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previsão do tempo

FONTE:CPTEC INPE

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    27ºC

SEXTA-FEIRA - 6/12
Pancadas de 
chuva à tarde

Pancadas de 
chuva à tarde

Pancadas de 
chuva à tarde

TEMP. MÍNIMA     19ºC 
TEMP. MÁXIMA    29ºC

SÁBADO - 7/12

TEMP. MÍNIMA     19ºC 
TEMP. MÁXIMA    30ºC

TEMP. MÍNIMA     19ºC 
TEMP. MÁXIMA    31ºC

DOMINGO - 8/12

SEGUNDA-FEIRA - 9/12

Segundo Caderno

Pancadas de 
chuva à tarde

Israel Dias

Marcos Vinício Cuba

Moradores do Campo Belo 
ganham praça e quadra

Pinda vai gerar 1.150 
empregos com Cocepelco

A Cocepelco - Cooperativa de Trabalho em Celulose e Papel Coruputu-
ba - conseguiu na Justiça o direito de administrar o parque fabril da No-
brecel – indústria que estava paralisada desde 2 de agosto – data de sua 
falência. Com o arrendamento, a Cooperativa vai recolocar no mercado 
cerca de 250 pessoas com trabalho direto e 900 com mão-de-obra indire-
ta – beneficiando 1.150 chefes de famílias.             PÁGINA 3

Doação de 
sangue no 
Araretama

Empresários 
fazem projeções 
otimistas para 
cidade

Os empreendedores res-
ponsáveis pela construção do 
hotel SleepInn promoveram o 
lançamento de uma revista com 
dados sobre o desenvolvimento 
de Pindamonhangaba, na terça-
-feira (3). Durante o evento, 
os empresários destacaram a 
chegada de empresas, o cresci-
mento populacional e de renda 
dos moradores da cidade.

Homem 
rouba 

‘caixinha 
de Natal’ 

Participação 
popular é 
diferencial no 
combate ao crime

Além da utilização de câme-
ras de videomonitoramento e 
do programa Atividade Delega-
da – cujo convênio será assina-
do na próxima semana, o Fórum 
sobre Segurança Pública, reali-
zado em Pinda na quinta-feira 
(5), discutiu outras medidas 
para prevenir e combater a cri-
minalidade. Dentre os pontos 
que ficaram em evidência estão 
a proximidade da polícia com 
a comunidade e a participação 
popular nas atitudes que aju-
dam a coibir a criminalidade.

Papai Noel recebe visitas na praça

Estrela precisa 
golear para chegar 
à fi nal do 35

O Estrela terá uma missão praticamente im-
possível para chegar à final do Campeonato 35. 
No jogo deste domingo (8), às 9h15, no Bosque, 
o time terá que vencer o Bela Vista por cinco 
gols de diferença. No outro confronto, o Jardim 
Resende recebe a Ferroviária e só precisa de 
um empate para avançar.      ESPORTES 14

Pinda em 
Cena 
chega 

ao Castolira

Corrida de Rua 
defi ne 

vencedores 
no sábado

Estudantes 
montam projeto 

sobre internação 
compulsória

Concerto 
de Natal 
na Matriz

Página 3

O Papai Noel, que che-
gou a Pindamonhangaba 
na terça-feira (3), está 
na sua casinha – monta-
da na praça Monsenhor 
Marcondes – e pode ser 
visitado por crianças e 
adultos. Em Moreira Cé-
sar, o Bom Velhinho che-
ga no domingo (8).
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Os moradores do Campo Belo vão ganhar uma praça e a quadra esportiva "Fernandes Prolungati", nesta 
sexta-feira (6), às 19 horas. As benfeitorias ficam na rua Hilda Capovilla de Castro. Segundo Caderno
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Divulgação

Odirley Pereira

Cultura & Lazer 8

Cultura & Lazer 8
Papai e Mamãe Noel com os duendes no centro da cidade
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Divulgação

VEJA AS DATAS QUE SE COMEMORAM HOJE, 
29 DE NOVEMBRO, E NOS PRÓXIMOS DIAS

Datas Comemorativas

6/12 - Dia da Justiça, Dia de Nossa Senhora de Con-
ceição.

7/12 - Dia do Pau-brasil, Dia da Aviação Civil, Dia do 
Pastor, Dia de Santo Ambrósio.

8/12 - Dia da Justiça, Dia de Nossa Senhora de Concei-
ção, Dia Nacional da Família.

9/12 - Dia de Santa Leocádia, Dia de Santa Valéria, Dia 
do Cronista Esportivo, Dia da Criança com Defi ciência, Dia 
do Alcoólatra Recuperado, Dia do Fonoaudiólogo.

Ilustração

Doação de sangue no 
Araretama na segunda-feira

Campanha 
Natal 
Solidário

A Campanha Natal Solidário 
será feita no dia 15 de dezembro 
no Distrito de Moreira César, bair-
ros Ipê I, Ipê II e região. Até o dia 13 
de dezembro, a sede e a subsede 
do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba-CUT também 
se tornam postos de arrecadação.

A diretoria de Ação Social do 
Sindicato convida toda a população 
a colaborar com a campanha, que 
irá ajudar várias entidades sociais 
de Pinda. Em três anos, a campa-
nha Natal Solidário já arrecadou 
nove toneladas de alimentos.

Metalúrgicos apresentam 
novas Convenções Coletivas

Concurso da 
Polícia Civil

A partir de terça-feira (3), os 
interessados em prestar concurso 
público da Polícia Civil do Estado 
de São Paulo já podem efetivar 
suas inscrições. A prova vai sele-
cionar 600 candidatos para o cargo 
de ofi cial administrativo da superin-
tendência da Polícia Técnico-Cien-
tífi ca. Para concorrer a uma vaga 
é necessário ter  o Ensino Médio 
completo e conhecimento prático 
em digitação

O salário é de R$ 935, acres-
cido da gratifi cação executiva por 
jornada de trabalho de 40 horas se-
manais. As inscrições poderão ser 
feitas apenas no site da Fundação 
Vunesp, de 3 de dezembro até as 
16 horas de 7 de janeiro de 2014, 
lembrando que somente serão efe-
tivadas após o pagamento da taxa, 
fi xada em R$ 42,61.

Índices da 
educação

De acordo com pesquisa elabo-
rada pelo Programa Internacional 
para a Avaliação de Alunos (Pisa) 
2012, a educação brasileira regis-
trou uma melhora signifi cativa nos 
últimos nove anos, mas continua 
abaixo do média dos países mem-
bros da OCDE - Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômicos.

A informação foi divulgada na 
última terça-feira (3), e apontou que 

apesar de o rendimento do Bra-
sil estar abaixo da média da OCDE, 
sua média na matemática melho-
rou de 356 a 391 pontos, o que o 
converte no país com os maiores 
avanços desde 2003.

O relatório também destaca 
melhorias signifi cativas na leitura e 
em ciências, apesar de os resulta-
dos fi carem igualmente abaixo da 
média dos 32 países membros da 
OCDE.

Anglo realiza concurso 
de bolsas 2014

Bazar benefi cente
O Centro Espírita Bezerra de Menezes convida a todos para o bazar 
benefi cente de fi m de ano, com lindos trabalhos manuais (crochê, tri-
cô, bordado, pintura, etc) neste sábado (7), das 9 às 17 horas, na rua 
Capitão Vitório Basso, 75. Venha prestigiar este evento benefi cente.

Dia da Pessoa com Defi ciência no Fundo Social

O Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba-CUT está 
organizando, junto com a entidade 
Gente Feliz, uma campanha para 
doação de sangue no bairro Arare-
tama na segunda-feira (9), das 8 às 
12 horas, no centro comunitário do 
bairro. 

A coleta será realizada pelo He-
monúcleo de Taubaté, que está com 

os estoques de sangue em nível 
baixo e busca por doadores.

Uma ação social será feita um 
dia antes, domingo (8),na praça do 
bairro, a partir das 9 horas, refor-
çando o convite para a campanha.

No evento haverá brinquedos 
infláveis para as crianças, música, 
apresentações de jiu-jitsu, entre ou-
tras atividades.  

Virada Inclusiva acontece neste sábado

Presépio de São Francisco de Assis

Pindamonhangaba terá a pri-
meira “Virada Inclusiva” e todas as 
pessoas estão convidadas a par-
ticipar. As atividades serão neste 
sábado (7) na praça Padre João 
de Faria Fialho, Largo do Quartel. 
A partir das 8h30, o público poderá 
se dirigir ao local.

A presidente do Conselho 
Municipal da Pessoa com Defi-
ciência, Andréa Campos Sales 
Martins, conta que haverá a 
‘Caminhada da Inclusão’ pelas 
principais ruas da região cen-
tral; apresentação de capoeira 
pelos alunos da Apae; apresen-

tação de banda; chegada do Pa-
pai Noel deficiente, entre outras 
ações.

O evento contará com barracas 
de comes e bebes, exposição de 
pintura e artesanato. Os organiza-
dores contam com o apoio da Pre-
feitura de Pindamonhangaba.

A Paróquia São Vicente de Paulo promo-
ve a primeira apresentação da sátira musical 
“O Presépio de São Francisco III”, na sexta-

-feira (6), às 20h30, na igreja Matriz. O show 
de luzes e coreografia faz parte do projeto 
Arte&Fé.

Divulgação

Projeto Arca 
de Noé

Este ano acontece a 4ª edição 
do projeto Arca de Noé. Promovido 
por funcionários da Dokar Veículos, 
a iniciativa visa arrecadar doações 
de alimentos não perecíveis para o 
GAPC - Grupo de Apoio a Pessoas 
com Câncer.

Em 2012, foram arrecadadas 
mais de 40 cestas básicas – meta 
que deve ser superada este ano.

Produtos como: arroz, feijão, 
óleo, tempero ou sal, macarrão, 
massa de tomate, café, açúcar, 
fubá, bolacha, trigo e farinha de 
mandioca arrecadados, bem como 
leite em pó ou caixinhas, fraldas 
descartáveis e produtos de higiene 
(sabonete e creme dental).

As doações podem ser realiza-
das até o próximo dia 15, na sede 
da Dokar Veículos 

A Adepi - Associação de Defesa 
dos Direitos dos Portadores de Ne-
cessidades Especiais de Pindamo-
nhangaba – promove um evento em 
comemoração ao Dia da Pessoa com 
Defi ciência no sábado (7), a partir 

das 10 horas, na sede do Fundo So-
cial de Solidariedade, no Lessa. Em-
bora a data seja comemorada em 3 
de dezembro, a associação escolheu 
o sábado para facilitar a organização 
do evento.

Às 11 horas, haverá a palestra 
“O Defi ciente e as barreiras arquite-
tônicas”, com Ana Maria Cavalcanti; 
às 12 horas, almoço. Durante esse 
período, o Papai e a Mamãe Noel dis-
tribuirão balas e doces às crianças.

Spani oferece curso de sobremesas para Natal
A loja Spani Atacadista de 

Pindamonhangaba já entrou  no 
clima das festas de fi nal de ano e 
vai promover um curso solidário de 
culinária com o tema Sobremesas 
Especiais de Natal Alispec. 

Ministrado pela culinarista 
Valquíria Silva, da empresa de ali-
mentos Alispec – especialista em 
produtos doces – o curso tem o ob-
jetivo de diversifi car o cardápio dos 

clientes para a ceia de Natal. 
Para participar, os interes-

sados devem procurar o balcão 
de atendimento da loja e fazer 
a inscrição solidária mediante a 
doação de um quilo de alimento 
não perecível. 

O curso acontece no dia 9 de 
dezembro, às 14 horas. O Spani  
fi ca na rua Uelson de Freitas Ra-
mos, 58, no Distrito Industrial. 

Violência motivada pelo 
calor não tem solução 

Na mesma semana em que Pindamonhangaba 
realiza o Fórum de Segurança Pública, para discutir 
medidas para conter a criminalidade e aumentar a 
rede de serviços à disposição da polícia e da po-
pulação para coibir atos de violência, nos Estados 
Unidos mais uma universidade lança pesquisa con-
tundente sobre o tema.

Não podemos ser categóricos e entender como 
um sinal ou signifi cado amplo, ainda que indícios 
fortes nos levem a este pensamento. É uma mera 
situação do acaso.

Nos últimos anos, pesquisadores de diversas 
partes do mundo, inclusive do Brasil, têm publicado 
estudos que associam o aumento da criminalidade 
ao calor. Conforme elevam as temperaturas nos ter-
mômetros, mais crimes acontecem.

A data do Fórum de Segurança Pública de Pin-
damonhangaba não foi escolhida por estarmos vi-
vendo a segunda semana mais quente do ano, ou 
porque os dados de registro de violência para a re-
gião da Secretaria de Segurança Pública Estadual 
tenham crescidos nas últimas semanas, ou porque 
a Universidade da Califórnia exibiu seu novo relató-
rio de ‘temperatura e crime’ – como já mencionado, 
apenas coincidência.

Fato é que o Fórum debateu questões pertinen-
tes, como a utilização de câmeras de videomonito-
ramento, melhor comunicação entre órgãos públicos 
e a polícia, ações conjunta, troca de informações, 
melhorias nas condições de trabalho, dentre outras. 
O uso de novas ferramentas que auxiliam a coibir a 
prática da violência traz uma perspectiva imensurá-
vel para a sociedade.

Por outro lado, não podemos negar o fato de que 
o calor aumenta a violência. Os números de discus-
sões seguidas de agressões ou de atos de furto, 
roubo e morte crescem assustadoramente nas épo-
cas mais quentes do ano – em até 22% segundo a 
Universidade da Califórnia.

E em algumas situações, não há serviço público 
que possa evitar, como a violência doméstica e as 
discussões de trânsito, por exemplo. Por mais que 
o governo se empenhe em criar políticas públicas 
pelo fi m da violência e outras medidas que atenuam 
esta terrível e emblemática social – como melhorias 
no sistema viário, ações para reduzir o consumo do 
álcool – dentre outras – ainda assim, em alguns pon-
tos haverá violência.

Este comportamento faz parte do ser humano em 
seus momentos de raiva, ódio, tensão, estresse e 
outras emoções que se expandem com o calor. É 
a pura dilatação da violência irracional – que ganha 
injeção de ânimo com o calor.

A direção do Sindicato dos Me-
talúrgicos decidiu disponibilizar no 
site da entidade os arquivos digita-
lizados das Convenções Coletivas 
de Trabalho. As de 2013 já estão 
disponíveis e podem ser acessa-

das no site www.sindmetalpinda.
com.br.

Um resumo com as principais 
melhorias conquistadas nessa 
Campanha Salarial também está 
disponível.

Às 14 horas do próximo sábado 
(7), o Anglo Vestibulares realiza o con-
curso de bolsas para o curso extensi-
vo pré-vestibular de 2014. O concurso 
está aberto para os alunos que estão 
concluindo o Ensino Médio e para os 
que já concluíram. O gabarito da prova 

será publicado no mesmo dia e será 
possível acessar por meio do site da 
instituição. Já a classifi cação do con-
curso sairá no dia 12 de dezembro. 
Para ter acesso ao resultado, o aluno 
deverá ir pessoalmente à unidade em 
que prestou o exame.

ultrad.com.br
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Inscrição para 
bolsa de estudos 
termina dia 20

Marcos Vinício cuba
As pessoas  interessa-

das em se qualificar para 
o  mercado de trabalho, 
têm até o dia 20 de de-
zembro para se inscrever 
no concurso de bolsas de 
estudo do Colégio Co-
mercial João Romeiro. 
As oportunidades são 
para os cursos de Admi-
nistração e Segurança do 
Trabalho. Serão ofereci-
das 32 vagas e as bolsas 
serão de 100% do valor 
do curso.

Para se inscrever, os 
interessados devem estar 
cursando ou concluído a 
3ª série do Ensino Médio 
e possuir renda familiar 
de até um salário mínimo 
por pessoa.  

As inscrições devem 
ser feitas no Setor de Pro-
tocolo da Prefeitura ou na 
Subprefeitura. É preciso 

levar cópia do RG, com-
provante de residência no 
município há pelo menos 
dois anos, comprovante 
de renda de todos os mo-
radores do domicílio, em 
caso de desempregado ou 
autônomo será aceita a 
devida declaração.

Os candidatos farão 
uma avaliação no dia 5 de 
janeiro, nas dependências 
do Colégio Comercial Dr. 
João Romeiro, das 9 às 12 
horas. A avaliação cons-
tará de questões objetivas 
de português, matemáti-
ca, conhecimentos gerais 
e atualidades.

Os classificados passa-
rão por uma triagem social 
feita por profissionais do 
Departamento de Assistên-
cia Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. O re-
sultado será publicado no 
dia 14 de janeiro.

Investidores destacam 
desenvolvimento da cidade
Hotel, que será inaugurado em 2016, aposta em novo modelo de gestão e hospedagem

Os responsáveis pela 
construção do hotel Slee-
pInn em Pindamonhangaba 
promoveram o lançamento 
de uma revista, que contém 
informações sobre o desen-
volvimento do município, na 
terça-feira (3), no clube Pai-
neiras.

O diretor da Novelis, 
Marcelo Almeida, lembrou 
das fases de expansão da 
indústria, da criação de pro-
jetos sociais, esportivos e 
ambientais e da atuação do 
grupo na cidade.

O empresário do seg-
mento imobiliário, Jeremias 
Rodrigues, destacou o cres-
cimento populacional de Pin-
damonhangaba e sua capaci-
dade para receber hotéis. “É 
um mercado em plena expan-
são no Brasil e aqui na cidade 

cooperativa de coruputuba reativa 
fábrica e restabelece 1.150 empregos

A Cocepelco - Cooperativa de Trabalho 
em Celulose e Papel Coruputuba conseguiu 
autorização da Justiça na terça-feira (3) para 
arrendar o parque fabril da Nobrecel, parali-
sada desde 2 de agosto, após decreto de fa-
lência.

