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Ana Camila Campos

A partida beneficente 
entre os amigos do volan-
te Luiz Gustavo, da Seleção 
Brasileira, e o campeão da 
Copa Guga (apelido do atle-
ta) Vila São José, no domin-
go (29), arrecadou cerca de 
2.000 quilos de alimentos 
– que serão entregues a 
instituições assistenciais. 
O jogo, realizado no campo 
da Ferroviária, terminou 
em 3 a 3 e teve direito a 
gol de Luiz Gustavo, que 
agradeceu ao público 
pela presença e pela doa-
ção dos alimentos.

Jogo com L. Gustavo arrecada 
duas toneladas de alimentos

previsão do tempo

FONTE:CPTEC INPE

TEMP. MÍNIMA     20ºC 
TEMP. MÁXIMA    34ºC

SEXTA-FEIRA - 3/1
Predomínio 
de sol

Pancadas 
de chuva

Pancadas de 
chuva à tarde

Pancadas de 
chuva à tarde

TEMP. MÍNIMA     19ºC 
TEMP. MÁXIMA    31ºC

SÁBADO - 4/1

TEMP. MÍNIMA     19ºC 
TEMP. MÁXIMA    27ºC

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    27ºC

DOMINGO - 5/1

SEGUNDA-FEIRA - 6/1

ESPORTES 12

Pinda terá 
novo centro 
esportivo

Pindamonhangaba terá um 
novo centro esportivo, que con-
tará com medidas oficiais, ar-
quibancadas móveis, quadras 
transversais, pista de atletismo 
e outros elementos. O complexo 
será construído com recursos 
federais do PAC 2 - Programa 
de Aceleração do Crescimento. 
De acordo com a Secretaria de 
Esportes de Pindamonhanga-
ba, o novo prédio vai ampliar 
os atendimentos de iniciação 
esportiva, melhor idade e ativi-
dades de lazer.

Ampliação de 
escolas abre 
mais vagas no 
Bonsucesso e 
Cidade Nova

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizará obras de 
reforma e ampliação nas esco-
las municipais Orlando Pires, no 
Bonsucesso, e Arthur de Andra-
de, no Cidade Nova. No Bonsu-
cesso será realizada a reforma 
do prédio existente, a constru-
ção de novos sanitários e mais 
quatro novas salas de aula. No 
Cidade Nova, além de reforma, 
construção sanitários acessíveis 
e quatro novas salas de aula, 
ainda haverá uma área para ati-
vidades de recreação. Com os 
benefícios, além de melhorar a 
qualidade do ensino, serão aber-
tas mais 400 vagas, somando as 
duas unidades.

ESPORTES 12

Micro-ônibus 
garantem 

mais 
conforto para 

atletas

SEGUNDO CADERNO

Placas indicativas facilitam trânsito
A instalação de placas indicativas nos pórticos me-

tálicos estão facilitando a organização do trânsito. Na 
primeira etapa foram instaladas placas nas proximida-

des do shopping; na última semana foram colocadas no 
terceiro trecho do anel viário; e nos próximos dias será a 
vez do quarto trecho do anel viário.                PÁGINA 3 

Pindamonhangaba recebe o tradicional Encontro de Grupos Fol-
clóricos neste domingo (5), a partir das 9 horas, na praça Monse-
nhor Marcondes. Haverá apresentação de moçambique, congada, 
capoeira, folia de reis, dentre outras manifestações de companhias 
de Pinda e região.

Grupos folclóricos se 
apresentam no domingo

Volante do Wolfsburg e da Seleção Brasileira conversa com jogadores das duas equipes antes da partida amistosa que arrecadou alimentos

Departamento de Trânsito instala placas no terceiro trecho do anel viário, ao lado do Parque da Cidade

Divulgação

Arquivo TN



Editorial

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO: 
Antônio Aziz Boulos
CHEFE DE EDIÇÃO:
Odirley Pereira - Mtb 48.651
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 - 
 CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL: 
RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/
SP  - Tel./Fax: (11) 6971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br)
IMPRESSÃO: S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP. 
CIRCULA  ÀS  TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS           

EXPEDIENTE - TRIBUNA DO NORTE - 
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO 

www.tribunadonorte.net 
contato@tribunadonorte.net

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

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

Tribuna do Norte 2 Pindamonhangaba, sexta-feira, 3 de janeiro de 2014

VEJA AS DATAS QUE SE COMEMORAM HOJE, 
3 DE JANEIRO, E NOS PRÓXIMOS DIAS

Datas Comemorativas

3/1 - Dia da Liberdade do Culto Religioso, Dia de 
Santa Genoveva.

4/1 - Dia da Abreugrafi a, Dia de Santa Ângela Fo-
ligno, Dia do Hemofílico, Dia da Criação da Primeira 
Tipografi a no Brasil.

5/1 - Dia da Tipografi a Brasileira, Dia de Santo Eduardo.
6/1 - Dia dos Reis Magos, Dia da Gratidão, Dia do 

Mensageiro,  Dia de São Meliano.

Divulgação

Hora de cumprir 
as promessas

Ainda é cedo para avaliar as promessas de Ano 
Novo. Bem cedo. Para muitos, e com razão, o 2014 
só começa na segunda-feira (6).

Deixar de fumar, parar de beber, se alimentar 
melhor, procurar uma academia, fazer exercícios, 
emagrecer, emprego novo, faculdade, casamento, 
trocar de carro, comprar uma casa... e por aí vai. 
A lista de promessas e metas para os anos novos 
é um verdadeiro desafi o para milhares de pessoas.

O pior de tudo isso, é que na maioria das vezes 
não funciona. A aquisição bens, como carro ou casa, 
tende a ter mais êxito do que as especulações e an-
seios ligados ao íntimo das pessoas.

A conquista de atos tangíveis é sempre mais for-
te em nossa mente, talvez porque poucos consigam 
vislumbrar que os desejos ‘sensíveis’ sejam os que 
nos movem todos os dias e nos fazem querer ser 
algo, querer viver.

Não apenas como pensamento fi losófi co, mas 
também como fator social e de saúde, parar de be-
ber, de fumar e ainda emagrecer e fazer exercícios 
são ações que trazem dezenas de benefícios à vida. 
O que será alcançado com qualidade de vida e o 
que isso e dezenas de outras coisas, que cada um 
tem como vontade para 2014, proporcionam um fu-
turo melhor, mais digno, mais feliz.

Portanto, leitor, é a hora de arregaçar as mangas e 
colocar em prática o que sonhou para este novo ano. 

Embora ainda estejamos no dia 3 de janeiro, está 
no momento de começar. Não há mais tempo para 
pensar em iniciar a ‘nova fase’ na segunda-feira (6), 
ou no fi nal do mês. A hora é agora. Cada dia que 
passa é menos um para realizar sua vontade.

Aquele que fi zer o que estipulou como meta, o 
que planejou, esperamos que cumpra, ainda que 
não se concretize em 100%, mas que consiga algo 
almejado ou bem próximo. Mas mais que isso, espe-
ramos que seja feliz.

Para nós, da Tribuna, o objetivo para 2014 é con-
tinuar levando informação com precisão e qualidade 
para você, amigo leitor. 

A semifi nalista do programa 
global “The Voice”, Luana Cama-
rah, estará no sábado (4) com a 
Banda Turnê no primeiro grande 
evento do ano promovido pelo Pai-
neiras Country Club.

Entoando os grandes suces-
sos do rock, o grupo pretende agi-
tar a noite dos presentes, que tam-
bém poderão apreciar a bateria da 
Velha Guarda da escola de samba 
carioca Mocidade Padre Miguel. 
Para os mais reservados, haverá 
área vip com atendimento exclu-
sivo, mesas, bistrôs e ambiente 
selecionado.

Os convites para a festa “Wel-
come 2014- Festa do Branco” já 
estão à venda antecipadamente, 
os pontos de venda são: Restau-
rante Minuano (centro), Santo Pani 
e secretaria do Clube, lembrando 
que sócios não pagam.

Desde o primeiro dia do 
ano, o salário mínimo dos bra-
sileiros passou a ser de R$ 724. 
O índice é 6,78% superior aos 
R$ 678 atuais. O aumento do 
salário mínimo está previsto 
na Lei Orçamentária Anual de 
2014, e foi aprovado pelo 
Congresso na semana ante-
rior às comemorações do Na-
tal. No dia 23 de dezembro, 

a presidente Dilma Rousseff 
assinou o decreto com o re-
ajuste. Segundo informações 
do Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos, o mínimo 
injetará R$ 28,4 bilhões na 
economia em 2014. De acor-
do com cálculos da entidade, o 
novo valor permite a compra de 
2,23 cestas básicas.

Aumento do Imposto de Produtos Industrializados

Quem optar por levar mais di-
nheiro em espécie ao exterior para 
evitar o aumento do IOF - Imposto 
sobre Operações Financeiras rela-
cionado a saque de moeda estran-
geira e uso do cartão de débito no 
exterior, deve fi car atento à obriga-
toriedade de fazer a Declaração 
Eletrônica de Bens de Viajantes.

Segundo a Receita Federal, 
quem entra ou sai do país com 
mais de R$ 10 mil em moeda na-

cional ou estrangeira deve fazer a 
declaração pela internet. É preciso 
também ir à fiscalização aduanei-
ra para que seja feita a confe-
rência dos valores declarados. 
Além da declaração, o viajante 
terá que apresentar à fiscaliza-
ção aduaneira, os comprovantes 
de aquisição da moeda estran-
geira em banco autorizado ou 
instituição credenciada a operar 
em câmbio no país. 

Inscrição de estudantes para o Sisu 

Novo salário mínimo

Luana Camarah estará no Paineiras sábado

O Sisu - Sistema de Seleção 
Unifi cada - do 1º semestre de 
2014 abre as inscrições na   se-
gunda-feira (6). O sistema fi cará 
disponível para inscrição dos 
estudantes de 6 de janeiro até 
as 23 horas e 59 minutos do dia 

10 do mesmo mês. O resultado 
da primeira chamada será divul-
gado no dia 13 de janeiro e da 
segunda, no dia 27. 

As inscrições serão somente 
efetuadas pela internet, basta 
acessar http://sisu.mec.gov.br. 

Podem participar os estudantes 
que fi zeram o Enem - Exame 
Nacional do Ensino Médio em 
2013 e que não tenham zerado 
a redação. O resultado do Enem 
deve ser divulgado entre os dias 
3 e 4 de janeiro.

Na última semana, o Governo 
Federal anunciou a mudança na 
alíquota do IPI - Imposto Sobre 
Produto Industrializado - para mó-
veis de 3,5%, válida até 2013, para 
4%, desde 1º de janeiro. Também 
foram anunciadas mudanças nas 
alíquotas do IPI sobre automóveis.

Entretanto, segundo o Ministé-
rio da Fazenda, para os eletrodo-
mésticos da linha branca não há 
data prevista de mudança. O ór-
gão afi rmou que quando as novas 
alíquotas foram anunciadas, em 
outubro, já não havia previsão de 
término da medida para eletrodo-
mésticos da linha branca.

Com isso, a alíquota do fogão 
continua em 4%; da geladeira, em 
10%; do tanquinho, em 5% e da má-

quina de lavar, em 10%, como anun-
ciado em outubro pelo Governo. 

Planos de saúde são obrigados a cobrir 
37 remédios contra o câncer

A Sabesp informa que em 
razão de manutenção progra-
mada da EDP Bandeirante, na 
terça-feira (7), poderá haver in-
termitência no abastecimento, 
entre 9 e 15 horas, no bairro 
Goiabal. 

A companhia pede que os 
moradores evitem o desperdí-
cio e usem de forma racional 
o volume de suas caixas-
-d’água. A Sabesp pede des-
culpas pelos eventuais trans-
tornos que esta manutenção 
pode acarretar. 

Está em vigor a nova regula-
mentação sobre os serviços ofere-
cidos pelos planos de saúde  que, 
desde quinta-feira (2), passaram 
a cobrir 37 drogas orais indicadas 
para o tratamento de 56 tipos de 
câncer. Também cobrirão uma 
série de exames genéticos para 
detectar risco de doenças heredi-
tárias ou de câncer. As mudanças 
constam da nova lista de proce-
dimentos e exames obrigatórios 
aos planos de saúde, atualizados 
a cada dois anos pela Agência Na-
cional de Saúde Suplementar.

Dinheiro no exterior

Goiabal fi cará sem água na terça-feira

Divulgação

Ilustração

Divulgação

Divulgação
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Funcionário 
fi ca fora de 
bolão ganhador 
da Mega

Um funcionário do Hospital 
Municipal Waldemar Ferreira, de 
Teofi lândia, a 194 km de Salvador, 
deixou de participar do bolão ven-
cedor da Mega da Virada, organi-
zado por colegas da unidade de 
saúde, porque resolveu viajar. O 
homem, que prefere não se iden-
tifi car, revelou que o nome dele era 
um dos primeiros da lista do bolão, 
mas foi excluído pela falta de paga-
mento no dia da aposta. Segundo 
ele, quando soube que a aposta 
teria sido uma das vencedoras da 
Mega da Virada, o arrependimento 
foi imediato. “Fiquei abatido, mas 
vou torcer pelos colegas”, disse. 

