Maria Fernanda Munhoz

Escolas abrem 480 vagas
no Morumbi e Cruz Pequena
Prefeitura de Pindamonhangaba está concluindo as obras da escola municipal do Morumbi, que devem ficar prontas ainda este
mês. Outro bairro beneficiado com unidade escolar é a Cruz Pequena,
e os serviços devem ser finalizados em maio. Com as duas escolas, a
Prefeitura abre mais 480 vagas para alunos.

Em Pinda,
Luana
Camarah
anuncia
novo álbum
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Galeria de
águas evita
enchentes no
Campo Alegre
A construção de uma nova
galeria de águas pluviais na avenida Antonio Pinheiro Júnior vai
evitar enchentes no local e nas
ruas próximas, no Campo Alegre,
beneficiando centenas de moradores e comerciantes do bairro.
Os trabalhos da Prefeitura na tu-
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bulação de 416 metros começam
pela rua Santa Maria, seguindo
pela Santo Antônio, até chegar
à avenida Antonio Pinheiro Júnior. A previsão da Secretaria de
Obras é concluir os serviços em
aproximadamente dois meses.
PÁGINA 3

Mais vagas de estacionamento na
“Major José dos Santos Moreira”
PÁGINA 3

Colônia de
férias nos
Salesianos

Prefeitura inicia perfuração de rua para instalação da nova tubulação de águas no Campo Alegre

Exames do ‘Novembro Azul’ são liberados

Os Salesianos promovem a
recreação férias para crianças e
adolescentes de seis a 14 anos
até o dia 17 de janeiro. A participação é gratuita e as inscrições
podem ser feitas até dia 9, das
13h30 às 14 horas.
PÁGINA 2

Quem participou da campanha "Novembro Azul", destinada à população masculina,
pode retirar os resultados dos exames no

Laboratório Municipal e agendar consulta
com os médicos nas unidades de saúde mais
próximas de suas casas.
PÁGINA 3
Marcos Vinício Cuba

Previsão do Tempo
TERÇA-FEIRA - 7/1
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
33ºC

Renovação de
bolsa termina
sexta-feira

Os 150 beneﬁciados com
bolsas de estudo de nível
superior da Prefeitura de
Pindamonhangaba devem renovar o cadastro até sexta-feira (10). Para atualizar a
documentação, o Departamento de Assistência Social
solicita que os estudantes
contemplados levem cópias
da Carteira de Trabalho – das
páginas de identiﬁcação, do
verso e dos contratos trabalhistas, do comprovante de
residência e de renda.

QUARTA-FEIRA - 8/1

PÁGINA 3

Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Inscrições
abertas para
informática
no Sindicato

19ºC
33ºC

QUINTA-FEIRA - 9/1
Pancadas de chuva
de curta duração
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

21ºC
34ºC

Após resultado da coleta de sangue, pacientes podem retirar exames e agendar consultas
FONTE:CPTEC INPE

PÁGINA 2

Pindamonhangaba - 2014

DIAS 6, 7 e 8 DE FEVEREIRO NA PRAÇA DO QUARTEL

INSCRIÇÕES

“Cida Novaes”

ATÉ 27 DE JANEIRO NO
DEPARTAMENTO DE CULTURA.

Venha participar!!!

MOVIMENTO CULTURAL
DE PINDAMONHANGABA

Secretaria de Educação,
Cultura e Turismo
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Editorial

Ambulantes podem se inscrever para trabalhar no carnaval

Todos estão
cansados de saber
Passadas as comemorações com Natal e Ano
Novo, chegou a hora de encarar a realidade. O ano
começa, de fato, e as contas batem à porta.
Não adianta reclamar nem dizer que não sabia, ou
que não esperava tanto. Tudo lamentação em vão.
Agora não basta colocar a mão na consciência, é momento de colocá-la no bolso.
Todos sabem que o início do ano é o pior momento
para as contas. Todos, aliás, estão cansados de saber.
Se houver queixa, é bom reﬂetir sobre os excessos
de ﬁnal de ano. Aqueles presentes, diversas compras,
várias prestações, prazos longos, juros até então considerados baixos.
Um estudo do IBGE - Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatísticas revelou que 85% dos brasileiros
conhecem as diﬁculdades da entrada de ano, porém
só 55% se preocupam com isso, e apenas 30% fazem
reservas econômicas
Resmungar que ‘está cheio de contas’ é uma das
frases mais ouvidas em janeiro. Pois é. Chegou a hora
da verdade.
Os carnês começam a vencer e alguns boletos
ainda estão por chegar. Em meio a tudo isso ainda
tem a compra de material escolar (que este ano tem
que ser antecipada, pois a maior parte das escolas
adiantou o calendário em virtude da Copa do Mundo),
o IPTU - Imposto Predial Territorial e Urbano (que em
Pindamonhangaba vencerá em março – justamente
para amenizar a situação do contribuinte), além de reajuste nos preços de escolas, academias, clubes, TV
por assinatura, e outras cobranças.
Para especialistas no setor de ﬁnanças, esse poderia se um bom momento para utilizar o 13º. Sim,
aquele salário ‘extra’ resolveria o problema de muita
gente se fosse bem empregado ou melhor administrado.
Choradeira não serve de nada. O melhor mesmo
é pagar. Empurrar com a barriga não resolve, apenas
transfere o problema e compromete outro ou outros
meses.
Ah, íamos nos esquecendo... para quem tem veículo com placa ﬁnal 1, a primeira parcela ou cota única do IPVA – Imposto Sobre Propriedade de Veículo
Automotor, que vem junto com o seguro obrigatório,
vence na sexta-feira, dia 10.

Bolsa Família
Quem é beneﬁciário do programa Bolsa Família poderá sacar
os recursos relativos a janeiro,
entre os dias 20 e 31 deste mês.
De acordo com calendário deﬁnido
pelo MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
e a Caixa Econômica Federal para
o ano de 2014, o benefício será
pago nos últimos 10 dias úteis de
cada mês.
Para saber em que dia sacar
seu dinheiro, a família deve observar qual é o último algarismo
do Número de Identificação So-

cial impresso no cartão. Aquelas
com cartões terminados em 1 recebem no primeiro dia do calendário de pagamento; com cartões
terminados em 2, no segundo
dia, e assim por diante. Para tirar dúvidas sobre o pagamento
do benefício, as famílias podem
ligar para a Central de Relacionamento do MDS, por meio do número 0800 707 2003. O cartão do
Bolsa Família é intransferível e o
ministério recomenda que a senha
seja de conhecimento apenas do
responsável familiar.

Datas Comemorativas
VEJA AS DATAS QUE SE COMEMORAM HOJE,
7 DE JANEIRO, E NOS PRÓXIMOS DIAS
7/1 - Dia da Liberdade de Cultos , Dia de São Luciano.
8/1 - Dia do Fotógrafo e da Fotograﬁa, Dia de São Apolinário.
9/1 - Dia do Astronauta, Dia de Santo Adriano, Dia do Fico.
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Os ambulantes que desejarem participar das próximas festividades do município poderão se
inscrever de 13 a 31 de janeiro no
Departamento de Arrecadação da
Prefeitura de Pindamonhangaba.
Estão abertas inscrições para o
Concurso de Marchinhas, que será
realizado de 6 a 9 de fevereiro no
Largo do Quartel, e para a Folia de
Carnaval em Pindamonhangaba,
que acontecerá de 1º a 4 de março.
Para se inscrever é preciso
que o ambulante cadastrado seja
morador de Pindamonhangaba, e
apresente comprovante de residência. Além disso, no ato da inscrição, é preciso estar munido de
cópia do RG e do CPF.
O cadastramento é realizado
no Departamento de Arrecadação,
localizado no prédio do Executivo,
que ﬁca na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso,1.400, centro.
É importante lembrar que o
ambulante que comercializar bebida alcoólica poderá vender somente cerveja (em lata) e para maiores
de 18 anos - mediante identiﬁcação.
A entrega de alvarás dos ambulantes que trabalharão no Concurso de Marchinhas será de 3 a 6
de fevereiro; já para os ambulantes
cadastrados para trabalhar no carnaval, os alvarás serão entregues
de 24 a 28 de fevereiro.

Célia Lima

Carnaval organizado pela Prefeitura tem atrações para pessoas de todas as idades

Resultado do processo seletivo será dia 14
Os cursos técnicos são
excelentes estratégias de
qualificação profissional para
garantir o espaço no mercado
de trabalho. Focados em conseguir uma vaga, dezenas de
jovens participaram do processo seletivo de bolsas da Pre-

feitura de Pindamonhangaba.
Os aprovados irão frequentar os cursos técnicos em Administração e Segurança do
Trabalho. A prova foi realizada
na manhã do domingo (5) e os
resultados do processo serão
divulgados no dia 14.

Pinda prepara o 1º Encontro de Carros Antigos
Caat

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de
Educação, Cultura e Turismo, Departamento de Turismo, está organizando o 1º Encontro de Carros
Antigos da cidade. O evento tem
parceria do Caat - Carros Antigos
Associação de Taubaté - e será realizado no dia 26 de janeiro, das 10
às 16 horas, no Largo do Quartel
(praça Padre João de Faria Fialho). A entrada será gratuita.
Na segunda quinzena de dezembro, os representantes do Caat
se reuniram com os responsáveis
pelo Departamento de Turismo da
Prefeitura para o planejamento do
evento.

Curso de
sobremesas
para o verão
Durante o mês de janeiro, o
Spani Atacadista realiza um curso
de culinária com receitas de sobremesas especiais para os clientes
se refrescarem nas altas temperaturas do verão.
O curso será ministrado pela
culinarista Valquíria Silva, que vai
ensinar receitas como o Flan de
Limão com Mousse de Maracujá,
Manjar com Calda de Morango e
Torta Gelada de Abacaxi.
Os interessados podem se inscrever no Balcão de Atendimento
da loja, através da doação de um
quilo de alimento não perecível.