Com a Cocepelco, a indústria volta a fun-
cionar e vai gerar aproximadamente 1.150 
empregos, sendo 250 diretos para cooperados 
e cerca de 900 indiretos.

De acordo com a Cooperativa, inicialmen-
te serão convocadas as pessoas dos setores 
de manutenção, segurança e administrativo. 
“Faremos um diagnóstico das instalações, 
de todo maquinário e os serviços necessários 
para iniciarmos a produção. Após essa etapa, 
chamaremos os demais cooperados para rei-
niciarmos a produção de papel”, explicou o 
presidente da Cocepelco, Paulo Toledo.

Ele afirmou que é uma grande vitória da 
classe trabalhadora. “Lutamos pelo direito de 

termos nossos empregos de volta e consegui-
mos. É uma conquista dos trabalhadores e da 
população de Pindamonhangaba, que sempre 
nos apoiou”.

O prefeito de Pindamonhangaba, que de-
fendeu a manutenção dos empregos e a reati-
vação da fábrica em Coruputuba, afirmou que 
essa decisão mostra a responsabilidade do 
poder judiciário em acreditar nessa iniciativa. 
“A Prefeitura também acredita e se compro-
mete em colaborar com esse trabalho que vai, 
com certeza, manter a dignidade de muitas 
famílias”, disse.

Toledo destacou a participação de outras 
instituições fundamentais no processo. “To-
dos os vereadores da Câmara de Pinda, a Uni-
sol, Fetrabras, a CUT, o BNDES, Governo 
Federal, Estadual, o deputado federal Ricar-
do Berzoini, nossos parceiros comerciais, as 
demais cooperativas de toda a região, dentre 
outros”.

Maria Fernanda Munhoz
O Departamento de Servi-

ços Municipais da Secretaria 
de Obras da Prefeitura é um 
dos setores responsáveis pela 
manutenção da cidade. Lim-
peza, capina e roçada de mato 
são as principais ações do 
DSM, que também é responsá-
vel pelo Pega Tudo, Cemitério, 
Mercado Municipal, feira li-
vre, oficina, posto de gasolina 
e lavadores dos veículos ofi-
ciais, motoristas, manutenção 
das estradas rurais, regional 
Araretama e regional Leste.

O diretor do departamento 
avalia 2013 como um ano de 
muito trabalho. Ele agrade-
ce a paciência da população, 
principalmente no começo do 
ano, quando a cidade estava 
com vários trechos de mato 
alto. As equipes trabalharam 
incessantemente – e continu-
am trabalhando – para colo-
car ‘a casa em ordem’.

Especialmente nessa épo-
ca, a equipe da oficina foi de 
grande destaque, pois recu-
perou diversas máquinas e 
caminhões que estavam para-
dos e, assim, o serviço pôde 

tem muito espaço para cres-
cer. Temos um volume eleva-
do de executivos que vem a 
Pindamonhangaba para visi-
tar as empresas e eles buscam 
um hotel que ofereça toda a 

estrutura necessária para se 
hospedarem e também para 
trabalharem enquanto estive-
rem no município”.

O vice-presidente da 
Atlantica Hotels, Rafael 

Guaspari, enalteceu Pin-
damonhangaba e as pers-
pectivas para o futuro. O 
secretário municipal de De-
senvolvimento Econômico 
explicou os trabalhos da Pre-
feitura para atração de inves-
timentos e criação de postos 
de trabalho.

Para o prefeito de Pinda-
monhangaba, a chegada de 
novas empresas e a ampliação 
das existentes são importantes 
para o desenvolvimento eco-
nômico e social. “Com isso, 
conseguimos gerar renda para 
as famílias e receitas para a 
cidade”. O chefe do Execu-
tivo depositou confiança no 
SleepInn. “É mais uma reali-
dade para nossa cidade e te-
nho certeza que vai dar certo. 
A Prefeitura está trabalhando 
para trazer os investidores. 

Estamos vivendo o ‘boom’ 
do desenvolvimento. Recen-
temente tivemos o shopping, 
além disso temos indústrias 
vindo para a cidade e muitos 
projetos para aprovação dos 

governos Federal e Estadual”.
Ao fim, o jornalista Luis 

Nassif fez uma apresentação 
sobre o cenário macroeconô-
mico do Brasil e as projeções 
para o futuro.

Grupo reuniu líderes para definir reinício da produção de papel em Pinda

Prefeitura faz manutenção e limpeza nos bairros
ser realizado com mais rapi-
dez e eficiência.

A parte de limpeza das 
vias e dos prédios públicos 
também é uma preocupação 
do departamento, além da ca-
pina e roçada. As estradas ru-
rais, que somam mais de 700 
km no total em toda a cidade, 
precisam constantemente de 
manutenção, como a coloca-
ção de cascalho, limpeza de 
valetas e melhoria no leito. 

Esse serviço não para.
Durante o ano, diversas 

bocas de lobo foram limpas 
e esse serviço continua para 
evitar enchentes na cidade, 
na época das chuvas. Neste 
caso, em especial, a Prefei-
tura conta também com a co-
laboração da população para 
que não jogue lixo na rua – o 
que entope as bocas de lobo.

Outro destaque do ano 
dentre os serviços do DSM 

foi o projeto Pega Tudo. 
Mais de 3.300 viagens de ca-
minhão foram realizadas por 
todos os bairros da cidade, 
retirando entulho, que os mo-
radores tiraram de seus quin-
tais nas datas programadas. 
Esse serviço é muito impor-
tante porque acaba com cria-
douros de dengue e promove 
a limpeza de entulho acumu-
lado nas casas, sem custo ne-
nhum para a população. 

Caminhão do Pega Tudo passou por todos os bairros da cidade

Divulgação

Jeremias Rodrigues destaca setor hoteleiro Prefeito e empresários conversam sobre investimentos

Odirley Pereira

Odirley Pereira André Nascimento
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Município de Pindamonhangaba
Torna público que requereu na CETESB a Licença Prévia para a ampliação 
do Cemitério Municipal, à Travessa Voluntário Vitoriano Borges, 935, 
Pindamonhangaba - SP.

PREGÃO Nº 047/2011
Contratação de empresa especializada em locação de 
equipamentos para realização de exames de análises.

Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 075/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos 
Hospitalares Ltda.        
Prazo: Prorrogado em 06 (seis) meses, até 17/04/2014.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerario       
Assina pela contratada: Maurício Martins Cañas            
Data de assinatura: 16/10/2013

Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 077/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Laft Comércio de Materiais p/ diagnósticos 
Laboratoriais Ltda. EPP.        
Prazo: Prorrogado em 60 (sessenta) dias, até 16/12/2013.
Assina pela contratante: Isael Domingues       
Assina pela contratada: Sinézio de Oliveira Pinto             
Data de assinatura: 02/10/2013

Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 078/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Rem Indústria e Comércio Ltda.          
Prazo: Prorrogado em 90 (noventa) dias, até 15/01/2014.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerario       
Assina pela contratada: Miriam Sant’Anna Coutinho              
Data de assinatura: 17/10/2013
Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2013.

PREfEituRA MuNiCiPAl dE 
PiNdAMONhANGAbA

Estado de São Paulo

Podem ocorrer alteração de vagas disponíveis e que seja supridas 
após esse Processo Seletivo com os classificados.
As bolsas serão de 100% do valor do curso, sendo os alunos bolsistas 
isentos da taxa de matrícula e material pedagógico.
 Haverá reserva de 20% das vagas para pessoas portadoras de de-
ficiências, as quais não possuam características que as impeçam de 
cumprir as exigências do curso.
No caso de dependência de disciplina, o custo relativo ficará a cargo 
do próprio aluno.
1- dAS iNSCRiÇÕES
As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba sito à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
1400, Alto do Cardoso ou na Subprefeitura de Moreira César, no perío-
do 02 a 20 de Dezembro de 2013.
2- dOS REQuiSitOS PARA iNSCRiÇÃO
Poderão se inscrever os interessados que:
- possuírem Ensino Médio concluído ou estejam cursando a 3ª série 
do Ensino Médio;
- residirem no Município de Pindamonhangaba há, no mínimo, 2 (dois) anos, e;
- possuírem renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo vigente.
3 - dOS dOCuMENtOS PARA iNSCRiÇÃO
3.1. –
-  RG
- Comprovante de residência no Município há, no mínimo, 2 (dois) anos;
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Escolar, caso 
esteja cursando a 3ª série do Ensino Médio, ambos em escola pública;
- Comprovante de renda de todos os moradores do domicílio (holerite 
atual, CPTS);
- Declaração de renda individual no caso de desempregado ou autônomo;
- Ficha de inscrição retirada no Protocolo, devidamente preenchida.
3.2. Os requerentes que não preencherem a ficha de inscrição de for-
ma correta, completa e fidedigna, ou que não apresentarem toda a 

PREfEituRA MuNiCiPAl dE PiNdAMONhANGAbA -  
EStAdO dE SÃO PAulO

SECREtARiA dE SAÚdE E ASSiStENCiA SOCiAl
EditAl Nº. 01/2014 – bOlSA dE EStudO

Estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes para bolsa 
de estudo de ensino técnico na Sociedade Civil de Ensino de Pinda-
monhangaba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro”.
A Diretora do Departamento de Assistência Social da Prefeitura Muni-
cipal de Pindamonhangaba, Sra. Maria Conceição Bispo, no uso das 
atribuições que lhe confere o Inciso IV do Artigo 2º da Lei nº 3.775 de 
05 de março de 2001, resolve tornar públicos os critérios de inscrição 
e seleção de alunos para concessão de Bolsas de Estudo dos Cursos 
Técnicos de Administração e Segurança do Trabalho na Sociedade 
Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João 
Romeiro”, nas quantidades, a saber:

CuRSO 
VAGAS 

diSPONÍVEiS 

Administração 15 
Segurança do trabalho 17 

 

documentação necessária, terá seus pedidos indeferidos, automatica-
mente.
3.3. As pessoas portadoras de deficiência deverão declarar sua condi-
ção no ato da inscrição, para fazer jus à vaga reservada, bem como, 
indicar a necessidade de prova ampliada e/ou acessibilidade.
4 - dA SElEÇÃO
      4.1. Os inscritos serão submetidos a uma avaliação com questões ob-
jetivas de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades.
     4.2. A avaliação será realizada no dia 05 de Janeiro de 2014, nas de-
pendências do Colégio Comercial Dr. João Romeiro, localizado na Rua 
Senador Dino Bueno, 119 – Centro, com início às 9h e término às 12h.
    4.3. Os inscritos deverão indicar opção pelo curso a ser realizado 
de acordo com a disponibilidade de turma do colégio, devendo indicar 
ainda, no ato da inscrição, primeira e segunda opções.
5 - dA tRiAGEM SOCiAl
Os classificados na avaliação serão submetidos a uma triagem social 
realizada pelo Departamento de Assistência Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, cujos critérios serão:
- Não possuir outro curso técnico;
- Não ter outro membro da família bolsista na supracitada Escola.
- Renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo;
- Não ser, no momento, beneficiário de outra bolsa de estudo;
6. dA ClASSifiCAÇÃO E RESultAdOS
6.1. O resultado classificatório será o de maior para a menor pontua-
ção obtida na avaliação, observando ainda, a análise dos critérios da 
triagem social.
6.2. O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado 
na Secretaria do Colégio Comercial Dr. João Romeiro no dia 14 de 
Janeiro de 2014.
6.3. Do resultado caberá recurso no prazo máximo de 10 (dez ) dias 
contado da publicação.
7. dAS diSPOSiÇÕES GERAiS
7.1. O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara 
estar ciente e de acordo com as normas deste Processo, bem como 
serem corretas e verdadeiras todas as informações por ele prestadas.
7.2. A bolsa de estudo somente será válida para os cursos cujas turmas 
iniciantes completem número mínimo de 25 (vinte e cinco)  matriculas 
previstas para a viabilidade da sua efetiva abertura e autorização para 
início das atividades.
7.3. Caso o aluno beneficiário desista do curso após iniciadas as aula, 
a bolsa de estudo correspondente poderá se transferida para o classifi-
cado suplente até 30 (trinta ) dias do início das aulas ou, decorrido este 
prazo, para classificado suplente que esteja 
regularmente matriculado no Colégio na mesma turma e curso do 
desistente ou, classificado suplente regularmente matriculado em curso 
distinto, obedecida à opção indicada na avaliação.
Para maiores informações, procurar o Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba..
Pindamonhangaba, 28 de Novembro  de 2013.

 MARiA CONCEiÇÃO biSPO
diretora do departamento de Assistência Social

PREfEituRA MuNiCiPAl dE PiNdAMONhANGAbA
PORtARiA GERAl Nº 4.131,  20 dE NOVEMbRO dE 2013.
dr. Vito Ardito lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições, NOMEiA a Profª Rosângela Gonçalves e Silva, 
para emprego de provimento em comissão de diretor do departamento de 
Gestão Educacional, a partir de 18 de novembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 18 de novembro de 2013.
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2013.

Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
em 20 de novembro de 2013.

Synthea telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREfEituRA MuNiCiPAl dE PiNdAMONhANGAbA
PORtARiA GERAl Nº 4.135, dE 26 dE NOVEMbRO dE 2013.
dr. Vito Ardito lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, 
de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, Resolve dESiGNAR o Sr. luís 
Paulo Mendes Nunes, arquiteto, para substituir a Sra. Sandra Nogueira 
Mathias, diretora do departamento de licenciamentos, durante o 
período em que a mesma encontrar-se em férias, de 02 a 21 de dezembro 
de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2013.

Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos,
em 26 de novembro de 2013.

Synthea telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREfEituRA MuNiCiPAl dE PiNdAMONhANGAbA
PORtARiA GERAl Nº 4.132, 20 dE NOVEMbRO dE 2013.
dr. Vito Ardito lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições legais e em conformidade com a e de acordo com 
a Portaria Geral nº 3.969, de 1º de fevereiro de 2013, resolve CESSAR a 
designação da Profª Rosângela Gonçalves e Silva para exercer a função 
de Gestor Geral da Educação, a partir de 18 de novembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2013.

Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
em 20 de novembro de 2013.

Synthea telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREfEituRA MuNiCiPAl dE PiNdAMONhANGAbA 
PORtARiA GERAl Nº 4.136, dE 27 dE NOVEMbRO dE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de  Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais, 
CONSidERANdO, o que dispõe as Leis Federais nºs 6.766, de 19.12.79, c/c. 
a Lei nº 9.785, de 29.01.99;
CONSidERANdO, o interesse do Município no desenvolvimento urbano da 
cidade, eliminado os vazios urbanos ainda existentes;
CONSidERANdO, a necessidade de aumentar a oferta de Lotes para fins 
habitacionais no Município.
R   E   S   O   l   V   E:-
Art.1º. Declarar APROVAdO o Projeto urbanístico e habitacional do 
“loteamento Residencial e Comercial Village ii” ficando desde já, 
conseqüentemente, aceita as áreas destinadas a sistema de circulação, 
implantação de equipamentos e espaços livres de uso público, com as 
seguintes características e elementos:-
i – Denominação do Loteamento:- “loteamento Residencial e Comercial 
Village ii”
ii –  Localização do Loteamento:- situado nesta cidade, na Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, Bairro Socorro, medindo 366.397,39m2 (trezentos 
e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e sete metros e trinta e nove 
decímetros quadrados), matrícula nº 51.780 do Cartório de Registro de 
Imóveis e Anexos de Pindamonhangaba/SP, imóvel cadastrado sob a sigla 
SO.02.09.001.000, arquivado no Processo Externo da PMP nº 5278, de 26 
de fevereiro de 2013.
iii – Proprietário do Loteamento:- Urbanizadora e Incorporadora Nossa 
Senhora de Fátima Ltda.
iV – Composição:- 10 (dez) quadras compostas por 242 (duzentos e quarenta 
e dois) lotes residenciais, 04 (quatro) lotes mistos e 01 (um) lote comercial, 
totalizando a área de 196.641,00m2 (53,67% da área total do loteamento).
V – Áreas que passarão a constituir bens públicos, sem ônus para o Município:
a – Áreas Públicas
1- Área destinada a sistema de circulação (sistema viário – calçadas, ruas):
169.756,39m2 ( 46,33% )
b – Áreas de Espaços livres de uso Público
1- Área destinada à área verde/APP : 73.285,54 m2 ( 20,00% )
2- Sistema de Lazer: 1.842,00 m2  ( 0,50% )
c – Área institucional
1 – Área destinada a Prédio Público: 18.319,87 m2 ( 0,5% )
2 – Viela Sanitária : 1.375,24 m2 ( 0,38% )
Vi- Para acesso livre e irrestrito a área institucional do Loteamento, foram 
instituídas duas servidões de passagem descritas nas matrículas nºs 31.371 
e 50.785 do Cartório de Registro de Imóveis.  As referidas servidões de 
passagem, gravadas na matrícula nº 51.780 do Loteamento, interligam a 
Estrada Municipal Sebastião Vieira Machado com a Rua 06 do Loteamento 
ora aprovado.
Art.2º. São as seguintes as obras de infra-estrutura exigidas para o 
Loteamento, cujo cronograma para execução em 24 (vinte e quatro) meses, 
foi aprovado pelos órgãos competentes e cujos projetos aprovados, acham-
se arquivados no Processo PMP nº 5278/2013, devendo ser rigorosamente 
cumpridos:
- Guias e sarjetas;
- Rede de distribuição de água;
- Rede de coleta e tratamento de esgotos domésticos;
- Galeria de águas pluviais;
- Rede de energia elétrica e iluminação pública;
- Pavimentação asfáltica;
- Paisagismo e Arborização.
Art.3º. Para efetivação do registro no CRIA fica fixado o prazo de 24 (vinte e 
quatro) meses, a contar da data da publicação da presente portaria, tendo 
como garantia hipotecaria os lotes 01, 08, 09 e 10 da quadra “A”; lotes 19 e 54 
da quadra “B”;  lote 64 da quadra “C” e lotes 65 e 66 da quadra “J”, avaliados 
em R$4.183.312,00 (quatro milhões e cento e oitenta e três mil e trezentos 
e doze reais).
Parágrafo único – A garantia, prevista no “caput” deste artigo, corresponde 
à execução das obras de infra-estrutura previstas no art. 2º desta portaria, e 
será objeto da lavratura de competente Escritura Pública de caucionamento 
dos referidos lotes.
Art.4º. O Empreendedor se compromete a não alienar a terceiros os lotes 
dados como garantia de hipoteca, de que trata o art.3º, até a conclusão do 
cronograma de obras.
Art.5º. Durante a execução das obras, o loteador solicitará, em todas as fases 
de execução, o comparecimento do Engenheiro da Prefeitura, para constatar 
o cumprimento adequado dos projetos aprovados.
Art. 6º. A Prefeitura Municipal se reserva o direito de somente receber o 
Loteamento e autorizar a ocupação dos Lotes ao final de sua implantação, 
rigorosamente cumprida, inclusive o diâmetro de galerias, e após a 
apresentação do Termo de Recebimento pela SABESP e a apresentação do 
Término de Serviço pela Concessionária de Energia Elétrica local, e ainda o 
cumprimento da Lei Municipal nº 5.462, de 09 de outubro de 2012.
Art.7º. Integram a presente portaria todos os projetos, memoriais descritivos 
e exigências constantes no Processo Externo  PMP nº 5278/2013
Art.8º. A validade da presente aprovação fica subordinada ao cumprimento 
integral do disposto na presente portaria.                   
Art.9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 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 27 de novembro de 2013.

