Aurélio também
solicitou à Prefeitura, estudos
e providências
para que seja
construída uma
cobertura para a

quadra de esportes do Jardim
Carangola. Com a obra, os
moradores do referido bairro
terão mais comodidade para
realizar as atividades físicas
tais como, futebol, voleibol,
basquetebol e a quadra poderá também ser utilizada por
crianças e adultos como local
de entretenimento. “A cobertura da quadra de esportes
do bairro Jardim Carangola
proporcionará uma proteção
contra as intempéries da
natureza, e isso trará maior
comodidade aos moradores
daquela região no momento
da prática de esportes, lazer e
entretenimento”, enfatizou o
vereador Dr. Marcos Aurélio.
AssessoriA
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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

O vereador
Martim Cesar
(DEM) enviou
solicitação ao
Executivo, para
que sejam feitos
estudos visando
a confecção de
lombadas no trecho que liga a rua
Wilson de Freitas e a rua Hilda Capovilla de
Castro, no Loteamento Residencial Campo Belo,
nas proximidades
da quadra poliesportiva, a fim
de reduzir a velocidade dos
veículos que trafegam acima
da velocidade permitida, colocando em risco a segurança
dos moradores e pedestres
que transitam pelo local.
Limpeza
O vereador Martim Cesar,
solicitou ao Poder Executivo, providências para que
seja feita a capina e limpeza
das margens do córrego que
percorre a rua Professora
Myrian Penteado Rodrigues
Alckimin, nas imediações
dos bairros: Campos Maia,
Residencial Lessa e Jardim
Resende, pois o local se
encontra com o mato muito
alto, situação que aumenta a
infestação de insetos, sujeira
e desconforto aos moradores.
Limpeza 2
Outro pedido do Martim
Cesar ao Executivo, para
que seja feito o corte da
grama e a poda da árvore ao
redor da AMI – Academia da
Melhor Idade, localizada no
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cruzamento da avenida Abel
Corrêa Guimarães e a rua
Myrian Penteado Rodrigues
Alckimin, no Loteamento
Residencial e Comercial
Jardim Resende. “O local se
encontra com o mato alto,
situação que causa a infestação de insetos, sujeira e
desconforto aos moradores
da região”, comenta o vereador Martim Cesar.
Praça da Liberdade
O vereador Martim Cesar também pede para que
a Administração Municipal
realize estudos visando a
reforma nas calçadas das
ruas que ladeiam a Praça José
Salgado Ribeiro - “Praça da
Liberdade”, onde é realizada a feira livre. O vereador
justifica seu pedido, tendo
em vista que o local é frequentado por muitos idosos,
e os desníveis das calçadas
vem colocando em risco a
segurança dos mesmos.

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

TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, quinta-feira, 14 de novembro de 2013

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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Professor Osvaldo tem
Roderley Miotto comemora Ricardo Piorino anuncia:
pedido de lombada na Luiz sucesso do Projeto de Lei para Shopping Pátio Pinda será
evitar a “saidinha de banco”
Dumont Villares atendido
inaugurado dia 21, 5ª feira

Toninho da Farmácia
apresenta projetos de
interesse da população
Fotos: AssessoriA
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Equoterapia
O vereador Toninho da Farmácia (PDT) apresentou o Projeto de Lei 156/2013, que declara
de utilidade pública a Associação
Pindamonhangabense de Equoterapia – Cavalgar. O projeto está
aguardando complemento de
documentação para ser incluído
na Ordem do Dia. Este projeto
visa facilitar o acesso desta comunidade a recursos públicos,
para que possam continuar com
VereAdor toninho dA FArmáCiA
este trabalho que trás inúmeros
benefícios a população, em especial na recuperação e qualidade de
vida para crianças autistas, portadores de necessidades especiais, com
redução motora e também todo o benefício da Equoterapia na recuperação destes pacientes.“É de grande importância para nosso município
que esta entidade possa ter o apoio para continuar com este trabalho
tão necessário para as crianças portadoras de necessidades especiais”,
disse o vereador Toninho da Farmácia.
Projeto Área Azul
O vereador Toninho da Farmácia é autor do Projeto de Lei nº 155/2013,
que dispõe sobre a gratuidade de área azul nas vagas específicas para
portadores de necessidades especiais e pessoas com sessenta anos ou
mais. O projeto diz que a gratuidade ocorrerá nas vagas específicas a
portadores de necessidades especiais e pessoas acima de sessenta anos,
devidamente identificadas com documento expedido pelo Departamento
Municipal de Trânsito. A permanência do condutor não deve exceder
o período máximo de duas horas nas vagas em questão. “Este projeto
será votado em breve e espero que seja aprovado e possa valer o mais
rápido possível”.
Passagem gratuita para os idosos
O Governador Geraldo Alckmin sancionou no dia 23/10, a lei que
garante a todos os idosos com 60 anos ou mais possam viajar de graça
em linhas intermunicipais dentro do estado de São Paulo. Em todas as
linhas intermunicipais será garantido dois assentos aos idosos.
O Vereador Toninho da Farmácia há vários anos tem lutado para
que em nosso município, esta faixa etária da população também tenha
este direito. “É com grande alegria e satisfação que recebo a notícia da
sanção desta lei, por nosso conterrâneo, Geraldo Alckmin. Espero que
aqui em nosso município o prefeito seja
sensível aos nossos
apelos e também venha beneficiar os idosos acima de 60 anos
no transporte público
municipal em nossa
cidade”, finaliza o
vereador Toninho da
Farmácia.