Os participantes responderam
questões objetivas de atualidades, conhecimentos gerais, língua
portuguesa e matemática.
Os classiﬁcados passarão
por uma triagem social, feita por
proﬁssionais do Departamento de
Assistência Social da Prefeitura.

Recreação
de férias

O Liceu Coração de Jesus (Salesianos) promove uma recreação
de férias para crianças e adolescentes de seis a 14 anos. O evento
acontece de 6 a 17 de janeiro, das
13h30 às 16h30. A participação é
gratuita e as inscrições podem ser
feitas até 9 de janeiro, das 13h30 às
14 horas. É preciso levar uma cópia
do RG ou certidão de nascimento e
comprovante de residência. A entrada será pelo portão da quadra esportiva dos Salesianos. Os organizadores ainda solicitam que, se possível,
os participantes levem 10 latinhas de
alumínio para reciclagem.

“Pega Tudo” em M. César
O “Pega Tudo” tem continuidade em 2014. No Distrito de Moreira
César, a Subprefeitura preparou
a seguinte programação para janeiro: de 6 a 10 - Karina/Ramos/
São Vicente; de 13 a 17 - Moreira César/Padre Rodolfo; de 20 a

24 - Azeredo/Marieta Azeredo.
Neste período, os moradores
deverão depositar o entulho de
seu quintal nas calçadas, na data
correta referente ao seu bairro,
para que a equipe da Subprefeitura
faça a retirada.

Baile
beneﬁcente

No sábado (11), será realizado o baile beneﬁcente ‘Mares do
Sul’, em prol da Casa de Apoio Sol
Nascente e projeto social Fuxique.
O evento é organizado por Sandra
Samahá e será realizado no Marinelli Hall, a partir das 21 horas. Os
ingressos custam R$ 30 e crianças
também podem entrar, pagando
meia-entrada (até 12 anos). Os
ingressos devem ser adquiridos
antecipadamente no Kibe Kid
(centro). Metade da renda obtida
no evento será repassada para a
instituição e para o projeto social
de Pindamonhangaba. Traje obrigatório ﬂorido, branco e verão.

Sindicato abre inscrições para cursos de informática
O Sindicato dos Metalúrgicos
de Pindamonhangaba-CUT está
com inscrições abertas para cursos gratuitos de informática. Não
sócios também podem se inscrever para vagas remanescentes e
nesta etapa haverá turmas para a
terceira idade.

As inscrições foram abertas
na sede e na subsede (Moreira
César) na segunda-feira (6), e
seguem até o próximo dia 17. As
aulas terão início no dia 20.
O curso tem duração de 90
horas e cerca de três meses,
de segunda a sexta, em dias

alternados, nos seguintes horários: das 8 às 10, das 10 às
12, das 16 às 18 e das 18 às
20 horas.
Para se inscrever basta apresentar a carteirinha de sócio do
sindicato e RG ou somente o
RG no caso de não sócios. In-

formações pelos telefones 0800771-8589 (sede), 3637-3634
(subsede), ou pelo site www.sindmetalpinda.com.br.
Em 2013, 128 alunos se formaram no curso de informática
do sindicato, que foi implantado
em julho.
Guilherme Moura
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Av. Antonio Pinheiro Júnior
recebe galeria de águas pluviais
Maria Fernanda Munhoz
A população do Campo
Alegre e região está recebendo, desde segunda-feira (6),
uma grande obra de melhoria
que levará mais qualidade de
vida ao bairro. A Prefeitura
de Pindamonhangaba está
iniciando a construção da galeria de águas pluviais da avenida Antonio Pinheiro Júnior.
A iniciativa resolverá um
antigo problema de escoamento de águas pluviais, que
se acumulavam em algumas
casas do local.
No total, serão 416 metros
de obras, com tubulação de
60mm. A nova galeria será
interligada ao final da já exis-

Maria Fernanda Munhoz

tente na avenida Albuquerque
Lins. A obra começou na rua
Santa Maria, entre as ruas
Celeste e Santo Antônio. Na
Santa Maria, serão 32 metros
de tubulação; em seguida, na
Santo Antonio serão 142 metros de obras; e, finalizando,
na avenida Antonio Pinheiro
Júnior serão 242 metros de
tubulação.
Além da galeria, serão instaladas 20 bocas de lobo para
a captação das águas mais
sete PV (postos de visita) e,
onde houver necessidade,
também será feita a correção
de sarjeta.
A Secretaria de Obras da
Prefeitura solicita a compre-

ensão e atenção dos motoristas e pedestres que transitam
pela região e afirma que os
serviços serão realizados o
mais rápido possível.
Para evitar um transtorno
maior, a obra será feita por trechos, que serão devidamente
sinalizados e terão o trânsito
impedido pelo Departamento
de Trânsito. Após a conclusão
de cada trecho, será colocada
uma base asfáltica e iniciado
o trecho seguinte. Ao final da
obra, prevista para daqui a
dois meses, os 416 metros de
rua serão recapeados.
A construção dessa galeria
era uma antiga reivindicação
dos moradores do local.

A obra resolverá um antigo problema de escoamento de águas pluviais

Morumbi e cruz Pequena ganham escolas
Maria Fernanda Munhoz
comunidade dos bairros
Morumbi e Cruz Pequena
receberá unidades escolares
em 2014. No Jardim Morumbi, as
obras estão adiantadas e devem ser
entregues ainda neste mês.
O prédio do Morumbi tem
750m² de construção, com quatro
salas de aula de 48m² cada, pátio

A

coberto e com palco, sala multiuso, cozinha com dispensa e área
de serviço, sanitários, vestiário e
banheiro para pessoas com deficiência, sala de professores, diretoria e secretaria. O investimento
da Prefeitura na obra é de R$
815.670,47.
Na Cruz Pequena, a unidade
escolar tem o projeto igual ao da

escola do Morumbi, mas está sendo construída em um terreno com
2.500m². O investimento da Prefeitura na obra é de 824.174,00.
A previsão de entrega é para maio
de 2014.
Com as novas unidades escolares, mais 480 crianças serão atendidas somando as duas escolas, nos
períodos da manhã e da tarde.
Maria Fernanda Munhoz

rua Major José dos
santos Moreira ganha
estacionamento 45 graus
daniela GonçalVes
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Trânsito,
está preparando a rua Major
José dos Santos Moreira, na
região central da cidade, para
receber mais um estacionando 45 graus.
O estacionamento consiste em disponibilizar vagas
na via, por meio de demarcações. A pintura do estacionamento na rua Major José dos
Santos Moreira está no tre-

cho entre a avenida Dr. Jorge
Tibiriçá e a rua Dr. Campos
Sales, a rua também receberá pintura de ciclo faixa no
mesmo trecho.
Este é o sétimo estacionamento 45 graus instalado pela Prefeitura. Em cada
estacionamento se tem um
aproveitamento de 50% no
número de vagas, além de
eliminar os pontos de congestionamento de trânsito
causado pelas manobras para
estacionar.

Renovação de bolsas
de estudos termina
nesta sexta-feira
Marcos Vinício cuba

A nova escola do Morumbi deverá ser entregue para a população em janeiro de 2014

Homens podem retirar
resultados de exames de saúde
Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício cuba
As pessoas do sexo masculino que participaram do
“Novembro Azul” e tiveram
a oportunidade de fazer a
coleta de sangue para exames laboratoriais, já podem
buscar os resultados e procurar o médico da unidade
de saúde mais próxima de
casa.
Os funcionários municipais da Secretaria de Obras,
por exemplo, receberam
orientações de profissionais
da Secretaria de Saúde e
também o encaminhamento
para a coleta de sangue. Eles
aprovaram a iniciativa, pois,
muitos saem do serviço e vão
direto para a casa.
Os resultados dos exames podem ser retirados no

O público masculino
aprovou a campanha da
Prefeitura de Pinda

período da tarde, de segunda a sexta-feira, basta levar
o protocolo e o RG. O laboratório fica na rua Frederico
Machado, 192, em frente ao
Centro de Especialidades
Médicas.
O aposentado Jorge dos
Santos parabenizou a campanha e diz que são muito importantes ações como esta,
pois, infelizmente muitos
homens só descobrem alguma doença quando ela já está
em estado avançado.
Entre as doenças diagnosticadas pelos exames
oferecidos durante a campanha estão a sífilis e a hepatite. Os pacientes com casos positivos de sífilis serão
orientados a fazer o tratamento na unidade de saúde
que atende o bairro em que
residem, já os de hepatite
receberão tratamento com
os profissionais do Setor de
Infectologia.

A Prefeitura de Pindamonhangaba oferece bolsas de
100% em cursos de nível
superior. São beneficiados
neste momento 150 alunos,
que estudam em faculdades
e universidades privadas da
cidade e região. O prazo termina nesta sexta-feira (10).
Interessados devem procurar
o Departamento de Assistência Social (rua Euclides
Figueiredo, 94, Alto Cardoso).
O atendimento é das 8 às
11h30 e das 13h30 às 17 horas. Para manter este direito
adquirido após um processo
de triagem social é preciso
fazer a renovação da bolsa.