Synthea telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

Na tarde da última terça-feira (3), 
mais uma vítima foi alvo dos menores

EAPG, que também pas-
sava pela rua Álvaro Pinto 
Madureira, teve o celular 
levado. Os rapazes, que es-
tavam de bicicleta, a abor-
daram e um deles, armado, 
exigiu que ela entregasse o 
celular e sua bicicleta. Nesse 
momento, um homem avis-
tou a ação e os adolescentes 

fugiram somente com o ce-
lular. 

Um quarteirão à frente, 
populares barraram a bici-
cleta. Um dos adolescentes 
conseguiu fugir e o outro foi 
agredido e depois encontrado 
por policiais jogado ao chão 
com o nariz sangrando. Com 
ele estava o celular da vítima, 

que foi devolvido.
Outras vítimas reconhe-

ceram o adolescente como 
um dos autores de roubos 
praticados contra eles e ele 
indicou seu comparsa como 
morador de Tremembé. O 
menor foi apreendido e deve 
ser apresentado ao Juizado 
da Infância e Juventude.

Jovem é 
baleado

Um jovem foi baleado na 
madrugada de quarta-feira 
(4), no bairro Santa Cecília.

MMS, 18 anos, disse 
que estava na praça do bair-
ro quando foi alvejado. Ele 
conta que não sabe de onde 
poderia ter surgido o disparo, 
que o atingiu no rosto, e nem 
suspeita  quem teria sido o 
autor do atentado. Levado ao 
Pronto-Socorro local, perma-
neceu em observação.

Rapaz é 
vítima de 
assédio 
moral

Uma denúncia de maus 
tratos ocorrida no dia 25 de 
novembro foi registrada na 
noite de segunda-feira (2).  
O episódio teria acontecido 
dentro de um estabelecimen-
to comercial localizado na 
avenida Japão, bairro Parque 
das Nações.

Segundo a vítima, que 
trabalha como estoquista em 
câmara fria, após alguns dias 
de trabalho, ele começou a 
ser ofendido por seu gerente, 
que pejorativamente o chama 
de “cego”.

TVL, 27 anos, portador de 
glaucoma, afirma que devido 
a doença é tratado dessa for-
ma. A vítima reforça que por 
causa desse tratamento está 
com a autoestima diminuída 
e se sente desprezado perante 
os colegas de trabalho que, 
por vezes, repetem o com-
portamento do superior. Tal 
ação é considerada assédio 
moral e foi solicitado exame 
de corpo delito para análise 
do estado de saúde da vítima.

Assaltantes 
levam roupas 
e tênis

Na noite de segunda-feira 
(2), um jovem de 18 anos foi 
assaltado na rua Dr. Frederi-
co Machado, centro.

DSG transitava a pé pelo 
local e foi abordado por dois 
indivíduos desconhecidos, que 
anunciaram o assalto e, me-
diante ameaça com arma de 
fogo, levaram dois pares de tê-
nis, um celular e uma camiseta.

Conhecido 
fere rapaz 
com faca

Um rapaz teve ferimentos 
na cabeça após ser agredi-
do pelo amigo de seu pai na 
noite de domingo (1º/12). O 
incidente aconteceu no bair-
ro Campo Alegre. A vítima, 
JDAJ, 25 anos, informou que 
seu pai chegou em casa em-
briagado, acompanhado de   
JSP, 34 anos. Depois de ter 
iniciado uma discussão com 
JDAJ,  repentinamente, JSP se 
apossou de uma faca e o atin-
giu na cabeça. A vítima foi en-
caminhada ao Pronto-Socorro 
e permaneceu em observação.

Dois adolescentes foram 
pegos por tráfico na madru-
gada de segunda-feira (2), no 
bairro Morumbi.

A PM estava em patrulha-
mento pelo bairro Morumbi 
quando avistou dois adoles-
centes. Em abordagem, os 
policiais encontraram um 
celular com FERS,15 anos, e 
nele encontraram uma men-
sagem que solicitava ao ga-
roto a retirada de droga de 
um determinado local.

A PM seguiu para a casa 
da avó do garoto, onde, den-
tro de uma mochila, havia 
certa quantidade de drogas e 
dinheiro. O garoto assumiu 
que era dele e indicou o local 
onde havia adquirido o entor-
pecente, localizado na rua 6 
do bairro Castolira.

Posto de gasolina é 
novamente assaltado

Um posto de gasoli-
na localizado próximo ao 
cemitério foi novamente 
assaltado na manhã do úl-
timo domingo (1º/12).

De acordo com o ge-
rente do estabelecimento, 
ES, 37 anos, ele estava 
fechando o caixa no mo-
mento em que foi surpre-

endido por dois indiví-
duos que apareceram em 
uma moto CG preta. En-
quanto um permaneceu 
na moto, o outro rendeu 
um frentista, obrigando-o 
a levá-lo até o escritório. 
Assim que chegaram, o 
autor se deparou com ES 
e imediatamente mostrou 

que pos-
suía uma 
arma. O 
i n d i v í -
duo exigiu 
o dinheiro ao 
gerente, que colocou um 
total de R$ 6.304 em uma 
sacola e a entregou para o 
assaltante.

Homem 
sofre ameaça 
de ex-enteado

Um homem de 50 anos 
foi ameaçado pelo filho da 
ex-companheira na manhã de 
sábado (30), na travessa Ba-
rão do Amazonas, centro.

A vitima, JBC, 50 anos in-
formou que o garoto L o amea-
çou, dizendo “é, você está que-
rendo morrer mesmo”.

JBC suspeita que o moti-
vo da ameaça seja o descon-
tentamento do menino com 
relação ao seu relacionamen-
to com a mãe do mesmo.

Rouba 
“caixinha 
de natal” 
e é preso

Na manhã do último dia 
30, a PM foi acionada para 
atender ocorrência de furto 
em uma padaria localizada 
na avenida Fortunato Mo-
reira, no Alto Tabaú.  

PWBS, 27 anos, é pro-
prietário do estabelecimento 
e surpreendeu GMF, 31 anos, 
roubando  moedas da “cai-
xinha de natal” dos funcio-
nários. Apesar de ter tentado 
fugir, ele foi detido e encami-
nhado ao 1º DP, onde foi de-
cretada fiança de R$ 700, que 
acabou sendo quitada.

Após cometer três delitos, 
adolescente é pego

O primeiro deles acon-
teceu na tarde do dia 21 de 
novembro, próximo à ponte 
do Jardim Resende. A garota 
MR, 16 anos, andava pelo 

local quando dois in-
divíduos em uma bici-
cleta vermelha, simu-
lando portar arma de 
fogo, a ameaçaram e 

levaram seu celular.  
O segundo foi registra-

do às 18 horas de sexta-feira 
(29), no bairro Quadra Co-
berta. NMC, 17 anos, tam-
bém teve o celular roubado 

quando caminhava pela rua 
Álvaro Pinto Madureira. Ela 
foi surpreendida por dois ra-
pazes, que aparentavam ser 
menores de idade. Enquanto 
um deles vasculhava a bolsa 
da vítima, o outro mantinha 
as mãos na cintura, simulan-
do estar armado. De posse do 
celular eles fugiram.

 Passados cinco dias, 

NMC soube que uma ami-
ga havia sido vítima dos 
mesmos indivíduos e que 
um dos rapazes havia sido 
detido em flagrante após as-
saltar uma terceira pessoa. 
Ela reconheceu CAMS, 16 
anos, como sendo o indiví-
duo que tinha puxado sua 
bolsa no dia em que fora 
roubada.

LMSP, 16 anos, adoles-
cente que estava com FERS,  
também afirmou ter drogas 
em casa. Em um buraco no 
muro da residência do jovem 
havia uma quantidade de 
droga, que também teria sido 
adquirida no Castolira.

No total, foram encontra-
dos dois celulares, sacolés 
para embalar drogas, 7 pe-
dras de crack, 16 pinos com 
cocaína e R$ 370. As mães 
dos infratores foram intima-
das a comparecer no Plantão 
Policial.

Jovens são pegos com drogas e R$370
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Segundo a pesquisa, drogas 
como o crack agem de manei-
ra tão agressiva no corpo do 

usuário que não permitem que ele 
entenda a gravidade de sua situação 
e o quanto seu comportamento pode 
ser nocivo para si e para os outros. 
O uso de drogas, em geral, transfor-
mou-se em problema de saúde pú-
blica e há quem compare a expansão 
do crack a uma epidemia, uma vez 
que as características se assemelham 
a um mal que se espalha vertiginosa-
mente e para o qual ainda não existe 
um “remédio” efi caz. 

Um estudo realizado pela Uni-
fesp - Universidade Federal de São 

Estudante de Pinda participa de competição na Índia

Estudantes desenvolvem projeto sobre 
internação compulsória de usuários de crack

Um grupo de seis alunos brasileiros embar-
cou no último sábado (30) rumo a Pune, na Índia. 
O objetivo é representar o país na 10ª Olimpíada 
Internacional de Ciências Júnior (International 
Junior Science Olympiad - ISJO) que começou 
na terça-feira (3) e vai até 12 de dezembro e con-
tará com a participação de 40 países.

Pindamonhangaba será representada, pois 
uma das integrantes é Letícia Pereira Souza, 

moradora da cidade. A estudante reconhece a 
importância da oportunidade única e afi rmou 
estar animada. Letícia participa de olimpíadas 
há três anos.

A competição reúne jovens de todo o mun-
do com até 15 anos de idade, porém os con-
teúdos cobrados são de níveis de ensino mais 
altos do que eles cursam. 

Para chegar à equipe internacional, os 

brasileiros encararam várias provas como se-
letiva sendo que na última etapa, havia 200 
candidatos. O Brasil participa da ISJO desde 
2004. No ano passado, quando a competição 
foi realizada no Irã, o time voltou para casa 
com seis medalhas. Também fi cou em primei-
ro lugar na fase experimental.

A prova
No primeiro dia há uma avaliação contendo 

30 testes de química, física e biologia; no segun-
do, será aplicada uma prova dissertativa dessas 
disciplinas; no terceiro e último dia, é realizada 
uma etapa experimental, que exige que os jo-
vens sejam divididos em dois trios para executar 
tarefas práticas. Como as provas são montadas 
pelo país-sede da competição, é possível que 
elas cobrem conhecimento sobre características 
locais como vegetação ou animais.

ANA CAMILA CAMPOS
A partir de uma proposta 

do próprio colégio, um grupo 
de alunos do Anglo Pindamo-
nhangaba buscava um tema 
para desenvolver um projeto 
de pesquisa, cujo objetivo é 
introduzir os estudantes ao 
universo da Iniciação Cien-
tífi ca.

Após a formação dos gru-
pos – no total foram vários 
com cerca de seis integrantes 
- o segundo passo seria a es-
colha do tema. Em busca de 
um tema polêmico, a equipe, 
composta por Gabriela Turi 
Pasqualotto Juliana Assis de 
Moraes, Lucas Amaral Mar-
tins, Luiza Gomes Ramos, 
Tiago Marroco Paim e Vito-
ria Lima Mota dos Santos, 
decidiu abordar um assunto 
sobre o qual não há muitas 
informações publicadas: “A 
internação compulsória de 
viciados em crack”. 

Além disso, o crescente 
número de jovens e crianças 
envolvidas neste contexto 
também foi fator determinan-

te para falar sobre o assunto, 
com o objetivo de esclarecer 
o que é a internação compul-

Conclusão do trabalho

sória, seus prós e contras, e 
se há efi cácia para solucionar 
o problema. 

“Muito se fala sobre o 
crack, sua utilização e in-
ternação, entretanto, é tudo 

de forma muito ampla. En-
contramos um único livro 
específi co sobre o assunto, 
mas ainda assim tivemos di-
fi culdades” contam Tiago e 
Luiza.

Sobre as experiências 
adquiridas, os estudantes 
revelam que foi muito mais 
do que simplesmente o co-
nhecimento científi co do as-
sunto ou sobre a elaboração 
de um projeto, mas desta-
cam que tudo proporcionou 
que adquirissem conheci-
mentos para a vida. Um dos 
momentos mais marcantes 
para o grupo foi a entrevista 
com o governador do Esta-
do de São Paulo. “Todas as 
conversas, pesquisas e en-
trevistas que fi zemos agre-
gou muito valor ao nosso 
conhecimento e muita cre-
dibilidade ao nosso traba-
lho”, afi rmam.

Outro momento marcan-
te foi a visita à Fazenda Es-
perança, em Guaratinguetá. 
Apesar do local abrigar vo-
luntariamente pessoas que 
desejam deixar o vício, o 
contato com esses usuários 

foi de extrema importância 
para fazê-los compreender 
um pouco do universo que 
compõe o mundo das dro-
gas, principalmente com 
relação às questões sociais 
que o assunto implica, re-
lacionadas ao tráfi co, pros-
tituição e pequenos delitos.

De fevereiro a junho, os 
seis integrantes realizaram 
todas as ações supervisio-
nadas pelo orientador, o 
professor de química, Sá-
vio Alves. O projeto foi 
apresentado em novembro, 
em uma noite especialmen-
te reservada para tal. Três 
profissionais da sociedade 
compuseram a banca e a 
repercussão foi positiva, o 
que acabou levando o gru-
po à Câmara Municipal, 
para expor o tema aos ve-
readores.

“Agradecemos a todos 
que tornaram nosso trabalho 
possível. Ao nosso profes-
sor orientador Sávio Alves; 
à coordenadora do Projeto, 
Tereza Cristina Pereira; à 
Fazenda Esperança, a todos 
que nos concederam entre-
vistas e a nossa família, que 
nos ofereceu suporte para o 
desenvolvimento do proje-
to”, enfatizam.

Em meio a tantas leituras, aprendizados e 
discussões, os alunos refl etiram para chegar 
a uma conclusão. Para eles, é evidente que a 

internação compulsória não acabará com o problema. 
Isso fi ca claro até mesmo a partir da avaliação sobre a 
efi cácia das internações e o número dos que superam 
e se livram totalmente do vício.

A equipe destaca que é preciso entender que as 
recaídas fazem parte intrínseca da enfermidade e que 
somente a desintoxicação não é o sufi ciente. É de 
suma importância que se ofereça um suporte psi-
cológico e social para reintegrar o ex-usuário e sua 
família à sociedade. 

“Se a decisão de internar pessoas com a sobrevi-
vência ameaçada pelo consumo da droga amadureceu 
a ponto de ser implantada, vamos nessa direção. É 
pouco, mas é um primeiro passo”, concluem.

O crack e a internação
Paulo - revelou que o Brasil é o 
maior consumidor de crack do mun-
do. Hoje com 1,2 milhões de usuá-
rios, representando vinte por cento 
do consumo mundial. A região su-
deste possui a maior porcentagem de 
viciados e a região norte a menor.

Por ser uma droga de efeito muito 
rápido e que ocasiona reincidência, 
liberando substâncias no cérebro 
que causam sensação de prazer, o 
tratamento se torna mais difi cultoso. 
É por esse motivo que especialistas 
classifi cam três tipos de internação: 
voluntária, involuntária e compulsó-
ria. 

A internação compulsória é regu-
lamentada por Lei Federal 10.216. 
Anteriormente era necessário laudo 
médico para tal, entretanto, devido à 
urgência da necessidade e às conse-
quências, o estado decidiu propor a 
medida, aprovada e em vigor desde 
julho de 2001.

O grupo reunido em sala de aula com o professor Sávio Alves, que orientou o projeto sobre o crack

Na visita à Fazenda Esperança, em Guaratinguetá, os alunos tiveram contato com uma outra realidade

Muito se fala 
sobre o crack, 
sua utilização 
e internação, 
entretanto, é 
tudo de forma 
muito ampla. 
Encontramos 
um único livro 
específi co 
sobre o 
assunto”

“

“
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1 aninho, 
parabéns!

Para o garotinho 
Mário Melo Júnior, 
que  completou 
seu primeiro 
aniversário - com 
uma bela festa 
- no dia 1º de 
dezembro. Os 
pais, Mário Melo 
e Elisângela, e 
a irmã Iasmim 
desejam muita 
saúde, alegria 
e felicidade ao 
pequeno Marinho.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT, em parceria com 
a CUT São Paulo e a Associação Afro Livre realizou no dia 30 de novembro, 
um ato público na praça Monsenhor Marcondes pelo encerramento do mês 
em que é celebrado o Dia da Consciência Negra (20 de novembro). Houve 
pagode ao vivo, discursos sobre o movimento negro, além da distribuição de 
informativos e cartilhas do Estatuto da Igualdade Racial.