Ao ser perguntado sobre al-
gum pedido de demissão ou algu-
ma mudança na rotina da unidade 
de saúde, o funcionário informou 
que a maioria dos participantes 
do bolão está de férias e só deve 
retornar em fevereiro, se retorna-
rem.  Vinte e dois funcionários do 
Hospital devem dividir o prêmio. As 
dezenas sorteadas foram 20 - 30 - 
36 - 38 - 47- 53.

Rodízio 
suspenso 
em SP

O rodízio municipal de veícu-
los, que está suspenso desde 26 
de dezembro, segue até dia 13 de 
janeiro, na capital paulista. A ope-
ração restringe a circulação de ve-
ículos no chamado Minianel Viário 
da capital nos períodos da manhã, 
das 7 às 10 horas, e da tarde, das 
17 às 20 horas. O rodízio funciona 
para veículos com placas fi nal 1 
e 2 (segunda-feira), 3 e 4 (terça-
-feira), 5 e 6 (quarta-feira), 7 e 8 
(quinta-feira) e 9 e 0 (sexta-feira).

Divulgação
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Trânsito instala novas placas 
de sinalização na cidade

Espírito de solidariedade para o novo 
ano foi tema de programas de rádio

Prefeitura inicia anistia de 
multas, juros e honorários

CinTia Camargo
Os dois últimos progra-

mas “O Prefeito e Você” 
veiculados em 2013 pela 
Rádio Princesa, abordaram 
a importância do espírito de 
solidariedade em todas as 
relações interpessoais para 
o novo ano.

Para essa discussão, em 
ambos os programas, foram 
convidados representan-
tes de algumas das igrejas 
evangélicas da cidade e 
também de entidades bene-
ficentes que atuam em tra-
balhos voltados às crianças, 
adolescentes e pessoas da 
terceira idade.

Para os pastores presen-
tes ao programa – Sebas-
tião da Silva, Euclides e 
Abner Cerqueira – pensar 
no amanhã, repartindo com 
o próximo pode garantir 
uma melhoria sensível na 

Prefeito recebeu pastores e representantes do Funcad e CMDCA nos dois últimos programas do ano

vida de uma cidade inteira. 
“Pretendemos com esse tra-
balho de partilha, amenizar 
os conflitos das famílias  e 
assegurar que crianças e 
jovens estejam compromis-
sados com uma vida sadia, 
em todos os aspectos”, en-
fatizou o pastor da Igreja 
Quadrangular, Sebastião da 
Silva.

A cantora gospel Bian-
ca Ariel também participou 
do programa e passou com 
suas músicas mensagens de 
esperança e sensibilidade a 
todos os ouvintes.

Já no programa que foi 
ao ar na última terça-feira 
(31), o Funcad - Fundo 
Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente foi o 
tema, bem como a necessi-
dade da população partici-
par desta iniciativa.

Instituído pela Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 
1990, o Funcad busca con-
gregar esforços de toda a 

sociedade como agentes 
ativos do desenvolvimento 
das comunidades e na cons-

trução de uma cidadania 
responsável.

Para isso, todas as pes-
soas físicas podem doar 
6% do Imposto de Renda 
devido a projetos sociais 
do Funcad. Segundo infor-
mações de Adriano  Au-
gusto Zanotti, presidente 
do CMDCA - Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
isso não traz ônus a quem 
colabora e contribui com a 
saúde, educação, nutrição e 
inclusão social de milhares 
de crianças e adolescentes 
brasileiros.

Em Pindamonhangaba, 
1,5 mil crianças e adolescen-
tes são atendidos pelas enti-
dades, mas segundo infor-

mações do CMDCA, existe 
uma demanda de 9 mil vagas 
em serviços de atendimento 
a essas pessoas.

Para o prefeito de Pin-
damonhangaba, a solida-
riedade entre as pessoas 
é o que vai garantir a me-
lhoria da qualidade de vida 
desses jovens. “Devemos 
doar mais do que receber. 
Apenas esse sentimento 
vai conseguir equilibrar 
a desigualdade social que 
muitos estão expostos atu-
almente”, disse.

Todos podem participar 
realizando suas doações e 
mais informações podem 
ser obtidas no site da pre-
feitura www.pindamonhn-
gaba.sp.gov.br.

DaniEla gonçalvEs
Os contribuintes que 

possuem débitos com o 
município podem aproveitar 
o beneficio da anistia em 
multas, juros e honorários 
para negociar suas dívidas 
até março de 2014.

Nos acordos à vista é 
concedida anistia de 95%, 
e o contribuinte pode divi-
dir este valor em até seis 
vezes.

Já nos acordos parcela-
do é possível optar pelo pa-
gamento em até 30 vezes, 
respeitando o valor mínimo 
de parcela de uma UFMP – 
Unidade Fiscal do Município 
de Pindamonhangaba.

Para negociar, os inte-
ressados devem procurar 
o setor de atendimento da 
Prefeitura ou da Subpre-
feitura, das 8 às 17 horas, 
munidos de seus documen-
tos pessoais, documentos 
do imóvel ou do cadastro 
mobiliário.

É importante lembrar 
que, ao regularizar suas dí-
vidas com o município, todos 
estão colaborando com o 
desenvolvimento da cidade. As negociações de dívidas devem ser feitas até março deste ano

DaniEla gonçalvEs
A fim de oferecer melho-

res condições de tráfego aos 
munícipes, o Departamento 
de Trânsito da Prefeitura de 
Pindamonhangaba deu se-
quência aos serviços de si-
nalização e vem realizando 
diversas ações.

Uma das melhorias foi a 
instalação de placas indicati-
vas nos pórticos já instalados 
no município no final do ano 
passado.

Na primeira etapa foram 
instaladas placas indicativas 
nas proximidades do Shopping 
Pátio Pinda, grande polo ge-
rador de tráfego.

A avenida Geraldo José 
Rodrigues Alckmin, pró-
ximo ao Parque da Cidade 
também recebeu a instalação 
de placas nos pórticos.

A próxima avenida que 
receberá placas será a Dr. 
Raul Nelson Guaragna, pró-
xima ao Tenda Atacado.

Placa em pórtico próximo ao Tenda Atacado

Isenção de pedágio será concedida mediante recadastramento
Os estudantes, militares e pesso-

as com vínculo empregatício em 
Pindamonhangaba, que utilizam a 

estrada do Atanázio ou a SP-62, e não pos-
suem carro com placa da cidade, devem fa-
zer o recadastramento para obter o benefício 
da isenção na tarifa do pedágio da estrada 
do Atanázio (que dá acesso ao bairro do Fei-
tal) e SP-62 (Pinda/Moreira César).

A solicitação deve ser feita no setor de 
Protocolo da Prefeitura ou na Subprefeitura, 

em Moreira César, de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas.

As pessoas com vínculo emprega-
tício devem apresentar cópia do docu-
mento do veículo, Carteira Nacional de 
Habilitação, comprovante de endereço, 
da Carteira de Trabalho e declaração do 
RH da empresa. No caso de estudantes, 
são necessárias as cópias do documento 
do veículo, Carteira Nacional de Habili-
tação, comprovante de endereço, decla-

ração da unidade escolar e, em caso do 
veículo estar no nome dos pais, deve ser 
apresentada uma declaração reconhecida 
em cartório, autorizando a utilização do 
veículo.

Os militares da Polícia Federal, Polícia 
Rodoviária Federal, Policia Ferroviária Fe-
deral, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros 
e das Forças Armadas precisam apresentar 
as seguintes cópias: documento do veículo, 
Carteira Nacional de Habilitação, compro-

vante de endereço, cópia da funcional e de-
claração da companhia ou batalhão ao qual 
presta serviço.

A isenção da tarifa também vale para 
pessoas jurídicas. Este benefício é concedi-
do àqueles que têm veículo financiado em 
sistema de leasing e contrato neste municí-
pio.

Os pedágios da estrada do Atanázio e da 
SP-62 são liberados para os veículos com 
placas de Pindamonhangaba.

André Nascimento

André Nascimento

Divulgação

Daniela Gonçalves

A cantora 
gospel Bianca 
Ariel  transmitiu 
mensagens 
de fé e 
otimismo em 
suas músicas, 
também no 
programa de 
rádio
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LICENÇA DA CETESB
MUNDO ANIMAL LABORATÓRIO VETERINÁRIO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a 
Lic. de Instalação N° 3002468 e requereu a Lic. de Operação p.a Comercialização, Distribuição, 
Imp., Exp. e Industrialização por fabricação própria, por conta de terceiros e p.a terceiros de 
medicamentos p.a  uso veterinário, alimentos, supl. alimentares, compl. nutricionais, cosméticos, 
prod. de perfumaria e de higiene, todos p.a uso animal a fab. por conta de terceiros e distribuição, 
sito à À AV.Dom João Vl, nº 500 Distrito Industrial.

LICENÇA DA CETESB
D. N. TAVARES - SUCATAS - ME torna público que recebeu da CETESB a Licença de Instalação Nº 
3002471 e requereu a Licença de Operação para Sucatas não-metálicos diversos, reciclagem e/ou 
recuperação de, sito á AVENIDA INDEPÊNDENCIA, Nº 831, Lote 2, Quadra E, Loteamento Cidade 
Nova, Bairro Ipiranga, Pindamonhangaba/SP.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/SP

JARI DA 122ª CIRETRAN DE PINDAMONHANGABA
RECURSOS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS E JULGADOS
    
        Nº PROC.              NOME                     RESULTADO  
        020/2013               ANTONIO JOSÉ DA SILVEIRA NETO                           INDEFERIDO
        021/2013               DAIR IZIDORO ALVES EUZEBIO                                  INDEFERIDO
        022/2013               DAIR IZIDORO ALVES EUZEBIO                                  INDEFERIDO
        023/2013               LUIZ ROBSON MARIA                                                   INDEFERIDO
        024/2013               RAIMUNDA ALVES DE SOUZA LUCAS                        INDEFERIDO
        PA 071-1/2013       MARIA LUCIENE RODRIGUES DA SILVA                    INDEFERIDO

PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR 
DE PINDA/MOREIRA CESAR

DATA: 27/12/2013
FUNÇÃO

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS
AJUDANTE DE COZINHA
ATENDENTE DE BALCÃO
BALCONISTA DE DEPOSITO DE BEBIDAS
BARMAN
CABELEIREIRO ESCOVISTA
CARPINTEIRO
GARÇOM
INSTALADOR DE INSULFILM
MANICURE
MARCENEIRO
MECÂNICO DE AUTOS (PARA AUTO CENTER)
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MENSAGEIRO (COM HABILITAÇÃO AB)
MOTORISTA DE CAMINHÃO (COM HABILITAÇÃO D)
MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNK
OPERADOR DE GUINDASTE RODOVIÁRIO
OPERADOR DE RETRO - ESCAVADEIRA
OPERADOR DE SUPERMERCADOS
PADEIRO CONFEITEIRO
PEDREIRO
PIZZAIOLO // FORNEIRO
RECEPCIONISTA (COM HABILITAÇÃO B)

  

ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br OU COMPARECER 
AO PAT: PARA CADASTRO -  AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO 
BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP  Ou  AV. JOSÉ AUGUSTO 
MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA - MOREIRA CÉSAR
O HORÁRIO DE SEGUNDA À SEXTA DAS 8 AS 16 h, MUNIDO 

DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTE-
RAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA ELEIÇÃO DE REPRESEN-
TANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

PARA O CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA MULHER DE 

PINDAMONHANGABA – GESTÃO 
2014/2016 

 O Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher - CMDM, criado 
pela Lei Municipal nº 4.985, de 10 de 
novembro de 2009, alterado pela Lei 
nº 5224/2011, no uso de suas atribui-
ções legais e com base na delibera-
ção da décima reunião ordinária de 
dois de dezembro de 2013, 
convoca:
 A Sociedade Civil repre-
sentada por organizações ligadas à 
promoção e defesa dos direitos da 
mulher, que estejam em atividades 
há pelo menos um ano, comprovadas 
por fotos e/ou outros documentos, 
para indicarem representantes para a 
Gestão 2014/2016 junto a este Con-
selho Municipal.
As organizações deverão realizar 
a inscrição de duas representantes 
mediante ofício endereçado a presi-
dente do Conselho, indicando a titu-
lar e a suplente, conforme instruções 
abaixo.
A eleição ocorrerá em assembléia 
extraordinária, convocada especial-
mente para este fim, NO DIA 27 DE 
JANEIRO DE 2014, àS 18 HORAS, 
no CIAS – Centro Integrado de As-
sistência Social, à Rua Euclides Fi-
gueiredo, 94, próximo à Prefeitura 
Municipal.
Da programação:
O cronograma das atividades será:
PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 
17/12/2013
PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
–  17/12/2013 A 13/01/2014
PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
HABILITADAS – 17/01/2014
ELEIÇÃO DAS REPRESENTANTES 
– 27/01/2014
PUBLICAÇÃO DAS REPRESEN-
TANTES ELEITAS – 04/02/2014
Das inscrições:
As inscrições deverão ser realizadas 
no Setor Executivo dos Conselhos 
Municipais, à Rua Euclides Figueire-
do, 94, (prédio do CIAS) das 8 às 11 
horas e das 14 às 17 horas, de se-
gunda a sexta-feira, mediante a apre-
sentação dos seguintes documentos: 
Ofício à Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher – 
CMDM, em papel timbrado da insti-
tuição e/ou movimento com a identifi-
cação do representante legal (nome, 
RG, CPF, cargo) e os seguintes da-
dos da pessoa indicada: 
Nome, RG, CPF, profissão, endere-
ço completo, email e telefones para 
contato.