Os profissionais da
Prefeitura solicitam que os
contemplados levem cópias
de páginas da Carteira de
Trabalho (páginas de identificação, do verso e das de
contratos trabalhistas), do
comprovante de residência
e de renda.
Conforme o edital
publicado no dia 20 de
dezembro, não poderão
fazer a renovação das bolsas aqueles que tiverem
sido reprovados, estiverem com dependência de
disciplina, não atingirem
75% de frequência escolar, entre outras especificações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.162, DE 02 DE JANEIRO DE 2014
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, Resolve
DESIGNAR a Sra. STEPHANIE PAIM CHICONINI, Assistente Técnica de Relações Institucionais,
para substituir a Sra. Viviane Aparecida Lopes Monteiro, Assessora Técnica Legislativa, durante
o período em que a mesma encontrar-se substituindo a Chefe de Assuntos Jurídicos, em gozo de
férias, de 06 de janeiro de 2014 a 04 de fevereiro de 2014.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 02 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/spc

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.163, DE 03 DE JANEIRO DE 2014
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, Resolve DESIGNAR a Sra. MARA DANIELLI MARCELÃO, Fiscal Sanitária, para substituir o Sr. Rafael Lamana,
Assessor Técnico, durante o período em que o mesmo encontrar-se em gozo de férias, de 02 de
janeiro de 2014 a 31 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2014.
Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/spc/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.164, DE 03 DE JANEIRO DE 2014
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, Resolve DESIGNAR a Sra. ANDRÉIA ALVES DOS SANTOS, Oficial de Administração, para substituir a Sra.
Elaine da Silva Barroso Dias, Gerente de Unidade, durante o período em que a mesma encontrar-se em gozo de férias, de 26 de dezembro de 2013 a 14 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de dezembro de 2013.
Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, terça-feira, 7 de janeiro de 2014

A produção literária
da APL

O

ano de 2013 foi
dos mais produtivos com relação a publicação de livros de autoria de
membros da Academia Pindamonhangabense de Letras. Foram lançadas seis
obras em Pindamonhangaba, sendo todas produções
independentes, isto é, às
custas dos próprios autores.
-: Em janeiro houve o
lançamento do livro de uma
colega que partiria desta vida pouco depois (morreu em
abril), a acadêmica Carmen
da Silva Medeiros Galvão.
Dona Carmen, assim conhecida na APL, deixou-nos
a obra: É a Vida - Poesia e
contos, 124 páginas, Editora
Lighthouse, Lorena-SP.
-: Em abril a acadêmica
Juraci de Faria nos compartilhou a sua poesia lançando o livro Manto Sagrado
- Poesia mística, 132 páginas, Editora Lighthouse,
Lorena-SP.
-: Em maio surgiu mais
um livro dedicado ao resgate da memória do município de autoria do acadêmico e ‘Presidente de Honra’
da APL, escritor Francisco
Piorino Filho: Fatos e Fotos (De Pindamonhangaba antiga) - Textos e fotos,
110 páginas, Gráfica e Editora São Benedito, Pindamonhangaba-SP.
-: Em junho, as acadêmicas Bete Guimarães e
Neila Tavares reuniram suas poesias numa obra úni-

ca dividida em duas partes,
com duas capas e dois títulos, nascia: Ser do Céu
– Ser da Terra com a poesia de Neila; Ser da Terra
– Ser do Céu, com a poesia
de Bete. Poesia, 44 páginas,
Gráfica e Editora São Benedito, Pindamonhangaba-SP.
-: Em setembro os acadêmicos Altair Fernandes
Juraci Faria e Maurício Cavalheiro, com participação
da poetisa Meire Carvalho,
reuniram seus poemas em
Voo Inaugural – poesia a
oito mãos - Poesia, 90 páginas, Gráfica São Benedito.
Em novembro aconteceu o lançamento do livro de poesia da acadêmica
Rhosana Dhalle, O Travesseiro da Mulher Borboleta.
(acompanha um CD com declamações da autora).
Ciente da dificuldade financeira que o autor encontra para desengavetar seus
originais e tornar seu sonho
realidade, devido à falta de
patrocínio e de mecenas, a
Academia Pindamonhangabense de Letras parabeniza
seus escritores pelos lançamentos. A APL depende da
liberação do financiamento advindo da Lei Municipal nº 5.202, de 6 de dezembro de 2006, para, de acordo
com critérios estabelecidos
pela entidade, dar sequência à
publicação de livros de autoria de alguns de seus membros que há anos esperam por
essa bendita oportunidade.

Exemplares de livros
publicados por
autores acadêmicos
podem ser adquiridos
no Supermercado
Excelsior (avenida
Fernando Prestes)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012 CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 14/01/2014 às 14:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
56º MANUELLA PIMENTEL CARVALHO DE OLIVEIRA
RUA OCTAVIANO EVANGELISTA DE PAULA, 150 – VILA SÃO GERALDO
TAUBATÉ – SP
CEP 12062-180
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
DIVULGA OS NOVOS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL –
GESTÃO 2013/2015
Após a assembléia de eleição ocorrida em dois de dezembro, foram empossados no dia cinco
de dezembro, no auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, os novos conselheiros
representantes da sociedade civil, para a Gestão 2013/2015. Os novos conselheiros, são: pelo
Lar São Vicente de Paulo - Antonio Alves de Moraes Junior (titular) e Maria do Carmo Vaz Luz
(suplente); pelo Lar Irmã Terezinha - José Edison Araújo Abatepaulo (titular) e Patrícia Aparecida
dos Santos Beraldo (suplente); pelo CCI Cônego Nestor José de Azevedo (Vila Rica) - Adalberto
Marcio Pires Alves Tomazoni (titular) e João Luiz Jacyntho (suplente); pelo CCI Francisca Inacia
Ribeiro (Campinas) - Sueli Correard da Silva (titular) e Sebastião Celio da Silva (suplente); pela
OAB – 52ª Subseção de Pindamonhangaba - José de Almeida Moreira (titular) e Elizabeth Santos
de Oliveira (suplente); e pela Associação Terapia e Lazer - Ana Maria Merenciano de Carvalho
(titular) e Édna Alves Faria Sebastião (suplente). A primeira reunião ordinária deste colegiado será
no dia seis de fevereiro de dois mil e catorze.
A Assembleia de Deus Ministério Rio de Janeiro em Pindamonhangaba no Residencial Araretama
no Templo Sede cito a rua; Jose Inacio n; 27.Juntamente como pastor presidente Isais Henrique
Fernandes faz a convocaçaõ para a reuniaõ da A.G.O. dia 26 de Janeiro as 09;00 da manhá onde
todos os menbros da sede e congregações com seus pastores devem estar presente na Assembleia
Geral Ordinaria no endereço acima para a apresentaçaõ da nova diretoria e mais assuntos importantes, desde ja gratos a direçaõ. tel; 35279470 pastor Fabio Maximiano vice presidente do ministério.

