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TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, sexta-feira 17 de janeiro de 2014

O Festival de Verão vai permitir que a po-
pulação possa usar as piscinas dos centros 
esportivos ‘João do Pulo’, ‘Zito’ e Cidade Nova 
nos dias 24, 25 e 31 de janeiro e 1, 7, 8, 14 e 

15 de fevereiro. Os espaços serão abertos a 
pessoas de todas as idades, alunos ou não das 
atividades da Secretaria de Esportes.

Nova escola 
vai atender 
240 alunos no 
Cruz Pequena

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está construindo 
uma escola para atender 240 
crianças no bairro da Cruz Pe-
quena. A unidade contará com 
quatro salas de aula, além de 
pátio coberto (com palco), sala 
multiuso, cozinha com dispensa 
e área de serviço, sanitários, 
vestiário e sanitário adequado 
para pessoas com deficiência, 
sala de professores, diretoria e 
secretaria. As obras devem ser 
concluídas em maio deste ano.

O viaduto de acesso ao bairro das Campinas 
ganhará alça de acesso à rodovia Presidente Du-
tra. Os serviços começaram no início da última 

semana e também vão beneficiar moradores 
do Shangri-lá e Solo-Rico. De acordo com infor-
mações da Secretaria de Obras, a pista de aces-

so terá 20 metros de largura, e contará com área 
para tráfego de veículos, calçadas, canteiro cen-
tral e ciclovia.
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previsão do tempo

FONTE:CPTEC INPE

TEMP. MÍNIMA     19ºC 
TEMP. MÁXIMA    30ºC

SEXTA-FEIRA - 17/1
Nublado e 
pancadas de chuva

Nublado e 
pancadas de chuva

Possibilidade de 
pancadas de chuva

Parcialmente 
nublado

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    30ºC

SÁBADO - 18/1

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    30ºC

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    31ºC

DOMINGO - 19/1

SEGUNDA-FEIRA - 20/1

Divulgação

SEGUNDO CADERNO

PÁGINA 3

PÁGINA 2

PÁGINA 5

ESPORTES 14

ESPORTES 14

Maria Fernanda Munhoz

Viaduto das Campinas ganha alça

Piscinas serão abertas ao público

O jornal Tribuna do Norte passará a circular diariamente (terça a 
sexta-feira) a partir de terça-feira (21). Haverá um novo projeto gráfico 
para facilitar a leitura e alteração nas editorias do periódico.

Jornal passa a ser diário 
na próxima semana

Prefeitos 
sugerem 
projetos para 
a região

Pindamonhangaba sediará 
um encontro com prefeitos da 
região na sexta-feira (17), às 
16 horas, para a discussão de 
propostas e projetos de desen-
volvimento dos municípios. A 
atividade terá a presença do 
deputado federal e líder do Go-
verno, Arlindo Chinaglia.

Goleiro de 
Pinda pode 
assinar com 

time da Grécia

Gastos com 
volta às aulas 
preocupam pais

Cidade 
oferece 
ofi cina 
cultural 
gratuita

Natação e hidro 
retornam na 

segunda-feira

Acip sorteia 
prêmios no 

sábado

SEGUNDO CADERNO

Com a alta do preço do ma-
terial escolar, impulsionada 
principalmente com o aumen-
to de itens ligados ao papel, 
os pais de alunos devem fazer 
pesquisas e buscar se reunir 
em grupos para conseguir 
descontos nesta época do 
ano. Os pais de alunos que 
vão precisar de transporte 
escolar também devem ficar 
atentos na hora de procurar 
e fechar contrato com quem 
presta este tipo de serviço.

Alça vai facilitar entrada e saída de veículos 
e pessoas na região do bairro das Campinas

Atividades aquáticas serão monitoradas 
por professores da Secretaria de Esportes

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

Datas Comemorativas

17/1 - Dia do Tribunal de Contas Brasileiro, Dia de 
Santo Antão.

18/1 - Dia Mundial do Riso, Dia de Santa Prisca, 
Santa Beatriz e São Leonardo

19/1 - Dia de São Genaro, São Canuto, São Mário e 
Santa Marta..

20/1 - Dia Nacional do Fusca, Dia do Farmacêutico, 
Dia de São Sebastião.

Com baixo crescimento, 
indústria ‘reduz’ salários

Grande responsável pelo desenvolvimento do país, 
sobretudo entre as décadas de 1950 e 1970, a indústria 
ainda é o setor que apresenta o quadro econômico mais 
vislumbrante para o país – ao menos em número de 
produção, tributos, receitas e exportação.

No entanto, verdade é que nas duas últimas déca-
das o setor de serviços foi o que mais cresceu e é hoje 
o que mais emprega no Brasil, o que tem melhores pro-
jeções para o futuro, mais campo de atuação, além de 
apresentar as melhores renumerações.

Não é nossa intenção, aqui, cotejar os setores, no 
entanto, a indústria nacional está carente. Dados divul-
gados na terça-feira (14) pelo IBGE – Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatísticas – revelou que, após anos de 
aumento contínuo de salários, mesmo sem uma eleva-
ção correspondente da produtividade, a indústria fi nal-
mente reduziu o pagamento aos trabalhadores.

No mês de novembro de 2013, último apurado pelo 
IBGE, cada funcionário recebeu, em média, 2% menos 
do que em igual mês de 2012. Nesse tipo de compara-
ção, os gastos dos industriais por trabalhador não caí-
am desde maio de 2010.

Considerando a infl ação fechando 2013 na casa de 
6%, pode-se concluir que os custos por trabalhador não 
diminuíram nominalmente. Houve, realmente, a perda 
do poder aquisitivo. Em linhas gerais, novamente ela, a 
infl ação – que o Governo insiste em nos fazer crer que 
está controlada – está enfraquecendo a economia dos 
funcionários das indústrias e de todo o país.

O desafi o para o empregador é jogar o jogo: elevar 
o valor do produto de um modo que cubra as despesas 
com o novo salário do trabalhador e os custos de produ-
ção, logística, marketing, investimentos, etc e ainda que 
consiga comercializar sua produção, cobrir despesas, 
obter lucro e crescer.

Torçamos para que isso ocorra, pois a indústria vive 
seu pior momento desde 2011, quando iniciou uma fase 
de cortes.

Acip sorteia prêmios no sábado

Curso ensina receitas 
de bolos gelados

Decisão do 
STF libera 
revisão do 
FGTS

Uma decisão do STF - Supre-
mo Tribunal Federal - pode favo-
recer trabalhadores que tinham 
dinheiro no FGTS - Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - 
entre 1999 e 2013. Advogados de-
fendem que em vez da TR - Taxa 
Referencial, seja usado outro índi-
ce de correção do saldo. Mesmo 
quem já sacou o dinheiro poderia 
pedir a revisão e pleitear a diferen-
ça na Justiça.

Tem direito à revisão do FGTS 
o trabalhador que contribuiu entre 
os anos de 1999 e 2013. É que a 
TR, responsável pela correção mo-
netária neste período, fi cava abai-
xo do valor da infl ação.

Advogados entendem que uma 
decisão do STF, que considerou a 
TR ilegal na correção de precató-
rios, as dívidas dos governos com 
empresas e cidadãos, pode ser 
usada também no caso do FGTS. 
Quem teve contrato formal de tra-
balho em regime de CLT nos últi-
mos 14 anos, inclusive aposenta-
dos – e mesmo quem já sacou o 
fundo de garantia, pode entrar com 
ação na Justiça para pedir a corre-
ção do valor. 

A estimativa é de que a diferen-
ça do percentual varie entre 60% 
e 80%.  

O jornal Tribuna do Norte será 
diário a partir da próxima semana. 
Com o periódico circulando de ter-
ça a sexta-feira, haverá alterações 
no conteúdo de algumas páginas.

Dentre as mudanças está a 
criação de um painel cultural, com 
informações sobre arte, música, 
cinema, novela e entretenimento 
de uma maneira geral; transferên-

cia das colunas já existentes para 
a página 2; o espaço destinado à 
Câmara dos Vereadores passará 
a ser uma página por edição.  

A página de esportes conti-
nuará sendo a última da Tri-
buna, porém ela circulará ape-
nas às terças e sextas-feiras. 
Nos demais dias (quarta e 
quinta-feira) o conteúdo será 

destinado às informações so-
bre turismo e cultura do mu-
nicípio, além de noticias de 
uma maneira geral. História, 
Polícia e os aniversariantes 
continuarão sendo veiculados 
na última edição da semana.

É possível que nas primeiras 
semanas haja mudança nas edi-
torias, mesmo em conteúdos pré-

-defi nidos, porém tudo isso será 
acertado, aos poucos, para que 
o leitor seja o maior benefi ciado.

O jornal também adotará um 
novo projeto gráfi co, o que torna-
rá as páginas mais atraentes e fa-
cilitará a leitura. Dúvidas, críticas 
e sugestões podem ser enviadas 
para o e-mail tribunapinda@
gmail.com.

Além dos sorvetes, os bolos 
gelados e embrulhados podem ser 
uma ótima opção de sobremesa 
refrescante para a estação. Essas 
receitas são tema do curso culinário 
da Alispec, que acontece durante o 
mês de janeiro no supermercado 
Spani.

Ministrado pela culinarista Val-
quíria Silva, o curso vai ensinar dife-
rentes receitas geladas, como o bolo 
de morango, o bolo tipo prestígio e 
o bolo de maracujá com chocolate. 
As aulas são direcionadas tanto para 

quem deseja aprimorar o cardápio 
de casa como também para aqueles 
que utilizam as receitas como fonte 
para complementar a renda.

As inscrições solidárias podem 
ser feitas com a de doação de um 
quilo de alimento não perecível, no 
balcão de atendimento do Spani.

Na unidade, o curso acontecerá 
no dia 21 de janeiro, às 14 horas. O 
Spani fi ca na rua Uelson de Freitas 
Ramos, 58, no Distrito Empresarial 
Dutra. Mais informações pelo telefo-
ne 3644-8200.

Tribuna passa a ser diária na próxima semana

Ipê I recebe 
serviços de 
manutenção

O bairro Terra dos Ipês I, no Distrito de 
Moreira César, está recebendo, até o fi nal 
desta semana, os serviços de roçada e ca-
pina. A equipe da Subprefeitura está reali-
zando o serviço desde o dia 6 de janeiro, 
nos canteiros centrais, centro comunitário, 
áreas institucionais e áreas verdes do bair-
ro. Com a ação, a administração municipal 
está colaborando para levar mais qualidade 
de vida para os moradores do local.