Sindicato realiza ato pela Consciência Negra

Guilherme Moura

Felicidade 
Ao jornalista Guilherme 
Moura, que completa mais 
um ano de vida no dia 9 
de dezembro. Ele recebe 
o carinho dos familiares, 
amigos e, em especial, da 
namorada Leidy.

Aniversário
Tudo de bom para 
a aniversariante do 
dia 5 de dezembro, 
Luciane Benjamim. 
Os filhos, familiares e 
amigos desejam muita 
felicidade.

Aniversário de 
casamento 

Parabéns a Rubens 
e Vanessa, que 
comemoram 15 
anos de casados no 
dia 8 de dezembro. 
Eles recebem o 
carinho especial da 
filha Rafaela (com 
eles na foto), dos 
familiares e amigos, 
que desejam muita 
felicidade e tudo de 
bom.

Parabéns 
aos 
voluntários 

Parabéns aos 
voluntários 
Gabriel, Simone 
Braça, Simone 
Aquino, que 
fizeram a alegria 
de mais de 
350 crianças, 
entregando 
kits de natal no 
bairro Araretama.

Nasceu João 
Marcos
Parabéns aos papais 
Anna e Marcos, que estão 
comemorando a chegada 
do primogênito da família, 
que nasceu no dia 4 de 
dezembro.

Parabéns 
aos noivos 
Wagner e Julcileia, que 
se casaram no ultimo 
dia 4 de dezembro. 
Os familiares e amigos 
desejam muita felicidade, 
paz e amor na vida a dois.

Atletas empresários - Os amigos 
André Almeida, Ilson Clayton e Arley Marques 
comemoraram a inauguração da Academia Re9 
Fitness, no loteamento Yassuda.

Arquivo pessoal
Arquivo pessoalArquivo pessoal

Arquivo pessoal

Israel Dias

Felicidade 
centenária

Parabéns para Encarna-
ção Ramiro Alvarenga, que 

vai comemorar 100 anos 
de vida no domingo (8). Ela 
nasceu em 8 de dezembro 

de 1913, em Pindamonhan-
gaba, foi casada com João 

Batista Alvarenga (falecido), 
tem seis fi lhos, 25 netos, 37 

bisnetos e 10 tataranetos.
Seus familiares e 

amigos desejam mui-
tas alegrias e saúde.

Felicidade
Para a aniversariante do dia 3 de dezembro,  Maria 
Dolores, que comemorou 80 anos com muita saúde e 
alegria ao lado dos filhos Carmen e Tino (com ela na foto), 
netos e familiares. Parabéns! 

Parabéns
Para Maria Amalia 
e Zézinho, que vão 
comemorar 34 anos de 
casados no dia 8 de 
dezembro. Eles recebem 
cumprimentos dos filhos 
André e Alexandre, dos 
familiares e amigos.

Parabéns ao construtor civil Elizeu Rodrigues 
Ribeiro, que esteve buscando novidades para 
cidade em novembro último, na França. Ele 
esteve na Batimat Parc des Expositions – Paris 
Villepinte, considerada a maior feira do planeta 
no setor da construção civil.

Arquivo pessoal
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Bolsistas do Pead recebem 
certificados de cursos

Marcos Vinício cuba
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio do 
Departamento de Assistência 
Social, realizou a entrega de 
certificados para 90 bolsistas 
do Pead - Programa Emer-
gencial de Auxílio ao De-
sempregado. A solenidade 
ocorreu na segunda-feira (2) 
e contou com a presença de 
representantes do Executivo.

O Pead foi instituído pela 
Lei Municipal 3.878, de 29 
de janeiro de 2002, e o obje-
tivo é oferecer aos desempre-
gados, em situação de vulne-
rabilidade social, capacitação 
profissional em atividades 
administrativas e operacio-
nais. Os atendidos recebem 
bolsa auxílio mensal, cesta 
básica e vale transporte.

Os atendidos participaram 
de cursos como: Informáti-
ca, Moda e Costura, Rotinas 
Administrativas, Manicure, 
Eletricista Predial, Automo-

Projeto Jataí realiza 
encerramento do ano

Os alunos do projeto Jataí, em Moreira César, irão 
participar da festa de encerramento das atividades do 
ano nesta sexta-feira (6). Haverá distribuição de brin-
quedos aos alunos do projeto. Todos foram apadrinha-
dos pela equipe do Jataí e voluntários. As aulas serão 
retomadas dia 1º de fevereiro.

ção, Secretaria do Lar, entre 
outros.

Paloma Suelen dos Santos 
fez o Curso de Manicure e já 
está trabalhando na área. Ela 

conta que gosta desta profis-
são e afirma que a oportunida-
de foi uma benção. “Trabalhar 
como manicure é bom porque 
eu gosto e consigo uma renda 

extra para cuidar dos meus fi-
lhos. Adoro fazer unhas artís-
ticas e trabalho com isso após 
o serviço e também aos finais 
de semana”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico falou sobre qualificação profissional

Festa de encerramento das atividades de 2013

Marcos Vinício cuba
O projeto “Pinda em 

Cena” tem revelado a quali-
dade dos trabalhos artísticos 

Natal Solidário para 
alunos do Araretama

1º Workshop de Licenciamento 
Ambiental mobiliza 17 cidades

‘Pinda em Cena’ chega ao 
‘Nosso Bairro’, no Castolira

que a cidade possui. Grupos 
renomados e experientes se 
entrecruzam nas cenas com-
partilhando conhecimentos. 

Neste sábado (7), os mora-
dores do bairro Castolira te-
rão o privilégio de conferir 
alguns trabalhos no projeto 

Nosso Bairro.
O público poderá se diri-

gir para a tenda do projeto a 
partir das 14 horas, para as-
sistir apresentações de dan-
ça, teatro, música e grafita-
gem.

A atração das artes cêni-
cas será o espetáculo “A Far-
sa do Advogado Pathelin”, 
que foi representante da ci-
dade no Mapa Cultural Pau-
lista. As danças ficarão por 
conta do Núcleo de Pesquisa 
Educadança, grupo Shiny e 
Oficina de Vidas. O grafite 
vai ser executado pelo artista 
Batata, artes plásticas e arte-
sanato com Felipe Callipo e 
Átilla Santos.

A banda Nova Dimen-
são, os alunos da Escola 
Estadual Professor Rubens 
Zamith e a Banda de Apren-
dizes da Corporação Musi-
cal Euterpe farão as apre-
sentações musicais.Peça “A Farsa do Advogado Pathelin” será uma das atrações do Pinda em Cena

Daniela GonçalVes
Pindamonhangaba rece-

beu na última terça-feira (3), 
o 1º Workshop de Licencia-
mento Ambiental. Com o 
objetivo de divulgar as exi-
gências legais e os procedi-
mentos necessários à legali-
zação ambiental da atividade 
em propriedades rurais e em 
águas da união, o workshop 
reuniu representantes de 
várias cidades, dentre elas: 
São Paulo, Caraguatatuba, 
Cruzeiro, Taubaté, Cosmo-
rama, São José dos Campos, 
Ubatuba, Tremembé, São 
Sebastião, Aparecida, Jaca-
reí, Mogi das Cruzes, Santa 
Izabel, Paraibuna, Duque de 
Caxias e Rio de Janeiro.

Estiveram presentes tam-
bém Paulo Queiroz – diretor 
do EDR- CAT de Pindamo-

nhangaba; Sérgio Schalch 
– diretor técnico de Divisão 
do Polo Regional do Vale do 
Paraíba; diretor de Licencia-
mento Ambiental e o diretor 
de Meio Ambiente da Prefei-
tura de Pindamonhangaba.

Com a realização de pales-
tras, foi discutido como regis-
trar a atividade pesqueira; os 
procedimentos para o licen-
ciamento e quais são as ferra-
mentas para a gestão do negó-
cio, entre outros assuntos.

Por iniciativa da Apta 
- Agência Paulista de Tec-
nologia dos Agronegócios 
- ligada à Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, em par-
ceria com outras instituições, 
o workshop contribuiu para 
a formação de estudantes de 
nível técnico e superior, téc-
nicos e profissionais. Tam-
bém agregou ao produtor 
rural os esclarecimentos ne-
cessários sobre a adequação 
(Licenciamento Ambiental 
da Aquicultura) de suas ativi-
dades junto aos órgãos licen-
ciadores e fiscalizadores em 
nível estadual e nacional.

O evento aconteceu no 
Polo Regional de Desenvol-
vimento Tecnológico dos 
Agronegócios Vale do Paraí-
ba – Setor de Fitotecnia.

Os voluntários da Cam-
panha Natal Solidário 2013 
estiveram na creche escola 
Caic, no Araretama, na quin-
ta-feira (5), às 9 horas, para 
presentear os alunos. 

A facilitadora e executora 
de projetos da Fapi – Facul-
dade de Pindamonhangaba, 
Simone Santos, disse que os 
professores, alunos e funcio-
nários doaram roupas, brin-
quedos e calçados para com-
por os kits.

No total, foram arreca-
dados 1.651 kits, que foram 
distribuídos para crianças 

da cidade. Eles já estiveram 
nos bairros: Cidade Jardim, 
Ribeirão Grande, Piracuama 
e Mandu. Nesta sexta-feira 
(6), os alunos das escolas do 
Jardim Regina e Vila Rica 
estarão na Fapi para receber 
os itens.

A Viva Pinda disponi-
bilizou cinco ônibus para 
buscar e levar as crianças.  
Simone agradece o apoio da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, através da Secretaria 
de Educação, Sabesp e à em-
presa Viva Pinda pela cola-
boração.

Evento orientou os representantes de municípios 

Arquivo TN

Encontro de violeiros 
na Cruz Pequena
O Forró do Zé Bé realiza um encontro de violeiros na 
sexta-feira (6), das 20 às 22 horas. O evento acon-
tece no bairro Cruz Pequena (estrada Jesus Antonio 
de Miranda), organizado por Yolanda do Zé Bé.

Representante da Fapi conversa com crianças

Ponte em Moreira césar será 
reconstruída em 90 dias

Marcos Cuba

Marcos Cuba

Daniel Gonçalves

Israel Dias

Daniela GonçalVes 
Após a cabeceira da 

ponte que liga os bairros 
Pasin e Mantiqueira, em 
Moreira César, ter cedido na 
tarde de segunda-feira (2), 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Obras e Serviços 
e da Subprefeitura, estuda 
a liberação, em 90 dias, da 
via que está interditada.

O acidente teria sido 

motivado por conta de uma 
infiltração que derrubou o 
pilar da ponte, ocasionando 
o dano. Como o tráfego é 
intenso no local (aproxima-
damente duas mil pesso-
as), uma nova ponte para 
pedestres foi construída na 
lateral do córrego, para que 
os munícipes não sejam 
prejudicados. Para os moto-
ristas, a alternativa é a SP-
62 (Pinda/Moreira César).
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Museu faz exposição 
“General Júlio Salgado 
e a Revolução de 32”

Presépio no museu

Maria Fernanda Munhoz
A igreja Matriz Nossa Senhora do Bom 

Sucesso recebe, no dia 10 de dezembro, o 
Concerto de Natal com o Coral e Orques-
tra da Basílica de Aparecida. O evento está 
sendo trazido à cidade pela Prefeitura, por 
meio do Departamento de Patrimônio His-
tórico, da Secretaria de Educação, Cultura 
e Turismo. 

Com entrada gratuita, o Concerto de 
Natal será realizado a partir das 20 horas, 
apresentando as mais tradicionais músicas 
natalinas. 

O evento integra a programação oficinal 
de Natal de Pindamonhangaba. Todos estão 
convidados a prestigiar.

‘Carreata Noel’ atrai a população

ana CaMila CaMPos
No final da tarde 

da última quarta-feira 
(4), representantes do 
Governo do Estado e do 
Município, juntamente 
com a população, se 
reuniram no auditó-
rio da Prefeitura para 
realizar a audiência 
pública que apresentou 
e discutiu a proposta 
de doação do acervo e 
bens móveis do museu 
Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina do Estado para 
o Município.

A ação é uma ini-
ciativa da Secretaria 
de Cultura do estado 
de São Paulo, previs-
ta pela Lei Estadual 
13.209/2008.

A secretária de 
Educação ressaltou a 
importância da audiên-
cia e da iniciativa, pois, 
segundo ela, o acervo é 
muito rico e de grande 
diversidade.

Em seguida, o diretor 
do grupo técnico de 
coordenação do Sistema 
Estadual de Museus, 
Davidson Panis Kaseker, 
teceu a argumentação 
com base nos motivos 
que levaram a Secre-
taria a dar esse passo. 
Inicialmente, ele con-
textualizou o cenário 
museológico brasileiro, 
que revela uma crescen-
te criação e revitalização 
de museus e, em segui-
da, comentou sobre a 
trajetória do processo 
de municipalização no 
Estado de São Paulo, 
iniciado em 1998. 

“A municipalização é 
a transformação pública 
da administração Esta-
dual para as prefeituras 
municipais, compre-
endendo a doação dos 
acervos, tanto móveis 
como os edifícios. Após 
o ato, o município será 
responsável pela gestão 
do museu e a Secreta-
ria de Cultura garantirá 
a assistência técnica, 
orientação e compro-
misso com os processos 
de valor e preservação, 

além da permanência 
do órgão ao Sisem - 
Sistema Estadual de 
Museus”, esclareceu 
Kaseker.

Em suas palavras, 
o prefeito de Pindamo-
nhangaba recordou di-
versos episódios vividos 
no museu e salientou 
que acompanhou toda a 
trajetória do local, inclu-
sive todas as melhorias, 
reformas e restauração. 
Ele ainda classificou a 
ocasião como sendo 
uma data especial, pois 
se trata da história dos 
munícipes e da cidade, 
porque é preciso ter his-
tória para não se perder 
o norte.

Em sequência, Ka-
seker entregou simbo-
licamente ao prefeito o 
Plano Museológico, que 
já foi entregue aos mu-
seus em 2012.Trata-se 
de um documento de 
consultoria técnica que, 
mais do que uma for-
malidade legal, contém 
diretrizes que norteiam 
a atuação do museu.

Ao final, o diretor do 
Departamento de Patri-
mônio Histórico agrade-
ceu a presença de todos 
e apontou a necessida-
de da formação de um 
Conselho de Patrimônio 
Histórico, que haverá 
representantes que 
auxiliarão na gestão do 
museu, pois o repasse 
de recursos depende 
dessa estrutura.

O que é o Sisem
O Sistema Estadual 

de Museus (SISEM–SP) 
congrega e articula 
os museus do Estado 
de São Paulo, com o 
objetivo de promover a 
qualificação e o forta-
lecimento institucional 
em favor da preserva-
ção, pesquisa e difusão 
do acervo museológico 
paulista. Em mapea-
mento realizado em 
2010, foram listadas 
415 instituições mu-
seológicas, públicas e 
privadas em 190 muni-
cípios paulistas.

A noite de terça-feira (3) 
foi de luz, encanto e magia 
em Pindamonhangaba. A 
cidade recebeu a “Carreata 
Noel”, da rádio Metropolita-
na. Crianças, jovens e adul-
tos foram às ruas para ver 
o “Bom Velhinho” e outros 
personagens natalinos. Os 
moradores dos bairros Jar-
dim Imperial e Parque das 
Nações foram os primeiros a 
conferir a carreata.

A Rede Metropolitana fez 
uma parceria com a Associa-
ção Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba e contou 
com o auxílio do Departamen-
to de Trânsito da Prefeitura.  

As crianças foram levadas 
para as ruas e avenidas para 
acenar ao “Papai Noel”. O 
público marcou presença na 
avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, Jorge Tibiriçá, 
praça Monsenhor Marcon-

Em carreata, Papai e Mamãe Noel saudam população pelas ruas da cidade

des, entre outras ruas, para 
acenar ao “Noel”.

José Benedito conferiu a 

carreata e parabenizou a ini-
ciativa. Ele garante que foi 
muito bonita a passagem e 

acredita que as crianças tam-
bém ficaram encantadas com 
o que viram.

Igreja Matriz terá Concerto de Natal

Crianças e adultos visitam 
‘Casinha do Papai Noel’

MarCos ViníCio Cuba
As crianças e adultos 

estão visitando o “Bom Ve-
lhinho” na casinha instalada 
na praça Monsenhor Mar-
condes. Até o dia 23 será 
possível levar as cartinhas 
e conversar com o  Papai 
Noel e a  Mamãe Noel  e 
brincar com os duendes na 
região central. 

Em Moreira César, o per-
sonagem natalino marcará 
presença na praça do Cisas 
no domingo (8), às 19h30. 
Os moradores poderão ir 
para este local a partir das 
15 horas, pois será oferecida 
uma tarde de lazer.

Na casinha do centro, a 
chegada do Papai Noel é às 
19h30, onde ficará até as 22 
horas. Com o objetivo de 
oferecer aos pindenses e mo-
radores da região um natal 
animado e cheio de cores, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Departa-
mento de Cultura, preparou 
uma programação recheada 
de atividades.

No Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina a popula-
ção pode prestigiar a exposi-
ção de presépios até o dia 6 
de janeiro. As visitas podem 
ser às terças-feiras, das 13 
às 17 horas, quarta, quinta 
e sexta-feira das 8 às 17 ho-
ras. Nos finais de semana de 
dezembro – até o dia 22 – o 
horário de visitação é das 17 
às 22 horas.