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM
Resumo das atividades realizadas, 
observando-se a finalidade da or-
ganização da sociedade civil que a 
indica.
Da comissão eleitoral:
São membros da comissão eleitoral:
Doralice Cursino de Souza Labastie e 
Jôsi Natalia Marcondes Pereira – re-
presentantes do governo;
Andrea Campos Sales Martins e So-
nia REjane de Campos – represen-
tantes da Sociedade Civil.
São atribuições da comissão elei-
toral:
I - Homologação do credenciamento 
e cadastro dos candidatos de acordo 
com os critérios definidos neste regi-
mento;
II - Organizar as listas de eleitores e 
validar as cédulas de votação;
III - Abrir e encerrar as votações no 
local de votação;
IV - Lavrar atas de abertura e encer-
ramento da eleição;
V - Fornecer e organizar as listas de 
presença nas votações e sanar casos 
omissos deste edital;
VI - Homologar os formulários de ins-
crição e cadastramento de candida-
tos e eleitores;
VII - Fiscalizar o sistema de votação 
e apuração;
VIII - Fazer publicar os atos de suas 
Deliberações em Diário Oficial da Ci-
dade ou Jornal de grande circulação.
Da eleição e apuração:
São seis vagas de titular com as res-
pectivas suplentes, correspondentes 
a sociedade civil que serão disputa-
das entre as inscritas, por voto se-
creto. 
Cada candidata poderá votar em até 
três representações. 
A Comissão eleitoral apurará os vo-
tos ao termino da votação. 
O critério de desempate deverá ser 
pela maior idade da candidata titular.
O quadro dos resultados será divul-
gado imediatamente, respeitando a 
ordem de votação.
Das disposições finais:
O Poder Público Municipal dará total 
publicidade ao processo eleitoral com 
a divulgação do edital, prazos e for-
mas de acesso.
Ao final do processo eleitoral será 
redigida a ata final de eleição com 
os resultados e será dada posse às 
novas conselheiras, em assembléia 
específica, marcada para este fim.
Na assembléia de posse também 
será realizada a eleição da diretoria.
Casos omissos serão dirimidos pela 
Comissão Eleitoral nos termos da 
Lei.

Ana Maria Braz Cavalcante
Presidente do CMDM

AUTO DE INFRAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 070
Em: 26 de dezembro de 2013
Processo nº: 1745-13
Atividade: - CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL
Razão Social: PETTER BABY EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA - ME
CNPJ: 16928765-0001-26
Endereço: Rua GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO nº 600 – CAMPO ALEGRE.
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: TATIANE SANTOS GALVÃO
CPF: 319602388-50
Auto de Infração  nº: 1847
DEFESA: NÃO APRESENTOU

AltAir FernAndes
 A APL – Academia Pin-

damonhangabense de Letras, 
criada no dia 18 de dezembro 
de 1962, por intermédio de 
uma iniciativa do Dr. Paulo 
Emílio D’Alessandro, jorna-
lista Anibal Leite de Abreu e 
da escritora romancista Hil-
da Marcondes, comemorou 
51 anos de existência com 
uma reunião festiva realiza-
da na noite do último dia 18 
no auditório da Santa Casa 
local. 

A solenidade também 
marcou a posse da direto-
ria eleita (por aclamação) 
para o biênio 2014/15. Os 
diretores que assumiram fo-
ram: presidente – Alberto 
Marcondes Santiago; vice 
– Juraci Faria; 1º secretário 
– Aércio Muassab; 2º secre-
tário – José Valdez de Castro 
Moura; 1º tesoureiro – José 
Fernando Resende; 2º tesou-
reiro – Maurício Cavalheiro. 
Conselho consultivo: Altair 
Fernandes Carvalho, Gisle-
ne  Alves, Ricardo Estevão 
de Almeida, Roshana Dalle 
Leme Celidônio e Susana 
Lopes Salgado Ribeiro. 

Sessão festiva
Para comemorar o 51º 

aniversário da Academia, 
houve uma sessão festiva 
que constou da seguinte pro-
gramação: 

- apresentação do calen-
dário comemorativo aos 150 
anos da Santa Casa de Mi-
sericórdia de Pindamonhan-
gaba. Calendário idealizado 

APL comemora  aniversário e dá posse à nova diretoria
Dennis Silva/Portal R3

Dennis Silva/Portal R3

Dennis Silva/Portal R3

Dennis Silva/Portal R3Dennis Silva/Portal R3

Acadêmicos festejaram o 51º aniversário da Academia Pindamonhangabense de Letras

Integrantes da nova diretoria:  Maurício (2º tesoureiro), 
Alberto (presidente), Juraci (vice), Aércio (1º secretário) 
e Fernando Resende (1º tesoureiro)

Acadêmico Edmar de Souza apresenta calendário 
idealizado pelo inesquecível vice-presidente da APL, 
Luiz Carlos Loberto “Cacaio”

Os músicos Aline Bar e Mateus Corrêa em 
apresentação de MPB durante o evento

Acadêmica Jaqueline Bigaton declamou, cantou e 
encantou. No acompanhamento, o violão de
Mateus Corrêa

pelo saudoso acadêmico 
vice-presidente da APL Luiz 
Carlos Loberto “Cacaio” 
(dias antes de sua partida 
para o plano espiritual), com 
fotos e a arte a cargo de Ed-
mar de Souza, apresentador 
do trabalho aos acadêmicos 
e demais convidados;

- pronunciamento da aca-
dêmica, historiadora Suzana 
Lopes Salgado Ribeiro, que 
narrou um fato curioso sobre 
um poeta de rua do Rio de 
Janeiro, conhecido por ‘Gen-
tileza’;

- apresentação musical  
(MPB) com Mateus Corrêa e 
Aline Bar;

- apresentação da acadê-
mica Jaqueline Bigaton, que 
cantou e interpretou poema 
de sua autoria em homena-
gem os 100 anos do poeta 
Vinicius de Moraes, denomi-
nado Poeta ‘Fera’: Vinícius!, 
musicado com a melodia 
“Cups Song”;

- apresentação musical – 
raiz e MPB – com os acadê-
micos Gabino Estevão Palla-
res  e Pedro Ivo Salles;

- apresentação da acadê-
mica Ana Maria Pamplim 
(passos da dança flamenca e 
castanhola).

A comemoração foi en-
cerrada com o tradicional 
canto do ‘parabéns a você’ 

e o bolo de aniversário da 
Academia de Letras. Em 
suas palavras de encerra-
mento, o presidente da APL 
Alberto Santiago,  agradeceu 
aos colaboradores e amigos 
que prestigiaram as sessões 
da APL durante o ano, com 
destaque para órgãos da im-
prensa local, e o apoio da ad-
ministração municipal. 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREI-
TOS DA MULHER DE PINDAMONHAN-
GABA INFORMA QUE ESTÁ ABERTO 
O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA 
SOCIEDADE CIVIL PARA – GESTÃO 

2014/2016 
 A Sociedade Civil representa-
da por organizações ligadas à promoção e 
defesa dos direitos da mulher, que estejam 
em atividades há pelo menos um ano, com-
provadas por fotos e/ou outros documentos, 
podem indicar representantes para a Gestão 
2014/2016 para atuação junto a este Con-
selho Municipal. As organizações deverão 
realizar a inscrição de duas representantes 
mediante ofício endereçado a presidente do 
Conselho, indicando a titular e a suplente. 
A eleição ocorrerá em assembléia extraor-
dinária, convocada especialmente para este 
fim, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014, ÀS 
18 HORAS, no CIAS – Centro Integrado de 
Assistência Social, à Rua Euclides Figuei-
redo, 94, próximo à Prefeitura Municipal. As 
inscrições deverão ser realizadas no Setor 
Executivo dos Conselhos Municipais, à Rua 
Euclides Figueiredo, 94, (prédio do CIAS) 

das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, de 
segunda a sexta-feira, mediante a apresenta-
ção dos seguintes documentos: 
Ofício à Presidente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher – CMDM, em papel 
timbrado da instituição e/ou movimento 
com a identificação do representante legal 
(nome, RG, CPF, cargo) e os seguintes da-
dos da pessoa indicada: 
Nome, RG, CPF, profissão, endereço com-
pleto, email e telefones para contato.
Resumo das atividades realizadas, obser-
vando-se a finalidade da organização da 
sociedade civil que a indica.
São seis vagas de titular com as respectivas 
suplências, correspondentes a sociedade 
civil que serão disputadas entre as inscritas, 
por voto secreto. Cada candidata poderá 
votar em até três representações. A Comis-
são eleitoral apurará os votos ao termino da 
votação. O critério de desempate deverá ser 
pela maior idade da candidata titular. O qua-
dro dos resultados será divulgado imediata-
mente, respeitando a ordem de votação.

 
PARTICIPE, INCREVA-SE E 

EXERÇA A SUA CIDADANIA!

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
DE PINDAMONHANGABA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

COMUNICADO 001- 2014
Em 02 de janeiro de 2014

Em atendimento à Portaria da Secretaria de Educação e Cultura, datada em 07 
de novembro de 2013,comunicamos o resultado final do processo seletivo para 
Gestor Regional de Educação Básica e  Gestor de Unidade de Educação Básica:

1- Gestor Regional de Educação Básica:
Auxiliadora Rita de Toledo
Daniele Monteiro Correard
Ione de Almeida Barbosa
Irene Ribeiro de Aguiar Mello
Luciana de Oliveira Ferreira
Marta do Nascimento Bicho Freitas
Rosana Balbina Conceição Naressi
Sueli de Paula Duarte de Oliveira

2- Gestor de Unidade de Educação Básica:

ATRIBUIÇÃO DE ESCOLAS PARA GESTORES DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 2014

Escola Municipal- Creche Gestor de Unidade Escolar de Educação 
básica

Frei Reynaldo Neiborg Ana Claudia Martins de Souza Macedo
João Fleury Filho Ida Hebe da Costa
CAIC Ana Lúcia Rodrigues Morais
Josefina Cembranelli Schmidt Flávia Regina Campos Assis
Francisco Lessa Júnior Cristiane Carneiro Garcez
Dona Yolanda Immediato Luciana Simonetti
CAIC- Anexo Elizabeth Alckimin Ramos Nogueira

Aníbal Ferreira Lima Escola aguardando confirmação de 
funcionamento em 2014

Maria das Dores Santos Marcondes Ana Luisa Bernardo
Olímpia Franco César Cláudia dos Santos Bolson
Maria Benedita Cabral San Martin Elaine Cristiane C. Santos
Durvalino dos Santos Vilda Márcia de Oliveira Andrade
Sá Maria- Maria Aparecida Gomes Maria Benedita de Faria
José Ildefonso Machado Letícia Aparecida S. Pedroso Bento
Marli Lemes de Moura Camargo Lucimara de Jesus Santos Rios
Escola Municipal-REMEFI Gestor de Unidade de Educação Básica
Julieta Reale Vieira Maria Helena de Melo

Arthur de Andrade Denise Sannino Marcondes
Elisa Maria de Melo Duque

Ruth Azevedo Romeiro Edma Cardoso Bacelar Silva
Abdias Júnior Santiago e Silva Roselaine Moreira
Maria Helena Vilela Ribeiro Maria Suzilei da Silva
Alexandre Machado Salgado Célia Regina Ascenço

João Cesário Rosemar Aparecida da Silva
Vania Maria Andrade 

Yvone Apparecida Arantes Corrêa Ana Luiza Sebastião Lima Andrade
Padre Zezinho Priscila Cundari de Melo
Serafim Ferreira Elisabety Aparecida Gonçalves Lúcio
Ayrton Senna da Silva Vivian Figueiredo Zaccaro P. Luz

Joaquim Pereira Silva Elisa Constantino
Claudia Inês dos Santos

Francisco de Assis César Patrícia Bittencourt
Mario de Assis César Elaine Aparecida Antunes
Lauro Vicente de Azevedo Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Raquel de Aguiar Loberto Carlos José Laurindo Lemes
José Gonçalves da Silva Soraia Silva de Paula Gonçalves
Jairo Monteiro Maria José Ribeiro Soares
Orlando Pires Luciana AmadeiMandú
Maria Aparecida Camargo de Souza Daniella Estefânia Pereira Miranda
D. Minica
Manoel Cesar Ribeiro Mariluce Alcides Campos
Jardim Morumbi Sandra M. M. Candido
Maria Aparecida Arantes Vasques Miriam Alves da Silva
Paulo Freire Rosália de Fátima Queiroz
Augusto Cesar Ribeiro Carmen Lúcia Agostinho
Gilda Piorini Molica Percília Jaqueline Plácido de Lima
Dulce Pedrosa Romeiro Guimarães Cristina Miranda Norberto
André Franco Montoro Carmen Silvia Martins Ferreira

Elias Bargis Mathias Ana Lúcia Couto Aires
Madalena Caltabiano S. Benjamim Solange Arantes Corrêa
Angelo Paz da Silva Elaine  Prolungatti
Mário Antonio Bonotti Tãnia Mara Bento Rodolfo
Maria Zara Miné R. dos Santos Solange Pessotti de Almeida
Moacyr de Almeida Patrícia Campos
Vito Ardito Lerário Adriana Torres Roth
Francisco Bicudo Lessa Maria Angélica Guimarães
Regina Célia Madureira de Souza Lima Daniela da Silva Paula

Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2014.
Elizabeth Cursino Rodrigues

Secretária de Educação e Cultura

NOTA DO INSTITUTO BÍBLICO DAS ASS DE DEUS - IBAD:
As matrículas para o ano letivo de 2014 estão abertas. Para maiores detalhes, entrar em contato 
com a Secretaria Acadêmica do IBAD no telefone: 12 3642 5188 Rm 212 e ou e-mail: secretaria2@
ibad.com.br

COMUNICADO
JARLEY ALVES DA SILVA, SITO A RUA: SANTA MARIA Nº 16 BAIRRO JARDIM ROSELI, DECLARA 
QUE APARECIDA CRISTINA ALVES, PORTADOR DA CARTEIRA DE TRABALHO Nº 89826 SÉRIE 
00229° SP, ESTÁ AUSENTE DO EMPREGO DESDE O DIA 01/08/2013, CONFIGURANDO ASSIM O 
ABANDONO DE EMPREGO DE ACORDO COM AS LEIS TRABALHISTAS VIGENTE NO PAÍS.
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Pindamonhangaba, sexta-feira, 3 de janeiro de 2014

O ano de 2014 começou com tudo. 
Inclusive no movimento nas estradas e 
rodovias que cortam a região do Vale do 
Paraíba.