A Acip - Associação Comercial 
e Industrial de Pindamonhangaba 
realiza, neste sábado (18), às 12 
horas, na praça Monsenhor Mar-
condes, o sorteio da Campanha 
Natal Acip – Tamanho Família. O 
consumidor que comprou nas lo-
jas associadas, neste período, ga-

nhou cupons para participação no 
sorteio. Serão sorteados dez ca-
minhões, cada um contendo: TV 
22” led, liquidificador, aparelho 
telefônico, lavadora de roupas 
tanquinho, forno de micro-ondas, 
fogão 4 bocas, refrigerador, rack, 
conjunto estofado dois e três 

lugares, grill, aspirador de pó, 
ferro de passar roupas, ventila-
dor, DVD car, armário seis por-
tas, cama, conjunto de cozinha 
e conjunto de mesa. Importante 
lembrar que os cupons só pode-
rão ser colocados na urna até as 
18 horas de sexta-feira (17). 

De acordo com índices do 
IBGE - Instituto Brasileiro de Ge-
ografi a e Estatística, o emprego 
na indústria brasileira fi cou estável 
em novembro do ano passado em 
comparação com outubro do mes-
mo ano.

Pesquisa divulgada na última 
terça-feira (14), revela que o total 

de pessoas ocupadas na indús-
tria registrou queda de 1,7% em 
novembro, o que representa o 26º 
resultado negativo seguido neste 
tipo de comparação, segundo o 
IBGE. No índice acumulado para 
os 11 meses de 2013, o total do 
pessoal ocupado na indústria teve 
redução de 1,1%.

Índice de emprego na indústria

Ministério da Saúde identifi ca 
crianças com hanseníase

O governo brasileiro identifi cou 
300 crianças e adolescentes com 
hanseníase em escolas públicas 
do país em 2013. A descoberta 
ocorreu a partir de uma campanha 
nas instituições de ensino, e o Mi-
nistério da Saúde decidiu repetir a 
mobilização neste ano. Dados ain-
da preliminares indicam o registro 
no país, em 2013, de 1.866 casos 
de hanseníase em menores de 15 
anos. 

Por causa do Dia Mundial 

contra a Hanseníase, celebrado 
no fi nal de janeiro, o Ministério 
da Saúde lançou, na última terça-
-feira (14), uma campanha de aler-
ta sobre a doença. Serão usados 
cartazes, panfl etos e informações 
divulgadas nas rádios.

A hanseníase é causada pelo 
bacilo de Hansen - um parasita que 
ataca a pele e nervos periféricos, 
mas pode afetar outros órgãos 
como o fígado, os testículos e os 
olhos e não é hereditária.

Estado terá novo modelo de 
distribuição de remédios

A Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo vai implan-
tar um modelo de PPP - Parceria 
Público-Privada em logística, ar-
mazenamento e distribuição de 
medicamentos e vacinas. Serão 
implantados seis centros de dis-
tribuição de medicamentos e imu-
nobiológicos em diferentes regiões 
do Estado, em parceria com a ini-
ciativa privada, e um deles deve 
ser para a Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba.

Além disso, haverá a criação 
de uma Central Logística de Inte-
ligência Farmacêutica, que será 

uma espécie de “QG”, instalado 
dentro da Secretaria, para moni-
torar e centralizar as informações 
relacionadas ao funcionamento de 
cada centro de distribuição.

A contratação da PPP se dará 
na modalidade de Concessão 
Administrativa, pelo prazo de 20 
anos. A defi nição da empresa e 
assinatura do contrato deverão ser 
concluídas no primeiro semestre 
deste ano. O Estado permanecerá 
com as atividades de coordena-
ção, planejamento, monitoramento 
e controle das ações da área da 
assistência farmacêutica estadual.

Combustíveis 
aumentam 
em junho

O Governo Federal e a Petro-
bras fi zeram um acordo e estimam 
para junho um novo aumento da 
gasolina e do diesel. O calendário 
integra um dos pontos do mecanis-
mo aprovado em dezembro pelo 
conselho de administração da em-
presa, presidido pelo Ministério da 
Fazenda. Na reunião de dezembro, 
o conselho iniciou uma nova polí-
tica de preços com o reajuste de 
4% para a gasolina e de 8% para 
o diesel.

Divulgação
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Maurino Júnior

Marcos Vinício cuba
Os moradores de Pinda-

monhangaba podem apro-
veitar o tempo livre para 
fazer vários cursos. Muitos 
deles podem até mesmo 
abrir as portas para o mer-
cado de trabalho. As oportu-
nidades são oferecidas para 
interessados a partir dos oito 
anos de idade.

Estão abertas as ins-
crições para as aulas nos 
telecentros, há vagas para os 
seguintes cursos: informáti-
ca básica, rotinas adminis-
trativas, hardware, marke-
ting pessoal, gimp (editor de 

imagens), pro-show (editor 
de vídeo) e informática para 
melhor idade.

Os interessados devem ir 
até a unidade do Telecentro 
mais próxima de casa com 
o RG e comprovante de 
endereço. Os interessados 
irão receber uma ficha de 
cadastro e poderão colocar o 
curso e horário que preten-
dem fazer as aulas.

Todos os cursos têm 
duração de três meses e os 
alunos receberão certificados. 
Confira, abaixo, os endereços 
das unidades onde os interes-
sados podem se matricular.

Entidade acolhe crianças 
em situação de risco

Representantes do Detran 
e Ciretran participam de 
reunião na Prefeitura

 Unidades Local  Endereço

 Feital  C. Comunitário R. Aristides Pires, 96
 Castolira  Casa do Jovem R. Regina Célia Pestana, 229
 Araretama Casa do Jovem R. Benedito Darci Monteiro, 916
 Araretama Escola  R. Benedito Bacca Benega, 60
 Cícero Prado Escola  R. Antonio Carlos C. Macedo, 36
 Jd. Regina C. Comunitário R. Cinco, 21
 Campinas Escola  R. José Benedito Querino, 280
 Vila Rica  Escola  Av. Abel Correia Guimarães, 1422
 Biblioteca DEC  Biblioteca Sesi - Pça. S. Benedito
 Ribeirão  C. Comunitário Est. Antonio Jesus de Miranda s/n

Cidade oferece 
cursos gratuitos

cintia caMargo
Vários prefeitos da re-

gião vão se reunir em Pin-
damonhangaba na sexta-
-feira (17), às 16 horas, no 
auditório municipal, para 
discutir propostas e proje-

tos para o desenvolvimen-
to dos municípios.

No encontro, o deputa-
do Federal Arlindo China-
glia, líder do Governo na 
Câmara, estará presente 
para fazer apresentação 

de projetos e receber so-
licitações.

Destaque na região
Em 2013, Pindamo-

nhangaba foi a segunda 
cidade da região metropo-
litana do Vale do Paraíba 

e Litoral Norte a gerar 
empregos, com cerca de 2 
mil vagas.

A administração muni-
cipal possui uma política 
de incentivo aos empre-
sários para a instalação de 

novos estabelecimentos  
– industriais e comerciais 
– possibilitando a geração 
de novas oportunidades de 
emprego.

Para atender a de-
manda do mercado de 

trabalho, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba pos-
sui convênios com ins-
tituições de ensino para 
qualificar a mão de obra 
local, oferecendo bolsas 
de estudo.

Prefeitos da região participam de 
encontro em Pindamonhangaba

Marcos Vinício cuba
O superintendente re-

gional de Trânsito da RM 
Vale e Litoral, José Carlos 
Rodrigues de Moura Junior, 
e a diretora da Ciretran/Pin-
da, Nomara Aparecida Ro-
drigues Querido, estiveram 
na Prefeitura de Pindamo-
nhangaba no último dia 10, 
se reunindo com o prefeito, 
secretário de Administração 
e chefe de Gabinete. Na oca-

sião, a diretora da Ciretran 
Pinda apresentou-se ao chefe 
do Executivo e colocou o de-
partamento à disposição.

A diretora também falou 
sobre a estrutura de trabalho 
que o órgão possui atual-
mente e conversou sobre al-
guns pontos da contrapartida 
do município para o forneci-
mento de mão de obra para o 
projeto Poupatempo/Detran.

Pindamonhangaba conta-

rá com um novo modelo de 
Poupatempo e as regulari-
zações referentes ao trânsito 
poderão ser resolvidas neste 
espaço.

O prefeito de Pindamo-
nhangaba agradeceu os re-
presentantes dos órgãos e 
destacou que a parceria com 
a prefeitura é positiva, pois a 
administração busca sempre 
atender a população da me-
lhor forma possível.

O Lar da Criança Irmã 
Julia existe há mais de 54 
anos e acolhe crianças que 
necessitam de atenção espe-
cial. Todas elas vêm de famí-
lias que estão em estado de 
vulnerabilidade. O objetivo 
do Lar é que haja um traba-
lho mútuo para que as crian-
ças possam voltar a conviver 
com a família. Caso a pró-
pria família não se reestru-
ture, o menor é direcionado 
para adoção.

A entidade abriga atual-

mente 11 crianças na faixa 
de 0 a 12 anos, mas tem 
capacidade para 45, sendo 
que o acolhimento é tem-
porário. São oferecidos 
estudos na rede pública de 
ensino, assistência médica 
periódica e alimentação. 
No local há sala de infor-
mática e de televisão, bi-
blioteca, brinquedoteca, 
área de lazer, lavanderia e 
dormitório.

O diretor da ‘Irmã Julia’, 
Demétrio Cabral Junior, co-

mentou sobre a satisfação 
em trabalhar no local. “To-
dos nós somos voluntários e 
a nossa função é ajudar essas 
crianças”.

O Lar tem um convênio 
com a Prefeitura de Pinda-
monhangaba para abrigar 20 
crianças. A instituição rece-
be doações e  funciona todos 
os dias. Para fazer doações 
os interessados podem visi-
tar a entidade ou entrar em 
contato pelo telefone (12) 
3642-1485.População pode fazer doação de alimentos, roupas, brinquedos e outros itens

Marcos Vinício Cuba

Serviços do Poupatempo/Detran foram debatidos no encontro

cintia caMargo
Com o tema Inclusão 

Produtiva, o programa “O 
Prefeito e você” desta se-
mana abordou o trabalho 
que a administração mu-
nicipal de Pindamonhan-
gaba vem realizando para 
garantir à população cada 
vez mais oportunidades de 
capacitação profissional. 

Desenvolvido pela Se-
cretaria de Saúde e Assis-
tência Social, por meio do 
Departamento de Assistên-
cia Social, esse trabalho 
mantém parcerias com vá-
rias instituições educacio-
nais da cidade. Segundo 
informações do departa-
mento, essas parcerias ofe-
recem à população vagas 
para cursos nos telecentros, 
Programa Via Rápida, SOS 
- Serviço de Obras Sociais, 
Instituto Salesianos, Insti-
tuto IA 3, Escola Comercial 
Dr. João Romeiro, Colégio 
Tableau e vagas em outras 
instituições parceiras.