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

“oferecemos todo suPorte que
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os emPreendedores necessitavam”
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atendimento com um biombo,
por exemplo.
Logo após sua aprovação
no plenário, o Projeto de Lei
conseguiu grande repercussão
na imprensa regional. Os munícipes elogiaram a iniciativa
do vereador pessoalmente e
nas redes sociais. “O Projeto
de Lei é muito importante e
vai salvar vidas. Quero que os
bancos vejam essa iniciativa
com bons olhos e ajudem a
população a ter mais segurança. Algumas agências já fazem
isso, provando que os biombos
são viáveis. Pelo bem da população, espero que o Prefeito
sancione o Projeto o quanto
antes e que possamos contar
com o apoio dos gerentes das
agências bancárias”, afirmou
o vereador Roderley Miotto.

Fotos: AssessoriA

O vereador Roderley Miotto (PSDB) considerou positiva
a repercussão do Projeto de Lei
de sua autoria que obriga as
instituições bancárias a adotarem medidas de segurança
para evitar os crimes de “saidinha de banco”. Aprovado
por unanimidade na Câmara
Municipal, na Sessão Ordinária do dia 4, o projeto seguiu
para sanção do Prefeito.
O crime da “saidinha de
banco” acontece após a vítima sacar uma alta quantia de
dinheiro no caixa. Criminosos
observam dentro da agência e
avisam seus comparsas para
efetuar o roubo. O Projeto
de Lei do vereador Roderley
Miotto pretende evitar a observação, determinando que
os bancos isolem a área de
C o m u n i C A ç ã o / CV P
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O vereador Professor Osvaldo Macedo
Negrão (PMDB) pediu através do requerimento 2718/2013 a
instalação de redutores de velocidade na
avenida Engenheiro
Luiz Dumont Villares, e teve seu pedido
atendido. As obras de
recapeamento da avenida proporcionaram
um aumento do fluxo de veículos, bem
como da velocidade
dos que ali transitam.
“Todas essas benfeiVereAdor proFessor osVAldo
torias, recapeamento e redutores de velocidade trarão mais inserir toda a comunidade com
segurança para os motoristas o objetivo de buscar soluções
que ali transitam e espero que diante das dificuldades apreseno número de acidentes possa tadas nos bairros, chamando a
diminuir também,” ressaltou população para agir.
o vereador Professor Osvaldo.
O Projeto conta com a
Núcleo da
presença de diversas autoriPolícia Comunitária
dades de nossa cidade como o
O vereador Professor Os- Comandante da Polícia Militar
valdo Macedo Negrão tem em Pindamonhangaba, Capitão
participado ativamente e con- Paulo Lourusso Cavalheiro,
vida toda a população Pinda- o Presidente do CMDCA, os
monhangabense para integrar integrantes do Conselho Tutelar,
o Projeto Núcleo da Polícia Professores Mediadores, Coordenadores e Representantes das
Militar Comunitária.
As reuniões do Núcleo, Escolas Estaduais e Municipais,
contam com diversas pautas Coordenadores da Mobilização
realizadas pelos GTs (grupos Social pela Educação, além de
de trabalho) da Educação, dos autoridades civis e eclesiásticas
Bairros e do Comércio, onde e representantes dos projetos
são colocados integração e Parceiros do Amanhã e Proconhecimento para um melhor erd, dentre outros. O vereador
atendimento das demandas dos Professor Osvaldo ressaltou a
problemas enfrentados pelas importância destas reuniões,
escolas, pelas famílias e pelos pois sem dúvidas, ela tem premoradores dos bairros de nos- parado soluções rápidas para
sa cidade; objetivando assim, toda a nossa comunidade.
Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Nesta última quarta-feira, dia 13
de novembro, o Presidente da Câmara,
vereador Ricardo Piorino (PDT) esteve
visitando os trabalhos finais que estão
sendo realizados no shopping da cidade.
O vareador foi recebido pelo engenheiro
“Sr. Getúlio”, responsável pela obra, e
pelos gerentes Adriano e Sílvio, ocasião
em que teve a oportunidade de conhecer
amplamente a fase final dos trabalhos.
Segundo o vereador, o shopping
sem dúvida alguma será o melhor da região, com um acabamento maravilhoso.
“Foi possível conhecer detalhadamente
o espaço que foi construído numa área
de 120 mil m², sendo que dentro desse
espaço está incluído um estacionamento
para 1.400 veículos e 34 mil m² de área
construída, onde já estão instaladas
diversas lojas âncoras, tais como: C&A;
Lojas Americanas; Marisa; Renner;
Magazine Luiza; Maktub; entre outras,
bem como uma área de alimentação,
onde a população poderá contar com as
mais sofisticadas empresas: Mc’Donalds; Burger King; Subway; Restaurante
Minuano e muitas outras”, afirmou o
vereador. “O shopping possui também
quatro salas de cinema – Cine Flix,