Quem optou pelo retorno entre os 
períodos da manhã e tarde do primeiro 
dia do ano encontrou tráfego intenso, 
porém, sem lentidão, congestionamento 
ou registros de acidente.

Na rodovia Oswaldo Cruz, a expectati-
va era de 55 mil veículos no feriado, o que 
revelou tráfego intenso durante todo o dia, 
no sentido Taubaté. No início da tarde ha-
via lentidão no trecho de serra, mas nada 
que atrapalhasse a viagem, cuja duração 
estimada era de 11h20, o que é conside-
rado normal. Entretanto, no sábado (28), 
um acidente entre um carro e uma moto 
deixou uma pessoa ferida na altura do km 
93, próximo a Ubatuba, o que prejudicou 
ainda mais o trânsito

Da mesma forma, a rodovia dos Ta-
moios, onde era prevista a passagem de 
123 mil veículos, registrou movimento 
intenso no sentido São José dos Cam-
pos, mas sem complicações.

Para quem desejou esticar a folga 
será preciso planejar o retorno. De acor-
do com informações da Polícia Rodovi-
ária Estadual, o maior movimento deve 
ser registrado entre sábado e domingo. 
No domingo (5), a recomendação é evi-
tar as estradas das 8  às 24 horas.

Também é indicado evitar a viagem 
entre Caraguatatuba e Ubatuba, pois 
durante o feriado, muitos  pontos de 
lentidão marcaram o trecho da rodovia 
Rio-Santos diariamente, principalmente 
devido ao tráfego urbano entre as cida-
des e as praias.

Nos dias de maior movimento, a via-
gem, que normalmente dura 50 minutos, 
demorou cerca de 4h15. O congestiona-
mento chegou a 43 quilômetros.

No primeiro dia do ano o movi-
mento foi intenso, mas a lentidão foi 

Tráfego intenso marca rodovias 
durante festas de fim de ano

Rodovias da região do Vale do Paraíba apresentaram 
pequenos índices de acidentes no feriado prolongado

AnA CAmilA CAmpos
As festas de fim de ano 

traduzem uma época de mui-
ta esperança e compaixão. 
Mas também contemplam 
um período em que a maio-
ria das pessoas deixa a dieta 
ou a alimentação balanceada 
do cotidiano e “enfia o pé na 
jaca”.

Além de que, tanto a ceia 
quanto o almoço de Natal e 
Réveillon implicam em co-
midas que, em sua maioria, 
possuem alto nível de gordu-
ra ou calorias, como a carne 
de porco, os doces e as mas-
sas.

É quase impossível resis-
tir a tantas opções de quitutes 
e guloseimas que são servi-
dos nas confraternizações e 
comemorações e, no fim das 
contas, quando cai em si, a 
pessoa já ultrapassou o limi-
te imaginário que havia esta-
belecido.

Para eliminar os quili-
nhos a mais e permitir que 
o metabolismo volte ao nor-
mal, é preciso voltar à rotina 
de alimentação. Equilibrar a 
dieta alimentar já no começo 
do ano é a melhor maneira 
de perder os quilinhos ex-
tras das ceias e das reuniões. 
Uma dica dada pelos espe-
cialistas é reduzir 20% dos 
alimentos mais calóricos, 

Eliminar acúmulos das festas é uma 
das primeiras metas do início do ano 

Correndo para manter a saúde e o peso

principalmente doces, bebi-
das alcoólicas e alimentos 
gordurosos.

Há quem apele para algu-
mas “táticas infalíveis”, como 
receitas mirabolantes que pro-
metem eliminar grande parte 
do peso em pouco tempo. En-
tretanto, ao invés de mais sau-
dável, pode acabar colocando 
a saúde em risco.

Segundo à nutricionista 
Raquel Dammous, cada pes-
soa tem uma dieta diferente 
e não pode ser passado para 
outras. Para perder peso 
com sabedoria não é neces-
sário se privar de comer, 
apenas realizar uma reedu-
cação alimentar adequada 
ao seu estilo de vida basta 
para perder peso.

Exercícios
Aliados à alimentação sau-

dável, os exercícios aeróbios 
são grandes aliados na hora de 
buscar a eliminação dos quili-
nhos extras, que não irão mais 
ser motivo de insônia. 

Atividades como corrida, 
ciclismo e natação são uma 
boa forma de queimar calorias 
e prevenir o aumento do peso.

Alimentação saudável contribui para a desintoxicação do organismoAtividades físicas ajudam a eliminar os quilos a mais

Entra em vigor 
nova tabela do 
Imposto de Renda

A Receita Federal 
emitiu nota informando 
a nova tabela de IRPF 
- Imposto de Renda da 
Pessoa Física que entrou 
em vigor na quarta-feira 
(1º/1). A tributação será 
corrigida em 4,5% na 
última correção automá-
tica. A tabela vinha sen-
do corrigida em 4,5% 
desde 2007 e a previsão 
era acabar com o uso do 
percentual em 2010.

Entretanto, no iní-
cio de 2011, por meio 
da Medida Provisória nº 
528, o Governo resolveu 
aplicar o mesmo percen-
tual até 2014.

As deduções do im-
posto serão feitas nos 
salários pagos em 2014, 
mas valem para a de-
claração de Imposto de 
Renda de 2015. Na de-
claração que será feita no 
próximo ano será usada a 
tabela de 2013.

De acordo com a 
tabela da Receita Fe-
deral, estará isento do 
imposto quem ganhar 
até R$ 1.787,77, por 
mês. A alíquota de 7,5% 
valerá para quem ga-
nha entre R$ 1.787,78 

e R$ 2.679,29. De R$ 
2.679,30 a R$ 3.572,43, 
a alíquota é 15%.

A alíquota de 22,5% 
vai incidir nos salários 
de R$ 3.572,44 até R$ 
4.463,81. E a alíquota 
de 27,5% é para quem 
ganha acima de R$ 
4.463,81 por mês.

O Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal tem aler-
tado sobre a defasagem 
entre a tabela do IR e a in-
flação. A defasagem deve 
fechar o ano em 60%.

Segundo o sindicato, 
várias pessoas que eram 
isentas, por causa da ren-
da baixa, passaram a pa-
gar o imposto.

Enquanto a correção 
da tabela é 4,5%, a infla-
ção, medida pelo INPC-A 
(Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Am-
plo), este ano, deve ficar 
em 5,73%. Para 2014, 
a projeção é 5,98%, de 
acordo com pesquisa do 
Banco Central.

A correção da tabela 
em 4,5% foi definida por-
que o governo estabeleceu 
o percentual como meta 
para a inflação anual.

Divulgação

Divulgação
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menor. Apenas no início da noite a 
viagem ficou mais demorada: 1h10 no 
sentido Ubatuba, e 1h46 no sentido 
Caraguá.

Outras Rodovias
Pela ‘Floriano Rodrigues’, que liga 

Taubaté a Campos do Jordão, passa-
ram cerca de 36.333 motoristas nesse 
feriado. Em meio a tantos veículos, um 
acidente grave foi registrado na pista, 
deixando uma pessoa gravemente ferida 
e três vítimas com ferimentos leves. No 
dia 1º o movimento foi tranquilo

A ‘Carvalho Pinto’ contabilizou 
77.485 motoristas durante o período e 
também apresentou trânsito tranquilo 
no primeiro dia do ano.

Feriado de Natal
Segundo o DER – Departamento de 

estradas e Rodagem, durante o feriado 
de Natal, entre às 14 horas de sexta (20) 
e meia-noite de quarta (25), a Secretaria 
de Logística e Transportes registrou mo-
vimento de 1,3 milhão de veículos nas 

rodovias integrantes da Operação Verão 
2014, administradas pelo órgão. 

De acordo com as estatísticas, foram 
registradas mais de três mil ligações 
pelo canal 0800 do DER e 859 atendi-
mentos nas rodovias.

Estatística federal de acidentes
Os acidentes registrados nas rodo-

vias federais brasileiras ultrapassaram 
a casa dos seis mil durante as festas de 
fim de ano.

No balanço da Polícia Rodoviária 
Federal, divulgado na manhã de quinta-
-feira (2), foram 6.651 acidentes e 380 
mortes. No mesmo período de 2012, o 
índice foi de 7.407 acidentes e 420 mor-
tes.

O saldo deixou 4.352 pessoas feri-
das, ante os 4.642 290 a menos do que 
o ano anterior. Os números, referentes 
ao período entre os dias 20 de dezembro 
e 1º de janeiro, fazem parte da Opera-
ção Rodovida, que conta com a ajuda da 
União, estados e municípios.
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Feliz aniversário

Muita felicidade para Aleksandra Ribeiro, aniversariante do 
dia 2 de janeiro. Recebeu o abraço do marido Daniel e da 
filha Lavínia, demais familiares e amigos. Tudo de bom!

Felicidade

Parabéns para Andréa 
Louzada, que comemorou 
aniversário no dia 2 de 
janeiro. Seus familiares e 
amigos lhe desejam muita 
felicidade. 

Tudo de bom

Feliz aniversário para Arthur 
Gerth, que comemora mais 
um ano de vida no dia 8 
de janeiro. Seus familiares e 
amigos lhe desejam toda a 
felicidade do mundo. 

Tudo de ótimo

Toda a felicidade para Bel Lemes, que aniversaria no dia 9 
de janeiro, recebendo o carinho da filha Marina, do marido 
Diogo, demais familiares e amigos. Parabéns!

Muita felicidade

Tudo de bom para a 
fonoaudióloga Denise Cintra 
Villas Boas, que comemora 
aniversário no dia 7 de 
janeiro. Recebe o abraço 
dos familiares e amigos. 
Felicidade!

Assoprando velinhas

Quem comemora mais um 
ano de vida no dia 3 de 
janeiro é a nossa amiga 
jornalista Maura Lídia do Vale 
(Oficina da Comunicação). 
Ela recebe todo o carinho 
dos familiares e amigos. 
Feliz aniversário! 

Aniversário

Tudo de 
bom para a 
aniversariante do 
dia 2 de janeiro, 
a turismóloga 
Rebeca Rezende 
Guaragna 
Guedes. Ela 
recebe o 
carinho do 
marido Edward, 
dos filhos Lucas e 
Giovana, demais 
familiares e 
amigos. Muita 
felicidade!

Aniversariante

Parabéns para Tuca Elisário, 
que comemorou aniversário 
no dia 2 de janeiro, 
recebendo o abraço dos 
familiares e amigos, em 
especial dos amigos da 
Cultura. Felicidade!
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Parabéns
Para José 
Inácio 
Filho, que 
comemora 
mais um 
aniversário 
no dia 5 de 
janeiro. A 
esposa Áurea, 
amigos e 
a família 
sertaneja 
do Espaço 
Cardosão 
mandam 
aquele abraço 
especial.

Felicidade 

Para a nutricionista e 
professora Mariana Gardin, 
que completou mais uma 
primavera no dia 2 de 
janeiro. Amigos, familiares, 
alunos e ex-alunos desejam 
muita felicidade.

Parabéns
Para o aniversariante José Eugênio Bassoli Carbogim, que 
comemora aniversário com a esposa e família no dia 5 de 
janeiro. Amigos e familiares desejam muita felicidade.

Parabéns
Para Leonardo 
Lelis Alves Daher. 
Ele comemorou 
mais uma 
primavera no 
dia 2 de janeiro. 
Sua namorada  
Vanessa Santos 
(com ele na foto), 
deseja tudo de 
bom.

Aniversariante
José Maria de Oliveira Júnior 
comemora aniversário no 
dia 3 de janeiro.  Ele recebe 
parabéns dos amigos e 
familiares.