Para o prefeito, as ações 

CURSOS DISPONÍVEIS

Programa de rádio aborda 
trabalho de Inclusão Produtiva

trabalho.
O PAT - Posto de Aten-

dimento do Trabalhador 
- de Pindamonhangaba 
também participou do pro-
grama, enfatizando todo 

de Inclusão Produtiva po-
dem fazer a diferença na 
política de assistência so-
cial das cidades, capacitan-
do a população para buscar 
novas oportunidades de 

o trabalho que é realizado 
após a capacitação da po-
pulação. Segundo infor-
mações do PAT , 760 vagas 
foram preenchidas em Pin-
damonhangaba.

Parceria com instituições pode garantir capacitação profissional

Cíntia Camargo



Polícia4 Pindamonhangaba, sexta-feira, 17 de janeiro de 2014

Tribuna do Norte

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, o 
candidato nominado a seguir, munido 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 29/01/2014 às 14:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO

57º ELIANA ASSUNÇÃO VALLIM MARTINS
RUA GUARACIABA, Nº 609 – JARDIM 
ISMÊNIA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12220-720

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento 
de Recursos Humanos, situado na Rua 
Deputado Claro César, nº 30, centro, o 
candidato nominado a seguir, munido da 
seguinte documentação, em original e cópia:

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

Dia  28/01/2014 às 09:00 horas

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ÁREA 4
9º ELIANE DE CARVALHO SANTOS
RUA RAUL BORGES, 35 – TRIÂNGULO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-170

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO
A EMPRESA THIBER LTDA ME, cnpj: 10.407.037/0001-92, sito a rodovia pedro celete 811, 
aterrado, tremembé-sp, comunica o abandono de emprego do funcionário davi dos santos, ctps 
sob n° 88405, série: 353e , solicita o comparecimento do mesmo dentro de 24 horas, para que seja 
justificada a sua ausência desde 01/12/2013 até a presente data , caso contrário será caracterizado 
o abandono de emprego.

LICENÇA DA CETESB
Maxfer Comercio de Ferramentas Ltda. torna publico que requereu na CETESB a Licença de 
Instalação para Maquinas e Equipamentos de uso geral, fabricação de Ferramentas, a Rua José 
Gambini de Souza, 54 - bairro - Bela Vista - Pindamonhangaba - SP

Ata da 2.ª Sessão Ordinária de 2014, da 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/
SP, realizada em 07.01.2014.
Às dez horas do dia sete de janeiro de 
dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Segunda 
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi 
e presença dos senhores Ivair Marcos da 
Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de 
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a 
ata da 1.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 03.01.2014. Na ORDEM DO DIA, 
foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva 
DEFERIDO, pela maioria: 1-0180/13 João 
Carlos Ribeiro Salgado.  II – EXPEDIENTE: 
Ofício 002/14-JARI encaminhado ao Diretor 
Municipal de Trânsito encaminhando as Atas 
da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados 
encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai 
assinada pelo Senhor Presidente, Membros e 
por mim, Secretária. 
Pindamonhangaba, 07 de Janeiro de 2014. 

Ata da 2.ª Sessão Extraordinária de 
2014, da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba/SP, realizada em 
09.01.2014.
Às dez horas do dia nove de janeiro de 
dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Segunda 
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob 
a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA -  Secretaria de Obras e Serviços -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

e presença do senhor Adelson Cavalcante de 
Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle 
da Silva Aves, membro suplente. 
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada 
a ata da 2.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 07.01.2014. Na ORDEM DO DIA, 
foram apreciados os seguintes recursos: I– 
RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza 
Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0164/13 Luci D Almeida. II – EXPEDIENTE: 
Ofício 003/14 - JARI encaminhado ao Diretor 
Municipal de Trânsito encaminhando as Atas 
da JARI para publicação. 
Nada mais havendo  a tratar, foram dados 
encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai 
assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 09 de Janeiro de 2014. 

Ata da 3.ª Sessão Ordinária de 2014, da 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/
SP, realizada em 14.01.2014.
Às dez horas do dia quatorze de janeiro 
de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Terceira Sessão 
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença 
dos senhores Antonio Augusto Marcondes 
da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da 
Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de 
Souza Filho.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a 
ata da 2.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 09.01.2014. Na ORDEM DO DIA, 
foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi  INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0163/13 Luci D Almeida. II– RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho 
DEFERIDO, pela maioria: 1-0173/13 Deusdete 
Marques Pontes Junior. III – EXPEDIENTE: 

Ofício 003/14-JARI encaminhado ao Diretor 
Municipal de Trânsito encaminhando as Atas 
da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados 
encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai 
assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 14 de Janeiro de 2014. 

Ata da 3.ª Sessão Extraordinária de 
2014, da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba/SP, realizada em 
16.01.2014.
Às dez horas do dia dezesseis de janeiro 
de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Primeira Sessão 
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos 
senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e 
Adelson Cavalcante de Souza Filho.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada 
a ata da 3.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 14.01.2014. Na ORDEM DO DIA, 
foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0166/13 
Maria Zilea da Silva Lima. II – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0169/13 Raquel Saint Clair 
Lopes Muassab. III– RELATOR: Dr. Fernando 
Monteiro Cozzi DILIGÊNCIA, por votação 
unânime: 1-0175/13 Marcelo Ferreira Marques. 
IV – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0190/13 
Ana Paula de Souza.
Nada mais havendo a tratar, foram dados 
encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai 
assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 16 de Janeiro de 2014.

Plantão da semana é marcado por 
tiros e violência em Moreira César

Três pessoas foram atin-
gidas por disparos na noi-
te do dia 10 de janeiro, no 
bairro Terra dos Ipês. A PM 
foi acionada para compare-
cer na avenida dos Mana-
cás, onde havia duas pes-
soas atingidas por disparos 
de arma de fogo. Quando os 
policiais chegaram ao local  
encontraram  GBL, 47 anos, 
ferido e caído no chão. Al-
guns metros dali, no quin-
tal de uma casa, avistaram 
RIOS, 24 anos, que estava 
ferida nas costas. Além dis-
so, foram informados que 
uma terceira pessoa, conhe-

cido como “Jhow”, tam-
bém foi atingido, mas já ti-
nha sido socorrido e levado 
ao Pronto Atendimento. Se-
gundo informações do bole-
tim de ocorrência, esse últi-
mo já possui passagens pela 
polícia.

De acordo com uma das 
vítimas, um veículo Voya-
ge, branco, se aproximou 
do local onde estavam e 
desconhecidos efetuaram 
os disparos, fugindo em 
seguida. Não há pistas dos 
autores e as vítimas perma-
neceram internadas e em 
observação.

Jardim Regina
Na noite do dia anterior 

(9), uma tentativa de homi-
cídio foi registrada na rua 
Orondina Sater Rodrigues. 
Os policiais chegaram ao lo-
cal e se depararam com JF-
SO, 40 anos, baleado e o le-
varam ao Pronto-Socorro. 
Em contato com outro indi-
víduo que presenciou a ação 
e foi atingido de raspão, foi 
informado que ele estava 
na esquina da referida rua 
quando escutou disparos de 
arma de fogo e, quando vi-
rou, observou uma pessoa 
caída devido ao tiro.

Quando viu a cena, o 
rapaz reconheceu a vítima 
e o suposto autor, JGFG, 
19 anos.

Segundo informações, 
a briga teria se inicia-
do entre JGFG e FSS, fi-
lho da vítima, que com-
prou a briga do garoto e 
acabou sendo atingido pe-
lo rapaz que sacou a arma, 
acertando-o na cabeça e 
na região da pelve. Tam-
bém segundo a testemu-
nha, o homem de 40 anos 
estava munido de um fa-
cão no momento em que 
foi atingido.

Portal dos Eucaliptos
Já na madrugada de segun-
da-feira (13), CAC, 32 anos, 
foi morto após ser agredido 
por um grupo de seis pessoas 
desconhecidas, que não dei-
xaram pistas. Quando a po-
lícia chegou à avenida Nova 
Pinda, já encontrou o rapaz 
caído e sem vida, com feri-
mentos na cabeça. O irmão 
da vítima informou que não 
tem conhecimento de dívi-
das, desafetos e ameaças re-
lacionadas ao irmão. Infor-
mou ainda que ele não tinha 
passagem pela polícia e que 
trabalhava como marceneiro.

Adolescente é pego 
com 34 pedras de 

crack e R$ 326
Um adolescente foi en-

contrado com drogas na noi-
te do dia 11, no jardim Aze-
redo.

A PM realizava patrulha-
mento de rotina pelo local 
quando avistou RELC, 17 
anos, que fugiu assim que 
percebeu a presença da po-
lícia. Antes de sair corren-
do, ele jogou um objeto no 
telhado de uma residência. 

Briga por 
causa de 
pipa fere 
jovem

Na tarde de terça-feira 
(14), um jovem foi agre-
dido em disputa por uma 
pipa. A mãe de VFO, 24 
anos, compareceu à de-
legacia e informou que 
seu fi lho estava na praça 
São Paulo, localizada no 
Parque São Domingos, 
quando avistou uma pipa 
caindo. Neste momento, 
outros dois adolescentes 
que também estavam in-
teressados na pipa acaba-
ram agredindo o rapaz, 
arremessando um tijolo 
em sua cabeça. Além dis-
so, o jovem apresentou 
ferimentos pelo corpo.

Após persegui-
ção, os poli-
ciais consegui-
ram capturá-lo 
e, no bolso da 
calça do jovem, inicialmente 
encontraram R$ 84,70. No 
telhado da residência, encon-
traram a bolsinha arremessa-
da por RELC, que continha 
34 pedras de crack. Dessa 
forma, decidiram seguir até 

a residência do menor, onde 
encontraram R$ 241,45 em 
seu quarto.

Ele então confessou que 
realizava tráfi co de drogas 
e, ainda, que foi liberado da 
Fundação Casa em dezem-
bro de 2013.

CONVOCAÇÃO
A Assembleia de Deus Ministério Rio de Janeiro em Pindamonhangaba no Residencial Araretama no 
Templo Sede cito a rua; Jose Inácio n; 27. Juntamente como pastor presidente Isais Henrique  Fernan-
des faz a convocação para a  reunião da A.G.O., dia 26 de Janeiro de 2014 as 09;00 da manhã onde 
todos os membros da sede e congregações com seus pastores devem estar presente na Assembleia 
Geral Ordinária  no  endereço acima para a eleição  da nova diretoria e mais assuntos importantes, 
desde já gratos a direção. tel; 35279470 pastor Fabio Maximiano vice presidente do ministério. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

PORTARIA GERAL  N.º 4.170, DE 09 DE JANEIRO DE 2014. 

Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve Alterar a Portaria Geral nº 4.145, de 16/12/2013, que designou os Pregoeiros, nos itens 
seguintes que passam a vigorar da seguinte forma:
1. Cessar a Designação de Pregoeiro:
HUMBERTO PAIM DE MACEDO – Diretor do Departamento de Licitações e Compras 
Permanecem inalterados os demais dispositivos da Portaria Geral nº 4.145, de 16 de dezembro 
de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de janeiro 
de 2014.
Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
João Carlos Muniz - Respondendo pela Secretaria de Finanças

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 09 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt 

Secretária de Assuntos Jurídicos Interino
SAJ/spc/

Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 008/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Srª. APARECIDA CRISTIANE 
DOS SANTOS CESAR, responsável pelo 
imóvel situado a Rua Antonio Cozzi, Lessa, 
Quadra 13, Lote 26, inscrito no município sob 
a sigla SO11.14.08.011.000, para que efetue 
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 
de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Edson Macedo de Gouvêa
Secretario de Administração

Controle 009/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Srª. ALINE APARECIDA BARBOSA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua 
José Roberto Ferreira de Carvalho, Galega, 
Quadra F, Lote 65, inscrito no município sob 
a sigla SO11.07.22.018.000, para que efetue 
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 
de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Edson Macedo de Gouvêa
Secretario de Administração

Controle 010/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a SRª. ALINE APARECIDA BARBOSA, 
proprietário do imóvel situado a Rua José 
Roberto Ferreira de Carvalho, Quadra F, 
Lote 65, Galega, inscrito no município sob a 
sigla SO11.07.22.018.000 para que efetue 
a construção da calçada do referido imóvel, 
no prazo de 90 dias a contar da data desta 
publicação, em atendimento e conformidade 
com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Cliente e lojista se agridem 
por causa de celular

Uma briga em uma loja 
de celulares foi registrada 
na manhã do dia 11. Quando 
realizavam patrulhamento de 
rotina pelo centro da cidade, 
policiais militares abordaram 
indivíduos em luta corporal. 
Em contato com os envol-
vidos, PRO, 40 anos, infor-
mou que é o proprietário do 
estabelecimento e que RS, 
também 40 anos, havia dei-
xado um aparelho celular na 
loja para conserto. Entretan-
to, o conserto não pôde ser 
fi nalizado na data prevista, 
que seria sexta-feira (10) e, 

por isso, RS passou a agredir 
verbalmente uma funcionária 
da loja. Na manhã seguinte, o 
homem retornou ao local e o 
proprietário devolveu-lhe o ce-
lular, ainda sem conserto, afi r-
mando que o serviço não seria 
terminado devido à agressão. 
Diante disso, RS atingiu PRO 
com um soco no nariz e acima 
do olho direito, iniciando uma 
luta corporal e gerando diver-
sos danos ao estabelecimento. 
Segundo o cliente, o lojista foi 
quem desferiu o primeiro soco, 
que o acertou causando-lhe le-
sões na boca e na cabeça.Idoso é assaltado durante o dia

Um homem de 60 anos 
teve seu veículo e um apare-
lho celular levados na tarde 
do dia 11. JL estacionou seu 
“Space Fox” na rua Marcos 

Damas Caldeira, no bairro 
Jd. Bela Vista, quando foi 
abordado por dois indivídu-
os que estavam a pé. Um de-
les utilizou uma pistola para 

ameaçar a vítima, que 
acabou entregando o 
automóvel e o apare-
lho celular. Os rapazes fugi-
ram sem deixar pistas.

Na noite do dia 9 de janeiro, 
JFQ, 38 anos, foi assaltado em 
um posto de gasolina localizado 
na avenida Dr. Fontes Júnior.

O homem relatou que é co-
brador e chegou ao local para 
consultar algumas fi chas de 
cobrança. Nesse momento,  foi 
abordado por um rapaz, que 
chegou em uma moto. Arma-
do, ele exigiu que a vítima en-
tregasse uma bolsa preta, con-
tendo documentos e a quantia 
de R$ 1.000. Após a ação, o 
autor fugiu sem deixar pistas.

Homem 
é assaltado 
em posto de 
gasolina 

Estabelecimento pega fogo
Um estabelecimento co-

mercial localizado na avenida 
Albuquerque Lins pegou fogo 
na tarde do último dia 9. O 
proprietário, LHD, 39 anos, foi 
avisado pela empresa de segu-

rança que seu ponto comercial 
estava em chamas. Quando 
chegou ao local, iniciou o com-
bate ao fogo, que foi totalmen-
te controlado com a chegada 
do Corpo de Bombeiros. Após 

análise, LHD disse que o in-
cêndio provavelmente ocorreu 
devido a uma fritadeira, que 
estava ligada. Alguns equipa-
mentos e fi ação da parte elé-
trica foram danifi cados.

Uma mulher foi assalta-
da quando tentava trabalhar 
na tarde de terça-feira (14), 
no bairro Araretama. EMFS, 
51 anos, informou que tran-
sitava pela rua 3 do CDHU, 

local onde pretendia efetuar 
cobranças a seus clientes. 
Ao estacionar o carro, ela foi 
abordada por dois indivídu-
os, que, mediante ameaça de 
arma de fogo, exigiram a cha-

ve do veículo Fiat Uno 2011.
De posse do automóvel,  

os rapazes fugiram. Entre-
tanto, a mulher conseguiu 
localizar o veículo, mas, sem 
os pertences que estavam em 

seu interior: uma bolsa com 
cartões de banco, dois celu-
lares e R$ 4 mil. O automó-
vel foi localizado com suces-
so e recuperado sem nenhum 
dano.

Mulher tem R$ 4 mil levados, mas veículo é encontrado

O número de veículos rou-
bados no Estado de São Paulo 
em novembro de 2013 foi o 
maior em 12 anos. Os regis-
tros computam 9.023 roubos 
(quando há ameaça ou uso de 
violência contra o proprietá-
rio). Antes disso, o maior nú-
mero de casos foi registrado 
em março de 2001 (9.414)

As estatísticas ofi ciais re-
velam uma tendência de au-
mento do uso da violência pe-
los ladrões de carro. Agora, o 
número de roubos quase em-
pata com o de furtos (quando 
não há violência): 9.905.

Em janeiro de 2008, por 
exemplo, de cada três veícu-
los levados pelos criminosos 
no Estado, apenas um deles 
foi roubo. Foram 4.525 rou-
bos contra 7.866 furtos. De 
lá para cá, comparando com 
novembro passado, os fur-
tos cresceram 25,9% contra 
99,4% dos roubos – o que au-
mentou a relação entre a pro-
porção entre furtos e roubos, 
praticamente um para um.

Na capital, onde 4.550 
veículos foram roubados em 
novembro, o cenário é o mes-
mo. O número de casos tam-
bém é o maior em 12 anos.

VIOLÊNCIA
Desde 2001, mais de 1 

milhão de veículos foram 
roubados no Estado. Soma-
dos aos furtos, os casos ul-
trapassam 2,4 milhões. Um 
dos refl exos dessa mudança 
é o risco de mortes nos assal-
tos, os chamados latrocínios. 
Segundo o governo, cerca de 
50% dos latrocínio ocorridos 
em São Paulo estão ligados a 
roubos de veículos.

Para o especialista em 
segurança pública Guaracy 
Mingardi, a tendência é que 
os roubos de veículos ultra-
passem os furtos em breve. 
Segundo ele, o aumento desse 
tipo de roubo se deve à falta 
de especialização dos crimi-
nosos. “O roubo é mais fácil 
porque exige menos habilida-
de [que o furto]”, disse ele.

Fonte: Folha de São Paulo

Índice de roubos de veículos 
bate recorde no Estado

Divulgação
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Transporte escolar também requer atenção dos pais
ANA CAMILA CAMPOS

Outra preocupação dos 
pais nos preparativos da vol-
ta às aulas é o transporte es-
colar.

A alternativa garante que 
crianças e adolescentes che-
guem ao colégio sem atraso 
e voltem para casa com tran-
quilidade. 

Entretanto, há uma série 
de itens que devem ser verifi -
cados antes de contratar o ser-
viço, como a autorização do 
veículo para o exercício e os 
itens de segurança. Um bom 
jeito de pesquisar é buscando 
referências, principalmente, 
junto aos pais de outros estu-
dantes, além de verifi car se a 
escola tem indicação de mo-
toristas que já fazem o trans-
porte de outros alunos.

Foi o que aconteceu com 
Samuel Clayton Mariano, 
que é pai da menina Laura. 
Ele conta que a fi lha vai para 
a escola de van escolar desde 
os 2 anos de idade.  Segundo 
ele, no início, a adaptação da 
criança foi difícil até mesmo 
pela idade e então, a esposa 
ia junto na van para acom-
panhar – o que durou dois 
meses.

Entretanto, depois de 
quatro anos, a pequena foi 
estudar em uma escola na 
cidade vizinha e precisaram 
trocar de transporte.

“Como não conhecíamos 
ninguém, procuramos infor-

1. O motorista precisa ser 
maior de 21 anos e pos-
suir carteira de categoria 
“D”, além de portar uma 
certidão atestando que 
ele não cometeu crimes 
e graves infrações de 
trânsito.
 
2. A autorização do 
veículo fornecida pelo 
Detran deve ser colocada 
em local visível. (Já a do 
motorista costuma fi car 
na habilitação dele)
 
3. A tradicional pintura 
lateral amarela no ve-
ículo – que hoje pode 
ser substituída por um 
adesivo – é obrigatória 
e tem tamanho e fonte 
padronizados.
 
4. O transporte escolar 
precisa ter extintor de 
incêndio no prazo de 
validade.
 
5. O nome, a data de 
nascimento e o telefone 
de cada criança trans-

portada devem estar 
listados. Além disso, é 
indispensável a presença 
de um monitor para auxi-
liar o grupo.
 
6. As tradicionais kombis 
necessitam de uma grade 
para separar o motor dos 
assentos.
 
7. Todos os passageiros 
devem usar o cinto de 
segurança. A quantidade 
de acessórios disponíveis 
tem que ser igual à lota-
ção do veículo estipulada 
pelo fabricante.
 
8. Os vidros do carro de-
mandam um limitador de 
abertura – note-se que a 
medida estipulada pode 
ter variações de um es-
tado para outro (em São 
Paulo, por exemplo, é de 
10 cm, enquanto no Rio 
de Janeiro é de 15 cm). 
Tacógrafos também são 
obrigatórios para que a 
velocidade seja constan-
temente monitorada.

O que diz a lei?
Saiba quais são as principais 
obrigatoriedades do artigo 136 
do Código de Trânsito Brasileiro

mações na secretaria da esco-
la e eles nos recomendaram 
uma van escolar. Nos senti-
mos mais seguros com o aval 
da escola. Deu tudo certo e 
neste ano continuaremos com 
o mesmo serviço”, afi rma.