espaço para diversão e infraestrutura
com ar condicionado”. “Outra boa
notícia é que serão gerados cerca de
1.500 empregos diretos e 3.000 indiretos”. “Fiquei realizado ao constatar
pessoalmente o belíssimo shopping
que vamos receber, o que demonstra
a seriedade dos empreendedores em
entregar para Pindamonhangaba esta
tão importante obra, tendo em vista
que somos carentes de um espaço
de entretenimento e lazer”, avaliou o
Presidente da Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba.
“Gostaria de agradecer o empenho
da administração Vito Ardito Lerario,
que juntamente com a Câmara de
Vereadores, ofereceu os suportes que
os empreendedores necessitavam”.
“Quero ainda agradecer em nome do
“Sr. Getúlio” toda equipe de funcionários que trabalharam para que o nosso
sonho se tornasse realidade”, destacou
Piorino.
“Está confirmado para o dia 21, às
8h30, a solenidade de inauguração do
shopping, e a partir das 10h, já estará
aberto ao público”, finalizou Ricardo
Piorino.

VereAdor
r o d e r l e y m i o tt o

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 Magrão
luta por implantação do
“Programa Aprendiz Paulista”
PreocuPado com os jovens da cidade,
vereador magrão diz que Programa do
governo de são Paulo é lei desde 2000 e
vai beneficiar aPrendizes entre 14 e 24 anos
Na sessão do dia 11
de novembro, o vereador Carlos Eduardo de
Moura - Magrão (PPS)
requereu ao Executivo
Municipal, informações se as empresas da
cidade estão cumprindo
a Lei nº 10.097, de 19
de dezembro de 2000
e o Decreto nº 5.598,
de 01 de dezembro de
2005, que determina
que as empresas de
médio e grande porte
devem destinar de 5%
(no mínimo) a 15% de suas
vagas à aprendizes, entre os
trabalhadores existentes em
cada estabelecimento, cujas
funções demandem formação
profissional. “Os adolescentes
e jovens que estão cursando
o ensino técnico necessitam
fazer um estágio na área que
estão estudando para aprimorar seus conhecimentos. Por
outro lado, as empresas de
médio e grande porte precisam
abrir suas portas para esses
estudantes de 14 a 24 anos,
cumprindo dessa forma a Lei
que exige cota de aprendizes”,
disse o vereador.
Uma das formas das empresas cumprirem a Lei de
cota de aprendizes é aderir ao
“Programa Aprendiz Paulista”
que é gerenciado pela Secre-
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perCorreu o interior do shopping e teVe A oportunidAde de

ACompAnhAr A FAse FinAl dos trAbAlhos

ORDEM DO DIA
41ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 18 de novembro de 2013,
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 142/2013, do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das
entidades e empresas organizadoras de eventos, responsabilizarem-se pelos serviços de limpeza urbana das vias públicas
situadas no entorno dos locais de realização de eventos abertos
ou fechados, no âmbito da cidade de Pindamonhangaba e dá
outras providências”.
II. Projeto de Lei n° 161/2013, do Vereador Roderley Miotto,
que “Dispõe sobre a proibição de inauguração de obras públicas
incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a
que se destinam”.
III. Projeto de Lei n° 164/2013, do Vereador Janio Ardito
Lerario, que “Denomina o Salão de Artes Marciais do Centro
Esportivo João Carlos de Oliveira, “João do Pulo”, de MILTON
MONTEIRO”.