MONSENHOR JOÃO:
CINQUENTENÁRIO SACERDOTAL

A

Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, com sede e matriz em Flores, no Município de Russas,
localizado no adusto sertão do Ceará, realizou com muito carinho uma bela e merecida festa de louvor e agradecimento ao ensejo do Jubileu de Ouro Sacerdotal do Monsenhor JOÃO OLÍMPIO CASTELLO BRANCO. Esse ser
humano portador de excelsas qualidades é descendente de
tradicionais famílias de Limoeiro do Norte e conta com
uma incomensurável folha de serviços prestados à Igreja,
em especial à Diocese da Princesa do Jaguaribe. Trata-se
de um sacerdote culto, preparado, preocupado com a educação da consciência e do coração dos seus paroquianos,
altamente comprometido com a evangelização libertadora
com a igualdade, com a justiça social e a fraternidade na
sua benéfica ação pastoral de não discriminação e da promoção dos carentes, além do seu trabalho catequético digno dos maiores louvores.
Ao refletir sobre a atuação do MONSENHOR JOÃO,
tento responder para mim mesmo, o motivo de tanto comprometimento e de tanto amor ao que faz o nosso venerado
levita. De imediato encontro a resposta: ele está engajado
com os ideais da Igreja na América Latina: a opção preferencial pelos pobres que tentarei explicar em poucas linhas.
A “Opção Preferencial Pelos Pobres” é uma das marcas
da face da Igreja na América Latina reafirmada pela Conferência Episcopal de Aparecida (São Paulo-2007), nascida na década de 60, e tem suas raízes mais profundas na
Bíblia.Salvo maior engano está escrito no livro do ÊXODO que mostra um Deus que age na história como libertador. É a opção pelo Deus do Reino que Jesus nos anuncia.
Essa predileção pelos pobres, famintos e sofredores tem
seu fundamento na bondade gratuita do senhor, portanto é
teocêntrica, que lança suas raízes na gratuidade do amor de
Deus. Aqui, na América, ganhou força em Medellin (Colômbia -1968) e em Puebla (México-1979), após a Igreja
reconhecer a distância social entre ricos e pobres como um
“Pecado Social” e compreender que no rosto do pobre reconhecemos o rosto do Cristo sofredor, o Senhor que nos
questiona e interpela. Vale lembrar, que o Papa Bento XVI
no seu discurso na Conferência de Aparecida (2007) retomou Medellin e Puebla. Falou que a “Opção Preferencial Pelos Pobres” está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós, para enriquecermos com
sua pobreza, porque Deus revelado em Jesus de Nazaré é
o Deus do rosto humano, é o Deus conosco. E, é importante lembrar que essa afirmação do Papa Emérito Bento XVI
se aproxima do canto das Comunidades Eclesiais de Base que o nosso querido MONSENHOR JOÃO conhece e
tem trabalhado ao longo dos anos: “Tu és o Deus dos pequenos, o Deus dos humanos e sofridos, o Deus de mãos
calejadas, o Cristo trabalhador”. O Papa Francisco comunga com essas ideias. Ele foi Arcebispo em Buenos Aires e
conhece muito bem as injustiças sociais que imperam no
mundo, em especial no nosso continente.
Saudamos não só os profícuos cinquenta anos de labor sacerdotal do nosso ilustre conterrâneo, mas, sobretudo o seu
trabalho que tem a marca forte dessa opção contra as injustiças, a miséria, empreendendo ações sociais de inclusão, resgatando a dignidade do seu povo sofrido, enfrentando, muitas
vezes, interesses dos poderosos. E, coloquemos bem claro:
tudo isso em consonância com os ensinamentos de Jesus de
Nazaré, cuja vida foi inteiramente voltada para a libertação
dos pobres e excluídos do seu tempo, resumida na expressão
que o evangelista João (Jo,10,10) colocou na boca do Divino
Mestre: “Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida
em abundância”. Ave, MONSENHOR JOÃO, o nosso afeto,
o nosso profundo respeito e votos de felicidades ad multos laetissimos annos!
*O autor é médico, limoeirense, professor universitário,
Mestre e Doutor pela USP, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha (Itália), e ‘professor convidado’ da
Universidade de Sorbonne (França).
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE (OCS) E
PROFISSIONAIS DE SAÚDE AUTÔNOMOS (PSA) PARA O ANO DE 2014
EXÉRCITO BRASILEIRO – 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
A UNIÃO, por intermédio do 2º Batalhão de Engenharia de Combate (2º B E Cmb), órgão
do EXÉRCITO BRASILEIRO – MINISTÉRIO DA DEFESA, em atendimento aos princípios
constitucionais da publicidade, moralidade e probidade, na forma da Lei 8666/93, e demais
normas complementares aplicáveis, com amparo no Decreto nº 92.512/86 e Portaria nº 48/08 que
aprova as Instruções Reguladoras do Sistema de Prestação de Assistência Médico-Hospitalar aos
Beneficiários do FUSEx (IR 30-38), torna público que credenciará pessoas jurídicas (Organizações
Civis de Saúde – OCS) e pessoas físicas (Profissionais de Saúde Autônomos - PSA), com vistas
a prestar de forma complementar na área de saúde, o atendimento médico-hospitalar, Ambulatorial
e laboratorial aos beneficiários do Sistema de Saúde do Exército – SAMMED/FuSEx, observadas
as seguintes condições.
I – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
Dias: de 2ª a 5ª feiras;
Horários: 13:40h às 16:00h;
Fone: (12) 3642-5817 / e-mail: sgt_neide@hotmail.com
Local: Seção FuSEx do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, situado na Praça Padre João de
Faria Fialho, 46, Centro, CEP 12.400-190, Pindamonhangaba, SP.
II – OBJETO
1. O presente Edital tem por finalidade o credenciamento de Organizações Civis de
Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autônomos (PSA), devidamente registradas na Agência
Nacional de Saúde (ANS) com vistas a efetuar, de forma complementar, o atendimento na área de
saúde aos usuários do Sistema de Saúde do Exército, nas seguintes modalidades:
a. Atendimento Médico Ambulatorial (consultas com hora marcada) e Atendimento
Médico-Hospitalar nas seguintes especialidades, entre outras:
b. Endoscopia, Genética Médica, Obstetrícia, Psiquiatria, Psicologia, Angeologia,
Cancerologia, Cancerologia Cirúrgica, Cancerologia Clínica, Cancerologia Pediátrica, Quimioterapia,
Quimioterapia do Câncer, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Nutricionista, Cirurgia Cardiovascular,
Clínica Médica, Cirurgia da Mão, Cabeça e Pescoço, Geriatria, Clínica Geral, Neurologia Infantil,
Imunologia, Acupuntura, Alergia, Oftalmologia, Fonoaudiologia, Otorrinolaringologia, Neurologia,
Vascular, Cardiologia, Fisioterapia, Fisioterapia Ocupacional, RPG, Pediatria, Endocrinologia,
Ortopedia, Ginecologia, Urologia, Odontologia, Dermatologia, Infectologia, Nefrologia,
Coloproctologia, Anestesiologia, Pneumologia, Hematologia, Gastroenterologia e Proctologia
(Colo, Reto e Ânus), Patologia, Oncologia, Hidroterapia, Terapia Ocupacional e Medicina do
Trabalho, Medicina Nuclear (IN Vivo e IN Vitro), Reumatologia, Neurocirurgia, Cirurgia Geral,
Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica Reparadora, Endoscopia, Tomografia,
Ultrassonografia, Gastro cirurgia, Videolaparoscopia, Atendimento Pronto Socorro 24 horas,
Hemoterapia, Homeopatia, Mastologia, Medicina da Família e Comunidade, Medicina do Tráfego,
Medicina Esportiva, Medicina Física e Reabilitação, Medicina Intensiva, Medicina Legal, Medicina
Preventiva e Social, Neonatologia, Nutrologia, Traumatologia, Órteses e Prótese não Odontológicas
ou com Fornecimento junto ao Procedimento médico requisitado, Medicina Laboratorial,
Laboratório de Análises Clínicas, Bioquímica, Líquido Amniótico, Liquido Sinovial, Liquido
Cefalorraquianos, Microbiologia rádio imunoensaio, Medicina Ocupacional, Marcadores para
Alergia, Screenling Neo Natal, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Radioterapia, Reumatologia,
Odontologia: Buco-Maxilo-Facial, Diagnóstico, Exame Clínico, Prevenção, Odontopediatria,
Dentística, Endodontia, Periodontia, Prótese Odontológica, Ortodontia, Ultrassonografia,
Vascular, Tomografia Computadorizada, Exames em Otorrinolaringologia, Endoscopia Digestiva,
Colonoscopia, Eletrocardiograma, Ecocardiograma, Sonografia e Polisonografia, Fonoterapia,
Vídeo Estroboscopia, Cirurgia e Home Care.
c. Todos os recursos de diagnósticos e tratamento necessário ao atendimento hospitalar
dos usuários, encargos médicos, inclusive plantonista e nosocomiais necessários; utilização de
sala cirúrgica, de materiais e serviços do centro cirúrgico e instalações correlatas; medicamentos,
materiais hospitalares e próteses receitados e outros materiais utilizados, sangue e derivados;
serviço de enfermagem; serviços gerais, alimentação com observância de dietas prescritas;
procedimentos especiais, como fisioterapia, eletrocardiograma, etc; e todos os procedimentos
que se fizerem necessários ao adequado atendimento do usuário, bem como internação em UTI,
quando necessário.
d. O atendimento de pronto-socorro prestado a qualquer hora do dia ou da noite, em
qualquer dia da semana, nas instalações da credenciada.
e. Atendimento Médico Laboratorial - exames complementares de toda a natureza para
fins de diagnósticos e/ou tratamento.
Retirada do Edital: Seção FuSEx/Contratos do 2º B E Cmb

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Administração
Fiscalização de Posturas
CONCURSO DE MARCHINHAS /2014
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES para trabalhar
como Vendedor Ambulante no CONCURSO
DE MARCHINHAS, que será realizado no mês
de Fevereiro/2014 Período das Inscrições:
INÍCIO : 13/JAN/2014 - TÉRMINO : 31/JAN/2014
*Obs.: Não poderá ter VASILHAMES DE
VIDRO no local, somente em LATAS
Documentos necessários para inscrição:
CÓPIAS do RG, CPF e de Comprovante de
Endereço de Residência no município de
Pindamonhangaba. A Entrega dos Alvarás
será no(s) dia(s): 03,04,05 e 06/Fev/14
Gastão José Schmidt
Gerente da Fiscalização

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Administração
Fiscalização de Posturas
CARNAVAL /2014
LOCAL: AVENIDA N. SRA DO BOM SUCESSO
- DIA(S) 01,02,03 e 04 de MARÇO DE 2014
OBS.: Não poderá ter VASILHAMES de vidro
no Local, somente em Latas
Período das INSCRIÇÕES para trabalhar
como Vendedor Ambulante:
INÍCIO: 13/JAN/2014 - TÉRMINO : 31/JAN/2014
Documentos necessários para Inscrição:
CÓPIAS do RG, CPF e Comprovante de
Endereço de residência no município de
Pindamonhangaba.
*OBS.: A Entrega dos Alvarás será no Período
de: 24 à 28 de Fevereiro 2014
Gastão José Schmidt
Gerente da Fiscalização