Dias Evento Local 
Até 5/1 Exposição de figuras do presépio Praça da Cascata 

6, 7, 9,10, 
11, 16, 17, 

18 e 23 
Bandinha Natalina – das 20 às 21h30 Praça Monsenhor Marcondes e 

ruas centrais 

10 Coral – às 20 horas Igreja Matriz 

6 e 7 Música no Museu – às 20 horas Museu Histórico e Pedagógico 
D. Pedro e Dona Leopoldina 

12, 13, 14, 
15, 19, 20, 

21 e 22 
Música no Coreto – a partir das 20 horas Praça da Cascata 

5 de 
janeiro Encontro de grupos folclóricos – 9 horas Praça da Cascata 

 

Fazendo parte da programação do 
Natal 2013 da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, o Departamento de Turismo 
realiza nos dias 7, 8,14, 15, 21 e 22 de 
dezembro o City Tour Histórico, Cultural 
e de Lazer, saindo a partir das 15h30 da 
praça Monsenhor Marcondes.

As pessoas interessadas devem 
retirar o cupom gratuitamente, todos os 

dias, no Centro de Informações Turís-
ticas na própria praça, a partir das 18 
horas.

O roteiro ainda integra a loja Vitrine 
Social no shopping e também uma visita 
à exposição de presépios. Toda a po-
pulação pode participar. Confira toda a 
programação do Natal 2013 pelo telefo-
ne 3643-1761 

City Tour de Natal

PROGRAMAÇÃO

O Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopol-
dina realiza exposição 
de presépios, com 
organização da artista 
plástica Christina Leh-
mann Cesar, a partir 
de sexta-feira (6).

A exposição vai 
até 6 de janeiro e 
conta com diversos 
trabalhos, dentre eles 

o presépio de Coru-
putuba, doado pela 
igreja Nossa Senhora 
da Aparecida, daque-
le histórico bairro. A 
obra tem mais de 50 
anos e seu estado de 
conservação surpre-
ende.

Mais informações 
sobre a exposição 
pelo telefone 3642-
1515.

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina realiza, a partir de 
sexta-feira (6), a exposição 
“General Júlio Salgado e a 
Revolução de 32”. A exposi-
ção terá mobílias do quarto 
do general, material da época, 
farda, armamento e material 
que foi usado em campanha.

O General Júlio Marcon-
des Salgado, nascido em Pin-
damonhangaba em 1890, foi 

militar, um dos principais ar-
ticuladores da Revolução de 
1932. O material da exposi-
ção fazia parte do acervo do 
Museu Histórico.

A mostra tem entrada gra-
tuita e pode ser visitada de 
terça a domingo. Às terças-
-feiras, das 13 às 17 horas, 
às quartas, quintas e sextas-
-feiras, das 8 às 17 horas e, 
aos sábados e domingos, das 
13 às 17 horas.

Duedens animaram a chegada oficial do Papai Noel a Pindamonhangaba

Evento integra a programação de Natal da cidade e tem entrada franca

Cidade é contemplada 
com municipalização 
de acervo do museu

Marcos Cuba

Marcos Cuba

Maria Fernanda Munhoz
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Moradores do Campo Belo recebem 
praça e quadra de esportes

Várias autoridades pú-
blicas estiveram presentes 
no Fórum sobre Segurança 
Pública, realizado nessa 
quinta-feira (5), no auditó-
rio da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, onde foram 
discutidas diversas medidas 
de prevenção e combate ao 
uso de drogas e a criminali-
dade, bem como sugestões 
de políticas públicas volta-
das à garantia da qualidade 
nas cidades.

Para o prefeito da cidade 
e parceiro do promotor Pau-
lo de Palma, na realização 
do fórum, a responsabilida-
de em garantir a segurança 
nos munícipios é de todos 
os moradores. “Normal-
mente elegemos os poderes 
públicos como os respon-
sáveis por esse papel, mas 
todos nós somos parceiros 
nessa luta”, enfatizou.

Para a comandante do 

Museu se transforma em palco para concerto natalino

CINTIA CAMARGO
Nesta sexta-feira (6), os 

moradores do bairro Cam-
po Belo recebem uma praça 
e quadra poliesportiva, em 
uma área total construída de 
4.426,33 m² e custo de R$ 
369.734,94.

A obra, que está locali-
zada na rua Hilda Capovilla 
de Castro, levou cinco meses 
para fi car pronta e será entre-
gue às 19 horas. A construção 
leva o nome de “Fernandes 
Prolungati”, pindamonhan-
gabense já falecido, que foi 
casado com Maria Prolungati 
e teve sete fi lhos: Luís, Ma-
rice, Maria Helena, Mariza, 
Alípio, Francisco Carlos e 
Maria Cristina, além de 23 
netos, 24 bisnetos e dois ta-
taranetos.

Ele completou 100 anos 
em 16 de agosto deste ano. 
Em sua trajetória de vida 
centenária, foi exemplo de 

Obra no bairro Campo Belo totaliza uma área construída de 4.426,33m3

trabalho, de honestidade e de 
pai para seus descendentes, 
parentes e amigos, além, é 
claro, para a sociedade pin-

damonhangabense. 
Após a inauguração, vá-

rios jovens do projeto de 
esportes do Grêmio União 

participarão de um jogo 
amistoso na quadra. Toda a 
população está convidada a 
participar.

Pinda poderá ter 
mais de 20 mil 
casos de dengue

MARCOS VINÍCIO CUBA
Em 2014, de acordo 

com a projeção do Minis-
tério da Saúde, Pindamo-
nhangaba poderá ter mais 
de 20 mil notifi cações de 
dengue. Deste número, 
cerca de 6.282 casos po-
derão ser confi rmados. 

Para evitar a epidemia 
no município foi reali-
zado na tarde de quarta-
-feira (4), no Espaço 
Cultural Teatro Galpão, o 
lançamento da campanha 
de combate à doença. A 
Prefeitura convidou re-
presentantes de todos os 
setores da sociedade, mar-
caram presença: represen-
tantes da Polícia Militar, 
OAB,   empresa Viva Pin-
da, Imobiliária Derrico 
Imóveis, presidentes das 
associações amigos de 
bairro do Maricá, Pasin, 
Vale das Acácias, Alva-
renga, e o vice-presidente 
do Parque das Palmeiras.

A secretária de Saúde 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba afi rma que este 
é o momento de união, 
que é preciso olhar dentro 
da própria casa para com-
bater o mosquito e evitar 
epidemia. Ela enfatiza 
que a equipe vai inten-
sifi car as visitas e é pri-

mordial que os moradores 
abram as portas de casa 
para receberem orienta-
ções, porque sozinha a 
Prefeitura não conseguirá 
evitar a dengue e a partici-
pação da população é ex-
tremamente importante.

O prefeito de Pinda-
monhangaba ressalta que 
a dengue é um problema 
sério e agradece todos os 
parceiros e profi ssionais 
que compareceram ao 
lançamento da campanha. 
O chefe do Executivo fri-
sa que a participação da 
comunidade é a chave do 
sucesso para vencer esta 
“guerra”.

O presidente da Uni-
med Pinda, José Renato 
Schmidt, afi rma que para 
a cidade não registrar 
uma epidemia de dengue 
é preciso prevenir e a pre-
venção começa dentro de 
casa. 

P indamonhangaba 
conta, atualmente, com 
157 mil habitantes e de 
acordo com pesquisas ela-
boradas no município, os 
principais criadouros do 
mosquito são os pratos de 
plantas e ralos externos, 
seguido de pneus em bor-
racharias e materiais reci-
cláveis descobertos.

DADOS ATUAIS DA DENGUE NO MUNICÍPIO

Informações do Sinam - Sistema de Informação 
de Agravos de Notifi cação:

Autóctones - 592
Importados - 120
Descartados – 1.761
Total de Notifi cações – 2.473

Prefeito e secretária municipal de Saúde

Fórum discute políticas 
públicas para a segurança

AIANDRA ALVES MARIANO
O Museu Histórico e Pedagógico D. Pedro 

I e Dona Leopoldina se transformou em pal-
co para receber, na noite de quinta-feira (5), o 
concerto natalino “Ave Marias”.

A sopranos Anna Paula Sahdi e a mezzo 
soprano Elizabeth Fisher Valente, acompa-
nhadas do pianista Tarik Dib, apresentaram 
versões famosas da música sacra ‘Ave Maria’. 

Quem compareceu ao museu, pôde fazer 
um passeio pelas mais belas versões da mú-
sica.

A estudante Fabiana Ruriz, de 18 anos, se 
emocionou com o espetáculo. “Eu sempre quis 
assistir a uma apresentação de ópera e estou re-

almente emocionada. As cantoras são incríveis 
e as músicas são muito lindas”, destacou ela.

O metalúrgico Daniel Souto, de 37 anos, 
também aprovou o concerto. “Achei muito le-
gal aproveitarem o prédio, que é tão bonito, 
para fazer essa apresentação. Eu trouxe toda 
a família para assistir. As crianças adoraram e 
eu espero que tenham outros eventos assim na 
cidade”, afi rmou ele.

Durante a apresentação as cantoras líricas 
também lembraram outros clássicos da músi-
ca erudita e sacra. 

5° Batalhão Polícial Militar 
do Interior, Eliane Nikoluk 
Scachetti, promover novos 
investimentos em políti-
cas públicas, bem como o 
trabalho dos núcleos das 
polícias comunitárias, são 
essenciais. Segundo dados 

apresentados por Mikoluk, 
cada vez mais adolescen-
tes acabam se envolvendo 
em atos ilícitos. ‘No ano 
de 2012, apreendemos 62 
adolescentes e até ago-
ra, em 2013, já temos 98 
adolescentes nessa mesma 

situação”, o que confi gura 
que cada vez mais jovens 
se envolvem nesses proble-
mas, gerados normalmente 
pelo uso das drogas.  

Nikoluk ainda eviden-
ciou que a população pode 
participar pelo telefone 181,  
fazendo denúncias anôni-
mas.

Para o promotor Pau-
lo de Palma, a segurança 
é sistêmica e o problema 
começa dentro da casa de 
cada família. “Sem valores 
sociais e sem moral, os pro-
blemas acabam impactando 
o dia a dia da sociedade. 
Devido a isso, é importan-
te que as lideranças das 
cidades sejam comprome-
tidas com os trabalhos que 
envolvam os adolescentes, 
atualmente os mais acome-
tidos pelo uso das drogas”, 
afi rmou o promotor.

Vários representantes 
das polícias Militar e Civil 
participaram do fórum, 
que ainda contou com as 
presenças de vários prefei-
tos das cidades da região, 
também comprometidos 
com a solução do problema 
da segurança pública.

Segundo informações do 
prefeito de Pindamonhan-
gaba, inúmeras ações para 
a garantia da segurança na 
cidade estão sendo desen-
volvidas e que podem servir 
de exemplo para outros 
munícipios. “Além das ações 
combinadas com as polí-
cias Civil e Militar, estamos 
estudando a instalação do 
sistema de vídeomonitora-
mento e a atividade delega-
da, através de um convênio 
que estaremos assinado na 
próxima semana”, afi rmou.Encontro discutiu medidas de prevenção e combate ao uso de drogas e à criminalidade

Evento reuniu representantes de Pinda e região

A soprano Anna Paula Sahdi, a 
mezzo soprano Elizabeth Fisher 

Valente e o pianista Tarik Dib

Pinda poderá ter 
Cíntia Camargo

Cíntia Camargo

Cíntia Camargo

Luiz Cláudio Antunes/Portal R3
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(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa a ca-
deira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.com.br  
-  (o mais completo portal de trovas na Internet)
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(Viva mais feliz: deixe uma Trova falar por você!)
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DESTAQUE DA SEMANA

ACESSE O SITE: mais emprego.mte.gov.br ou comparecer ao PAT: para cadastro
Av. Albuquerque Lins, nº 138 – São  Benedito – PIndamonhangaba-SP
ou av. José Augusto Mesquita, Nº 170 – Subprefeitura- Moreira César
O HORÁRIO DE SEGUNDA À SEXTA DAS 8:00 AS 16:00 HORAS, MUNIDO DE PIS ATI-
VO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR 
DE PINDA/MOREIRA CESAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 119/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 119/2013, que cuida de “Contratação de empresa especiali-
zada no fornecimento de refeições, pelo período de 12(doze) meses para o Corpo de Bombeiros 
de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): José Mário Cândido Pereira Restau-
rante ME (01). 
Pindamonhangaba, 25 de novembro de 2013.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 233/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 233/13, que cuida de “Aquisição de água mineral para con-
sumo dos departamentos e setores da prefeitura de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, 
a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em 
favor das empresas (itens/preços R$): CCM – Comercial Creme Marfim Ltda. (03 – 1,19); Santos 
Gouvea Comercial Ltda. EPP (02 – 1,32). Item impróspero: 01
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2013.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 238/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 238/13, que cuida de “Aquisição de cartuchos e toners das 
impressoras da prefeitura de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, a Autoridade Superior 
homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas 
(itens/preços R$): Orla Distribuidora de Produtos EIRELI. (02 – 151,50; 03 – 192,00; 04 – 67,80; 05 
– 68,00; 06 – 68,00; 07 – 68,00; 08 – 154,90; 09 – 143,00; 10 – 159,00; 12 – 594,00; 13 – 626,00; 14 
– 626,00; 16 – 884,00; 17 – 447,00; 18 – 884,00; 19 – 884,00; 20 – 485,00; 21 – 774,00; 22 – 774,00; 
23 – 774,00; 24 – 396,00); Alves & Cabral Ltda. ME (01 – 91,50; 11 – 440,00); Distrisupri Distribuidora 
e Comércio Ltda. EPP (15 – 1.742,00). 
Pindamonhangaba, 25 de novembro de 2013.

PREGÃO Nº. 246/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 246/2013, que cuida de “Aquisição de bebedouros de pressão, 
para instalação nos centros esportivos da SEJELP (Zito, João do Pulo e Araretama) para uso de atle-
tas, usuários e funcionários da secretaria”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do 
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Entek Equipamentos 
Taubaté Ltda. EPP (01). Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 210/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 210/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de refeições para os Servidores em Campanhas de Vacinas e em Campanhas 
educativas, Pacientes atendidos no CAPS (Centro de Atendimento Psico-Social) e Servidores Plan-
tonistas do Pronto Atendimento de Moreira Cesar, pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade 
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor 
da empresa (itens/lotes): José Mário Cândido Pereira Restaurante ME (01, 02 e 03). 
Pindamonhangaba, 25 de novembro de 2013.

PREGÃO Nº. 222/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 222/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços médicos em oftalmologia com fornecimento de material e mão-de-obra, 
na especialidade de oftalmologia, para realização de cirurgias de vitrectomia, pelo período de 12 
(doze) meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedi-
mento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda. (01). 
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2013.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 231/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 231/13, que cuida de “Aquisição de materiais elétricos para 
atendimento de manutenção de praças, quadras, prédios públicos, ampliações em diversas obras 
e instalações festivas, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”, a Autoridade 
Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das 
empresas (itens/preços R$): Investy Soluções, Imp. e Exportação Ltda. EPP (04 – 2,85; 05 – 6,53; 
06 – 9,00; 10 – 12,90; 12 – 6,36; 13 – 3,82; 14 – 16,50; 15 – 0,20; 06 – 0,23; 17 – 0,26; 18 – 0,78; 
20 – 35,03; 21 – 9,40; 25 – 2,59; 28 – 2,46; 31 – 6,71; 33 – 73,58); Santos Gouvea Comercial Ltda. 
EPP (01 – 19,00; 02 – 19,00; 03 – 19,00; 11 – 228,00; 19 – 1,28; 22 – 9,99; 23 – 0,12; 24 – 795,00; 
26 – 4,20; 27 – 4,30; 32 – 2,90; 34 – 3,20). Itens imprósperos: 07, 08, 09, 29 e 30.
Pindamonhangaba, 25 de novembro de 2013.
 
PREGÃO Nº. 235/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 235/2013, que cuida de “Aquisição de madeira a serem utili-
zadas no Distrito de Moreira César”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): MGMoreira Constru-
ção ME (01, 02, 03, 04, 05 e 06). 
Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2013.

PREGÃO Nº. 240/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 240/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
para locação de 1.000 (mil) horas de trator sobre esteiras com lâmina frontal, modelo d6 ou similar, 
a ser utilizado pela secretaria de obras e serviços”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDI-
CAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): A. F. do 
Nascimento ME (Só Terra Terraplanagem) (01). 
Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2013.

“... ESQUECI DE TENTAR te esquecer, resolvi te querer por querer, de-
cidi te rever quantas vezes eu tenha vontade... você foi o maior dos meus casos, 
de todos os abraços, o que eu nunca esqueci...” – Roberto Carlos 

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

ALOHA MUSIC BAR Taubaté: 07/12 (sábado) – Mc Lais. Sorteio de um 
Fusca cheio de cerveja. Elas free até 0h. Convite à venda em Neto Jeans (Pinda).  
13/12 (sexta) – Mc Kauan

ARENA 101 Pinda:  06/12 (sexta) – Gustavo Lima. www.arena101.com.br. 
Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776.  Bairro Marçon, 4.900

BANDA CHAMEGO.COM  (Anjinho do Vale e Josy Mattos): Agenda 
de novembro: 30/11 (sábado 18h30) – CCI de Pinda. 30/11 (sábado  0h) -  Forró 
do Zé Jorge (trevo da Gurilândia) Taubaté.  Tel (12) 3631-4598, 98181-6850 e 
99771-5600. Site: www.anjinhodovale.com.br

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 sába-
do (18h30), e nos últimos sábados:  Banda Chamego.com (Anjinho do Vale & 
Josy Mattos) ao vivo.