Sobre o motorista
Muitas pessoas não sa-

bem, mas é possível certifi -
car a competência e respon-
sabilidade do motorista. É 
fundamental solicitar o alva-
rá pois com esse número dá 

para consultar os órgãos ofi -
ciais e descobrir todo o pron-
tuário do cidadão, até mesmo 
se ele já cometeu um crime. 
Além disso, na habilita-
ção do profi ssional também 
constam informações como a 
categoria (que deve ser “D”) 
e se é certifi cado pelo curso 
de capacitação exigido para 
o transporte escolar.

Profi ssionais legalizados 
trazem uma série de garan-
tias que tranquilizam os pais, 
principalmente porque a cada 
cinco anos é necessário reali-
zar um curso de reciclagem

O veículo
O veículo também é 

vistoriado rigorosamente a 

cada seis meses pelo Detran. 
Nessa vistoria é analisado 
se os equipamentos obriga-
tórios estão disponíveis e se 
ele está em boas condições 
de tráfego. São liberados 
apenas os que apresentam 
as condições adequadas e os 
itens de segurança necessá-
rios.

“Na hora de escolher o 
serviço, a primeira medida 
que tomamos foi nos in-
formar na escola. Depois 
verifi camos se o veículo 
estava em boas condições, 
se o condutor era habilitado 
para o transporte escolar e 
se tinha alvará e licença jun-
to aos órgãos competentes 

para oferecer esse serviço”, 
enfatiza Mariano .

Contrato
A negociação do contrato 

de prestação de serviço tam-
bém merece atenção. A Pro-
teste - Associação Brasileira 
de Defesa do Consumidor 
tem uma cartilha com orien-
tações para os pais e sugere 
que é importante fi car claro 
se haverá reajuste da mensa-
lidade em caso de aumento 
de preço dos combustíveis. 
A cartinha sugere ainda ne-
gociar a melhor data para 
pagamento e discutir a in-
clusão de uma cláusula de 
multa por descumprimento 
de horários.

Com os cuidados necessários, estudantes podem ir tranquilos para a aula

ANA CAMILA CAMPOS
Além de férias, janeiro é 

um mês em que muitos pais 
planejam a volta às aulas dos 
fi lhos. É hora de verifi car o 
material escolar, o uniforme 
e, até mesmo, se as crianças 
ainda vão permanecer no mes-
mo colégio do ano anterior. 
Caso seja a primeira vez dos 
pequenos na escola, é também 
necessário um preparo para o 
primeiro grande dia.

Gastos
Com a lista de material 

escolar nas mãos, é bom que 
os pais estejam com o bol-
so preparado. Após gastos 
previstos em início de ano, 
como IPVA, IPTU e outros 
impostos, é bom estar cons-
ciente do que vão encontrar 
pela frente. Com a alta do 
papel e do dólar, o preço dos 
livros didáticos e material 
escolar subiram considera-
velmente.

Os produtos importados 
foram diretamente infl uen-
ciados pela alta do dólar, 
que subiu um pouco mais 
de 15%, seguido pelo papel, 
cujo aumento foi de 12% de 
acordo com o Snel - Sindica-
to Nacional dos Editores de 
Livros.

Para completar, a Abfi ae 
- Associação Brasileira dos 
Fabricantes e Importadores 
de Artigos Escolares - apon-
ta a alta cobrança de tributos, 
que pode chegar a 47% do 
preço fi nal.

A presidente do Snel, 
Sônia Machado Jardim, ex-
plica que ainda não foi feito 
um levantamento do reajus-
te este ano, salientando que 
vários aumentos ocorreram 
em 2013, causando impacto 
no custo de produção do li-
vro. Segundo ela, as isenções 
concedidas ao setor não são 

Material escolar está mais caro
Pais precisam se programar para os gastos, pois aulas começam mais cedo

Apesar de tantos afaze-
res e detalhes para checar, 
é preciso fi car atento ao 
calendário escolar de 2014. 
Devido à realização da 
Copa do Mundo, as aulas 
começam mais cedo.

O texto da Lei Geral do 
Mundial de Futebol de 2014 
prevê que o calendário 
escolar brasileiro seja mo-
difi cado para que as aulas 
iniciem mais cedo e as férias 
do meio do ano comecem 
antes. A medida pretende 
liberar os estudantes para 
acompanhar o torneio e me-
lhorar a condição de mobili-

dade urbana nas cidades-se-
des do Mundial de Futebol. 

Na maioria dos estados, 
as aulas começam no fi m 
de fevereiro e as férias de 
meio de ano duram todo o 
mês de julho. O ano letivo 
começa em diferentes 
datas, que dependem da 
unidade escolar. Na Lei da 
Copa, a sugestão é que 
o início seja no dia 20 de 
janeiro de 2014 e as férias 
do meio de ano de 11 de 
junho a 21 de julho. O 
mundial começa no dia 12 
de junho e se encerra em 
13 de julho.

É preciso analisar todos os itens antes de realizar a compra do material escolar

sufi cientes para garantir a di-
minuição dos preços.

“Por exemplo, o papel 
aumentou em torno de 12%, 
o dissídio da categoria foi 
6,40%. Infelizmente, esses 
aumentos acabaram refl etin-
do no preço do livro”, con-
clui.

Com relação aos itens de 
papelaria, que incluem ca-
dernos, canetas, cola, dentre 
outros, a Abfi ae, que reúne 
marcas como a Faber-Cas-
tell, Tilibra e Bic, diz que não 
é possível padronizar a taxa 

de aumento. O setor possui 
grande gama de variedades 
e categorias de produtos e 
os preços variam muito de 
acordo com a concorrência. 
Segundo o presidente da as-
sociação, Rubens Passos, são 
os tributos que encarecem os 
produtos.  

Dica
A dica mais conhecida 

é pesquisar muito antes de 
comprar e até optar por lo-
jas menores, onde se possa 
negociar preços. Mas a aten-
ção não para por aí: é preciso 

analisar todos os itens, dos 
pequenos ao grandes. Se-
gundo a diretora de Estudos 
e Pesquisas do Procon-SP, 
Valéria Garcia, as pessoas 
costumam olhar o preço dos 
cadernos que são caros e não 
dão a devida atenção aos 
itens menores por achar que 
é pouca coisa.

Os itens que parecem ter 
menor relevância são justa-
mente o esconderijo prefe-
rido das variações de preço 
encontradas pelo Procon-SP, 
em um levantamento realiza-
do nos dias 5 e 6 de janeiro. 
O campeão foi um tipo de lá-
pis preto nº2 (ecolápis 9000 
sextavado, da Faber Castell). 
O percentual de diferença 
encontrado foi de 233,33%, 
com valores que foram de R$ 
0,45 a R$ 1,50. A segunda 
maior variação nesse ranking 
também fi cou com um mo-
delo de lápis preto (redondo 
HB2, da BIC) cujos preços 
encontrados foram de R$ 

0,28 a R$ 0,60 - uma varia-
ção de 114,29%.

Outra opção é comprar 
fora de época. Segundo espe-
cialistas, as lojas especializa-
das aumentam o preço dos 
itens de papelaria nessa épo-
ca do ano devido à demanda, 
então, o planejamento para a 
compra de itens básicos du-
rante o ano letivo pode ser 
uma saída.

Comprar no atacado tam-
bém representa uma alterna-
tiva para quem deseja redu-
zir custos.

Estratégia que a especia-
lista sugere para quem quer 
poupar alguns reais. Entre-
tanto, canetinhas hidrográfi -
cas e as canetas esferográfi -
cas devem ser adquiridas em 
períodos mais próximos aos 
do consumo, pois são “pe-
recíveis”. Elas podem secar 
no período em que fi carem 
guardadas.

Exigências da lista
Nem sempre é fácil ga-

rantir todos os itens da lis-
ta de material. Ainda mais 
porque não existe uma “lista 
base” ou uma lei no âmbito 
pedagógico que determine 

que materiais as escolas par-
ticulares podem requisitar e 
quais são terminantemente 
proibidos. No entanto, al-
guns pedidos infringem o 
código de defesa do consu-
midor (art. 39, Lei 8.078).  

Materiais que são utiliza-
dos na manutenção do esta-
belecimento escolar, como 
copos descartáveis, sabonete 
e álcool, não podem constar 
na lista de pedidos, pois o 
custo já deve estar previsto 
na mensalidade. Além disso, 
não é permitido que a escola 
determine a  marca do mate-
rial de uso pessoal pedido.

Na dúvida se a quantida-
de de material  escolar pedi-
da na lista é exagerada, os 
pais podem exigir da escola 
uma justifi cativa pedagógica 
para os materiais solicitados. 

A associação de consu-
midores Proteste lançou em 
seu site uma cartilha para 
orientar pais e alunos sobre a 
volta às aulas. A publicação 
traz informações sobre os di-
reitos dos estudantes  e dicas 
para os pais economizarem 
na compra de material esco-
lar e uniforme.

Lojas menores são opção para negociação de preço

Em 2014, aulas começam mais cedo

Divulgação
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Aniversariantes
Também fazem aniversário no 
dia 18 de janeiro, Marinara 
e Monalisa (gêmeas). 
Mamãe, irmãos, demais 
familiares, amigos e colegas 
as cumprimentam pela  
data. “Que o caminho da 
vida terrena  lhes seja de 
paz, saúde e prosperidade”, 
deseja o pai, Altair Fernandes 
(Tribuna do Norte).  

Felicidade

Muita felicidade para 
Rogéria Ribeiro, que 

comemora aniversário 
no dia 17 de janeiro. 
Recebe o abraço dos 
familiares e amigos. 

Aniversário
Parabéns para André Pires 
aniversariante do dia 20 
de janeiro. Ele recebe os 
cumprimentos dos familiares 
e amigos.

Feliz aniversário

Toda a felicidade do mundo 
para Ana Camila Campos, 
aniversariante do dia 19 de 
janeiro. Ela recebe o carinho 
dos familiares e amigos, em 
especial os amigos do jornal 
Tribuna do Norte. Parabéns!

Felicidade
Para Eloin Moreira, que aniversaria no dia 21 de janeiro. A 
esposa Araci e o filho Enzo (com ele na foto) desejam saúde, 
sucesso e muitos anos de vida.

Tudo de 
ótimo  
Parabéns para 
Saulo Fernandes, 
do Portal Vale 
News, que 
comemora 
aniversário no 
dia 20 de janeiro, 
recebendo o 
carinho da esposa 
Sheila. Demais 
familiares e amigos 
lhe desejam 
felicidade!

Tudo de bom
Felicidade para o 
aniversariante do dia 18 de 
janeiro, Gilberto Pestana 
Munhoz. Ele recebe o 
abraço dos familiares e 
amigos. 

Assoprando 
velinhas

Parabéns para 
Francisca Gomes, que 
comemora aniversário 

no dia 22 de janeiro, 
recebendo o carinho 

dos familiares e 
amigos.

Muita felicidade
Feliz aniversário para a 
educadora física Lara Gerth, 
que comemora aniversário 
no dia 19 de janeiro, 
recebendo o abraço dos 
familiares e amigos. 