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 001/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica o Sr. MOACIR GRACE, responsável
pelo imóvel situado a Rua Jacyrio Marques
Martinho, Mombaça, inscrito no município
sob a sigla SO11.02.04.052.000, Quadra
34, Lote 1114, para que efetue a limpeza do
referido imóvel no prazo de 07 dias a contar
da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490
de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 262/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 369/2011
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: DCT Tecnologia e Serviços Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada
no fornecimento de hardware, software e
manutenção em sistema de processamento e
arrecadação de multas de trânsito.
Vigência: Prorroga-se em 12 (doze) meses,
até 29/12/2014
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Sheila Adriana Pereira
da Costa
Data de assinatura: 20/11/2013
Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2014.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 224/2013
Objeto: Aquisição de impressos para atender
os setores e Departamentos da Prefeitura de
Pindamonhangaba, ficha cadastral de aluno
e ficha individual do aluno para atendimento
à Secretaria de Educação e Confecção de 20
blocos de auto infração e imposição de multa:
50x3 vias - papel auto copiativo - numerado –
2 cores.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2019/2013
Contratada: Lugil Artes Gráfica Ltda. ME.
Data da AF: 27/12/2013
Valor: R$ 2.104,00
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2020/2013
Contratada: Puccinelli Gráfica e Editora Ltda.
Data da AF: 27/12/2013
Valor: R$ 841,00
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2021/2013
Contratada: José Augusto Fernandes Moreira
- ME
Data da AF: 27/12/2013
Valor: R$ 211,20
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2022/2013
Contratada: Lugil Artes Gráfica Ltda. ME.
Data da AF: 27/12/2013
Valor: R$ 1.050,00
Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 272/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 272/2013,
que cuida de “Contratação de empresa
especializada em prestação de serviços
de cobertura securitária para veículo oficial
pertencente à frota municipal e seguro para o
Prédio da Prefeitura pelo período de 12 (doze)
meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório supra em favor da
empresa (item/lote): Marítima Seguros S/A
(02). Item impróspero: 01
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2013.
PREGÃO Nº. 276/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº.
276/2013, que cuida de “Aquisição de kit
de adaptação de equipamento para viatura
tanque dos bombeiros”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório supra
em favor da empresa (item/lote): Rontan Eletro
MAtelúrgica Ltda. (01). Item impróspero: 01
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 275/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 275/13,
que cuida de “Aquisição de Placas de
identificação com o valor linear em m2 em
chapa de ACM, de aplicação de adesivo
vinil com logomarca da Prefeitura e dizeres
a ser informado”, a Autoridade Superior, face
à manifestação do Sr. Pregoeiro, considero a
presente licitação FRACASSADA, com base
nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02
e suas alterações.
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2013.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 135/2013
Contrato nº 205/2013
Objeto: Aquisição de materiais de borracharia
a serem aplicados nas viaturas e máquinas
desta municipalidade, visando atender as
necessidades de manutenção e conservação
dos veículos pertencentes à frota Municipal.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Pneulinhares Comércio de Pneus
Ltda.
Data de assinatura: 02/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 8.301,20
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: José Linhares Pimenta
Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2014.
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 191/2011
Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº
343/2011
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Eletroneuromiografia Dra. Mônica
Órfão & Dr. William Oliveira S/S Ltda.
Objeto:
Contratação
de
empresa
especializada na realização de exames de
eletroneuromiografia.
Assunto: Prazo prorrogado em 02 (dois)
meses, até 11/02/2014.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi
Assina pela contratada: Mônica Michelazzo
Órfão de Oliveira
Data de assinatura: 26/11/2013.
Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.155, DE 02 DE
JANEIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com a
Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de
20.12.05, Resolve DESIGNAR o Sr. Bruno
Paim Momi Inácio, Assessor de Planejamento
e Desenvolvimento de Sistemas, para
substituir o Sr. Levi Ribeiro de Freitas, Diretor
do Departamento de Informática, durante o
período em que a mesmo encontrar-se em
férias, de 17 a 26 de fevereiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 02 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº4.157, DE 02 DE
JANEIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve EXONERAR, o Sr. Valter
Sulino Timoteo do emprego de provimento
em comissão de Diretor do Departamento de
Agricultura, a partir de 02 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 02 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 210/2013
Contrato nº 210/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada
para fornecimento de refeições para os
Servidores em Campanhas de Vacinas e em
Campanhas educativas, Pacientes atendidos
no CAPS (Centro de Atendimento PsicoSocial) e Servidores Plantonistas do Pronto
Atendimento de Moreira Cesar, pelo período
de 12 (doze) meses).
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: José Mário Cândido Pereira
Restaurante ME.
Data de assinatura: 09/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 334.812,00
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Assina pela contratada: José Mário Cândido Pereira
Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Nº 04/2013 – CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE MÉDICOS
LISTAGEM DE INSCRITOS, DATA e LOCAL
DA PROVA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
faz saber a listagem de inscritos para o
Processo Seletivo Simplificado nº 04/2013:
- Médico Ambulatorial Oftalmologista:
Daniela Conti Rodrigues – R.G.nº. 435366440.
- Médico Plantonista Clínico Geral:
Ádamo Katsuhiro de Andrade Yoshiki - R.G.nº.
410786950;
Alexandre Magno Guimarães - R.G.nº.
232382682;
Bruno Carvalho Simi - R.G.nº. 280879581;
Eny Câmara Guimarães - R.G.nº. 5571870;
Erik Oliveira Lang - R.G.nº. 20149082;
Luísa Mucci Brandão – R.G.nº. 14284190;
Marcela Moura Câmara da Silva - R.G.nº.
448650344;
Marina Pontes Hungria - R.G.nº. 354255459;
Patrícia Campos Teixeira - R.G.nº. 437681579;
Thiago Conti Almeida - R.G.nº. 273633168;
Vanessa Prado Leite Puppio - R.G.nº.
435683998;
Vanessa Vitorino Aguiar - R.G.nº. 437473958.
- Médico Plantonista Pediatra:
Alessandra Lacerda Pontes Guimarães R.G.nº. 223836813;
Ana Paula Speroto - R.G.nº. 328369822;
Gustavo Paolicchi Antunes de Souza - R.G.nº.
339070079;
Polyana Puppio Querido - R.G.nº. 002093946;
Priscila Ribeiro da Silva - R.G.nº. 443208141;
Rinaldo Ronconi Neto - R.G.nº. 350809288;
Tatiana Puppio Querido - R.G.nº. 246580185.
Local da Prova: Prédio da REMEFI DULCE
PEDROSO GUIMARÃES
AVENIDA DOUTOR JOAO RIBEIRO, 131 JARDIM BOA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
Data: 12 de janeiro de 2014;
Horário de abertura dos portões: 08h30;
Horário de fechamento dos portões: 08h55;
Horário de início da prova: 09h00.
Secretaria de Saúde e Assistência Social,
06 de janeiro de 2014.
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.156, DE 02 DE
JANEIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com a
Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de
20.12.05, Resolve DESIGNAR a Sra. Dirceia
Maria da Silva, ajudante, para substituir o Sr.
Jader Tadeu do Amaral, Assessor de Gabinete,
durante o período em que a mesmo encontrarse em férias, de 16 a 25 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 02 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº4.158, DE 02 DE
JANEIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve EXONERAR, o Sr. Nelson
Nassif de Mesquita do emprego de provimento
em comissão de Secretário de Obras e
Serviços, a partir de 02 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 02 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº4.159, DE 02 DE
JANEIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve EXONERAR, o Sr.
João Henrique Ferrari Gontijo do emprego
de provimento em comissão de Diretor do
Departamento de Administração, a partir de 02
de janeiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 02 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.161, DE 02 DE
JANEIRO DE 2014.
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com a
Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de
20.12.05, Resolve DESIGNAR a Sra. VIVIANE
APARECIDA LOPES MONTEIRO, Assessora
Técnica Legislativa, para substituir a Sra. Ana
Paula Pedersoli, Chefe de Assuntos Jurídicos,
durante o período em que a mesma encontrarse em gozo de férias, de 06 de janeiro de 2014
a 04 de fevereiro de 2014.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 02 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/spc/

EDITAL DE CONVCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho Administrativo da Colônia de Pescadores Profissionais Z-11 “Dr. Emílio
Varolli”, José Londaldo Moreira, no uso de suas atribuições, vem pelo Presente convocar os
associados em dia com suas obrigações sociais, para ASSEMBÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A REALIZAR-SE NO DIA 16/02/2014, Ás 08:00HSR, na sede desta entidade , situada na Rua
Tem. Cel. Alexandre Marcondes Monteiro n° 145 – Bosque da Princesa, nesta cidade, em primeira
convocação, ou ás 09:00HSR , em primeira convocação, para ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA
ADMINISTRATIVA E CONSELHO FISCAL, PARA BIÊNIO 2014/2016, E ALTERAÇÃO DO
ESTATUTO SOCIAL. O encerramento a votação, a apuração dos votos, a lavratura Da ata e o
encerramento da assembléia terão prosseguimento na ordem sequencial Após as 16:00HSR. Obs.
As chapas completas deverão ser registradas na sede da Colônia até o dia 06/01/2014
LICENÇA DA CETESB
A UNIMED DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO torna público que
recebeu da CETESB a Licença Prévia nº 3001433 e requereu a Licença de Instalação para Hospital
situado na Av. Aristides Joaquim de Oliveira nº 115, Socorro, Pindamonhangaba/SP.
EDITAL
A União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Campos do Jordão convoca todos os associados da
ativa, inativos e contribuintes para a Assembleia Geral à realizar-se no próximo dia 20 de janeiro
de 2014, às l7h, na sede social da Entidade situada à Rua Dr. Campos Salles, nº 203,Centro,
Pindamonhangaba - SP. Pauta: Substituição do Tesoureiro da Entidade.
Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2014.
Jose Benedito Cardoso - Presidente
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Gil Arruda

Em Pinda, Luana Camarah
anuncia novo álbum
ANA CAMILA CAMPOS
Centenas de pessoas compareceram à festa White Party – Festa
do Branco, promovida pelo Paineiras Country Club no último sábado (4). Um dos principais motivos era conferir a grande atração
da noite: a banda Turnê, que tem
no vocal uma das semi-ﬁnalistas
do programa global “The Voice
Brasil” – Luana Camarah.
Esbanjando talento e simpatia, a jovem de 25 anos falou um
pouco sobre as mudanças que a
participação no concurso ocasionaram.
Para ela, o maior impacto foi
em relação à banda, aos shows e
ao carinho das pessoas. “Muitas
pessoas não tinham acesso à nossa música e tiveram através do
programa e muita gente que não
gostava de rock’n roll passou a
gostar e respeitar”, diz.
Ela conta que mesmo no ﬁnal
do ano, já sentiu uma grande diferença nos shows, não somente
no ﬂuxo de datas, que aumentou
bastante, mas em lugares onde a
Turnê nunca imaginou conseguir
tocar sendo do Vale do Paraíba,
como Roraima e Pernambuco.
A banda está junto há oito
anos, mas Luana canta desde os
12. Ela adora instrumentos musicais e toca bateria, violão, baixo
e guitarra.
Sobre como as pessoas a enxergam, principalmente devido à
atitude no palco e ao visual, que
é marcado pelas tatuagens, Luana comenta que sempre foi uma
criança muito tímida e ressalta
que, às vezes, a timidez aparenta
arrogância.
“Fico muito na minha, preﬁro
ler um livro a falar besteira. Preﬁro ﬁcar no meu canto, pensando, meditando a fazer bagunça.
Eu sempre fui assim, sempre fui

Gil Arruda

Público lotou clube para ver a cantora taubateana

quietona. Esse jeito tímido de ser,
às vezes, atrapalha um pouco”,
revela.
Inspiração com Lulu Santos
A jovem cantora também fala
sobre a experiência de ter tido
Lulu Santos como técnico, até
porque, para ela o cantor já era