CERVEJARIA DO GORDO Lorena  -   07/12 (sábado) – Planethemp. 
www.cervejariadogordo.com.br

CHICK NA ROÇA Taubaté: 08/12 (domingo) – Roger & Rogério 15/11 – 
Grupo Pralana. 22/2 – Bandas 8 Segundos e Arena..  Estrada do Barreiro

CHICKEN BEER Tremembé:  05/12  (quinta) –  Vanessa Martins. Elas 
free até 1h. Funk no 2º ambiente. 0  (sexta) – Karaokê com banda. Sexta e sábado 
– Videokê profissional. 12 (quinta) – And Cavalcente

CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais um  baile no RECINTO 
SÃO VITO de Moreira César em dezembro, depois deverá retornar à sede do 
Sindicato na Vila São Benedito. Tel (12) 3642-2087

CLUBE DO LAZER Taubaté: DOMINGO - 08 – Domingo – Kubanacan 
– SP. 15 – Domingo – Banda Premium – SP. 22 – Domingo – Banda Raio - X – 
SP. 29 – Domingo – Cinco EstrelaS - SP (Baile dos Aniversariantes)

QUARTA-FEIRA – 11/12 – Quarta-Feira – Vôo Livre.  18 – Quarta-Feira 
– Chamego.Com.  Observações - Não haverá baile nos dias 25/12 e 01/01/2014 
(Natal e Ano Novo). Traje esporte fino. Aulas de dança terças feiras (19h) com o 
Professor Mineirinho. E-mail clubedelazer@sieps.com.br

 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”: 7/12 (sábado 19h) – Bin-
go beneficente (não terá baile). Prêmio principal R$ 1.000,00. A direção do clube 
realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 22h, com canja 
gratuita à 1h.  Tel (12) 3674-2413

CROZARIOL Tremembé: 6/12 (sexta) –  Alexandre & Adriano. Tel. (12) 
3672.2576. www.crozariol.com.br

ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: 6/12 (sexta) – Grupo Pralana, e Bruno 
Araújo. Aniversário de 12 anos da casa. 7/12 (sábado) – Noite das Poderosas. 
Concurso Ring Girl. Rodrigo & Santa Fé. Elas vip até 1h, proibido homens até 
0h. As primeiras 200 mulheres ganham camarote

FERROVIÁRIA Pinda – Som ao vivo no deck da piscina SEXTA-FEIRA: 
6/12 – Luizinho Gaúcho & Priscila. 13/12 – Bruno & Hyago. 20/12 – Banda 
Chamego.Com (Anjinho do Vale & Josy Mattos). Dia 27 não haverá, retornando 
em 03/01/2-14 – César & Maycon. Para o forró normal 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 Pinda: 21/12 (sábado 22h) – Baile de Confraternização, 
para comemorar a chegada do Ano Novo. Banda SkemaShow

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: joao.ouverney@terra.com.br 

GALPÃO FEST Quiririm: 15/12 (domingo 13h) – Feijoada de Natal Amigos da 
Mangueira. Quisambão. Vadinho Freire da Mangueira. Tel (12) 98161-3720 e 99772-6303

JANTAR DANÇANTE Tempero Manero Pinda: 13/12 (sexta 19h) – Ban-
da Chamego.com.  A promoção é de Eventos Luiz Gonzaga.  Terá a presença de 
free-dancers. Informações e venda de convites pelos telefones (12) 3645-2361, 
99737-0421, 99708-3682, 98110-4777 e 99135-7205.

MANGUEIRÃO Pinda: 6/12 (sexta) – Baile animado pela Banda Gold. Toda 
sexta-feira,  22h,o melhor forró da região com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026

MUTLEY Taubaté: 6/12 (sexta) – Noite da Porca e Parafuso. Banda Mr. 
Burns. 07/12 (sábado) – Banda Popfction.

Tel (12) 3632-5540. www.mutley.com.br
O CAIPIRÃO DO VALE - São José dos Campos: 7/12 (sábado) – Talis 

e Welinton
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 5/12 (quinta) – Não informado. 6/12 (sexta) 

– Motor X (classic rock).  7/12 (sábado 21h) –  Festival Lumiére. Hierofante 
Purpura, High Low Nurse, Alarde e Expiramento.  8/12 (domingo) –  Não in-
formado. 11/12 (quarta) – Blaze Bayley (vocalista da Iron Maiden).  Tel (12) 
3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br

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

PINDABAR Pindamonhangaba: SEXTA – 06/12 (sexta) – André Marinho 
(ex-Cupim na Mesa).  Abertura Bom Talento.  SÁBADO – 07/12 – Pagode be-
neficente de Natal. Art Negra e convidados. Preço único R$ 10,00. DOMINGO 
- 08/12 – Nova Kadência. 15/12 – Doce Encontro.  Toda quarta - videokê. Toda 
quinta – Música sertaneja ao vivo. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher.  Tel (12) 
3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126. www.pindabar.com/

RANCHO DO GALÃ Taubaté: 06/12 (sexta) – Wagner Silva. Tel (12) 
3424-7673 e 99169-0122.  Convites à venda em Netos Jeans (Pinda)

RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 07/12  (sábado) – Não informado .
Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062. www.ranchostafe.com.br.
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 05/12 (quinta) - Giova-

ve. 07/12 (sábado) - Wilson & Washington. Tel.  (12) 3648-4036 e 9775-0389
RODEIO Sapucaí Mirim:  13/12 (sexta) – Junhio & Gilmar, e Léo & Gio-

vani. 14/12 (sábado) – Fredson Augusto. 15/12 (domingo) – Talis e Welinton. 
16/12 (segunda) – Maria Cecília & Rodolfo. Entrada franca

VARANDA ESPETINHOS Taubaté: Aulas de dança de salão grátis toda 
segunda-feira (Baila Taubaté). Te. (12) 3632-8986. Av. Itália, em frente ao Senai

VIA VALLE SHOW Pinda:  6/12 (sexta) – Big Apple Fest, Mcs Muleke e 
Menor. As primeiras 10 mulheres são vip e ganha uma dose de Big Apple. Rua 
José Gambini de Souza, bairro Bela Vista, em frente à Faculdade Anhanguera

VILLA SERTANEJA São José: 06/12 (sexta) – Rodrigo & Santa Fé. 7/12 
(sábado) – Noite do Mentiroso- Mc Pierre e Banda 6 Segundos. 13/12 – Talis & 
Welinton, e Newton & Willian.  14/12 (sábado) – Mcs Guiné e Pocahontas. Mc 
Menor do Chapa. Fazenda Brumado

FEIRA DE ARTESANATOS 
– Acontece neste domingo, 8/12, 
das 9 às 18h) na Ferroviária, com 
entrada franca. Além da presença de 
artesãos de toda a região, com gran-
de variedade de trabalhos, haverá 
também  apresentação de músicos e 
grupos de dança durante todo o dia:  
10h - Grupo Shiny. 10h30h - Com-
panhia Cênica de Dança Monica Al-
varenga. 11h - Ballet Cássia Ogata. 
14h30 – Grupo Shiny. 16h - Dança 
do Ventre Yalabina. 17h - Balet Julia 
Pyles. A organização do evento é da 
Visual Produções (Ana Maria Braz 
Cavalcante e Adelson Cavalcante) 
com a parceria da Ferroviária. 

João Paulo Ouverney

A FRANÇA EM SETE SÍLABAS
Em email encaminhado a diversas pessoas no dia 05 de 

setembro de 2013, o Prof. Dr. José Valdez de Castro Moura as-
sim se expressava, retratando todo seu orgulho e euforia:  “Di-
letos amigos,apresentei-me hoje na Sorbonne onde falei sobre 
o Adolescente de Risco e encerrei com a Trova Brasileira que 
chamou a atenção de todos.Agradeço penhorado o apoio e o 
incentivo de todos vocês.Amanhã estarei na Université Paris 
X em Nanterre abordando os mesmos assuntos.”

Pois bem, na reunião solene da Academia Pindamonhan-
gabense de Letras realizada na noite de 29 de novembro de 
2013, o ilustre cidadão pindamonhangabense, que é também 
presidente da seção municipal da UBT, brindou ao público 
presente com uma “reedição” da palestra proferida em solo 
francês. Motivo mais do que justo para que o parabenizemos 
e lhe agradeçamos pela rara oportunidade de beber na taça de 
seu farto saber.

Além de encantar e além
de ser fruto deste chão,
a Trova, agora, também
é um “produto-importação”!
MULHER BORBOLETA

 Na mesma solene e festiva noite a acadêmica Rhosana 
Dalle, premiadíssima poetisa local, lançou sua muito aguarda-
da obra “O Travesseiro da Mulher Borboleta”, livro prefaciado 
por não menos que Gabriel Chalita. Lançamento este com se-
gunda edição agendada para a noite de 11 de dezembro deste 
2013 na Casa das Rosas, Av. Paulista, em São Paulo.

“Borbolético” na capa
e em toda sua amplidão,
esse “Travesseiro” é o mapa
da mais fina inspiração!
MINHA MUSA
 E, para completar, registro aqui o aniversário de minha 

musa, Henriqueta Queiroz Ouverney, no dia 03 de dezembro.  
A propósito, em um 03 de dezembro já longínquo, parei na 
Floricultura Miosótis, em Pinda, quando a mesma funcionava 
ainda à Rua Prudente de Morais e encomendei uma dúzia de 
rosas, sem perguntar pelo preço. Quando a atendente me apre-
sentou a “salgada” conta, peguei o cartão que seria enviado 
junto e rabisquei o seguinte:

- Flores de belezas raras!
- Flor de encantos naturais!
Se as primeiras me são caras,
a segunda é muito mais!

 Esse cartão permanece guardado até hoje, em uma 
gaveta especial.

Prof. Dr. José Valdez de Castro Moura

Ana Maria Braz Cavalcante e Adelson Cavalcante

 

LICENÇA DA CETESB
SIC LAZARO DO BRASIL LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de 
Operação N° 3004269, válida até 25/11/2017, para Pré-moldados de concreto; fabricação de à R BANA-
NAL, 45, CIDADE NOVA, PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB
PONTUAL ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA ME, torna público que recebeu 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 174/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 174/13, que cuida de “Aquisição de 07 (sete) lugares para 
compor a frota municipal e atender o CREAS”, 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, 02 de dezembro de 2013.

LICENÇA DA CETESB
MASHIT ELETRO QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público que recebeu da CETESB 
a Renovação da Licença de Operação N° 3004289, válida até 05/12/2016, para Galvanotécnica, serviço 
de à ROD SP 66, S/Nº, KM 161, TAIPAS, PINDAMONHANGABA.

TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2012 
A Prefeitura comunica que na Tomada de Preços nº 007/12, que cuida do “Lote 01 - Contratação de em-
presa especializada com fornecimento de material e mão de obra para execução de muro em diversos 
locais”, Contrato nº 318/2012, empresa Tecnolim Engenharia e Comércio Ltda., foi elaborado o Termo 
de Apostilamento Contratual para reajuste de preços com base no índice IPC/FIPE de 4,24% retroativo 
a data do pedido da contratada, qual seja, 07/11/2013, assinado em 20/11/2013.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2013.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 341/2012
Aditamento nº 02/2013 para Rerratificação da Ata de Registro de Preços nº 031/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Orlando Abud Junior EPP.  
Assina pela contratante: Elizabeth Cursino Rodrigues e Edson Macedo de Gouvêa       
Assina pela contratada: Orlando Abud Júnior       
Data de assinatura: 23/08/2013
Objeto: Aquisição de material de expediente.
Assunto: O presente termo de aditamento para retificação e ratificação tem por objetivo a ALTERAÇÃO 
PARA MENOR DOS VALORES REGISTRADOS, conforme solicitação da empresa, com parecer favo-
rável da Secretaria de Assuntos Jurídicos e autorização do Prefeito nos autos em fls. 736, que passam 
a vigorar conforme tabela abaixo:

 
ITEM 

 
UNID. DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

 
MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

99 JG 1.010.002.004305 - caneta hidrográfica; corpo em polipropileno 
opaco, ponta fina; jogo com 12 cores. medindo no mínimo 120 
mm de comprimento por 15 mm de diâmetro. 

ACRILEX 15,70 

 Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2013.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2012
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 100/2012 de “Aquisição de medicamentos constantes da portaria 
344/98, destinados a atenção básica e especializada do município de Pindamonhangaba”, foi elabo-
rado o primeiro aditamento para rerratificação da Ata de Registro de Preços nº 031/2012, celebrada 
com a empresa Dimaci/SP Material Cirúrgico Ltda. para cancelamento dos itens 06 e 37, assinado em 
13/06/2013. 
  Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 155/2013
Contrato nº 166/2013

Objeto: Aquisição de estabilizador.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Entek Equipamentos Taubaté LTDA EPP.       
Data de assinatura: 30/09/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 644,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Vito Ardito Lerário                     
Assina pela contratada: Synesio Alcides Chaleaux Filho.

Contrato nº 167/2013
Objeto: Aquisição de Maquina Copiadora e notebook.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Leandro Moutinho Caçapava Comercio de Equipamentos de Informática  LTDA.        
Data de assinatura: 30/09/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 7.660,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Vito Ardito Lerário                     
Assina pela contratada: Maria Fátima Moutinho.
 
Contrato nº 168/2013
Objeto: Aquisição de Impressora.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: PC Informática & Soluções Objetivas LTDA.        
Data de assinatura: 30/09/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 1.080,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Vito Ardito Lerário                     
Assina pela contratada: Paulo Marcelo Flávio.
 
Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 114/2013

Contrato nº 130/2013
Objeto: Aquisição de material de enfermagem.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Dimaci/SP Material Cirúrgico LTDA.        
Data de assinatura: 23/08/2013
Vigência: 06 (seis) meses
Valor: R$ 83.629,50
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues                       
Assina pela contratada: Ricardo Vieira Cassiano.         
Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2013.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 053/2009
Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 251/2009
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Dokar Veículos Peças e Serviços Ltda.    Objeto: Contratação de empresa jurídica espe-
cializada em prestação de serviços técnicos automotivos, manutenções, preventivas e corretivas, com 
aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas da marca dos veículos ou originais de fábrica.
Assunto: Adita-se o item 2.1 em mais 06 meses, prorrogando-se o contrato até 04/05/2014.
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita       
Assina pela contratada: Leandro de Castro Moura        
Data de assinatura: 04/11/2013
Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

LICENÇA DA CETESB
D. N. TAVARES - SUCATAS - ME, CNPJ nº 07.874.437/0001-01, torna público que recebeu da 
CETESB a Licença Prévia Nº 300 1406 e requereu a Licença de Instalação  para Sucatas não-
-metálicos diversos, reciclagem e/ou recuperação de à AV. INDEPENDENCIA, 831, CIDADE NOVA, 
PINDAMONHANGAB/SP.



Pindamonhangaba, sexta-feira, 6 de dezembro de 2013
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Altair Fernandes

História

LEMBRANÇAS    

    
LITERÁRIAS:

ANÚNCIO DO PASSADO

De alma em festa ao contato do nascente,
mordendo a cor dos longes matinais,
e pisar terra ainda sem semente
com a vertigem dos primeiros pais.
Não poluir rosas castas e modestas
que se erguem a tremer da terra dura. 
Mas profanar o corpo das fl orestas
com duas mãos famintas de aventura.
Ir por estradas fi rmes e reais 
num ritmo tão audaz quanto profundo,
tendo nos olhos, sôfregos demais,
uma janela aberta para o mundo,
sorver o mel de todas as fragrâncias,
achando, embora, convulsões de espinhos,
de olhos feridos de vencer distâncias,
e  pés cansados de medir caminhos.
Ser humano, poeta e vagabundo;
viver a própria vida, salta-a-salto,
tendo raízes para ir mais fundo
e possuindo asas para ir mais alto.

Maria Helena,  jornal 7 Dias, 14 de fevereiro de 1960

www.osmais.com

Plenitude

Publicava-se no jornal 
Folha do Norte (extinto) em 1930

A partir desta edição 
vamos rever uma 

passagem curiosa da Pinda 
antiga, a história de Dona 
Chiquinha que morava aos 
pés da serra da Mantiqueira. 
Esta publicação se torna ne-
cessária porque em nossas 
pesquisas só agora obtive-
mos os dados necessários à 
conclusão dessa história, da 
primeira vez que publicamos 
não a tínhamos. Acreditamos 
que seja oportuna a opção em 
recontar a   interessante his-
tória de fé religiosa e cristã.  

Conforme exemplares 
avulsos de um extinto in-
formativo local pertencente 
ao Partido Constitucionalis-
ta denominado ‘A Cidade’ 
(não confundir com Jornal 
da Cidade),  em uma colu-
na denominada Tradições 
de Pindamonhangaba, com 
o título “D. Chiquinha de-
baixo da Serra (Destruindo a 
Lenda da Maldição...)”, en-
contramos um fato interes-
sante que teria ocorrido na 
Princesa do Norte da segun-
da metade do século XIX. 
O acontecimento envolvia 
uma senhora que era conhe-
cida como Dona Chiquinha 
e residia em uma fazenda no 
bairro do Piracuama.   

Tendo como fonte o pe-

Destruindo a lenda da maldição (I)

Dona Chiquinha debaixo da serra

riódico acima mencionado, 
iniciamos  nosso artigo reve-
lando que Dona Chiquinha 
era uma velhinha também   
conhecida como a ‘mães 
dos padres’. Este título ela 
o possuía devido à acolhi-
da e proteção que dispensa-
va aos membros do clero. 
Nosso causo - que pode ter 
sido caso verídico – começa 
quando Dona Chiquinha fora 
indicada para receber em 

suas terras, aos pés da serra 
da Mantiqueira, o sacerdo-
te capuchinho Frei Caetano 
de Messina, um apóstolo de 
Cristo que diziam “arrastava 
multidões à prática das vir-
tudes. Diziam mais, “dou-
trinava sem descanso e sem 
cansaço, com o bom odor de 
santidade e até com verda-
deiros milagres”.  