Comemorando 
aniversário
Felicidade para Renata 
Nerosi, aniversariante do dia 
20 de janeiro. Recebe os 
cumprimentos dos familiares 
e amigos. Parabéns.

Aniversariante

Parabéns para o presidente 
da APL, Alberto Santiago, 
que comemora aniversário 
no dia 20 de janeiro. 
Recebe o abraço dos 
familiares e amigos. 

Toda a 
felicidade

Parabéns para 
a aniversariante 
do dia 21 de 
janeiro, Tatiane 
Brandão, 
que recebe 
o carinho do 
marido e do 
filho (com ela 
na foto), demais 
familiares e 
amigos. Muita 
felicidade!
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Aniversário
Felicidade para Francisco 
Norberto, que completa 
mais um ano de vida no dia 
19 de janeiro. Recebe os 
cumprimentos dos familiares 
e amigos. 

Parabéns a você...
Tudo de bom para Amanda 
Felício, aniversariante do 
dia 18 de janeiro. Familiares 
e amigos lhe mandam 
abraços e desejam muita 
felicidade. 

Nascimento

Parabéns ao casal 
Roni/Maurinda pelo 
nascimento de Davi 

Lucca no dia 8 de 
janeiro. A irmãzinha 

“coruja” Livia, parentes 
e amigos desejam 

muita felicidade 
e saúde ao novo 

integrante da família.

É festa - Para Tatiane Flauzino, que comemorou mais 
um aniversário no dia 15 de janeiro. Ela recebe abraço 
especial do marido Marcos e do filhinho Luis Gustavo. 

Também em família
Carlos Manoel  
Júnior vai assoprar 
velinhas no dia 
18 de janeiro. 
Ele recebe os 
parabéns da noiva 
Érika, dos familiares  
e amigos que 
desejam muita 
felicidade e tudo 
de bom para os 
dois. Parabéns!
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Parabéns

Feliz aniversário para Thaís 
Almeida, que comemora 
mais um ano de vida no dia 
19 de janeiro. Seus familiares 
e amigos lhe desejam muita 
felicidade!
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O Sebrae Móvel estará 
em Pindamonhangaba a 
partir desta segunda-feira 
(20), realizando atendi-
mento gratuito para em-
presários e pessoas inte-
ressadas em se tornarem 
empreendedoras. A ação é 
uma iniciativa do Sebrae-
-SP com o objetivo de es-
timular empreendedorismo 
nos municípios do interior 
do Estado.

O veículo ficará 
instalado na praça 
Monsenhor Marcondes, 
no centro, das 9 às 17 
horas, até o dia 23. No 
local, analistas do Sebrae-
SP farão atendimentos 
individuais gratuitos 
sobre temas relacionados 
à gestão de negócios, 
como Administração, 
Planejamento, Controle 
Financeiro e Marketing.

A II Vivência em Bio-
construção Pé no Barro, re-
alizada no bairro do Ribeirão 
Grande, dia 12 de janeiro, 
contou com cerca de 30 par-
ticipantes de várias cidades, 
como Curitiba, São Paulo, 
São José dos Campos, Jaca-
reí, Taubaté, Santo Antonio 
do Pinhal, Cruzeiro, além de 
Pindamonhangaba.

 Durante a atividade os 
participantes aprenderam na 
prática como analisar, ade-
quar, processar e aplicar a 
terra na técnica de taipa de 
mão (também conhecida 
como ‘pau a pique’ ou ‘bam-
bu a pique’), utilizando ma-
teriais locais como bambu, 
terra, fibras e água.

 De acordo com o mo-
rador de Cruzeiro, Ronaldo 
Madureira, a ‘Vivência Pé 
no Barro’ proporcionou um 
aprendizado efetivo para 
todos que querem construir 
uma sociedade ambiental-
mente sustentável e econo-
micamente viável. “Conhe-
cemos um pouco mais sobre 
como edificar casas susten-
táveis, utilizando materiais 
locais, de menores impactos 
ambientais e tecnologias ver-
des da arquitetura” afirmou.

Na próxima oficina, além 
da técnica de taipa, será apre-
sentado o sistema de constru-
ção com terra crua: os tijolos 

Reunião aborda limpeza de terrenos baldios

Prefeitura realiza capina e roçada pela cidade
MaRia FeRnanda Munhoz

 A última semana em Pin-
damonhangaba foi marcada 
por ações intensas da Pre-
feitura para a manutenção 
da cidade. As equipes da Se-
cretaria de Obras, por meio 
do DSM – Departamento 
de Serviços Municipais, re-
alizaram limpeza, capina e 
roçada em diversos bairros.

Entre os dias 8 e 15 de 
janeiro, foram realizadas 
roçada e poda de grama nos 
canteiros do Lessa, limpe-
za nas ruas do Ouro Verde, 
roçada nas áreas verdes do 
Maria Áurea e em diversos 
campos de futebol pela ci-
dade. Também foram feitas 
roçadas em áreas verdes, em 
praças, rotatórias e prédios 
públicos.

A equipe da capina este-
ve atuando na área ao lado 
do campo de futebol do Ara-
retama, canteiro central na 
avenida Alcides Ramos No-

gueira,  na escola municipal 
Vito Ardito e no PSF do Ara-
retama. Foi realizado, ainda, 

o corte de grama e a limpeza 
na quadra do Maria Áurea, na 
quadra atrás da Quadra Co-

berta, na praça Melvin Jones 
e na praça Castelo Branco, no 
mesmo bairro.

Além da capina e da ro-
çada, foi feita a poda quí-
mica em diversos bairros: 
Quadra Coberta, Campos 
Maia, Galega, Alto Cardo-
so, Crispim, Maria Áurea, 
Vila Cuia e Bosque.
Retirada de lixo e entulho

Dando continuidade à 
manutenção das vias, as 
equipes do DSM realizaram, 
nesta semana, a retirada de 
lixo e de entulho nas ruas 
Orlando Drummond Mur-
gel, Antonio Rita do Amaral 
e parte interna do “João do 
Pulo” (Parque São Domin-
gos). Foi realizada a retirada 

de mato no canteiro do Les-
sa, de entulho em terreno no 
Vila Rica e na rua Juó Bana-
neri, no Alto Cardoso.

Também foi removido 
entulho na rua Aristides 
Ferreira Lima, na Vila São 
Paulo; Estrada Municipal 
da Campininha; rua Pas-
tor José Martins de Freitas 
e rua 8, no Castolira; e rua 
dos Curiós, no loteamento 
Triângulo.

“Pega Tudo”
A equipe do “Pega Tudo” 

estará no Araretama, Arco-
-Íris e Nova Esperança, de 
20 a 23 de janeiro. Estão 
sendo finalizadas a retirada 
de entulho do Santa Cecília 
– de onde saíram 53 viagens 
de caminhão -, do Maricá, 
com 63 viagens, e Jardim 
Morumbi, com 58 viagens. 
O “Pega Tudo” também está 
sendo finalizado na Vila São 
Paulo e no Parque das Pal-
meiras.

Equipe do “Pega 
Tudo” está, 
atualmente, 
encerrando a 
limpeza na Vila 
São Paulo

Foi realizada no último 
dia 10, no auditório da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, uma reunião sobre a 
limpeza de terrenos baldios. 
O objetivo deste encontro, 
solicitado pela Secretaria de 
Administração e que contou 
com a participação de pro-
fissionais das secretarias de 
Saúde e de Obras, além de 
fiscais do Setor de Posturas, 
foi a discussão de estratégias 
para intensificar a fiscali-
zação de terrenos baldios, 
evitando o acúmulo de lixo, 
entulhos e mato alto.

Este tipo de fiscalização, 
que será intensificada nos 
próximos dias, dentre outras 
metas, visa reduzir a quanti-
dade de criadouros do mos-
quito da dengue.

Os proprietários de terre-
nos que necessitam ser lim-
pos ou capinados serão noti-
ficados, caso não efetuem a 
limpeza ou capina no prazo 

de sete dias serão multados. 
A Prefeitura poderá executar 
o serviço, desta forma, além 
de pagar a multa o infrator irá 
arcar com os custos da lim-
peza, estes serão calculados 
de acordo com as dimensões 
do terreno e a quantidade de 

lixo retirado. 
Em casos de reincidência 

a multa será cobrada em do-
bro, conforme a Legislação 
Municipal.

A contribuição da popula-
ção é muito importante, não 
só mantendo limpos seus 

terrenos, como também de-
nunciando à Ouvidoria, mes-
mo que de forma anônima, a 
existência de áreas com acú-
mulo de lixo ou mato, cola-
borando para que não haja a 
proliferação do mosquito da 
dengue.

Reunião discutiu estratégias de fiscalização de limpeza de terrenos

Sebrae Móvel volta a 
Pinda na segunda-feira

Empresários poderão se consultar gratuitamente

Anhanguera promove 
cursos gratuitos nas férias

A faculdade Anhan-
guera realiza mais uma 
temporada de workshops 
e minicursos gratuitos 
de férias. As atividades 
acontecem a partir de 
20 de janeiro e vão até o 
dia 5 de fevereiro. Todos 
os cursos têm início às 
19h30.

Os cursos são nas se-
guintes áreas: saúde, logís-
tica, publicidade, engenha-
rias, pedagogia, recursos 
humanos, marketing, ad-
ministração, entre outras. 

Para participar é neces-
sário ter o Ensino Médio 
completo.

Inscrições
Como as vagas em 

cada atividade são limita-
das, é preciso se inscrever 
com antecedência. Para 
tal, é necessário infor-
mar o curso de interesse, 
telefone e os números do 
RG e CPF pelo telefone 
3648-2661, diretamente 
na unidade, ou pelo e-
-mail rafaela.vilela@
anhanguera.com.

27 dE janEiro
Vida profissional: na hora de escolher que 
profissão seguir, como saber o melhor caminho?
 
28 dE janEiro
Como tomar decisões financeiras na empresa e 
na vida pessoal
 
29 dE janEiro
Estratégias de leitura e escrita

30 dE janEiro
Como falar em público e se comportar em 
entrevistas
 
31 dE janEiro
Introdução a Informática

Confira a Programação da 
anhanguEra Pindamonhangaba:

Vivência Pé no Barro reúne mais de 30 pessoas

de adobe terra/palha. Os inte-
ressados em participar devem 
entrar em contato com Ale-

xandre Almeida pelo telefo-
ne (12) 9 9207 3193 ou ale-
xandre@biomansturais.com.

br. Mais informações sobre 
demais atividades em www.
moradadosventos.eco.br

a Vivência teve participantes de várias cidades, além de Pindamonhangaba

Alexandre Almeida

Maurino Júnior

Wilson Silvaston

Divulgação
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Bosque da Princesa é opção de lazer

Inscrições abertas 
para oficina gratuita 
“A Palavra Cantada”

Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba pos-

sui um local agradável, com 
árvores e espaço para des-
canso, na região central da 
cidade. Trata-se do Bosque 
da Princesa, onde podem ser 

O Bosque é mesmo um lugar de romance. Contam 
os antigos que havia no bosque uma figueira que 
era muito usada pelos casais para se encostar e 

fugir dos olhares curiosos. 