Tudo de bom
Para Marilene Jorge, que 
assopra velinhas no dia 5 de 
janeiro. Familiare e amigos 
desejam muita paz, saúde 
e alegria pela data e novo 
ano que se inicia.
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História

Tendo como fonte exem-
plares avulsos do periódico 
local ‘A Cidade’, extinto jor-
nal  constitucionalista que 
se publicava na década de 
30, damos continuidade ao 
interessante fato que teria 
ocorrido em Pindamonhan-
gaba na segunda metade do 
século XIX, envolvendo a se-
nhora Dona Chiquinha de-
baixo da Serra,  proprietária 
de uma fazenda na região do 
Piracuama, e  o  capuchi-
nho italiano Frei Caetano 
de Messina, conhecido pe-
las peregrinações em terras 
brasileiras  visando a doutri-
nação cristã. 

No último dia de prega-
ção, o monte de couros esta-
cados no terreiro da fazenda 
revelava a quantidade de re-
ses que a generosa Dona Chi-
quinha mandara abater para 
saciar a multidão de fi éis... 
“belo acompanhamento aos  
feijões  que não faltavam, 
multiplicados pela providen-
te e maravilhosa água de Frei 
Caetano”, destacava o jornal.

Concluída a Santa Mis-
são naquela fazenda, o ‘san-
to padre mestre’ agradeceu à 
Dona Chiquinha. Estava-lhe 
grato pelo carinho e hospita-
lidade que recebera enquan-
to ali estivera como hóspede. 
Com lágrimas nos olhos, 
abençoou a bondosa senho-
ra, a toda a sua geração, seus 
campos e herdades e também 
a toda a Pindamonhangaba, 
dizendo: “Que o Senhor te 
cubra com as melhores de 
suas bênçãos! Que multipli-
que teus haveres! Que ampa-
re tua boa terra!”.

 Os poderes do Frei
Durante os dias de pre-

gação na fazenda, lembra o 
cronista do A Cidade, ocor-
reram passagens curiosas, 
parecia que Frei Caetano era 
dotado de uma faculdade es-
piritual que lhe permitia pre-
ver acontecimentos, ler pen-
samentos. 

A primeira delas foi 
quando, lembrando Cristo 
nas Bodas de Caná,  foi até 
Dona Chiquinha, que estava 
humildemente misturada à 
multidão, para falar que não 
havia razão para ela se preo-
cupar, pois haveria feijão o 
bastante para saciar a fome 
de todos que se encontra-
vam participando da Mis-
são. Intrigava o fato de que 
Dona Chiquinha não estava 
próxima a ele, ao contrário, 
era mais uma na multidão, 
como, acertadamente, o pa-
dre teria ido até ela para co-
brar sua desatenção e preo-
cupação.  

No segundo dia da mis-
são, outro acontecimento 
inacreditável!  Frei Caetano 
celebrava a missa, falava so-
bre a gravidade do pecado. 
De repente, parou e  “fi rmou 
seu penetrante olhar” para 
além da janela, lá na curva 
da estrada, dizendo profe-
ticamente: “Irmãos! Lá ao 
longe vem cansada toda uma 
família! Saiu de além Tauba-
té antes da meia-noite, em je-
jum ainda; vem para ouvir a 
palavra divina... para recon-
ciliar com Deus. Entretanto, 
há aqui bem perto, a três qui-
lômetros apenas, uma famí-
lia que  até agora não queria 
comparecer à santa Missão! 
Que ridiculariza o missioná-

Dona Chiquinha debaixo da serra
Destruindo a lenda da maldição (III)

rio de Deus! Despreza a hora 
da graça divina! Hoje mes-
mo, eu vos afi rmo, antes que 
o sol caia, a mão de Deus vai 
pesar sobre ela! Vai avisá-la 

com a vara de seu castigo!”. 
 Prosseguindo sua crô-

nica, conta o redator que ao 
terminar a prédica daquela 
tarde, chegava uma rede com 
um corpo ensanguentado: 
“um marido em fúria pros-
trara morta a própria esposa, 
abrindo-lhe a cabeça com 
uma foice!” O sanguinário 
ato teria sido a confi rma-
ção daquilo que previra Frei 
Caetano de Messina?... 

A chegada do
 padre Tobias

Prosseguindo em seus 

LEMBRANÇAS    

    
LITERÁRIAS:

Ana é teu nome menina,
nome pequeno e  bonito.
Tem a graça da bonina,
tem a força do infi nito.

Não foi por ventura o nome
da mãe de nosso Senhor?
Nosso Senhor que consome
nossa angústi a, dando amor?...

Noite e dia no Sacrário,
Sempre por nós a esperar,
contemplando o mundo vário
está Ele a nos chamar.

Por toda a vida menina,
ama teu nome bonito.
Tem a graça da bonina,
tem a força do infi nito! 
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PUBLICAVA-SE NO JORNAL FOLHA DO NORTE  ( EXTINTO) EM  1925

Padre Rodrigo, jornal Sete Dias, 
23 de abril de 1952

Reprodução

relatos referentes aos fatos 
interessantes ou curiosos 
ocorridos durante a  Santa 
Missão na fazenda de Dona 
Chiquinha,  o redator conta 
como fora  a visita do vigá-
rio de Pindamonhangaba, na 
época, padre Tobias da Costa 
Rezende,  ao local.  

Era o terceiro dia da Mis-
são, padre Tobias chegara a 
cavalo; acompanhava-o, 
outro cavaleiro. Estavam 
ainda ao longe quando Frei 
Caetano reuniu a multidão 
para recebê-los. “E o velho 
missionário, ao longo da es-
trada, junto à porteira que 
dava para o vasto terreiro de 
café, enfi leirou a gente toda, 
homens e mulheres e crian-
ças, reverentes, chapéus na 
mão, erguendo vivas ale-
gres, entusiastas ao vigário 
padre Tobias, à Virgem Pa-
droeira, à Senhora do Bom 
Sucesso!”

Sabendo do sucesso de 
público da Santa Missão do 
Frei Caetano, o pároco re-
solvera  que também iria as-
sistir às pregações do “santo 
capuchinho” (assim era co-
nhecido o frei), ali perma-
necendo até o dia seguinte. 
(Aqui é oportuno mencionar 
que padre Tobias fi caria co-
nhecido na história do clero 
pindamonhangabense como 
cônego Tobias, passando 
a denominar rua no bairro 
Alto do Tabaú, o histórico 
chafariz da rua Prudente de 
Morais e a entidade Casa 
Pia local).
(Conclusão na edição da  
próxima sexta-feira).

Caetano de Messi-
na  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 Bra-
sil, 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 bor-
do um grupo de religio-
sos enviados pela Con-
gregação de Propaganda 
que tinha como objetivo 
evangelizar o Nordes-
te Brasileiro. Pelos bons 
trabalhos prestados em 
território brasileiro (in-
clusive em cidades vale-
-paraibanas) seu nome 
denomina escolas, praças 
e entidades religiosas. 
(Fonte:  casadacidadania-
bc1.blogspot.com )

Tobias da Costa Re-
zende (1824/1898), foi o 
22º vigário paroquial de 
Pindamonhangaba, sua 
terra natal, tendo dedi-
cado 30 anos (1868/1898) 
de sua vida à paróquia 
de Nossa Senhora do 
Bom Sucesso. Em 1872, 
tornou-se, com todas as 
honras, Cônego da Sé 
de São Paulo. Além de 
sacerdote, foi educador, 
inspetor literário e polí-
tico (vereador e deputado 
provincial)

Arquivo TN 

  “ Sua palavra ecoava além, pelas quebradas, 
pelo matagal imenso da Mantiqueira...”

Conselho

casadacidadaniabc1.blogspot.com

roteirodeturismoblog.wordpress.com
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Domingo tem encontro de grupos folclóricos

Fazenda Nova Gokula é atrativo 
de turismo religioso místico

Prefeitura abre inscrições para Festival de Marchinhas

Maria FerNaNDa MuNhoz
Ano novo começando e todos que-

rem ter, basicamente, paz no coração, 
dinheiro no bolso e saúde para dar e 
vender... As opções turísticas de Pin-
damonhangaba podem ajudar no pri-
meiro item. Lugares de natureza exu-
berante, silêncio, som dos pássaros... 
um dos recantos da cidade que podem 
levar paz para seus visitantes é a Fa-
zenda Nova Gokula, que abriga um 
dos maiores templos do movimento 
hare krishna na América Latina.

Hare krishna ou religião Vaishna-
va tem suas origens na Índia e é parte 
do hinduísmo. Seus praticantes não 
consomem carne, álcool ou qualquer 
outro tipo de droga.

A fazenda é aberta de segunda a 
segunda, possui lanchonete e restau-
rante vegetarianos, além de loja de 
suvenires, local para hospedagem e 
camping. Além de andar livremente 
por todo o local, que possui uma rica 
diversidade natural, com rio, cami-
nhos ecológicos, jardins, montanhas e 
bosques, o visitante pode ainda fazer 
massagens, tratamento ayurveda e, 
eventualmente, aulas de yoga e man-
tras, tudo com agendamento prévio 
ou de acordo com a programação de 
eventos do local. Todo o dinheiro re-
cebido é revertido para a manutenção 
da comunidade.

Os moradores da comunidade são 
acolhedores e estão preparados para 
responder as dúvidas dos visitantes. É 
possível fazer uma visita monitorada 
e os ritos também pode ser assistidos. 
Enfim, um lindo passeio para o des-
canso da alma.

A Fazenda Nova Gokula é situada 
em uma área de preservação ambien-
tal, aos pés da Serra da Mantiqueira, 
ao final da estrada Jesus Antonio de 
Miranda (estrada do Ribeirão Gran-
de). A estrada que leva à Fazenda 
Nova Gokula tem boas condições de 
asfalto e sinalização até a ponte que 
antecede em 2 km o portal de entra-
da da fazenda, a partir daí o motorista 
pega um pequeno trecho sem asfalto. 
Com isso, a segurança de quem vai 
passear em Nova Gokula é ampliada, 
facilitando o acesso e o conforto para 
todos, visitantes e residentes. Logo 

Maria FerNaNDa MuNhoz
 Pindamonhangaba rece-

be, neste domingo (5), mais 
uma edição do tradicional 
Encontro de Grupos Folcló-
ricos, na praça Monsenhor 
Marcondes. O evento será 
realizado em frente ao presé-
pio da cascata, a partir das 9 
horas, com entrada gratuita.

De acordo com os organi-
zadores do evento, do Depar-
tamento de Cultura da Pre-
feitura, o horário do encontro 
- que, nos anos anteriores, era 
realizado no período da tarde 
– foi modificado para a parte 
da manhã devido às chuvas 
que sempre ocorrem ao final 

do dia, atrapalhando o evento 
e também para ser mais uma 
opção para as pessoas que 
têm o costume de frequentar 
o mercado municipal nas ma-
nhãs de domingo.

A programação será a se-
guinte: Folia de Reis do Vista 
Alegre (Pinda), Capoeira Vida 
(Pinda), O Sopro do Espíri-
to Santo - Primeira Escola de 
Congo de São Benedito do Erê 
(Tremembé), Leitura de Trovas 
com Vânya Dulce D’Arace 
Maciel e encerramento com a 
reza do terço.Toda a popula-
ção está convidada a prestigiar 
mais essa manifestação cultu-
ral tradicional.

Chuva marcou o evento realizado no ano passado. Dessa forma, o encontro foi mudado para o período da manhã

Maria FerNaNDa MuNhoz
 Nos dias 6, 7 e 8 de fe-

vereiro, Pindamonhangaba 
realiza o Festival de Mar-
chinhas “Cida Novaes”, na 
praça Padre João de Faria 
Fialho “Praça do Quartel”. 
As inscrições já estão aber-
tas e seguem até o dia 27 de 
janeiro, no Departamento de 
Cultura da Prefeitura.

O VII Festival de Música 
Carnavalesca de Pindamo-
nhangaba este ano homena-
geia a saudosa carnavalesca 
Cida Novaes. Realizado em 
cumprimento da lei nº 5315, 
de 21 de dezembro de 2011, 
o evento visa resgatar e di-
vulgar a tradição das marchi-
nhas de carnaval e incentivar 
a criatividade de composito-
res populares de todo o país.

De acordo com a equipe 
organizadora do Festival, 
cada participante poderá ins-
crever até duas músicas, in-
dividual ou em parceria. As 
composições devem ser iné-
ditas, com o tempo máximo 
de 4 minutos.

Do total de obras inscri-
tas, serão selecionadas 20 
para as duas eliminatórias. 
Serão apresentadas dez em 
cada dia. Haverá ensaio geral 
com a banda disponibilizada 
pela Prefeitura nos dois dias 
que antecedem a competi-
ção, no palco montado na 
praça do Quartel.

Inscrições
As inscrições para o Fes-

tival de Marchinhas “Cida 
Novaes” poderão ser entre-
gues pessoalmente na sede do 
Departamento de Cultura ou 
enviadas pelos Correios para 
a rua Dr. Campos Sales, 530, 
São Benedito, CEP 12422-
020. Atenção: não é válida a 
data de postagem e sim a de 
recebimento do material.

Informações poderão ser 
obtidas pelo email: cultura.
pindamonhangaba@hot-
mail.com ou telefones (12) 
3642-1080 e 3643-2690.