Vindo do Sul da Itália, 
depois de percorrer os ser-

tões do Nordeste brasileiro, 
Frei Caetano fora transferido 
para o Sul e aconteceu de vir 
parar em Taubaté, depois de 
ter, em suas “correrias apos-
tólicas”, percorrido o  Litoral 
Norte via São Luiz do Parai-
tinga, cidade na qual, à porta 
da Igreja das Mercês, teria 
pregado sobre uma mesa im-
provisada de púlpito, objeto 
onde fi cara gravada a planta 
de seus pés... 

Como o incansável prega-
dor andava adoentado, foi em 
Taubaté que, depois de um 
tratamento esmerado, pode 
convalescer pelo período e 
um mês. Enfraquecido, re-
cebeu a visita do pároco da-
quela cidade, na época, padre 
José Pereira da Silva Barros. 
Na conversa entre os reli-
giosos, o pároco de Taubaté 
- conforme consta na edição 
de 18/8/1935 do jornal A Ci-
dade - assim aconselhou a 
Frei Caetano: 

“Existe, meu amigo, aqui 
próximo, além de Tremem-
bé, no Município de Pin-

damonhangaba, uma santa 
velhinha que é chamada de 
mãe dos padres. Gosta de 
hospedar os sacerdotes e se-
minaristas em sua fazenda, 
debaixo da serra, no bairro 
do Piracuama. É um gosto, 
ver-se, de dezembro a feve-
reiro, todos os anos, como 
junto dela se reúne quase 
o Seminário Maior todo de 
São Paulo. E padres, semi-

naristas, até bispos ali vão se 
refazer de energias perdidas. 
A velhinha é uma santa. Tem 
uma extrema veneração pelos 
ministros do Senhor. À noite, 
reúne ela os escravos e habi-
tantes da fazenda, reza pie-
dosamente o terço de Nossa 
Senhora e lê (como outrora 
os primeiros cristãos, as epís-
tolas dos apóstolos), as cartas 
que recebe dos bispos, sacer-
dotes e seminaristas amigos. 
Vá, padre mestre - continuou 
o padre José - vá até lá, aos 
cuidados de Dona Chiquinha 
debaixo da Serra, você verá 
como vai fi car refeito de sua 
enfermidade, podendo voltar 
aos seus trabalhos.”

O conselho convenceu o 
frei que, autorizado por seus 
superiores, tomou o rumo 
de Pindamonhangaba indo 
aportar na fazenda da boa 
velhinha. Dizem que foram 
tantos  os cuidados que a an-
fi triã dispensou ao hóspede 
que em pouco tempo o ‘atleta 
da fé’ viu-se completamente 
curado e mais disposto do 
que nunca.

“Foi então que, osculan-
do reverente e agradecido 
as mãos da velha matrona e 
benfeitora, com lágrima nos 
olhos, lhe disse: ‘Boa dona 
Chiquinha, Deus lhe pague! 
Deus lhe recompense a tama-
nha caridade que teve para 
comigo! Devo seguir adiante 
e reiniciar minhas missões. 
Vou a São José do Paraíso, 
via São Bento do Sapucaí. 
Lá, pregarei a Santa Missão 
e continuarei minhas missões 
pelo Sul de Minas’”, relem-
bra o redator de A Cidade em 
sua crônica saudosista. 

(continua)

Frei Caetano de Messina  nasceu em  Castanea 
(Itália), no ano de 1807. Ainda menino, 

sentindo inclinação para a vida religiosa, 
bateu à porta dos Padres Capuchinhos de 

Messiana e foi logo recebido. Chegou ao Brasil, 
desembarcando na cidade de Recife, em 11 
de setembro de 1841. O navio em que viera 

era proveniente do Reino da Sardenha e trazia 
a bordo um grupo de religiosos enviados 

pela Congregação de Propaganda Fide que 
tinha como objetivo evangelizar o Nordeste 

Brasileiro. Pelos bons trabalhos prestados 
em território brasileiro (inclusive em cidades 

vale-paraibanas) seu nome denomina escolas, 
praças e entidades religiosas.

(Fonte:  casadacidadaniabc1.blogspot.com)
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Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

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

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

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

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

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

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

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

Vereador 
MartiM Cesar

Ricardo Piorino 
reivindica cobertura para 
espaço dos camelôs

“Obra dará segurança e 
tranquilidade aOs trabalhadOres”

Vereador riCardo Piorino

O Presidente da Câmara 
de Pindamonhangaba, vere-
ador Ricardo Piorino (PDT) 
apresentou o requerimento 
nº 3.110/2013 – aprovado 
por unanimidade pelo ple-
nário – reivindicando ao 
Departamento Competente 
da Prefeitura, estudos e pro-
vidências para a cobertura do 
espaço, onde estão instaladas 
as barracas dos camelôs, 
localizadas nas adjacências 
do Mercado Municipal.  
“Essa cobertura deverá dar 
tranquilidade aos trabalha-
dores informais e também 
vai garantir a segurança aos 
consumidores de Pindamo-
nhangaba”, afirmou.

Outro requerimento do 

vereador Ricardo Piorino 
foi o nº 3.115/2013 tam-
bém aprovado e reitera ao 
Executivo o Requerimento 
nº 1.727/2012 solicitando 
providências para solucio-
nar a situação dos feirantes 
da Praça da Liberdade, em 
decorrência das obras inaca-
badas da cobertura da Feira. 
“A falta desta cobertura vem 
causando sérios transtornos 
aos feirantes e eles estão sen-
do obrigados a trabalhar com 
seus produtos expostos ao 
tempo, com graves prejuízos 
financeiros. É preciso uma 
solução imediata para o caso 
e é isso que estamos pedindo 
ao Executivo”, finalizou o 
vereador Ricardo Piorino.

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

Toninho da Farmácia 
comemora anuncio de construção 
de nova escola no Crispim

O vereador  Toninho 
da Farmácia (PDT) vem 
lutando há muito tempo 
pela construção de uma 
Escola Municipal no bairro 
Crispim. O pedido foi feito 
através do Requerimento nº 
23/2012, visando atender a 
grande demanda de alunos 
dos bairros Crispim, Bos-
que, Santana, Carangola e 
Andrade. “Desde março de 
2012 que venho cobrando 
a construção desta escola, 

que é uma necessidade para 
os moradores desta região, 
em especial pelo aumento da 
população em idade escolar. 
Este é um sonho que começa 
a se tornar realidade graças 
a competência do prefeito 
Vito Ardito, que anunciou 
no jornal Tribuna do Norte, 
na edição do dia 29 de no-
vembro de 2013, o início da 
construção desta escola na 
rua Ceará, nas proximidades 
da sede da APAE no bairro 

do Crispim”, 
destaca o ve-
reador Toni-
nho da Far-
mácia.

Vereador 
toninho

da farMáCia

LoCaL ização da noVa esCoLa do CrisP iM
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O vereador Professor Osvaldo 
Macedo Negrão (PMDB) recebeu 
no último dia 22, a visita do Dire-
tor de Transporte de Indaiatuba, 
Silvio Roberto de Lima, para uma 
palestra na Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, que abor-
dou o tema “Políticas Públicas 
para o Transporte Municipal”. 

O transporte coletivo de 
Indaiatuba, operado pela Viação 
Indaiatubana, conta com 100% 
das linhas traçadas e cadastradas 
no sistema de monitoramento 
GPS, através do Departamento de 
Transportes vinculado à Secreta-
ria Municipal de Administração.

Com esta tecnologia, é possí-
vel acompanhar em tempo real o 
cumprimento dos itinerários, dos 
horários e até identificar as possí-
veis irregularidades em todas as 
linhas e ônibus que operam na 
cidade, tornando a fiscalização 
mais efetiva, além de permitir que 
os usuários do transporte coletivo 
tenham em tempo real os horários 
dos ônibus em telões instalados 
em alguns terminais da cidade, 
bem como através de consulta 
via celular (SMS), do horário do 
próximo coletivo previsto para 
chegar ao ponto em que ele se 

Professor Osvaldo 
recebe visita do Diretor de 
Transporte de Indaiatuba

encontra. “Apesar do GPS trazer 
um monitoramento regular, que 
prevê punições, também alerta os 
profissionais a redobrarem seus 
cuidados, trazendo mais seguran-
ça, pois será possível tirar dúvidas 
em relação a divergências, como 
o índice de velocidade em caso 
de acidente de trânsito ou multas 
para possíveis recursos. Com to-
das estas medidas, conseguimos 
atender grande parte das solicita-
ções da população em relação às 
melhorias no transporte coletivo 
no município”, ressaltou o pales-
trante Silvio Roberto Lima. 

O vereador Professor Os-
valdo salientou que “Este é um 
sistema moderno que é utilizado 
em muitos países da Europa e traz 
para os usuários do transporte 
coletivo maior comodidade e 
controle sobre os horários dos 
ônibus. Acredito que é também 
função do vereador buscar solu-
ções e alternativas para melhorar 
a vida da população, e o trans-
porte público é um deles, espero 
que essa inovação não fique 
somente no campo das ideias, 
por isso vamos lutar para que o 
nosso município também ganhe 
este benefício”.

Vereador Professor osVaLdo CoM PartiC iPantes da PaLestra

Vereador roderLey Miotto

Em votação unânime dos 
vereadores, a Câmara de 
Pindamonhangaba aprovou 
nesta segunda-feira, dia 2, 
com 9 emendas, o Projeto de 
Lei nº 147/2013, que “Estima 
a Receita e fixa a Despesa 
do Município de Pindamo-
nhangaba para o exercício de 
2014”. Entre as 9 emendas 
aprovadas pelo plenário, 3 são 
do vereador Carlos Eduardo 
de Moura – Magrão (PPS). 
Todas as emendas foram 
aprovadas por unanimidade. 

O edil priorizou nas 
emendas apresentadas di-
versas melhorias para a 
região de Moreira César, 
alocando recursos para o 
Departamento de Obras e 
Serviços de Moreira César. 
No Projeto de Lei original, 
os valores das verbas des-
tinadas a Praças, Parques e 
Jardins; Canalização e urba-
nização de Córregos; Guias 
e Sarjetas, somavam R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais), 
com as emendas do vereador 
Magrão, esse valor saltou para 
R$ 1.500.000,00 (Um milhão 
e quinhentos mil reais). 

O orçamento de 2014 para o 
Distrito de Moreira César esta-
va fixado em R$ 5.387.000,00, 
sendo que R$ 2.862.000,00 
eram destinados as despesas 
com pessoal sobrando R$ 
2.525.000,00 para uso em 
serviços. Com as 3 emendas 

O vereador Martim Cesar (DEM) agradece ao prefeito Vito 
Ardito pelo atendimento à sua Indicação 105/2013, referente 
a confecção de lombadas próximas aos pontos de ônibus na 
avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, mais precisamente em 
frente à Faculdade Anhanguera e Academia da Melhor Idade, 
localizada no acesso ao Loteamento Jardim Imperial.

Anistia Fiscal de Impostos
O vereador Martim Cesar alerta toda a população sobre prazo 

para anistia de multas e juros de IPTU. O vereador destaca que 
o prazo para descontos e anistia de multas e juros de mora sobre 
os débitos em divida ativa no município, ocorre entre os meses 
de dezembro de 2013 a março de 2014.  “O munícipe deverá se 
dirigir à Prefeitura e a Subprefeitura munido dos documentos 
originais e cópias do RG, CPF, e o carnê de IPTU. “O desconto 
e a anistia de multas e juros variam de acordo com uma tabela 
que leva em consideração o débito e a forma que será efetuado 
o pagamento do mesmo, podendo em alguns casos chegar a até 
95%, e em outro, o contribuinte poderá quitar o valor em até 
30 parcelas”, alerta Martim Cesar.

Segurança
O vereador Martim Cesar encaminhou indicação ao Pre-

feito Vito Ardito, solicitando providências para que sejam 
feitas melhorias no piso asfáltico na confluência da avenida 
Dr. Jorge Tibiriçá com a rua Dez de Julho. De acordo com o 
vereador, o enorme buraco na rua está dificultando a passagem 
dos veículos, colocando em risco a segurança dos pedestres que 
transitam pelo local.

Recapeamento
Outro pedido do vereador Martim Cesar ao Poder Executivo 

é para que sejam feitos estudos visando o recapeamento do piso 
asfáltico no trecho que liga a rua Manoel da Silva Carvalho com 
a rua Dez e a rua José Aneas Rodrigues, no bairro Nossa Senho-
ra do Perpétuo Socorro, nas proximidades da Escola Estadual 
Profª. Yonne César Guaycuru de Oliveira e a Guarda Municipal. 
Segundo o vereador, a 
condição atual desta via 
vem trazendo riscos aos 
pedestres e condutores 
de veículos que por ali 
trafegam.

A Câmara Municipal apro-
vou, durante a 43ª Sessão 
Ordinária, na segunda-feira, 
dia 2, o Projeto de Lei n° 
147/2013, do Poder Execu-
tivo, que “Estima a Receita e 
fixa a Despesa do Município 
de Pindamonhangaba para 
o exercício de 2014”. Das 
16 emendas apresentadas, 9 
foram debatidas e votadas, 
enquanto 7 receberam parecer 
contrário das Comissões de 
Legislação e Finanças. Uma 
das emendas aprovadas, de 
autoria do vereador Roderley 
Miotto (PSDB), vai garantir 
recursos de R$ 350 mil para 
a ampliação da Atividade 
Delegada no município.

Roderley Miotto, que des-
de o início do mandato vêm 
lutando para a aprovação 
da Atividade Delegada em 

Vereador Magrão 
consegue R$ 1.500,000,00 
para obras em Moreira César

na última sessãO Ordinária fOram definidas 
emendas que devem levar melhOrias de 

infraestrutura para bairrOs de mOreira César 

do vereador Magrão, esse valor 
passa a ser de R$ 4.025.000,00 
(Quatro milhões e vinte e cinco 
mil reais) que poderá ser uti-
lizado na construção de pra-
ças, parques e jardins, guias, 
sarjetas e asfalto, canalização 
e urbanização de córregos, 
construção de creche, etc.

O vereador Magrão justi-
ficou as emendas afirmando 

que “protocolei diversos re-
querimentos reivindicando 
melhorias para o Distrito, mas 
que não foram realizadas por 
não haver verba. Agora com 
a aprovação da emenda ao 
projeto conseguimos alocar 
um valor considerável para 
Moreira César e as melhorias 
poderão agora ser executadas 
dentro do orçamento do muni-
cípio já que foram aprovadas”.

Martim Cesar agradece 
instalação de lombadas na avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso
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Emenda de Roderley Miotto 
garante mais recursos para a 
Atividade Delegada

Pindamonhangaba, procurou 
realocar verbas de alguma 
área que não comprometesse 
as necessidades básicas da 
população. No caso da emen-
da aprovada, foram retirados 
recursos do Departamento de 
Comunicação.

“Lutamos durante todo 
o ano para a aprovação da 
atividade delegada em Pinda-
monhangaba. Agora, a ideia 
é continuar o trabalho para 
trazer mais recursos e ampliar 
o programa na cidade, mas essa 
transferência de recursos deve 
ser feita de forma criteriosa, 
pois a população também 
tem outras necessidades e 
não podemos descobrir um 
lado para cobrir o outro”, 
afirmou Roderley Miotto, 
após a aprovação da emenda, 
por unanimidade, no Plenário.
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Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

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

AssessoriA de ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper

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

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

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

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

VereAdor dr. mArCos Aurél io VillArdi

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

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

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

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

VereAdor Fel ipe 
CésAr - FC

VereAdor JAnio 
Ardito lerArio

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

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

VereAdor CAl

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

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

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

ORDEM DO DIA

44ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se no Palácio

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo 

dia 09 de dezembro de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 76/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe sobre 
o patrocínio de centros esportivos municipais por empresas”.

II. Projeto de Lei n° 80/2013, do Vereador Felipe César, que “Cria o Ce-
mitério Público AMIGO DOS ANIMAIS em Pindamonhangaba”.

III. Projeto de Lei n° 136/2013, do Vereador Felipe César, que “Estabe-
lece que o PROCON de Pindamonhangaba divulgue e disponibilize, para 
o conhecimento dos consumidores, a lista dos dez estabelecimentos com 
maior número de reclamações”.

IV. Projeto de Lei n° 167/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade da disponibilização de plantas quando da compra 
de imóveis ‘na planta’”.

V. Projeto de Lei n° 180/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, 
que “Dispõe sobre a colocação de travessias elevadas para pedestres em 
frente de todas as Instituições de Ensino, públicas ou privadas, localizadas 
no Município de Pindamonhangaba”.

VI. Projeto de Lei n° 186/2013, do Vereador Roderley Miotto, que “Dispõe 
sobre o prazo de remarcação para atendimento de consultas e exames na Rede 
Pública Municipal de saúde, no âmbito da cidade de Pindamonhangaba”.

VII. Projeto de Lei n° 187/2013, do Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi, 
que “Estabelece diretrizes a serem observadas na formulação da Política 
Municipal de Atendimento às Pessoas com Transtorno Invasivo do Desen-
volvimento – AUTISMO”.

 Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

Durante a sessão ordinária 
realizada no dia 02 de dezembro, 
o vereador Professor Eric (PR) 
apresentou vários requerimentos 
de suma importância para Mo-
reira César, e na oportunidade 
solicitou a instalação de toldos na 
lateral da sala de lutas, no Centro 
Esportivo “José Ely Miranda – 
Zito”. O vereador verificou que, 
no período da tarde, o Sol bate 
forte dentro da quadra impos-
sibilitando o bom andamento 
das aulas. Outro pedido foi a 
instalação de ventiladores nas 
salas de ginástica e de judô, pois 
os professores são obrigados a 
ministrarem aulas no campo, por 
conta do excessivo calor. 