Lendas do Bosque

No século XIX 
iniciou-se um 
romance entre 

dois jovens de diferentes 
classes sociais. Quando 
suas famílias tomaram 
conhecimento foram 
contra o namoro. Após 
encontros escondidos, 
não podiam mais viver 
separados. Certa noite, 
o casal combinou um 
encontro no bosque. O 
rapaz, que era estudante 
de medicina, levou com 
ele um frasco com vene-

no. Os dois sentaram-se 
embaixo de ipê amarelo 
e, de comum acordo, 
tomaram o veneno e 
adormecendo para sem-
pre. Na manhã seguinte, 
os corpos foram encon-
trados por um pesca-
dor, cobertos de flores 
amarelas. A partir desse 
dia o ipê foi secando até 
morrer. Durante algum 
tempo, no local onde o 
casal foi encontrado, não 
brotou nenhum tipo de 
vegetação. 

Tragédia no Bosque

Cemitério de escravos

Contam os antigos que antes de se tornar Bosque 
naquele local havia um cemitério de escravos, 
e por isso, à noite, era comum ouvir sons de 

corrente, gritos e luzes de velas, que passavam de um 
lado ao outro.

A figueira torta

encontrados diversos exem-
plares de espécies vegetais 
de mata nativa, bem como 
de espécies exóticas, sendo 
algumas espécies trazidas do 
Jardim Botânico.

Com espaço amplo e 

cercado, o Bosque tem aca-
demia ao ar livre, parque 
infantil, sanitários, coreto, 
calçamento para caminha-
da às margens do rio Para-
íba do Sul, bancos, um lago 
com peixes e o clima agra-
dável proporcionado pelas 
diversas árvores existentes 
no local. Entre as várias es-
pécies estão o pau-brasil, 
jambolão, tamarindo, pal-
meiras imperiais, cajá-man-
ga, araçá e outras.

Ideal para um passeio com 
a família, prática de exercí-
cios e contemplação da na-
tureza, o Bosque da Princesa 
tem entrada gratuita e fica 

aberto diariamente, das 6  às 
20 horas.  

De acordo com infor-

mações do Departamento 
de Turismo da Prefeitura, o 
Bosque da Princesa foi cria-

do em 1868, como um jar-
dim para homenagear a dois 
ilustres hóspedes recebidos 
na cidade pelo Barão da 
Palmeira: a princesa Izabel 
e o conde D´Eu. Conhecido 
como Largo do Porto, em 
razão do porto fluvial que lá 
havia, sendo desativado um 
ano depois, após a constru-
ção da EFCB – Estrada de 
Ferro Central do Brasil.

Recebeu o nome “Bos-
que da Princesa” na admi-
nistração do prefeito dr. 
Caio Gomes Figueiredo, de 
acordo com a Lei Ordinária 
113/1952, que determinou, 
ainda, a reforma do local, 
com a construção do portal 
artístico de entrada, renova-
ção e melhoramento da flora, 
instalação de bancos, cons-
trução de instalações sanitá-
rias e outras melhorias.

Atualmente, o City Tour 
Histórico Cultural, do De-
partamento de Turismo, pas-
sa pelo Bosque da Princesa 
e, algumas vezes, grupos de 
alunos são levados para pas-
sear no local. O Departamen-
to de Cultura realiza mensal-
mente diversos eventos no 
local, tornando-o ainda mais 
atraente para os visitantes.

Maria Fernanda Munhoz
O Departamento de Cul-

tura da Prefeitura de Pinda-
monhangaba está com inscri-
ções abertas para a Oficina 
gratuita “A Palavra Canta-
da”, com Pamela Duncan. 
São apenas 20 vagas, por 
isso é preciso se apressar.  

A oficina será realizada 
de 14 a 16 de fevereiro, das 
14 às 18 horas, no Espaço 
Cultural Teatro Galpão. O 
público alvo é formado por 
cantores, solistas, atores, co-
ralistas e instrumentistas.

A oficina pretende mostrar 
aos participantes uma visão 
prática dos possíveis cami-
nhos para a aplicação da ex-
pressão cênica ao intérprete 
musical ou ator. Desenvolve-
rá, através da prática teatral e 
musical, as possibilidades do 
cantor-ator dentro do espetá-
culo cênico-musical.

Pamela Duncan é direto-
ra de teatro. Dirige o grupo 
teatral “A Peste Cia Urbana 
de Teatro”, atualmente em 
cartaz com o musical “Pour 
Elise”, de Flavio de Souza, 
no teatro Folha. Preparadora 
de atores do Coral Paulistano 
no repertório Modernidade, 
dirigiu os shows de Moisés 
Santana e Cláudio Goldman 
e Forrobodó, com Maria Al-
cina, no Sesc Pompéia de 
São Paulo.

A oficina é uma parceria 
entre a Prefeitura e o Gover-
no do Estado, por meio das 
Oficinas Culturais Altino 
Bondensan e Secretaria de 
Educação, Cultura e Turis-
mo. As inscrições devem ser 
feitas no Departamento de 
Cultura, rua Dr. Campos Sal-
les, 530, São Benedito, até 
o dia 13 de fevereiro ou até 
acabarem as vagas.

Facilitadora da oficina, Pamela é diretora de teatro

Festival de Marchinhas 
abre programação 
do Carnaval 2014

Maria Fernanda Munhoz
O ano está apenas come-

çando, mas Pindamonhan-
gaba já está no clima do 
carnaval. A Prefeitura está 
organizando eventos para to-
das as idades, com atrações 
que farão os foliões se diver-
tirem com infraestrutura, se-
gurança e tranquilidade.

As comemorações co-
meçam dias 7, 8 e 9 de fe-
vereiro, com o Festival de 
Marchinhas “Cida Novaes”, 
no Largo do Quartel, a partir 
das 20 horas. No dia 22 será 
a vez do Pré-Carnaval de 
Moreira César, com o bloco 
do Barbosa e show na praça 
do Vale das Acácias. A partir 
do dia 28 de fevereiro, a ave-
nida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso será transformada, 
mais uma vez, em Aveni-
da do Samba, enquanto o 
Largo do Quartel receberá 
as matinês. Estão confirma-
dos o Juca Teles no sábado 
de carnaval e o retorno do 
Barbosa na segunda-feira de 
carnaval, ambos com saída 
do Largo do Quartel, às 16 
horas. As festividades encer-
ram-se na terça-feira de car-
naval, com o desfile de blo-
cos de abadás, na Avenida 
do Samba.Todas as atrações 
organizadas pela Prefeitura 
são gratuitas.

Marchinhas
As inscrições para o Fes-

tival de Marchinhas “Cida 
Novaes” seguem até o dia 24 
de janeiro e devem ser entre-
gues pessoalmente no Depar-

Desfile de blocos, shows e pré-carnaval também fazem parte da programação

tamento de Cultura ou envia-
das pelos Correios para a rua 
Dr. Campos Sales, 530, São 
Benedito, CEP 12.422-020. O 
regulamento e a ficha de ins-
crição já podem ser baixados 
no site da Prefeitura, o www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. 
Mais informações pelos tele-
fones 3642-1080, 3643-2690 
ou pelo e-mail cultura.pinda-
monhangaba@hotmail.com.

Blocos
Os representantes dos 

blocos de abadá se reuniram 
na terça-feira (14), no audi-
tório da Prefeitura, com os 
organizadores do carnaval, 
das secretarias de Gover-

no, de Educação, Cultura e 
Turismo, coordenadoria de 
Eventos e departamentos de 
Turismo e de Cultura. Na 
ocasião, foi realizado o sor-
teio com a ordem dos desfi-
les, que serão dia 3 de mar-
ço, a partir das 19 horas. Os 
representantes dos blocos 
também puderam tirar suas 
dúvidas e ficar a par do regu-
lamento deste ano.

De acordo com a orga-
nização, o desfile de blocos 
está sendo realizado no for-
mato solicitado pelos pró-
prios blocos. A concentração 
será atrás do palco na Aveni-
da do Samba e os desfiles se-

rão de 30 em 30 minutos, até 
o novo semáforo instalado 
na avenida. Haverá 60 me-
tros de arquibancadas e todo 
o trecho será fechado com 
gradil, garantindo a segu-
rança dos foliões. A organi-
zação disponibilizará, ainda, 
dois caminhões de som para 
acompanhar os blocos.

A intenção é resgatar, a 
partir de 2015, os blocos de 
enredo e as escolas de sam-
ba. Dessa forma, ao término 
do carnaval deste ano, terão 
início as reuniões com os in-
teressados para que possam 
ser orientados sobre todos os 
trâmites legais necessários.

Divulgação

Reunião com representantes dos blocos carnavalescos, no auditório da Prefeitura

Maria Fernanda Munhoz

O Bosque possui paisagens agradáveis

O local também pode 
ser utilizado para 
práticas esportivas e de 
contemplação

Divulgação

Divulgação
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Maria Fernanda Munhoz
 O viaduto do bairro das Campi-

nas está recebendo as obras da alça 
de acesso à via Dutra. As obras tive-
ram início na última semana, com 
a limpeza vegetal e terraplanagem 
da área, realizadas pelas equipes da 
Secretaria de Obras da Prefeitura.

A alça de acesso do bairro das 
Campinas à rodovia Presidente 
Dutra era uma reivindicação dos 

moradores da região, que engloba 
ainda o Shangri-lá e o Solo-Rico. 
De acordo com informações da Se-
cretaria de Obras, a alça abrangerá 
uma área de 12.415,48 m². Toda a 
parte de desapropriação já foi devi-
damente realizada, possibilitando o 
início da obra.  

Após a terraplanagem, a área 
receberá uma passagem de águas 
pluviais sob a estrada, que será pa-

vimentada e receberá guias, sarje-
tas, ciclovia e duas calçadas. Em 
20 metros de largura, serão cons-
truídas duas calçadas de 2,5 me-
tros de largura, nas margens; duas 
pistas de 5 metros, com dois can-
teiros de 1 metro de largura entre 
elas; e uma ciclovia de 3 metros 
de largura. A rotatória já existente 
será ampliada, para atender as no-
vas dimensões da via.

A limpeza vegetal está utilizan-
do um maquinário recém-adquirido 
pela administração municipal: um 
trator de esteira, específico para 
esse tipo de trabalho mais pesado. 
Em seguida, entrará em cena a pa-
trol, uma máquina específica para 
um trabalho mais fino, que irá es-
palhar na via a base para receber a 
pavimentação.