Gil Arruda

Repertório da banda agradou o público, cantando vários clássicos do rock’n roll

Doar sangue contribui
com hemofílicos

O

dia 4 de janeiro
é considerado o
Dia Nacional do
Hemofílico. A escolha
foi feita por ser o dia do
falecimento do cartunista Henﬁl (Henrique de
Souza Filho - que possui
a doença), ocorrida em
1988.
O principal
objetivo da data é a
conscientização da
população brasileira
sobre a importância
da doação de sangue,
prática muito utilizada
para quem é portador
do distúrbio, que
implica na diﬁculdade
de coagulação do
sangue. A coagulação
não ocorre, pois na
sequência da ação das
proteínas, o coágulo
não se forma e o
sangramento continua.
Segundo dados da
OMS - Organização
Mundial da Saúde, uma
em cada 10 mil pessoas
nasce com hemoﬁlia.
No Brasil, em 2012, a
estimativa era de cerca
de 9 mil hemofílicos.
Vale destacar que é uma
doença predominantemente masculina e
hereditária. Em geral, as
mulheres não desenvolvem a doença, mas são
portadoras do defeito. O
ﬁlho do sexo masculino
é que pode manifestar a
enfermidade.
De acordo com
informações da Federação Mundial de Hemoﬁlia, somente 25% dos
hemofílicos recebem
tratamento adequado no
mundo.

referência musical antes mesmo
de participar do programa.
“Eu sempre admirei muito o
Lulu músico e o Lulu compositor. As músicas dele são um som
atemporal. As pessoas que ouviram
quando ele lançou e quem ouve
hoje sente a mesma coisa, porque

ele conta uma história. Não é algo
vazio, é uma história que toca os
ouvintes e fala sobre algo que há
em comum na vida de várias pessoas, por isso sou muito fã”, declara.
Ela completa dizendo que,
como músico, não há o que dizer sobre ele porque todos os
integrantes da banda e o público
em geral são muito fãs do artista.
Tanta é a admiração que, durante
o show, ela fez questão de cantar
uma música do ídolo, reforçando
que seria uma homenagem que
não poderia faltar. Foi então que
todo o público entoou “toda a forma de amor”.
A relação dos dois como técnico e artista foi o ‘máximo’. “As
músicas que ele escolheu pra eu
cantar foram todas a minha cara.
Eu e o Lulu tivemos uma sintonia. Eu mandava algumas sugestões para ele e ele dizia ‘pô, essa
vai ﬁcar do caramba’. Ele enxergou o que eu sou” , enfatiza.

No Brasil, todos os
hemofílicos têm direito
aos medicamentos e
o tratamento gratuitamente, por meio do
SUS - Sistema Único de
Saúde.
Doação de sangue
Para doar sangue é
preciso ter entre 18 e 67
anos, peso mínimo de
50 kg e levar um documento original com foto.
Menores de 18 anos
devem ir acompanhados
de um responsável.
Para doar, a pessoa
deve ir até a rua Joaquim Távora s/nº, anexo
ao Hospital Universitário
em Taubaté, cujo banco
de sangue atende Pindamonhangaba.
O hemonúcleo
funciona de segunda a
sexta-feira, das 7h30 às
14h30.
Quem pode doar:
quem tem peso acima
de 50 kg; idade entre 18
e 67 anos (podem ser
aceitos candidatos com
idade de 16 e 17 anos,
com o consentimento
formal do responsável
legal).
Quem não pode doar:
quem teve diagnóstico
de hepatite após os 11
anos de idade; mulheres
grávidas ou amamentando; pessoas que estão
expostas a doenças
transmissíveis pelo sangue como Aids, hepatite,
síﬁlis e doença de chagas; usuários de drogas;
aqueles que tiveram relacionamento sexual com
parceiro desconhecido
ou eventual sem uso de
preservativos.
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ESTILO MUSICAL

M

uitas pessoas chegaram a
questionar o estilo musical
da cantora, aﬁrmando que
o rock’n roll está em baixa. Sobre
isso, ela rebateu as críticas dizendo: “se eu não for lá [no programa] para mostrar o que eu sou de
verdade eu vou lá para mostrar o
quê?”. E prossegue:
“O Lulu me ajudou a impor ainda
mais o que eu sou como música”.
Com relação às apresentações,
cada show é único e, mesmo não
sabendo o que vão encontrar, os
integrantes da banda sentem a
troca de energia com o público e
demonstram a preocupação em
fazer algo que agrade e cative os
presentes.
“O legal do músico é isso,
cada dia você está em um lugar
tocando para pessoas diferentes.
A gente procura agradar, desde a
escolha do repertório, do tipo da
balada onde vai tocar. Observamos
tudo, se as pessoas são mais velhas ou mais novas, principalmente para adequarmos as músicas.
Para quando chegarmos ao palco
cativarmos as pessoas por meio
do show”.
Durante a apresentação, pôde-se observar claramente isso. A
Turnê se mostrou em um repertório vasto, que foi de Guns’n Roses
e AC/DC a Charlie Borwn, Maroon
Five, Los Hermanos, o Rappa e até
Mamonas Assassinas, o que levou
o público ao delírio.
Sobre os planos para o futuro, a
taubateana revela que muitas novidades estão por vir. Além da agenda
lotada, esse ano a Turnê vai lançar
um disco novo por meio de uma
grande gravadora e que logo estará
disponível para todo o Brasil.

Chegou a hora de se despedir
das decorações natalinas
Na última segunda-feira (6), foi comemorado o Dia de Reis, data em que é
celebrada a visita dos Três Reis Magos
ao menino Jesus.
A chegada de Belchior, Gaspar e
Baltazar para presentear a criança tornou-se referência.
No século VIII, a Igreja Católia converteu os reis magos em santos. Para
quem ainda não desfez a decoração de
Natal, a data também marca o encerramento da celebração e, neste dia, as
pessoas retiram todos os enfeites das
casas e desmontam seus presépios e árvores de Natal.
Os presentes
Baltazar saiu da África, levando
para o menino mirra, um presente ofertado aos profetas. A mirra é um arbusto

originário desse país, onde é extraída
uma resina para preparação de medicamentos.
O presente do rei Gaspar, que partiu
da Índia, foi o incenso, como alusão à
sua divindade. Os incensos são queimados há milhões de anos para aromatizar os ambientes, espantando insetos e
energias negativas, além de representar
a fé, a espiritualidade.
Melchior ou Belchior partiu da Europa, levando ouro ao Messias, rei dos
reis. O ouro simbolizava a nobreza e era
oferecido apenas aos deuses.
Folia de Reis
Como uma forma de homenagear
os reis magos, os católicos realizam a
Folia de Reis, que se inicia em 24 de
dezembro e vai até o dia 6 de janeiro.

Essa é uma comemoração tradicionalmente portuguesa, trazida para o
Brasil na época da colonização.
Durante os festejos, os grupos saem
caminhando pelas ruas das cidades, levando as bênçãos do menino para as
pessoas que os recebem. É tradição que
as famílias ofereçam comidas aos integrantes do grupo, para que possam levar
as bênçãos por todo o trajeto.
Os integrantes do grupo da folia de reis
são: mestre, contramestre, donos de conhecimentos sobre a festa, músicos e tocadores, além dos três reis magos e do palhaço,
que dá o ar de animação à festa, fazendo
a proteção do menino Jesus contra os soldados de Herodes, que queriam matá-lo.
Além desses personagens, os foliões dão o
toque especial, seguindo o cortejo.
Divulgação

O dia 6 de janeiro marcou o “Dia de Reis”, quando todos os enfeites de Natal deveriam ser desmontados
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Toninho da Farmácia e
Magrão pede ao prefeito
Vereador Professor
pagamento pelo dia em que Eric homenageia o
Associação Santo Antônio
realizaram o Natal Sem Fome os meses tenham o dia 31 campeão João Gabriel

O vereador Toninho
da Farmácia (PDT) e
a Associação Santo
Antônio dos Pobres,
realizaram pelo 25º ano
consecutivo, o Natal
Sem Fome, onde distribuiram cestas básicas e
brinquedos para as famílias cadastradas pela Associação,
que tem como presidente a Senhora Maria Luíza Alves.
Esta campanha contou com a participação de várias pessoas
amigas, que desde o início vieram colaborando doando
mantimentos e brinquedos para um natal melhor para
várias famílias. “Que Deus retribua o carinho de todos!”,
agradece o vereador Toninho da Farmácia
Proibição de foguetes
O vereador Toninho da Farmácia vai
protocolar um Projeto
de Lei nos próximos
dias que obriga o município a proibir a venda de foguetes do tipo
“bomba”. O uso destes
foguetes esta causando
muito incomodo a
idosos, pessoas com
necessidades especiais e aos animais, principalmente os
cachorros que sofrem muito com o alto nível sonoro que
estes foguetes causam quando são estourados. A intenção
deste projeto também é coibir pessoas que continuam
soltando os foguetes mais fortes durante a madrugada,
não respeitando o silêncio dos que precisam descansar
para poder trabalhar e trazer o sustendo para sua família
no dia seguinte.