As fichas de inscrições e o 
regulamento estão disponíveis 
no site da prefeitura www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br

Dupla vencedora do festival do ano passado

Grupos de Pinda estarão no evento

O público compareceu e está novamente convidado

após o portal de entrada, durante os 
finais de semana, há um posto de con-
trole de acesso de veículos, onde é 
solicitada ao visitante uma pequena 
contribuição para a manutenção das 
áreas destinadas aos turistas (este va-
lor costuma variar entre 5 a 10 reais 
por pessoa).

Durante a semana, os visitantes 
devem se dirigir à lanchonete instala-
da atrás do templo e, aos finais de se-
mana, à recepção, no prédio em frente 
ao templo.

Atendimento aos turistas com 
agendamento para grupos pelo site 
www.novagokula.com.br ou telefone 
12 99773-2918 com Vijaya.

Informações também no Departa-
mento de Turismo da Prefeitura, pelo 
(12) 3643-1761. 

A culinária vegetariana também é uma atração da Fazenda

Pavão criado no local

Vista interna do templo, com devotos adorando as deidades
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Fernanda Marques

F. Bio Cursino

Divulgação
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Prefeitura reforma e amplia escolas 
do Bonsucesso e Cidade Nova

Bolsas de estudos serão 
disputadas por 77 candidatos

Combater a dengue é 
um gesto de cidadania

Mantiqueira recebe 
retificação de sarjetas

Maria FerNaNda MuNhoz
A Prefeitura de Pindamonhan-

gaba realizará, em 2014, obras de 
reforma e ampliação nas escolas 
municipais Orlando Pires, no Bon-
sucesso, e Arthur de Andrade, no 
bairro Cidade Nova. A licitação 
para as obras está em andamento, 

sendo que a análise técnica das em-
presas interessadas e habilitadas já 
foi finalizada. 

Na escola do Bonsucesso será 
realizada a reforma do prédio 
existente e a construção de novos 
sanitários feminino, masculino e 
acessíveis, mais quatro novas salas 

de aula, fazendo a área construída 
passar de 176 m² para 435 m², em 
terreno de aproximadamente 1.680 
m². O investimento inicial da Pre-
feitura para a realização da obra 
será de R$ 625 mil. 

Já na escola do Cidade Nova, 
será feita a reforma do prédio exis-

tente e construção de sanitários 
acessíveis, área para atividades de 
recreação e mais quatro novas salas 
de aula. A ampliação resultará em 
acréscimo de 504 m² de área cons-
truída, totalizando assim 1.450 m² 
de edificação, em terreno de apro-
ximadamente 2.570 m². O inves-

timento inicial da Prefeitura nesta 
obra será de R$ 481 mil. 

Com as obras, as unidades esco-
lares poderão atender a um número 
maior de alunos, sendo em média 25 
estudantes por sala, totalizando cerca 
de 400 a mais somando as duas es-
colas, nos períodos da manhã e tarde.

Escola Municipal “Orlando Pires”, no Bonsucesso, e Escola Municipal “Arthur de Andrade”, no Cidade Nova, receberão reforma e ampliação de suas instalações

Acontece no domingo 
(5), o processo seletivo 
das 32 bolsas de estudos 
oferecidas pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento 
de Assistência Social. A 
avaliação será no Colégio 
Dr. João Romeiro, das 9 às 
12 horas. É preciso compa-
recer ao local com antece-
dência e levar caneta, lápis, 
borracha e o RG. 

Ao todo, 77 candidatos 
irão disputar as vagas dos 

cursos técnicos em admi-
nistração e segurança do 
trabalho. O resultado será 
publicado no dia 14 de 
janeiro e os classificados 
passarão por uma triagem 
social, feita por profissio-
nais do Departamento de 
Assistência Social da Prefei-
tura de Pindamonhangaba.

A avaliação será com-
posta por questões objeti-
vas de português, matemá-
tica, conhecimentos gerais e 
atualidades.

MarCos ViNíCio CuBa

Todos os beneficiados com bol-
sas de estudo de curso superior 
deverão fazer a renovação. O 

prazo para efetuar esta etapa será en-
tre  6 e 10 de janeiro. Ao todo, são 
150 estudantes contemplados com 
bolsas de 100% do valor do curso. 
Quem não efetuar a renovação terá  o 
benefício suspenso. 

A Prefeitura de Pindamonhanga-

ba está convocando estes alunos para 
procurarem o Departamento de Assis-
tência Social, localizado na rua Eucli-
des Figueiredo, 94, Alto Cardoso, das 
8  às 11h30 e das 13h30 às 17 horas. 

Para fazer a renovação solicita-se 
que o estudante apresente compro-
vante de residência, atual, de renda – 
demonstre que permanece em núcleo 
familiar com renda de até R$ 624,10 
e cópia das seguintes páginas da Car-

teira de Trabalho: a de identificação 
com a foto, o verso e a de contrato de 
trabalho. 

Conforme o edital publicado no 
dia 20 de dezembro, o estudante per-
derá o direito à renovação de matri-
cula quando deixar de se matricular; 
houver irregularidade na matrícula; 
ter sido reprovado; não atingir 75% 
da frequência escolar ou estiver com 
dependência de disciplina. 

Renovação de bolsas de estudo começa  segunda-feira

MarCos ViNíCio CuBa
De acordo com a Consti-

tuição Federal, todo indiví-
duo tem direito à vida, no en-
tanto, para garantir que todos 
sejam protegidos é essencial 
sermos cidadãos e olharmos 
sempre ao nosso redor, di-
cas simples do dia a dia são 
capazes de evitar problemas 
com a dengue. O combate à 
dengue é um gesto de cida-
dania.

Em Pindamonhangaba, 
a Prefeitura realiza ações 
constantes para conscien-
tizar a população sobre os 
riscos que o Aedes aegypti 
causa à saúde. Profissionais 
da Secretaria de Saúde do 
município realizam visitas 
de casa em casa para visto-
riar os quintais e fazer reco-
mendações aos moradores. 

Segundo projeções do 
Ministério da Saúde, Pinda-
monhangaba poderá ter mais 
de 20 mil casos notificados 
de dengue; deste número, 
aproximadamente 6.282 po-
dem ser confirmados. 

A cidade conta, atual-
mente, com 157 mil ha-
bitantes e de acordo com 
pesquisas elaboradas pela 
Secretaria de Saúde muni-
cipal, os principais criadou-
ros do mosquito são pratos 
de plantas e ralos externos, 
seguido de pneus em borra-
charias e materiais reciclá-
veis descobertos. 

Em 2013, a cidade re-

gistrou 2.504 notificações, 
onde 1.790 foram descarta-
das, 120 casos importados e 
594 autóctones. Para 2014, 
a intenção é que os regis-
tros sejam menores, pois a 
prefeitura conta com a par-
ticipação da população para 
vencer a dengue nesta luta 
pela vida.

Avaliação será no Colégio Dr. João Romeiro, domingo

Divulgação

Maria FerNaNda MuNhoz
Atendendo às solicitações 

dos moradores, a equipe da 
Subprefeitura de Moreira Cé-
sar está realizando o serviço 
de retificação de guias e sarje-
tas na avenida José Monteiro 
Romão, no bairro Mantiquei-
ra. A ação se faz necessária 
devido ao acúmulo de águas 

de chuvas em frente às resi-
dências daquele trecho. 

A equipe da Subprefeitura 
começou os serviços no dia 
17 de dezembro e tem a pre-
visão de entregar a melhoria 
para os moradores já na pró-
xima semana. No total, estão 
sendo realizados 40 metros 
lineares de retificação. 

Serviço deve ser finalizado na próxima semana

Divulgação

Ao lado, o mosquito 
Aedes aegypti, 

transmissor da dengue. 
Moradores devem 

vistoriar seus quintais, 
eliminando possíveis 

criadouros do mosquito, 
como pneus e calhas

Divulgação

Divulgação

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

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
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Vereador Fel ipe 
César - FC

O vereador Felipe César – FC
deseja um Próspero Ano Novo 

a toda a população Pindamonhangabense

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

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

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

O Vereador Janio Ar-
dito Lerario (PSDB) faz 
um balanço do primeiro 
ano do seu 7º mandato e 
agradece a Administra-
ção Municipal pelos pedi-
dos atendidos ao longo de 
2013. Para o parlamentar, 
é de extrema importância 
essa ligação com a popu-
lação, afinal o Legislativo 
representa um canal com 
a sociedade. 

“Os munícipes fazem 
suas reivindicações, e nós 
elaboramos os projetos, 
indicações, enfim, tudo 
que é de competência do 
Legislativo, e cobramos 
a atenção do Prefeito; e isso tem 
dado bons resultados”, destacou.

De acordo com o vereador, 
assim como é importante pedir, 
também é importante agradecer. 
Janio explicou que, entre as 
reivindicações atendidas, estão: 
colocação de lombadas; pinturas 
de sinalização de solo; instala-
ção de semáforos em diferentes 
pontos da cidade; operação ta-
pa-buracos, entre outras coisas.

Segundo o vereador, os pedi-
dos atendidos visam trazer segu-
rança e bem estar a população. 
“Estes buracos vem causando 
danos nos veículos, sem contar 
dos riscos aos motociclistas e 
pedestres”, enfatizou.

Escola COIN
Uma importante solicitação 

do vereador Janio que foi aten-
dida pela Administração Muni-
cipal foi a lombada em frente 
a Escola COIN. “Nós fizemos 
a indicação à Administração, 

Vereador Janio agradece a 
Administração Municipal pelos 
pedidos atendidos em 2013

O vereadOr apresentOu diversas 
reivindicações cOm O intuitO de prOmOver 

a segurança e O bem estar da pOpulaçãO

em nome dos moradores, pro-
fessores e pais de alunos, que 
entenderam a gravidade e a falta 
de segurança neste local devido 
ao grande movimento, principal-
mente nos horários de entrada e 
saída dos alunos na escola. 

Sabesp
Janio também agradece a es-

tatal governamental Sabesp que 
atendeu todas as solicitações. “É 
muito importante para nós que 
ocupamos um cargo público, 
receber uma atenção como esta 
que a Sabesp nos oferece, uma 
vez que nossos pedidos, por 
pequeno que seja, são em favor  
de nossa população, visando 
melhorar a qualidade de vida e 
contribuir com a segurança de 
todos; agradeço a atenção e o 
pronto atendimento da Sabesp”, 
acrescentou o vereador Janio 
Ardito Lerario.

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

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

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

Na sessão do dia 16 de de-
zembro, foi aprovado, por una-
nimidade, o Projeto de Lei, de 
autoria do vereador Dr. Marcos 
Aurélio (PR), que “Estabelece 
diretrizes a serem observadas na 
formulação da Política Munici-
pal de Atendimento às Pessoas 
com Transtorno Invasivo do De-
senvolvimento – AUTISMO”.

O Autismo é um termo geral 
utilizado para descrever um gru-
po de transtornos de desenvol-
vimento do cérebro, conhecido 
como “Transtornos do Espectro 
Autista” (TEA). Os “TEA” são 
um conjunto de manifestações 
que afetam o funcionamento 
social, a capacidade de comuni-
cação, implicam em um padrão 
restrito de comportamento e 
geralmente vem acompanhado 
de deficiência intelectual. Em 
comum, as pessoas que fazem 
parte dos “TEA” apresentam 
dificuldades em entender as 
regras de convívio social, a 
comunicação não verbal, a in-
tencionalidade do outro e o que 
os outros esperam dela. 

O diagnóstico do Autismo 
baseia-se na história de vida 
do paciente, no comportamento 
observado em diversas situações 
e em testes educacionais e psi-
cológicos. Como os sintomas 
do Autismo variam, as vias 
para a obtenção do diagnóstico 
também variam. Em algumas 
crianças são identificados atra-
sos no desenvolvimento antes 
delas serem diagnosticadas com 
Autismo e assim podem receber 
intervenção precoce ou serviços 
de educação especial.

A implantação da Lei, se-
gundo o Dr. Marcos Aurélio “é 
importante porque, quanto mais 
cedo for feito o diagnóstico, 

Projeto sobre o Autismo 
do Dr. Marcos Aurélio é 
aprovado por unanimidade

menores serão os prejuízos para 
o desenvolvimento do autista 
e, com a realização de um tra-
tamento adequado, a qualidade 
de vida da pessoa com Autismo 
será muito melhor”.

Dr. Marcos Aurélio
deseja Boas Festas 
a toda população
O vereador Dr. Marcos Au-

rélio, agradece toda a população 
de Pindamonhangaba pelo apoio 
recebido durante todo o ano 
de 2013.Este primeiro ano do 
segundo mandato do edil teve, 
como foco principal, a luta pela 
melhoria da saúde dos muníci-
pes e importantes reivindicações 
como a construção do Pronto 
Socorro Infantil, a construção da 
Creche do Idoso e a contratação 
de mais médicos e psicólogos. 
“A saúde da população é, cada 
vez mais, a minha prioridade, 
e continuaremos batalhando 
para que todos de Pinda tenham 
uma melhor qualidade de vida”, 
enfatizou o Dr. Marcos Aurélio.

“Minha família, minha 
equipe de assessores e eu, dese-
jamos à todos Boas Festas e um 
Ano Novo de muitas realizações 
e prosperidade!”

Vereador dr. marCos aurél io

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

Na última sessão ordinária 
do ano, o vereador Professor 
Eric (PR)  homenageou o jo-
vem João Gabriel das Chagas 
Pedroso Bento que conquistou 
o título de campeão brasileiro 
de atletismo, em Belém, no 
estado do Pará. “Esse jovem 
competidor do atletismo de-
monstrou a importância do 
esporte na vida de uma pessoa. 
A persistência é o caminho do 
êxito!”, ressaltou o vereador. 