VereAdor mAgrão

taria Estadual do Emprego e
Relações do Trabalho (SERT)
e tem como objetivo ajudar os
estudantes de 14 a 24 anos, do
Centro Paula Souza, na busca
por um trabalho compatível
com os cursos que estão fazendo. O programa viabiliza uma
intermediação sem custo para
o empregador entre a busca por
um trabalhador técnico-profissional e o preenchimento
das vagas para aprendizes,
ofertadas por empresas que
se cadastram no Emprega
São Paulo de forma gratuita
aos alunos matriculados nos
cursos técnicos do Centro
Paula Souza. Tal intermediação é feita através do portal
do Emprega São Paulo (www.
empregasaopaulo.sp.gov.br).

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

IV. Projeto de Lei n° 165/2013, do Vereador Janio Ardito
Lerario, que “Denomina o Salão de Musculação do Centro Esportivo João Carlos de Oliveira, “João do Pulo”, de ROBERTO
MARINHO DE ESPÍNDOLA”.
V. Projeto de Lei n° 166/2013, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Denomina o Salão de Ginástica do Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira, “João do Pulo”, de JOSÉ ROBERTO
DE VASCONCELLOS”.
Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
AssessoriA

de

ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper
A s s i s t e n t e s d e i m p r e n s A p A r lA m e n tA r :
l u i z C A r l o s p i n t o (mt b 32.783)
r o b s o n l u í s m o n t e i r o (mt b 18.021)
t e l e f o n e s : (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, quinta-feira, 14 de novembro de 2013

Tiago precisa “rezar”
para anular Budinha
O duelo mais equilibrado das quartas de final, pelo
Campeonato 35, será entre
Pindense e Estrela, no domingo (17), às 9h15, no Parque São Domingos.
O técnico Adilson (Pindense) mandará a campo o
que tem de melhor e aproveitará o fator “casa” para reverter a vantagem do adversário.
As linhas de defesa, meio
campo e ataque estarão avançadas para sufocar o Estrela.
As subidas dos laterais
Luis Henrique e João contribuem com as saídas rápidas
para o ataque. Os volantes
Marcelo e Dirceu fecham
bem o meio campo e protegem a zaga. Composto por
Budinha, Marcelo, Gilberto e
Eric, o ataque é eficiente. Até
agora, Budinha é um dos destaques do campeonato. Com
visão, distribuição de jogo e
driblador, ele é a esperança
do Pindense para avançar.
O Estrela conta com a
experiência do técnico Leandrão para manter a boa fase.
Com uma campanha segura
(não terminou em primeiro
de seu grupo pelo saldo de
gols), a equipe deve jogar
com tranquilidade e explorar
os contra-ataques para surpreender e vencer.
Sempre procurando jogar pelos lados do campo, o
rubro-negro do Bosque tem
no toque de bola a sua principal característica. Gel,
Renato Cebola, Dirley e
Jony procuram trocar de
posição para confundir e
“furar” o bloqueio da zaga
adversária.
O dono da zaga é Tiago.
Com boa estatura e rápido,
ele terá muito trabalho para
anular Budinha. O empate
é um bom resultado, pois a
próxima partida será no Bosque, que, como sempre, terá
casa cheia.

Israel Dias

Marcos Vinício cuba
A equipe do Real Esperança goleou o Unidos Azuis
na segunda rodada da Copa Guga. O jogo no campo do
Azeredo foi 11 x 1, no dia 10.
Neste domingo (17), o Real encara o A Mil Por Hora, do goleiro Pesadelo, no Jd. Regina,
às 10 horas. A Copa Distrito
está homenageando o jogador
pindense Luiz Gustavo, Guga.
O campeonato é formado pelos grupos A e B, irão
se classificar os dois primeiros colocados de cada gru-

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pindamonhangaba está organizando o primeiro
festival da melhor idade. Poderão
participar pessoas a partir dos 50
anos e é possível se inscrever para
as competições, até uma hora antes do início das partidas. O evento
acontecerá entre os dias 22 de novembro e 1º de dezembro.
Os interessados podem procurar as secretarias dos Centros
Esportivos João Carlos de Oliveira,
“João do Pulo”, José Ely Miranda
“Zito”, e no Rita Eni Cândido, “Ritoca”, Araretama, de segunda a sex-

Modalidade
Atletismo
Buraco e damas
Natação
Dominó
Voleibol
Xadrez
Bocha
Coreografia
Bola ao cesto
Malha
Chute ao gol
Dança de salão
Tênis de mesa
Truco
Peteca

Pesadelo foi eleito o
melhor goleiro em 2013

po. A semifinal vai acontecer
em única partida. Caso os jogos terminem empatados, será decidido pela cobrança de
cinco penalidades alternadas.