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

adOlescente fOi campeãO naciOnal de atletismO
e é mOtivO de OrgulhO para pindamOnhangaba
C o m u n i C A ç ã o / CV P

AssessoriA

de

O vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS)
enviou solicitação ao prefeito,
pedindo a realização de estudos
visando o pagamento do 31º.
dia, quando os meses tiverem o
dia 31, para todos os servidores
públicos municipais. De acordo
com o vereador, existem 7 meses
que tem o dia 31, dia este em que
o funcionário não recebe, pois
somente são contados apenas
como 30 dias trabalhados. Desta
forma, o vereador Magrão, pede
ao Executivo para que seja tomada alguma providência, no sentido de que estes dias sejam pagos
aos trabalhadores municipais.
Em um levantamento realizado
pela Assessoria do Vereador, foi
constatado que diversas prefeituras e entidades, já estão efetuando o pagamento referentes a
estes dias. “Sabemos que várias
cidades já realizam o pagamento
deste dia a seus funcionários.
Trata-se do pagamento do 31º dia
do mês, existente em sete meses
no ano. Começamos a olhar o
calendário e questionar o dia 31.
Se um trabalhador falta no dia 31
por um motivo qualquer, ele tem
um dia de trabalho descontado
entre o dia 1º e 30, mas ele não
recebe por esse dia”, explica o
Vereador.
De acordo com o vereador
Magrão, sete meses do ano janeiro, março, maio, julho,
agosto, outubro e dezembro têm 31 dias. Fevereiro tem 28
dias, exceto em ano bissexto.
Porém, todos os trabalhadores
mensalistas recebem 30 dias
todos os meses do ano. Tirando
os dois dias dos sete meses de
31 dias e acrescentando ao mês
de fevereiro de 28 dias, ainda
há o crédito de cinco dias por

AssessoriA

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador magrão

ano. “O mensalista trabalha
gratuitamente para os patrões
cinco dias no ano”, disse. Pode
parecer pouco, mas fazendo as
contas, uma empresa com 500
empregados deixa de pagar no
ano o equivalente a 2,5 mil dias.
“A cada seis anos, o funcionário
trabalha um mês de graça para o
patrão”, exemplifica o vereador.
Perda
Na simulação das perdas de
um trabalhador cujo salário é
R$ 900, ele deveria receber R$
30 a mais nos meses de 31 dias.
É o equivalente a perda de R$
150 por ano. “Ao não receber os
cinco dias, o trabalhador deixa de
ter acesso, por exemplo, a 120
litros de leite, 18 quilos de carne
bovina de primeira, 60 quilos de
carne de frango ou 60 litros de
gasolina”, exemplifica.
Pelos acordos que já foram
realizados, o 31º dia deve ser
pago no salário do mês trabalhado, exceto janeiro e março,
quando a empresa tem o direito
de descontar os dois dias não
trabalhados em fevereiro. “Da
mesma maneira que não é justo
o funcionário trabalhar 31 dias
e receber 30, não é justo ele trabalhar 28 e receber 30”, conclui
o vereador Magrão.

o

Campeão

João

gabriel e o

Vereador proFessor eriC

Na última sessão ordinária
do ano, o vereador Professor
Eric (PR) homenageou o jovem 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 demonstrou 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 melhor tempo do mundo em sua
categoria. Ele é aluno da E.E.
Deputado Claro César (DCC)
no Distrito de Moreira, sendo

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, colaboradores, 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!

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Felipe César – FC reitera a Vereador Janio agradece a Em nome da população,
publicação dos inscritos nos Administração Municipal pelos vereador Cal agradece
pedidos atendidos em 2013
pedidos atendidos em 2013
Programas de Habitação
AssessoriA
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V e r e a d o r F e l i p e C é s a r - FC

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) apresentou o
Projeto de Lei 81/2013, que
torna obrigatória a divulgação
de listagens dos munícipes que
aguardam por atendimento nos
programas habitacionais do
município. O vereador quer,
de forma transparente, que o
Executivo divulgue na internet e em listagens oficiais, os
munícipes que aguardam por
atendimento nos programas
habitacionais, com número e
data de inscrição, a relação dos
atendidos, com data e indicação
do programa que foi beneficiado,
além de todos os critérios para
cadastramento e atendimento,
devendo a cada mês tornar pública a quantidade de inscritos
e os atendidos, bem como a
movimentação dos números de
inscrição das listagens. “O objetivo de nosso projeto é além de
dar a transparência, fundamental
nas questões públicas, é fazer
com que os projetos fluam, e
de maneira correta, divulgar os
planejamentos dos programas
habitacionais em nossa cidade”, destaca o vereador Felipe
César – FC.

Restaurante para
funcionários municipais
O vereador Felipe César – FC
enviou a Indicação 1183/2013,
solicitando ao prefeito estudos
visando a implantação de um
restaurante municipal para os
servidores da administração
direta, fundacional e da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba, nos mesmos moldes do
que foi implantado na cidade
de Osasco. De acordo com o
vereador, este restaurante vai
proporcionar ao funcionário
público municipal uma alimentação mais regrada, com
melhores valores nutricionais,
e mais qualidade de vida.
Rodoviária na Via Dutra
O vereador Felipe César
– FC reitera ao Prefeito, a realização de estudos para viabilizar
a construção de uma rodoviária
interestadual às margens da
Rodovia Presidente Dutra. Em
sua justificativa, o vereador
alega que a atual rodoviária,
construída há mais de 30 anos
é pequena e não comporta
a entrada de mais empresas
com novas linhas de ônibus. A
construção de uma outra, mais
moderna, com mais guichês e
plataformas, à beira da Via Dutra, vai proporcionar que novas
empresas e novas linhas possam
ser criadas e atendidas, principalmente ligando as regiões norte
e sul do Brasil, permitindo que
Pindamonhangaba possa ter
ligações com outras cidades e
capitais do país. “Nossa cidade
cresce a cada dia, e a Dutra está
cada vez mais próxima, desta
forma, uma rodoviária às margens desta rodovia, vai facilitar
novas linhas e novas empresas”.

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

reivindicações cOm O intuitO de prOmOver
a segurança e O bem estar da pOpulaçãO

O Vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) faz
um balanço do primeiro
ano do seu 7º mandato e
agradece a Administração Municipal pelos pedidos atendidos ao longo de
2013. Para o parlamentar,
é de extrema importância
essa ligação com a população, 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; instalação de semáforos em diferentes
pontos da cidade; operação tapa-buracos, entre outras coisas.
Segundo o vereador, os pedidos atendidos visam trazer segurança 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 atendida pela Administração Municipal foi a lombada em frente
a Escola COIN. “Nós fizemos
a indicação à Administração,
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Vereador Janio ardito lerario

em nome dos moradores, professores e pais de alunos, que
entenderam a gravidade e a falta
de segurança neste local devido
ao grande movimento, principalmente nos horários de entrada e
saída dos alunos na escola.
Sabesp
Janio também agradece a estatal 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.

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 correspondente 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 galerias 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 calçadas em toda a cidade;
- emenda do Deputado Arnaldo Faria
de Sá para construção da quadra poliesportiva 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 Mazzaropi;
- 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 Benedito Galvão de Castro até o prédio da
CDHU, no bairro Azeredo;
- recapeamento da Rodovia Engenheiro 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 Diretoria do Grêmio Estudantil da Escola
Municipal Padre Zezinho;
- cbra de troca de solo e recapeamento do asfalto no pedágio municipal
que necessita melhorar o asfalto;
- aprovação do projeto da Atividade
Delegada;
- cobrança para o término e funcio-

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 Drenagem 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 melhorar a segurança no Distrito de Moreira
César e toda cidade;
- cobrança na agilização da construção 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 Governador 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 população durante o ano de 2013 e esperamos
conseguir muito mais em 2014.
AssessoriA
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Vereador Cal

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
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Pindamonhangaba, terça-feira, 7 de janeiro de 2014
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VereAdor dr. mArCos Aurélio

O vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR), desde o início
do seu primeiro mandato, tem
lutado por melhorias na área
da saúde de Pindamonhangaba e neste ano de 2014, tem
como principais metas, a vinda
do SAMU, a construção do
Pronto-Socorro Infantil e do
Creche do Idoso.
Segundo o vereador, o
SAMU é muito importante
porque atende rapidamente
o paciente no local em que
ele está, faz o socorro pré
hospitalar em casos de emergência e, desta forma, reduz o
número de óbitos, o tempo de
internação em hospitais e as
sequelas decorrentes da falta
de pronto-atendimento. “A
implantação do serviço será
mais uma conquista para a
população e para a melhoria da
saúde no município”, afirma o
vereador Dr. Marcos Aurélio.
Preocupado com o bem-estar dos munícipes, Dr. Marcos
Aurélio também solicita

a construção
do Pronto-Socorro Infantil,
onde haverá
uma área de
atendimento específico
para as crianças, o que evitaria que elas
presenciassem momentos chocantes
de pacientes
terminais ou
com ferimentos graves. “Essa separação
ajudaria na recuperação mais
rápida das crianças que ficam
esperando por atendimento e
na desaglomeração de pessoas
em um mesmo ambiente, podendo, até mesmo, acarretar
sérios traumas aos mesmos”,
esclareceu o vereador.
Outra meta do Dr. Marcos Aurélio é a construção
da Creche do Idoso pois “é
importante termos um lugar
adequado e confortável para a
estadia de nossos entes queridos e a Creche do Idoso é um
lugar apropriado e especial
para as pessoas experientes
e que servem de exemplo de
vida para nós, mas que hoje
se encontram em estado de
dependência. Essas pessoas
precisam ter um ambiente
seguro e confortável no qual
possam exercer várias atividades de forma criativa ao longo
do dia e, no final da tarde,
retornam para seus lares”,
enfatizou o vereador.