Ainda na sessão, o parlamen-
tar apresentou emenda modifi-
cativa ao Projeto de Lei  (PL) nº 
147 /2013 - que estima a Receita 
e fixa a Despesa do município para 
o exercício 2014 - aprovada por 
unanimidade. A emenda prevê a 
alocação de recursos para a cons-
trução da quadra poliesportiva no 
Loteamento Laerte Assumpção. 
“O Laerte é um bairro bem estru-
turado e populoso. Os moradores, 
principalmente a juventude, boa 
parte formada por meus alunos 
da escola Deputado Claro César 
- DCC, há muito tempo, pedem 
a construção de uma quadra para 

Sempre atuante e parti-
cipativo na área da saúde, o 
vereador Dr. Marcos Aurélio 
(PR) continua cobrando da 
Prefeitura e dos demais ór-
gãos competentes,  estudos e 
providências para a instalação 
de uma Creche do Idoso em 
Pindamonhangaba. 

O vereador alega ser impor-
tante ter um lugar adequado e 
confortável para a estadia de 
entes queridos no munícipio, 
e a Creche do Idoso se torna, 
então, um lugar apropriado e 
especial para estas pessoas. 
“Tratam-se de pacientes ex-
perientes e que servem como 
exemplo de vida para nós, que 
hoje se encontram em estado 
de dependência. Essas pesso-
as precisam ter um ambiente 
seguro e confortável, no qual 
possam exercer várias ativida-
des, de forma criativa, ao longo 
de sua estadia”, salientou Dr. 
Marcos Aurélio. 

Para o  Edil, “essas pessoas 
atendidas terão tranquilidade e 
carinho para que o dia em uma 
Creche do Idoso seja especial 

Dr. Marcos Aurélio continua 
sua luta pela implantação da 
Creche do Idoso na cidade

e proveitoso”, considerou. Na 
unidade em Pindamonhangaba 
seriam oferecidas instalações 
seguras e profissionais alta-
mente qualificados e prepara-
dos. “A Creche deverá contar 
com médicos, enfermeiros, 
psicólogos, fisioterapeutas 
e pessoas preparadas para o 
atendimento, o convívio e a 
higienização do ambiente”, 
apontou o parlamentar. 

Ainda segundo o vereador, 
o local contaria com salas de 
jogos, sala de estar, ambiente 
para banho de sol, internet, 
refeitório e um amplo espaço 
para algumas atividades físicas 
e recreativas. “A implantação 
da Creche do Idoso no muni-
cípio será importante para que 
as pessoas possam trabalhar 
tranquilas, sabendo que seus 
idosos queridos terão um dia 
agradável e seguro, de forma 
a no fim da tarde poderem 
estar de volta ao conforto de 
seu lar e com o amor de sua 
família”, concluiu o vereador 
Dr. Marcos Aurélio.

Professor Eric aprova
R$ 400.000,00 para construir 
quadra no Laerte Assumpção

prática de lazer e esportes. O pe-
dido é justo, visto que a maioria 
dos bairros de Moreira César já 
conta com a referida benfeitoria. 
Fiz emenda ao orçamento de 
2014, no valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais) para que, 
junto ao Prefeito e o subprefeito 
realizemos mais este sonho. Vou 
lutar sempre, com todas as forças, 
pelo Distrito de Moreira César”, 
ressaltou o vereador Professor 
Eric.

Conserto da
ponte do bairro Pasin 
O vereador Professor Eric 

solicitou, em caráter de urgência, 
a interdição total para a segurança 
dos moradores e o conserto da 
ponte que liga os bairros Pasin 
e Mantiqueira. A referida ponte 
é a única passagem que une os 
dois bairros sem precisar passar 
pela rodovia SP-62. “Esta ponte 
é muito utilizada por veículos, 
ciclistas e pedestres, pois é a 
principal ligação entre os bairros 
Pasin e Mantiqueira. Temos, nos 
bairros, igrejas, escolas e creches, 
além do comércio, que justificam 
a sua grande utilidade. Sabemos 
que a queda da ponte foi devida 
à falta de manutenção durante 
anos. Fiz requerimento ao Pre-
feito, com cópia ao Secretário de 
Obras e ao Subprefeito, para que 

a ponte seja reconstruída 
em caráter de urgência, 
minimizando, assim, os 
transtornos causados à 
população” concluiu o 
vereador Professor Eric. 

VereAdor proFessor eriC 
e morAdores no loCAl onde 
CAiu A ponte que ligA os 
bAirros pAsin e mAntiqueirA 

O vereador Janio Lerario 
(PSDB) é autor da Indicação 
nº 1197/2013, na qual soli-
cita à Prefeitura, através do 
Departamento de Trânsito, 
providências urgentes para a 
instalação de uma lombada na 
Rua dos Puris, localizada no 
bairro Parque São Domingos.

Janio está preocupado 
com a situação, pois além de 
ser um problema antigo dos 
moradores, a rua em questão 
é umas das principais vias 
que cortam o referido bairro 
e responsável por fazer a 
ligação entre as escolas E. E. 
Dirce Aparecida e REMEFI 
Paulo Freire. 

“Há grande movimentação 
de veículos nessa rua, e mui-
tos deles, trafegam em alta 
velocidade, provocando in-
segurança aos alunos que cir-
culam diariamente 
pelo local”. “A 
medida visa trazer 
mais tranquilidade 

Vereador Janio
pede lombada no 
Parque São Domingos

e segurança aos moradores”, 
destacou o parlamentar.

Avenida Japão
O vereador Janio Lerario 

agradece à Administração 
Municipal por ter realizado 
melhorias com relação ao 
buraco na Av. Japão, próximo 
ao número 200, no Parque das 
Nações. O pedido foi feito 
pelo parlamentar através da 
Indicação nº1197/2013. Se-
gundo o vereador, o buraco na 
pista estava causando grande 
perigo aos munícipes, princi-
palmente, aos motociclistas. 

“São pequenos serviços, 
porém de grande importância, 
pois ruas em boas condições 
significam mais segurança aos 
usuários, sejam carros, motos, 
bicicletas e até pedestres”, 
enfatiza o vereador Janio 
Lerario.

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) está solicitando 
ao Prefeito Vito Ardito Lerario junto a Subprefeitura do Distrito 
de Moreira César para que requisite a ajuda do quartel para 
fazer uma ponte de emergência para ligar os bairros Pasin e 
Mantiqueira.

Cal disse que “essa ponte que une os bairros é muito impor-
tante, pois o fluxo de pedestres e veículos que por ali transitam 
é muito intenso, devido a existência de escolas, creches, super-
mercados, Pronto Atendimento da Unimed e o Posto de Saúde 
no bairro Vila São Benedito”.

O vereador ainda salienta que “se faça uma vistoria em todas 
as passagens sobre esse córrego, e também no local onde se 
encontra construída o NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico, 
pois devido a limpeza nesses anos houve o desassoreamento 
do córrego, e o leito fica cada vez mais baixo, causando o 
alargamento das beiradas dos barrancos e que possivelmente a 
infiltração deve ter sido a causa da cabeceira da ponte ter caido, 
levando ao desmoronamento”.

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) enviou solici-
tação ao prefeito, pedindo a 
construção de dois banheiros 
masculinos, dois banheiros 
femininos e para portadores 
de deficiências, bem como um 
bebedouro na praça localizada 
em frente ao cemitério muni-
cipal. O vereador justifica seu 
pedido, no fato de que há um 
grande movimento de pessoas 
nesta praça, bem como as inú-
meras famílias que usufruem 
do local, comércio, playground, 
etc, causando desconfortos a 
todos.

Tapa-buracos
na Estrada do
Ribeirão Grande
Outro pedido do vereador 

Felipe César – FC  ao prefeito 
é a realização de uma opera-
ção tapa-buracos na Estrada 
Jesus Antônio de Miranda, 
conhecida Estrada do Ribeirão 
Grande, pois devido ao grande 
fluxo de veículos, apareceram 
alguns buracos, que poderão 

Felipe César – FC pede a construção 
de banheiros e bebedouros na Praça 
em frente ao cemitério

causar mais problemas, fican-
do difícil a reparação.

Cruz Grande
Felipe César – FC tam-

bém pede providências para 
o término de uma obra no 
bairro da Cruz Pequena, onde 
a administração realizou um 
corte transversal no asfalto, 
para dar vazão a um acúmulo 
de água ali existente, o que 
está ocasionando danos aos 
veículos que por ali passam, 
inclusive cortando os pneus 
dos mesmos.

Providências urgentes
O vereador Felipe Cé-

sar – FC enviou pedidos de 
providências a vários departa-
mentos da prefeitura, inclusive 
ao gabinete do Prefeito, sobre 
um material suspeito que foi 
jogado na Estrada da Sapucaia, 
na interligação com o Ribeirão 
Grande, pois além de exalar 
um cheiro químico muito forte, 
está atrapalhando a passagem 
dos veículos pelo local, cau-
sando risco de acidentes.

Cal solicita à Prefeitura que 
construa imediatamente 
uma nova ponte
Acesso que ligA os bAirros PAsin e MAntiqueirA cAiu nA 

segundA-feirA, diA 02 de dezeMbro, e o vereAdor cAl 
solicitA A construção dA obrA PArA beneficiAr MorAdores



A Ferroviária visita o 
Jardim Resende, no domin-
go (8), às 9h15, e precisa 
de uma vitória simples pa-
ra garantir vaga na fi nal do 
Campeonato 35.

Pelo que jogou no se-
gundo tempo do último do-
mingo, o alviverde do Boa 
Vista pode vencer. “Vamos 
fazer um belo espetáculo 
para a torcida, mas joga-
remos pela vitória”, disse o 
meia-direita Lelo, autor do 
gol de empate da Ferrô, no 
jogo de ida.

O técnico André (Fer-
roviária) terá dois reforços 
à disposição: o meio cam-
po “Ki-Suco” e a volta do 
goleiro Mauro. “Vou man-
dar a campo um time caute-
loso e estudar o adversário 
no começo do jogo para se-
gurar a pressão. No segun-
do tempo vamos para cima, 
adiantaremos a marcação 
para buscar a vitória”, fi -

nalizou.
O treinador André (Jar-

dim Resende) está preo-
cupado com a queda de 
rendimento de seu time, 
principalmente no segundo 
tempo. Para piorar, o ata-
cante Joedson, que se ma-
chucou no jogo contra a 
Afi zp, está fora das fi nais.

O volante Delfi m, res-
ponsável pela organização 
do meio-campo, saiu com 
dores na panturrilha no úl-
timo jogo, e está fazendo 
tratamento intensivo, mas é 
dúvida para o duelo de do-
mingo.

“Contaremos com a 
volta de dois reforços, o 
meia-direita Adriano, que 
faz muita falta na armação 
das jogadas e pelo poder de 
fi nalização, e com a prote-
ção do volante Edinho, um 
verdadeiro ‘cão de guarda’ 
para a nossa defesa”, con-
cluiu o presidente Edson.

Israel Dias
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Israel Dias Estrela e Bela Vista me-
dem forças no domingo (8), 
às 9h15, no Bosque, pa-
ra “decidir” vaga na fi nal do 
Campeonato 35.

Para o alvinegro do Bos-
que, só uma vitória por cinco 
gols de diferença garante o ti-
me na decisão. O técnico Le-
andrão montará um esquema 
ofensivo, e não pode se des-
cuidar da marcação. 

Com uma boa vantagem, 
o Bela Vista está tranquilo. O 
técnico Claudião sabe do po-
derio de seu ataque. Portanto, 
deve armar o time sem a preo-
cupação de forçar seus jogado-
res, para não haver desfalques 
na provável decisão.

Pindamonhangaba será representada nos XVII Jogos Abertos dos 
Idosos, que serão realizados até domingo (8), em Santos. A cidade 
participará da competição com 31 atletas.

No tênis de mesa feminino serão 18 equipes divididas em seis 
grupos e Pinda está na chave com Catanduva e Araçatuba. No vôlei 
feminino, categoria A – até 69 anos – fi cou no grupo E, com Santos, 
Cândido Mota e Franca. Pela categoria B – a partir de 70 anos, as atle-
tas de vôlei irão enfrentar Paraguaçu Paulista, Cerquilho e Cruzeiro. No 
dominó masculino, está no grupo E, com Jaguariúna e Cajamar. 

Pindamonhangaba também terá representantes na natação, xa-
drez, entre outras. O Festival da Melhor Idade, realizado no município, 
serviu para os representantes locais se prepararem um pouco mais. 

MARCOS VINÍCIO CUBA
A torcida pindense es-

tá convidada para vibrar 
em mais uma fi nal esporti-
va, desta vez o palco será o 
ginásio Juca Moreira. O ti-
me de voleibol masculino 
da cidade, categoria infan-
til, vai disputar o título do 
Campeonato Pré-Olímpico 
nesta sexta-feira (6), às 18 
horas, com Guarulhos.

O campeonato reuniu 
representantes de cidades 
do Vale do Paraíba, Lito-
ral Norte e clubes da gran-

Ferrô vai para 
cima do Jd. Resende 
por vaga na fi nal

Estrela precisa golear Bela Vista

Juca Moreira será palco da fi nal do 
pré-olímpico de voleibol masculino

de São Paulo. A equipe 
pindense carimbou o pas-

A torcida está convidada para vibrar pelos 
representantes da casa

Pinda será representada nos 
Jogos Abertos do Interior

Copa Guga chega à semifi nal
Será realizada neste domingo (8), a semifi nal da Copa Guga. No 

campo da Vila São José os donos da casa encaram o Santa Cruz. No 
campo do Azeredo, o confronto é entre Real Esperança e Cícero Pra-
do. As partidas estão marcadas para as 10 horas.

MARCOS VINÍCIO CUBA
Os inscritos na 4ª etapa do 

Circuito Corrida de Rua de 
Pindamonhangaba, promovido 
pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Esportes e Lazer, em 
parceria com a Etep Faculda-
des, deverão retirar os kits até 
sexta-feira (6). A prova será no 
sábado (7), no Shopping Pátio 
Pinda.

A primeira largada está 
marcada para as 19h30, pela 
categoria pré-mirim; às 19h45, 
mirim; 20 horas, infantil; às 
20h15, jovens, adultos e me-
lhor idade.   

Os organizadores destacam 
que é obrigatório o uso do chip 
de cronometragem e o núme-
ro deve ser colocado no peito. 
O chip é emprestado e deverá 
ser devolvido ao término. É 
proibido o auxílio de terceiros, 
como o acompanhamento por 
ciclistas ou algum tipo de hi-
dratação em movimento, exce-
to nos pontos de abastecimen-
to das provas. 

Os participantes receberão 
medalhas de participação, que 
estarão no kit pós-prova. Os 
três primeiros colocados de 
cada categoria receberão tro-
féus.

Termina neste sábado o Circuito 
Corrida de Rua de Pinda

“MARCOS VINÍCIO CUBA
Os alunos das escoli-

nhas e turmas de treina-
mento da modalidade na-
tação, categorias mirim, 
sênior e máster, da Secre-
taria de Esportes da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
participam de um campe-
onato neste sábado (7). As 
provas terão início a partir 
das 8h30, a piscina estará 
liberada para aquecimento 
às 7h30.  

Serão realizadas provas 
nas seguintes categorias: 100 
e 200 metros medley, 25 me-
tros, 50 e 100 livre, 25, 50 e 

100 costas, 25, 50 e 100 peito 
e 25, 50 e 100 borboleta.

Este é o primeiro cam-
peonato de natação que está 
sendo promovido e o obje-
tivo é divulgar a prática da 
natação, esporte que, entre 
os benefícios,  aumenta  a 
capacidade respiratória e 
fortalece as articulações.

O evento deverá reu-
nir, aproximadamente, 200 
atletas nas piscinas dos 
centros esportivos João 
Carlos de Oliveira, “João 
do Pulo”, Rita Eni Cândi-
do – Araretama -  e José 
Ely Miranda, “Zito”.

“JOÃO DO PULO” 
RECEBE CAMPEONATO 
DE NATAÇÃO 

MARCOS VINÍCIO CUBA
A Secretaria de Esportes e 

Lazer da Prefeitura de Pinda-
monhangaba atende centenas de 
alunos nas atividades aquáticas e 
neste fi nal de semana será pro-
movido mais um festival. Para 
os praticantes de natação infantil 
da piscina do Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, “João 
do Pulo”, as atividades serão no 
sábado (7), a partir das 14 horas.

No dia 30 de novembro 
o festival de avaliação foi na 
piscina do Centro Esportivo 
José Ely Miranda, “Zito”, 
e no dia 1º de dezembro, na 
piscina do Rita Eni Cândido, 
“Ritoca”, no Araretama.

Este evento tem como ob-
jetivo oferecer às crianças e 
adolescentes a oportunidade 
de demonstrar aos familiares 
o aprendizado na modalidade, 

Alunos participam de festival

saporte à final ao vencer 
Jundiaí nos playoffs por 

2 x 0. A decisão vai acon-
tecer em Pindamonhanga-
ba por ter feito a melhor 
campanha na 1ª fase.

O professor da modali-
dade comenta que foi um 
campeonato muito bom e 
os meninos jogaram bem 
e evoluíram. Esta foi a pri-
meira vez que Pinda entrou 
na competição e chegou à 
fi nal invicta, mesmo diante 
de fortes  equipes. A comis-
são técnica parabeniza os 
jogadores pela dedicação e 
desempenho apresentados.

além disso, também é uma 
forma de integração e motiva-
ção à prática da natação.

Serão realizadas provas 
de 14 metros para alunos ini-

ciantes e  provas de 25 me-
tros para avançados que rea-
lizam os nados crawl, costas, 
peito e borboleta.

Atualmente, a natação 

infantil atende cerca 1.500 
alunos com idade entre 7 
e 17 anos em três locais: 
Araretama, “João do Pulo” 
e “Zito”.

Atacante Fran deve “calibrar” a pontaria. Estrela precisa de cinco gols

Zagueiro observa goleiro iniciar contra-ataque

Arquivo TN

Marcos Vinício Cuba

Última etapa de 2013 vai defi nir campeões

Alunos da natação utilizaram a piscina do CE “João do Pulo” durante evento

Divulgação