Na leitura da biografia de 
João Gabriel, o Professor Eric 
enalteceu os resultados do 
jovem atleta. “João Gabriel 
já obteve a segunda melhor 
marca no Brasil e o nono me-
lhor tempo do mundo em sua 
categoria. Ele é aluno da E.E. 
Deputado Claro César  (DCC) 
no Distrito de Moreira, sendo 

Vereador Professor 
Eric homenageia o 
campeão João Gabriel
adOlescente fOi campeãO naciOnal de atletismO

e é mOtivO de OrgulhO para pindamOnhangaba

ótimo aluno.  João Gabriel é 
motivo de orgulho para nossa 
cidade e deve ser considerado 
exemplo e referência para os 
nossos jovens”, declarou o 
vereador Professor Eric.

Mensagem
de Boas Festas 
Com o espírito natalino 

nos envolvendo, dirijo-me à 
todos os amigos, colabora-
dores, eleitores e cidadãos, 
profissionais da imprensa, 
twitteiros e blogueiros, que 
nos acompanham, apoiam 
e divulgam nosso trabalho. 
Quero desejar a todos um 
excelente 2014 e que o Ano  
Novo traga prosperidade, 
saúde e sucesso. São os meus 
sinceros votos à todos, em 
especial, ao meu querido povo 
Pindamonhangabense!

O vereador José Carlos Gomes – Cal 
(PTB) iniciou o mandato em 2013, e com o 
apoio do Presidente da Câmara, vereador 
Ricardo Piorino, fez a devolução do saldo 
de 2012 da Câmara no valor correspon-
dente a R$ 589.869,31 para a Prefeitura. 
Os recursos possibilitaram a compra de 
mais uma viatura com equipamentos 
de resgate para o Corpo de Bombeiros. 
Outros pedidos atendidos foram:

- recapeamento da Alameda das 
Grevilleas no Ipê I e trechos das avenidas 
Dr. Adhemar César Ribeiro e Dr. José 
Monteiro Machado César;

- realização do Carnaval em Moreira 
César;

- instalação de lombadas na SP-62 – 
Rodovia Vereador Abel Fábricio Dias, nas 
entradas da Vila São Benedito;

- recapeamento asfáltico e gale-
rias das ruas e avenidas do Parque das 
Palmeiras;

- obras de ampliação do Sistema de 
Reservação e Distribuição de água da 
Sabesp no Araretama;

- programa de recuperação de calça-
das em toda a cidade;

- emenda do Deputado Arnaldo Faria 
de Sá para construção da quadra polies-
portiva na REMEFI José Gonçalves da 
Silva - seu Juquinha e também a verba 
de R$ 250.000.00 para revitalização do 
piso da praça Monsenhor Marcondes;

- comemoração da Semana Maz-
zaropi;

- iluminação da ciclovia da avenida 
Adhemar César Riberio, em Moreira 
César;

- homenagem aos Vicentinos;
- instalação do Booster no loteamento 

Ramos;
- asfaltamento das ruas do Feital;
- construção da Escola Municipal do 

bairro Morumbi;
- construção de galeria na rua Be-

nedito Galvão de Castro até o prédio da 
CDHU, no bairro Azeredo;

- recapeamento da Rodovia Enge-
nheiro Luiz Dumont Villares;

- duplicação da Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso;

- iluminação da passarela entre os 
bairros Pasin e Mantiqueira;

- incentivo e apoio ao projeto Social 
Grêmio União;

- diplomação e homenagem à Di-
retoria do Grêmio Estudantil da Escola 
Municipal Padre Zezinho;

- cbra de troca de solo e recapea-
mento do asfalto no pedágio municipal 
que necessita melhorar o asfalto;

- aprovação do projeto da Atividade 
Delegada;

- cobrança para o término e funcio-

Em nome da população, 
vereador Cal agradece 
pedidos atendidos em 2013

namento da UBS do Ipê II;
- definação de local e agilização 

do funcionamento do Poupatempo em 
nossa cidade;

- cobrança na agilização do início 
da obra de duplicação Rodovia Manoel 
César Ribeiro;

- construção da praça Nilson de 
Oliveira Júnior – Bully no bairro Jardim 
Azeredo;

- readequação do sistema de Dre-
nagem na SP-62 – Rodovia Vereador 
Abel Fabrício Dias, entre a Vila São 
José e o Ipê II;

- apoio para os funcionários da 
Nobrecel pela liberação da cooperativa 
que começou a funcionar no dia 13 de 
dezembro de 2013;

- linha de ônibus integrada para o 
Shopping Pátio Pinda, de Moreira César 
e da zona Leste;

- implantação da linha da ônibus no 
Shangri-la;

- comemoração em homenagem a 
Semana Nacional da Família;

- participação nas reuniões para me-
lhorar a segurança no Distrito de Moreira 
César e toda cidade;

- cobrança na agilização da cons-
trução da Delegacia em Moreira César.

- reabertura do Balneário “Reino das 
Águas Clara”, Piracuama;

- solicitou anistia de juros e multas 
do IPTU atrasado;

- colocação de enfeites e iluminação 
de Natal em Moreira César;

O vereador Cal agradece ao Go-
vernador Geraldo Alckmim (PSDB), 
ao deputado federal Arnaldo Faria de 
Sá (PTB) e deputado estadual Campos 
Machado (PTB), ao Prefeito Vito Ardito 
Lerario (PSDB) e todos os funcionários 
pelo empenho e dedicação em atender 
suas reivindicações em prol da popula-
ção durante o ano de 2013 e esperamos 
conseguir muito mais em 2014.

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

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

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

Na última sessão de 2013, rea-
lizada nesta segunda-feira, dia 16, o 
vereador Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão (PPS) solicitou – por meio 
de requerimentos verbais - ao Execu-
tivo que adote providências urgentes 
para realizar vistoria, através do 
Departamento da Vigilância Sanitá-
ria, na Santa Casa de Misericórdia 
de Pindamonhangaba e reiterou o 
requerimento nº 2.683/2013, pedindo 
vistoria também no Pronto-Socorro.

O vereador havia protocolado o 
requerimento nº 2638/2013 no dia 
14 de outubro, solicitando a visto-
ria para o PS, devido às inúmeras 
reclamações do péssimo estado dos 
banheiros, das pinturas defasadas 
e de equipamentos enferrujados. 
Porém, este requerimento ainda 
não havia sido atendido pelo órgão 
responsável.

Agora, após receber nova de-
núncia de uma munícipe, que relata 
diversas irregularidades na Clínica 
Médica da Santa Casa, entre elas, o 
atendimento desumano; as péssimas 
condições de higiene do local com 
odor insuportável de fezes, urinas; a 
falta de ventilação; a falta de limpeza 
dos banheiros com sanitários sujos, 
entupidos, lençóis usados jogados 
no chão; paredes dos banheiros com 
limos, metais dos banheiros (barras 

Magrão pede urgência para 
vistoria da Vigilância Sanitária 
na Santa Casa e Pronto-Socorro

preOcupadO cOm a situaçãO anOrmal,
vereadOr requereu, na última sessãO de 2013, 

rigOrOsa fiscalizaçãO nestes dOis órgãOs da saúde

de apoio) enferrujados e etc, o verea-
dor fez uso da Tribuna e reivindicou 
urgência na vistoria da Vigilância 
Sanitária, que seja feita dentro do 
prazo regimental, que é de 15 dias.

“Está havendo descaso com 
os munícipes que necessitam do 
atendimento da Santa Casa via SUS, 
principalmente os que pleiteiam vaga 
na UTI. Cabe à Vigilância Sanitária 
a fiscalização dos estabelecimentos 
hospitalares, a fim de que seja ga-
rantida a preservação da limpeza e 
da higiene desses locais, evitando 
a proliferação de doenças. Vamos 
aguardar a vistoria e os relatórios 
para tomarmos as medidas cabíveis”, 
conclui o vereador Magrão.

lençol Jogado no Chão suJo 
de Fezes e urina

Vaso sanitario e p iso suJos, 
l ixe ira transbordando l ixo

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) é o autor do 
Projeto de Lei 136/2013, que 
estabelece que o PROCON de 
Pindamonhangaba, divulgue 
e disponibilize para conhe-
cimento dos consumidores, a 
lista dos 10 estabelecimentos 
com maior número de re-
clamações, do município de 
Pindamonhangaba. De acordo 
com o projeto, esta lista deverá 
ser atualizada mensalmente, 
de modo que o consumidor 
saiba quais empresas não 
estão cumprindo o Código 
do Consumidor, sendo que a 
divulgação desta relação fará 
com que as empresas tenham 
uma atenção maior com rela-
ção ao trato com seus clientes.

Segundo anel viário
O vereador Felipe César 

– FC reitera ao Executivo a 
contratação de uma empresa 
especializada para realizar 
estudos visando a construção 
do segundo anel viário em 
Pindamonhangaba. O verea-
dor alega que tendo em 
vista o crescimento do 
município nos últimos 
anos e o fluxo de veícu-
los, há necessidade de 
novas rotas alternativas 
para o contorno e o 
acesso da cidade.

Como este estudo 
e a obra demandam 

Felipe César – FC pede a 
publicação dos estabelecimentos 
com mais reclamações no Procon

muito tempo, o vereador 
Felipe César – FC, prevendo 
esta necessidade num futuro 
próximo, pede ao prefeito que 
se inicie as tratativas o quanto 
antes, visando o segundo anel 
viário em Pindamonhangaba.

Restaurante para
funcionários municipais
O vereador Felipe César 

– FC enviou a Indicação 
1183/2013, solicitando ao 
prefeito estudos visando 
a implantação de um res-
taurante municipal para os 
servidores da administração 
direta, fundacional e da Câ-
mara de Vereadores de Pin-
damonhangaba, nos mesmos 
moldes do que foi implanta-
do na cidade de Osasco. De 
acordo com o vereador, este 
restaurante vai proporcio-
nar ao funcionário público 
municipal uma alimentação 
mais regrada, com melhores 
valores nutricionais, e mais 
qualidade de vida.

Vereador Cal
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VereAdor toninho 
dA FArmáCiA

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

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

O vereador Professor Osval-
do Macedo Negrão (PMDB) faz 
uma análise de seu primeiro ano 
de mandato como Vereador no 
município de Pindamonhanga-
ba, e se mostra feliz pelo trabalho 
realizado em 2013, e ressalta que 
vai continuar lutando e traba-
lhando para defender os direitos 
da população, para que todos 
os munícipes de nossa cidade 
possam saber o real papel de um 
legislador dentro da Câmara de 
Vereadores.

Dentre suas conquistas 
estão:

- A construção do CAT – 
SESI e a aprovação do Projeto 
de Lei que autoriza o Executivo 
a realizar doação de área, com 
encargos para o SESI - Serviço 
Social da Indústria, que conta 
com uma formação continuada 
dos profissionais da educação 
e um conteúdo mais amplo e 
diversificado junto aos alunos.

- Aprovação da emenda 
modificativa ao Projeto de 
Lei nº 23/2013 que autorizou 
a concessão de bolsas para o 
Ensino Superior presencial e a 
distancia, para alunos residentes 

Professor Osvaldo 
faz um balanço do seu 
primeiro ano de mandato

em Pindamonhangaba.
- Foi um dos autores do 

Projeto de Indicação 15/2013 
que dispõe sobre a criação de 
Projeto de Escola de Excelência 
Esportiva, que foi enviado ao 
executivo no dia 16/10/2013.

- Foi membro da mesa jul-
gadora que escolheu o cardápio 
da Alimentação Escolar dentro 
do nosso município.

- Presidiu a Sessão em co-
memoração à Semana de Mo-
bilização Social pela Educação 
no dia 16//09/2013

-  A construção das Galerias 
de Águas Pluviais do bairro 
Marieta Azeredo, que através 
do requerimento nº 137/2013 
e de diversas visitas ao subpre-
feito de Moreira César Manoel 
Pereira Santos, rapidamente se 
prontificou em realizar as obras 
no bairro.

- A solução para as enchentes 
ocorridas no bairro do Carango-
la, com a construção de uma vál-
vula de retenção, a interligação 
das galerias e a ampliação das 
bocas de lobo e ramais.

- Recapeamento de toda ex-
tensão da avenida Luiz Dumond 
Villares, através do requerimen-
to 679/2013.

- Calçamento em toda a 
extensão da avenida Dr. Nélson 
Guaragna, no anel viário próxi-
mo ao Tenda.

- Regularização do Pedágio 
da SP-62 que liga Pindamo-
nhangaba ao distrito de Moreira 
César, Dentre muitos outros.

O professor Osvaldo Ma-
cedo Negrão ressaltou que os 
trabalhos continuarão e conta 
com a colaboração de toda a po-
pulação para juntos realizarem 
a fiscalização do Poder Público 
de nossa cidade.

VereAdor proFessor osVAldo

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) fez um balanço extrema-
mente positivo do seu primeiro 
ano na Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba. Em um ano, 
registrou mais de oitocentas propo-
sições, com doze Projetos de Leis, 
onde procurou atender à população 
do município, atuando nas áreas 
onde Pindamonhangaba apresenta 
os maiores problemas, inclusive 
criando a Frente Parlamentar em 
Defesa da Vida e da Família.