Piauí x sapopemba
Local: Campo do “Zito” – 8h30
unidos azuis x Colorado
Local: Campo do “Zito” – 10h30
galático x Vila são José
Local: Campo Jardim Regina – 8h30
a mil Por hora x real esperança
Local: Campos do Jardim Regina – 10h30
moreira César x santa Cruz
Local: Campo “Machadão” – 10h
100 nome x Cícero Prado
Local: Campo do Feital – 11h
estrela aposta nas jogadas aéreas para surpreender adversários no 35
Israel Dias

Israel Dias

Jogos de ida das
quartas de final,
domingo (17), às 9h15

Bandeirante X ferroviária
local: feital
Bela Vista X ipês
local: Bairro Campinas

meia armador Budinha

Xerifão tiago

ta-feira. Os 500 primeiros inscritos
receberão camisetas e todos receberão medalhas de participação.
O objetivo desta atividade é
oferecer a prática esportiva à melhor idade, pois a atividade física
possui benefícios e contribui com a
melhoria da qualidade de vida. Os
professores da Prefeitura convidam
este público para se inscrever nas
provas de atletismo, natação, voleibol, coreografia, dança de salão,
para jogar bola ao cesto, buraco,
dominó, xadrez, malha, tênis de
mesa e peteca. Durante o festival
também serão oferecidas atividades recreativas aos participantes.

Horário
A partir das 17h30
A partir das 13 horas
A partir das 13 horas
A partir das 7 horas
A partir das 14h30
A partir das 7 horas
A partir das 18 horas
A partir das 18h30
A partir das 17 horas
A partir das 18 horas
A partir das 20 horas
A partir das 18 horas
A partir das 7 horas
A partir das 7 horas
A partir das 8 horas

Local
João do Pulo
João do Pulo
João do Pulo
João do Pulo
João do Pulo
João do Pulo
CCI Vila Rica
João do Pulo
João do Pulo
Quadra Coberta
João do Pulo
Ferroviária
oão do Pulo
João do Pulo
João do Pulo

As inscrições poderõ ser feitas naos locais
de competição até uma hora antes do início

Balneário e Piracuama
decidem Copa Rural
Os times do EC Balneário e EC
Piracuama decidem a Copa Rural
no domingo (17), às 8h30, no
estádio do Bonsucesso.

V. são José X Jd. resende
local: Vila são José

Confira os locais e horários de cada modalidade
Dia
22
24
24
24
24
24
25 e 26
27
29
29
29
30
30
30
1º/12

Odirley Pereira

Confira a taBela da 3ªrodada

Pinda prepara festival
da melhor idade
Marcos Vinício cuba

R. Esperança terá
‘Pesadelo’ pela frente

Não há favoritos para o título e as
torcida devem apoiar as equipes o
tempo todo.

Ginástica rítmica é campeã do Troféu SP
Divulgação

Marcos Vinício cuba
A equipe de ginástica rítmica de Pindamonhangaba
foi ao Troféu São Paulo e
colocou o título de campeã
na bagagem. A competição
ocorreu no último final de
semana em São Caetano e as
atletas pindenses treinaram
diariamente para executar as
séries.
Pindamonhangaba participou com 31 ginastas e duas
delas foram destaques da
competição, que reuniu mais
de 400 atletas de clubes tradicionais e renomados na modalidade. Beatriz Júlia Gica
destacou-se na categoria infantil e Luara Emilin da Silva
na categoria juvenil.
A professora de ginástica
rítmica da Prefeitura de Pindamonhangaba comenta que
as pindenses fecharam o ano
com chave de ouro, pois em
todos as competições que
têm participado elas colocam
Pinda no pódio.
“Participar do Troféu São
Paulo foi interessante, pois é
a primeira vez que várias meninas foram, eu fui pela se-

equipe de ginástica rítmica conquistou várias medalhas em são Caetano

gunda vez, mas mudaram as
regras então é como se fosse
a primeira também. Não esperava ser o destaque, até
porque treinei pouco. Competimos com meninas de vá-

rias cidades e foi uma surpresa ser o destaque”, comenta
Luara.
Os interessados em conferir as apresentações das ginastas pindenses poderão ir

ao festival de avaliação. As
atletas da modalidade estarão
no dia 30 de novembro, a partir das 8 horas, no ginásio do
Centro Esportivo João Carlos
de Oliveira, “João do Pulo”.