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

letivo e para a exibição obrigatória
de vídeos educativos antidrogas em
shows e eventos culturais. O mais
recente projeto do vereador, sancionado 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 participação ativa na conquista do Poupa
Tempo e da casa de recuperação para
dependentes químicos, que se encontram 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 marcado pela dedicação e pela constante
renovação das nossas metas e objetivos. Espero que 2014 seja um ano
de muito trabalho e mais desafios”,
enfatiza Roderley Miotto.
AssessoriA
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O vereador Martim Cesar
(DEM) encaminhou Indicação
ao Prefeito Vito Ardito, solicitando providências para que
sejam feitos estudos visando
a confecção de faixas de pedestre elevada, com lombada,
na avenida Professor Manoel
César Ribeiro, no trecho entre o
Destacamento da Polícia Militar
e a rotatória de acesso ao Tenda
Atacado. “Tendo em vista que
neste trecho o tráfego de veículos
é muito intenso e coloca a segurança dos pedestres e ciclistas em
risco”, comenta Martim.
Recapeamento
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Poder Executivo é para que seja feito estudos
visando o recapeamento do piso
asfáltico no trecho que liga a
rua Manoel da Silva Carvalho,
com a rua Dez e rua José Aneas
Rodrigues, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mais
precisamente nas proximidades
da Escola Estadual Profª. Yonne
César Guaycuru de Oliveira e a
Guarda Municipal. De acordo

com o vereador, a condição atual
desta via vem trazendo risco
aos pedestres e condutores de
veículos que trafegam pelo local.
Anistia
Fiscal de Impostos
O vereador Martim Cesar faz
um alerta sobre prazo para anistia
de multas e juros de IPTU, e 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 de 2013
a março de 2014. “O munícipe
deverá se dirigir à Prefeitura
ou a Subprefeitura de Moreira
César, munido dos documentos
originais e cópias do RG, CPF, e
o carnê de IPTU. “O desconto e
a anistia de multas e juros variam
de acordo com uma tabela que
leva em consideração o débito
e a forma que será efetuado o
pagamento do mesmo, podendo
em alguns casos chegar a até
95%, em outro, o contribuinte
poderá quitar o valor em até 30
parcelas”, enfatiza o vereador
Martim Cesar.

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

“As benfeitoriAs vão AcAbAr com As
enchentes no locAl”
Fotos: AssessoriA

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto
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O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB) faz
uma análise de seu primeiro ano
de mandato como Vereador no
município de Pindamonhangaba, e se mostra feliz pelo trabalho
realizado em 2013, e ressalta que
vai continuar lutando e trabalhando 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

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 julgadora que escolheu o cardápio
da Alimentação Escolar dentro
do nosso município.
- Presidiu a Sessão em comemoração à Semana de Mobilização 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 subprefeito de Moreira César Manoel
Pereira Santos, rapidamente se
prontificou em realizar as obras
no bairro.
- A solução para as enchentes
ocorridas no bairro do Carangola, com a construção de uma válvula de retenção, a interligação
das galerias e a ampliação das
bocas de lobo e ramais.
- Recapeamento de toda extensão da avenida Luiz Dumond
Villares, através do requerimento 679/2013.
- Calçamento em toda a
extensão da avenida Dr. Nélson
Guaragna, no anel viário próximo ao Tenda.
- Regularização do Pedágio
da SP-62 que liga Pindamonhangaba ao distrito de Moreira
César, Dentre muitos outros.
O professor Osvaldo Macedo Negrão ressaltou que os
trabalhos continuarão e conta
com a colaboração de toda a população para juntos realizarem
a fiscalização do Poder Público
de nossa cidade.

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Comunicado
Importante
A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 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 funcionamento 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!
AssessoriA
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VereAdor professor osVAldo

Vereador Roderley
Ricardo Piorino agradece
Miotto comemora o seu início das obras de galerias
primeiro ano de conquistas no Campo Alegre
O vereador Roderley Miotto
(PSDB) fez um balanço extremamente positivo do seu primeiro
ano na Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba. Em um ano,
registrou mais de oitocentas proposições, 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 aprovado 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 atendimento.
Na área da saúde, Roderley
Miotto teve aprovado Lei que dispõe
sobre a fixação da lista de medicamentos 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 diferenciadas para idosos e portadores de
necessidades especiais.
Preocupado com a segurança 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-
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SAMU, PS Infantil e Creche do
Martim Cesar pede faixa Professor Osvaldo
Idoso são as principais metas do elevada de pedestres na faz um balanço do seu
primeiro ano de mandato
Dr. Marcos Aurélio para 2014 Manoel César Ribeiro

VereAdor riCArdo piorino (no
d e s tA q u e ), A C i m A t u b u l A ç ã o q u e
será utlizAdA nA gAleriA de águAs
pluViAis no

CAmpo Alegre

O Presidente da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba, Ricardo Piorino
(PDT) agradece a Administração Municipal pelo início
das obras para a instalação
de galerias pluviais no bairro
Campo Alegre.
De acordo com o vereador,
o serviço é fundamental e proporcionará maior qualidade de
vida a população. “As obras

vão acabar com as enchentes
no local, o que trará maior
segurança para a população”,
destacou. “Há muito tempo
venho pedindo a instalação
das galerias no bairro Campo
Alegre. Agradeço ao atual
prefeito municipal por ter
atendido nossa solicitação,
uma vez que é de suma
importância para garantir o
bem estar da comunidade”,
pontuou Piorino.
Shopping center
O vereador Ricardo Piorino solicitou a empresa de
ônibus Viva Pinda, por meio
de ofício, que seja instalado
um abrigo no ponto de ônibus
em frente ao Shopping Pátio
Pinda. Segundo o parlamentar,
os passageiros que utilizam o
serviço ficam expostos a uma
série de fatores, como ao sol
e a chuva, para aguardarem a
chegada dos veículos.
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Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
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Contramestre em capoeira
divulga inscrições para aulas
Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Músicas típicas das rodas animam os praticantes da capoeira

Marcos Vinício cuba
A capoeira é um esporte
que, segundo alguns registros, nasceu nas senzalas e
ganhou a paixão e amor de
negros, brancos e índios.
Além de ser uma forma de se
exercitar é também recheada de cultura. Os praticantes
desta atividade desenvolvem
o físico e o intelecto, pois,
muitos aprendem a tocar os
berimbaus, cantar e extrair
sons de outros instrumentos.
Em Pindamonhangaba, há
possibilidade de praticar a
capoeira em vários lugares.
Os interessados em conhecer um pouco desta cultura e seus benefícios podem
procurar o professor Elton
Monteiro “Chacal”, responsável pelo “Capoeira Gingando para o futuro”. Ele é
graduado em educação física
e contramestre na modalidade. Há mais de 15 anos ofe-

rece aulas de capoeira para
interessados de todas as faixas etárias. A partir dos quatro anos de idade já é possível entrar na ginga. Neste
mês, há uma promoção. Os
20 primeiros matriculados
até sexta-feira (10), pagarão
50% da mensalidade durante
três meses.
As aulas serão desenvolvidas em dois endereços:
rua Sete de Setembro, 208,
centro, às segundas, quartas
e sextas-feiras, das 19h30 às
20h30, para crianças e adolescentes até os 14 anos; para
maiores de 14 anos, na academia Daniel Chileno Gold
Team, rua Fortunato Moreira, 38, às terças e quintas-feiras, das 9h30 às 11 horas.
Mais informações, ligar para
(12) 99178-2042.
O professor “Chacal”
pratica capoeira há 21 anos
e realiza, ao longo do ano,

vários eventos. Com isto, os
praticantes têm a oportunidade de conhecer mestres de
vários locais e aprender um
pouco mais as técnicas.
Em 2013 o contramestre
realizou um “Aulão Aberto de
Capoeira” na praça em frente
ao Cemitério Municipal, com
o tema “A Solidariedade embalada ao som do berimbau
– capoeira contra a fome”, os
alimentos foram destinados à
Associação Criança Feliz São
Gabriel. Além deste, fez o 4º
Encontro “Camaradas Unidos pela Capoeira”.
O que motiva o professor a trabalhar este esporte é
utilizar os conhecimentos que
a capoeira proporciona para
levar às crianças e jovens, de
diversas classes sociais, a importância desta arte, contar a
história e prática-lá como esporte e instrumento de educação, integração, entre outros.

Capoeira é ótima para manter corpo em forma e queimar gorduras localizadas

Areião quer reforços
para Copa Regional
Após conquistar o título da 1ª
Divisão com vitória de 2 a 1 sobre o 100 Nome, o Areião tentará
impor seu futebol na Copa Regional, que começa dia 26 de janeiro. O time comandado por Goga
ainda busca reforços e renovar
o contrato com seus principais
jogadores, como Morcegão, André Isaura, Ari, Rodolfo, Marcão,
dentre outros.
O Areião ficará no grupo A e a
competição terá dois grupos com
seis equipes. Na primeira fase
todos jogam contra todos dentro
de cada grupo, onde os quatro
primeiros se classificam para as
quartas-de-final.
Embora haja mobilização do
Areião, a Liga ainda não confirmou oficialmente a participação
do alvinegro na Copa Regional.

Odirley Pereira

Morcegão foi um dos destaques do Areião

Sabadão do Tipês
retoma as atividades
COMBATER A DENGUE É MUITO
FÁCIL, MAS É PRECISO AGIR
ANTES QUE SEJA TARDE.

Marcos Vinício Cuba

Janeiro/2014

Dedicando apenas 10 minutos
por semana, você pode verificar
na sua casa os possíveis locais
de reprodução do mosquito da
dengue e garantir que ela não
seja um foco.
Não deixe água parada.

Boleiros retomam atividades no Sabadão do Tipês, em Moreira César

Marcos Vinício cuba
Bater uma bolinha no final de semana é algo comum
no país inteiro, tendo em
vista que o Brasil é o país
do futebol. As tardes de sábado na Terra dos Ipês são
diferenciadas, pois o esporte reúne amigos e famílias.
As atividades do Sabadão
do Tipês recomeçarão neste

sábado (11). Os organizadores esperam que este ano
seja tão bom quanto o anterior.
Em 2013 foram realizados 48 jogos, com 25 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Ao todo, foram marcados
134 gols, o time sofreu 81 e
teve um saldo positivo de 53.
A equipe também registrou

quatro artilheiros, sendo:
Ruginho, com 26 gols, André Isaura,18, Joedson e Bolhão, 15 gols.
Segundo a diretoria do
Sabadão do Tipês, neste ano
serão realizadas 50 partidas
amistosas e no dia 13 de
maio haverá a comemoração
dos 20 anos de atividades em
Moreira César.