Como presidente da Comissão de 
Finanças, o parlamentar teve apro-
vado o Projeto de Lei que determina 
o envio trimestral de relatórios da 
gestão do transporte. Outro projeto 
aprovado proíbe a inauguração de 
obras públicas incompletas ou que 
não estejam em condição de aten-
dimento.

Na área da saúde, Roderley 
Miotto teve aprovado Lei que dispõe 
sobre a fixação da lista de medica-
mentos disponíveis para entrega na 
Rede Municipal de Saúde, faltando 
apenas o crivo do prefeito. Outros 
projetos em tramitação tratam do 
prazo para remarcação de consultas 
e condições de marcação diferen-
ciadas para idosos e portadores de 
necessidades especiais.

Preocupado com a se-
gurança e na luta contra as 
drogas, o edil destinou mais 
R$ 350 mil para a atividade 
delegada com uma emenda ao 
orçamento de 2014, aprovada 
por unanimidade na Câmara. 
Também apresentou projetos 
para a divulgação do Disque 
Denúncia – 181 nos veículos 
do Sistema de Transporte Co-

Vereador Roderley 
Miotto comemora o seu 
primeiro ano de conquistas

letivo e para a exibição obrigatória 
de vídeos educativos antidrogas em 
shows e eventos culturais. O mais 
recente projeto do vereador, sancio-
nado pelo Prefeito, obriga as agências 
bancárias a bloquearem a visão do 
atendimento nos caixas, para evitar 
os olheiros e as dicas para o crime 
da “saidinha de banco”.

Participativo no dia a dia da 
comunidade, o vereador Roderley 
Miotto também luta para trazer para 
Pindamonhangaba o restaurante 
Bom Prato. Também teve uma parti-
cipação ativa na conquista do Poupa 
Tempo e da casa de recuperação para 
dependentes químicos, que se encon-
tram em processo de implantação. 

“Estou certo que 2013 foi um ano 
positivo, pois trabalhei para atender 
às necessidades do povo pindense, 
fortalecendo parcerias para trazer 
conquistas e ouvindo a população. 
Fico feliz por ter estabelecido um 
diálogo com os munícipes, que nos 
cobram diariamente e nos fazem 
manter o foco. Esse ano foi marca-
do pela dedicação e pela constante 
renovação das nossas metas e obje-
tivos. Espero que 2014 seja um ano 
de muito trabalho e mais desafios”, 
enfatiza Roderley Miotto.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhanga-
ba informa que desde o dia 21 de dezembro se 
encontra em período de Recesso Parlamentar, 
retomando os trabalhos com a 1ª Sessão Ordinária 
do ano de 2014  no dia 27 de janeiro, às 18 horas.

Se faz importante ressaltar que os trabalhos 
do Legislativo,  Administrativo, Gabinetes e fun-
cionamento da Casa de Leis permanecem normal 
durante o mês de janeiro.

Os vereadores e servidores da 
Câmara desejam a toda a população
 um novo ano de muitas realizações! 

Feliz 2014!

Comunicado 
de Fim de Ano

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP
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VereAdor riCArdo piorino
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Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

VereAdor mArtim CesAr

O vereador Martim Cesar 
(DEM) comunica 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/2013 
a março/2014.  “O munícipe 
deverá se dirigir à Prefeitura 
munido dos documentos ori-
ginais e cópias do RG, CPF, e 

Martim Cesar alerta 
sobre prazo para anistia 
de multas e juros de IPTU

o carnê de IPTU. O desconto 
e a anistia de multas e juros 
variam de acordo com uma 
tabela que leva em conside-
ração o débito e a forma que 
será efetuado o pagamento do 
mesmo, podendo em alguns 
casos chegar a até 95%, em 
outro, o contribuinte poderá 
quitar o valor em até 30 par-
celas”, alerta Martim Cesar.

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) através de 
uma parceria firmada com o 
Deputado Federal João Dado 
viabilizou a disponibilização 
de uma emenda para ser uti-
lizada na obra de cobertura e 
ampliação da quadra espor-
tiva localizada no bairro do 

Toninho da Farmácia luta 
por cobertura da quadra
de esportes do Bosque

tiva será importantíssima 
para as crianças e jovens da 
região. Com esta cobertura e 
melhorias, tenho certeza que 
nossos jovens passarão a pra-
ticar mais esportes, trazendo 
muitos benefícios a saúde 
de todos”, disse o vereador 
Toninho da Farmácia.

Bosque. O valor destinado 
pelo Ministério do Esporte é 
de R$ 250 mil para cobertura 
e melhorias no local.

A cobertura de quadras 
poliesportivas busca me-
lhorar a qualidade de vida 
dos cidadãos, oferecendo 
uma infraestrutura adequada 
e segura para a prática de 
esportes.

“Esta quadra poliespor-

2014
“Nesta primeira edição 

do ano, gostaria de reiterar 
meu compromisso de conti-
nuar lutando por melhorias 
para todos os cidadãos de 
nossa cidade, com muita 
união e trabalho, tenho cer-
teza que conseguiremos me-
lhorar muito nossa cidade”, 
destaca o vereador Toninho 
da Farmácia. 
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Durante esta semana, o 
Presidente da Câmara de 
Vereadores, Ricardo Piorino 
(PDT), encaminhou ofício 
ao Diretor do Departamento 
de Trânsito (DEPTRAN) da 
Prefeitura Municipal de Pin-
damonhangaba, solicitando 
em caráter de urgência, um 
planejamento, visando uma 
fiscalização séria para acabar 
e inibir o transporte clandes-
tino na cidade.

Segundo o vereador, há 
inúmeros veículos irregula-
res fazendo o transporte da 
população, sendo que vários 
deles em péssimas condições 
de uso, o que representa um 

Ricardo Piorino apresenta 
solicitação ao DEPTRAN
“Estamos solicitando uma fiscalização 

séria E planEjada”
risco constante aos usuários, 
sem falar da ilegalidade que 
estão cometendo. 

“Enviamos o documento 
e estaremos aguardando uma 
postura eficaz da Adminis-
tração”, pontuou o vereador. 

bairro a bairro
Durante o recesso parla-

mentar, que vai até o próximo 
dia 27, Piorino está percor-
rendo os bairros da cidade, 
juntamente com sua equi-
pe de trabalho, realizando 
reuniões com as lideranças 
comunitárias e colhendo as 
principais reivindicações 
que serão apresentadas ao 
Poder Executivo.



12
Pindamonhangaba, sexta-feira, 3 de janeiro de 2014

Esportes Tribuna do Norte 

Marcos Vinício Cuba

André Nascimento

Secretaria de Esportes conta 
com transporte próprioMARCOS VINÍCIO CUBA

Pindamonhangaba foi 
representada no primeiro 
workshop sobre o Centro de 
Iniciação Esportiva realiza-
do em Brasília/DF. O muni-
cípio foi contemplado com 
o complexo no dia 10 de de-
zembro, quando o ministro 
do Esporte, Aldo Rebelo, di-
vulgou as cidades que rece-
berão esta infraestrutura que 
integra o PAC 2 - Progra-
ma de Aceleração do Cresci-
mento.

O secretário de Esportes 
de Pindamonhangaba enfa-
tiza que o evento foi muito 
bem organizado e proveitoso 
para todos os participantes, 
pois, foi possível sanar to-
das as dúvidas relacionadas 
à gestão deste equipamento 
esportivo e sobre os projetos 
de construção do prédio.

O novo espaço para a prá-
tica esportiva contará com 
um ginásio poliesportivo 
com medidas ofi ciais, arqui-
bancadas móveis, quadras 

transversais, para atender 
o maior número de atletas, 
além de contar com pista de 
atletismo para treinamento 
de todas as modalidades. De 
acordo com as informações 
do secretário de Esportes, a 
intenção é ampliar o atendi-
mento na Iniciação Esportiva 
desde as categorias de base, 
até a melhor idade, porque o 
projeto visa revelar talentos 
para as Olimpíadas de 2016.

Segundo informações da 
Secretaria de Planejamen-
to da Prefeitura, a partir do 
dia 20 de janeiro estará dis-
ponibilizado o projeto no si-
te do Ministério do Esporte. 
Os municípios poderão fazer 
adequações, sendo que estas 
deverão ser custeadas pelo 
próprio município, no entan-
to, toda a verba para a cons-
trução, somando R$ 700 mil, 
será encaminhada pelo Go-
verno Federal. O prédio de-
verá ser construído em um 
prazo de 210 dias - no bair-
ro do Crispim.

ANA CAMILA CAMPOS
Na manhã do último do-

mingo (29), os amantes do 
futebol apreciaram um show 
de bola no gramado pinden-
se. O volante da Seleção Bra-
sileira de futebol, Luiz Gusta-
vo, reuniu seus amigos para 
enfrentar, num amistoso, o 
campeão da Copa Guga (seu 
apelido): a Vila São José. A 
partida aconteceu no campo 
da Associação Atlética Ferro-
viária e reuniu mais de 2.000 
pessoas.

Antes do jogo principal 
foi realizada uma partida 
preliminar entre o time for-
mado por profi ssionais da 
imprensa e a vice-campeã  
do Cinquentão - a Afi zp.

O time da Afi zp teve boas 
chances de gol na primei-
ra etapa, mas o goleiro da 
imprensa, Luís Claudio, não 
estava deixando passar nada. 
Mesmo assim, conseguiram 
marcar um gol ainda no pri-
meiro tempo, saindo na frente 
com o jogador Miranda – ‘The 
Flash’. Quase no fi m do segun-
do tempo, a Afi zp marcou o se-
gundo gol, vencendo  por 2 x 0.

ARRECADAÇÃO

No evento benefi cente, cerca de 2.000 quilos de 
alimento arrecadados serão entregues a institui-
ções assistenciais do município.

O volante da seleção agradeceu a presença de todos, 
espectadores e participantes, e comentou sobre a alegria 
da realização do evento e sobre sua recepção na cidade.

“O principal objetivo é ajudar o próximo. Agradeço o 
carinho que me dão quando estou aqui. O jogo amistoso 
e espontâneo que levou meu nome vai ser um sucesso e 
espero que tenha continuidade. Sempre procuro realizar 
meus sonhos e esse é mais um que está se realizando”, 
enfatizou.

A realização da partida benefi cente teve o apoio de 
várias instituições de Pindamonhangaba, dentre elas, a 
Prefeitura.

Volante e amigos

Jogo benefi cente com Luiz Gustavo 
arrecada duas toneladas de alimentos

Depois de alguns minutos 
de espera, o público fi nal-
mente recebeu Luiz Gustavo 
e seus amigos em campo. 
Antes de iniciar a partida, o 
jogador entregou os troféus 
de campeão e vice-campeão 
(Real Esperança) da Copa 
Guga 2013.

Dentre os jogadores que 
compunham o time visitante, 
estavam Rubens Júnior (ex- 
Corinthians), Bruno Olivei-
ra - lateral do Palmeiras, o 
goleiro Everson, do Guará, 
e Luciano Henrique, do Tau-
baté.

O jogo foi disputado e 
equilibrado, mas começou 
com a maior posse de bola 
do time visitante. Entretanto, 
ainda no início do primeiro 

tempo, o goleiro Everson fez 
duas grandes defesas.

O time da Vila saiu na 
frente com um gol contra, 
quando o jogador adver-

sário tentou tirar a bola da 
área e acabou cometendo 
o erro. Na segunda metade 
do primeiro tempo, o time 
anfitrião veio mais ofen-

sivo e conseguiu marcar o 
segundo gol, só que dessa 
vez, com o jogador Patinho.

O adversário respondeu 
e carimbou a rede com o ca-
misa 8, Jardel, irmão de L. 
Gustavo, encerrando o pri-
meiro tempo em 2 a 1 para o 
Vila São José. O gol de em-
pate dos “Amigos do Guga” 
saiu logo nos primeiros 
minutos do segundo tem-
po. Entretanto, Gabriel, da 
Vila, marcou para o time da 
casa, novamente liderando 
o placar. A estrela da festa, 
o volante do Wolfsburg, não 
poderia fi car de fora e deixou 
sua marca registrada, fazen-
do o terceiro e último gol da 
partida, que terminou empa-
tada em 3 a 3.

MARCOS VINÍCIO CUBA
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba tem incen-
tivado a prática esportiva 
para todas as idades. O es-
porte é para todos, e com 
a fi losofi a de ter medalhis-
tas da casa representando 
o município, a administra-
ção municipal investe no 
esporte social.  

Para dar apoio e con-
forto aos atletas nascidos 
e revelados na cidade, a 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer da Pre-
feitura adquiriu dois mi-
cro-ônibus confortáveis e 
equipados com ar condi-
cionado (com 30 lugares), 
para transportar os compe-
tidores em eventos dentro 
e fora do município.

Governo libera centro 
esportivo para Pinda

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

André Nascimento

Meia atuou em função diferente da que atua no Wolfsburg e Seleção

Presidente Leo, do Real Esperança, recebe troféu de Luiz Gustavo

O meia com outros jogadores e amigos

Vila São José foi o campeão da Copa Guga

Novos veículos serão usados no transporte de atletas de Pindamonhangaba

Donativos serão entregues nos próximos dias