Com a finalização da obra, a 

saída provisória para a Dutra utili-
zada atualmente será fechada. Parte 
da atual saída será aproveitada na 
nova alça, que vai ser finalizada na 
altura do término da duplicação da 
estrada Pinda – Cidade Nova, pre-
vista para ser iniciada em breve. 
Com isso, a região terá mais infra-
estrutura para desenvolvimento e 
facilidade de acesso para a popula-
ção moradora dos bairros.

Viaduto das Campinas receberá 
alça de acesso à rodovia dutra

‘Manoel Canuto Vieira’ 
recebe rede de água

Trator de esteira realiza a limpeza vegetal, preparando o local para receber a terraplanagem

Maria Fernanda Munhoz

Pinda terá encontro de Carros antigos

No próximo dia 
26, das 10 às 15 
horas, na praça 

Padre João de Faria 
Fialho, Largo do Quartel, 
acontece o 1º Encontro 
de Carros Antigos. 

O evento, realizado 
pelo Caat – Clube 
de Autos Antigos de 
Taubaté, será aberto à 
população.

Haverá exposição de 
veículos antigos, praça de 
alimentação e artesanato 
com o projeto Vitrine 
Social. Às 13 horas, o 
Departamento de Turismo 
da Prefeitura realizará 
o City Tour Histórico 
Cultural.Evento é realizado por clube de Taubaté

Obras da escola da Cruz Pequena

Cruz Pequena terá escola municipal
Maria Fernanda Munhoz

 A comunidade da Cruz 
Pequena receberá uma uni-
dade escolar novinha em 

2014. As obras já estão sen-
do realizadas, com previsão 
de entrega para maio deste 
ano.

O terreno da nova escola é 
de 2.500m². O prédio terá qua-
tro salas de aula de 48m² cada, 
pátio coberto com palco, sala 

multiuso, cozinha com dispen-
sa e área de serviço, sanitários, 
vestiário e sanitário adequado 
para pessoas com deficiência, 

sala de professores, diretoria 
e secretaria. O investimento 
da Prefeitura na obra é de R$ 
824.174,00.

A nova escola tem capa-
cidade para atender até 240 
crianças, nos períodos da 
manhã e tarde.

Maria Fernanda Munhoz
 A Estrada Municipal 

Manoel Canuto Vieira, no 
Mandu, está recebendo a 
rede de água, que benefi-
ciará as 15 residências ao 
longo da via. No início do 
ano, a equipe da Secretaria 
de Obras da Prefeitura rea-
lizou a instalação de 1.200 
metros de tubulação. Ago-
ra, a Sabesp realizará a li-
gação da rede de água.

Os moradores e pro-
prietários de residências 
na estrada estão satisfeitos 
com a benfeitoria. Para o 
aposentado Edvaldo Ange-
li Silva, que está construin-
do no local, a instalação da 
rede de água melhora em 
“100%” as condições de 
moradia ali. “Estava usan-
do água do poço e agora, 
com a instalação da rede 

de água, será sensacional, 
não tem nem comparação 
quanto à qualidade da água 
que teremos”, explicou.

A enfermeira Maria 
José da Silva Queiroz 
também está feliz com a 
melhoria. “Com a rede de 
água passando aqui, agora 

ficamos sossegados. É uma 
maravilha”, enfatizou.

A obra, realizada pela 
parceria entre a Prefeitura 
e Sabesp, visa melhorar a 
qualidade de vida dos mo-
radores do bairro e atende 
a uma antiga solicitação da 
população.

Moradores Maria José e Edvaldo estão 
satisfeitos com a melhoria

Estrada Manoel Canuto Vieira está localizada no bairro do Mandu

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Divulgação

Maria Fernanda Munhoz
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“... AQUELE GRANDE AMOR que nós tivemos, e  todas as 
loucuras que fi zemos, foi o sonho mais bonito que um dia 
alguém sonhou, e a realidade triste quando tudo se acabou... 
“ – Roberto Carlos 
DIVULGUE GRATUITAMENTE a agenda de sua casa noturna. 
Envie para o e-mail   joao.ouverney@terra.com.br
ALOHA MUSIC BAR Taubaté: 18/01 (sábado) – Mc Menor do 
Chapa. Abertura de 2014
ARENA 101 Pinda:  18/01 (sábado) – Alex Sandra & Marcelo, e 
Banda Rodeio. Elas vip até 1h. www.arena101.com.br. Lista vip 
com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776.  Bairro Marçon, 4.900
BOTECO DO GOL Taubaté: 19/01 (domingo 14h) – Grupo 
Nosso Samba. Casa sob nova direção. Av. Sta. Luíza de Marilac, 
perto do Corpo de Bombeiros
CASARÃO ROSEIRA – toda quinta-feira, baladas em dois 
ambientes.  Djs Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free 
até 23h. Dois ambientes
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile 
todo sábado (18h30). 25/01 - Banda Chamego.com (Anjinho do 
Vale & Josy Mattos) ao vivo. Av. Abel Corrêa Guimarães, bairro 
Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena  -  11 e 18/01 – Não abre.  
25/01 (sábado) – Fantasia  à  Festa. Prêmios em dinheiro. 08/02 – 
Hawaii. Grupo Sambô. www.cervejariadogordo.com.br
 CHICK NA ROÇA Taubaté:  19/01 (domingo) –  Banda Rodeio, 
e Wellington Kallid.  Estrada do Barreiro
CHICKEN BEER Tremembé:  16/01 (quinta) - Quinta sertaneja. 
Banda Arena.   Funk no 2º ambiente. Sexta e sábado – Videokê 
profi ssional.
CLUBE DA VILA São Benedito informa que, devido a férias 
coletivas, em janeiro não haverá baile no Recinto São Vito. Tel 
(12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: DOMINGO - 19/01 – Raio X. 26 
– Tropicalientes (Aniversariantes). Todas as bandas de domingo 
são deSão Paulo. QUARTA-FEIRA - 22 – Chamego.Com. 29 – 
Três Corações.
Traje esporte fi no. Aulas de dança terças feiras (19h) com o 
Professor Mineirinho. Rua Dr. Flávio Bellegard Nunes, 515. Tel. 
3635-5389
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira:  18/01 (sábado) – Balada 
sertaneja todo sábado. Elas free até 0h. SP-62, 2.400, estrada 
Pinda-Roseira
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix”: 18/01 – Trio Voz 
de Ouro. 25/01 – Bruno & Thiago. A direção do clube realiza 
também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 22h, com 
canja gratuita à 1h.  Tel (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé: 17/01 – Croza Summer Fest 40º. 
Banda Dallas e Dj Mayara Leme . Tel. (12) 3672.2576. www.
crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: 17/01 (sábado) – Talis e 
Welinton. 18/01 (domingo) – Alessandro & Adriano, e Otávio 
Raphael.  15/02 (quarta) – Thaeme & Thiago
FERROVIÁRIA Pinda – Som ao vivo no deck da piscina 
SEXTA-FEIRA: 17/01 – Luizinho & Priscila. 24/01 – Bruno & 
Thiago. 31/01 – Banda Chamego.com. Para o forró normal de 
sexta, associado em dia não paga e  pode retirar dois convites na 
secretaria. Não sócios: Homem R$ 10 e mulher vip até 23h30, 
e R$ 5,00 após esse horário.  Tel (12) 2126-4444. Site: www.
aaferroviaria.com.br
FERROVIÁRIA Pinda: 08/02/2014 (sábado) – Baile do Hawaii. 
Super banda famosa na região, puxador de samba do Rio de 
Janeiro,  muitas frutas e decoração no deck da piscina
FERROVIÁRIA: Empresários/empresas que quiserem participar 
de workshop na  Ferroviária, divulgar produtos e serviços e 
oferecer descontos aos associados (convênios), fazer contato 
pelos telefones  (12) 3645-1302 e 99146-2262. E-mail: joao.
ouverney@terra.com.br
FESTIVAL COMUNICASOM Pinda: 01/02/2014 (sábado 17h) 
– ETEC Pinda. Tema – Fraternidade e Tráfi co Humano. Lema 
– É para a liberdade que Cristo nos libertou. Regulamento e 
informações no Centro de Pastoral (Rua Marechal Deodoro)
FESTIVAL DE MARCHINHAS de Pinda: Será nos dias 6, 7 e 8 
de fevereiro, na Praça do Quartel. Inscrições no Departamento de 
Cultura (Rua Dr. Campos Sales, 530). Telefones (12) 3642-1080 e 
3643-2690. E-mail: cultura.pindamonhangaba@hotmail.com 
KIPORÇÕES Pinda (antigo Barbabé): Som ao vivo sexta e 
sábado. 19/01 (domingo 19h até meia noite) – Trio Sem Nome 
(músicos locais) com samba de raiz da melhor qualidade. Via 
Expressa, após a Padaria Pane D’Oro
MANGUEIRÃO Pinda: 17/01 (sexta) – Bailão com a Banda Gold. 
Canja gratuita à 1h. Estacionamento grátis. Tel (12) 9174-0026
MUNDI CLUB Taubaté:  18/01 (sábado) – Engenharia Sertaneja, 
e Tainá & Marcelo.  24/01 (sexta) – Grito de Carnaval. Juca Teles, 
Estrambelhados e Bloco do Barbosa. Av. Charles Scheineder, 
1.515
 MUTLEY Taubaté: 17/01 (sexta) – Festa do Branco (obrigatório 
traje branco).   BandaAbala.  18/01 (sábado) – Double de Tequila. 
Bandas Volupia e Arena. Tel (12) 3632-5540. www.mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 17/01 (sexta) – Violence Begins. 
18/01 (sábado) – Pink Floyd (Banda Echoes). 19/01 (domingo) – 
Vitrola do Rock. Tel (12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
ÓBVIO CHOPERIA: Atenção bandas independentes! Estão 
abertas as inscrições para a pré seleção para o festival Batalha 
de Bandas. Premiação  em dinheiro, gravações profi ssionais e 
cursos de música, além de vários brindes. Não vale músicas ou 
bandas covers. Veja mais na página http://www.facebook.com/
BatalhadeBandasIndependentes
PINDABAR Pindamonhangaba: 16/01 (quinta) - Os Arrocheiros 
do Vale. SEXTA – 17/01 – Sertanejo. SÁBADO – 18/01 –  Grupo 
Razão. DOMINGO – 19/01 – Mé Maior. 26/01 – Novo Skma. E vem 
aí... Grupo Parakundê! Toda quarta - videokê. Toda quinta – Música 
sertaneja ao vivo. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher.  Tel (12) 
3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126. www.pindabar.com/
RANCHO DO GALÃ Taubaté: 19/01 (domingo) –  Grupo 
Esquema Diferente. 26 – Percepção. 02/02 – Novo Skma, 09/02 
– Sou Muleke. Elas vip até 1h. Tel (12) 3424-7673 e 99169-0122
RANCHO SANTA FÉ Aparecida:  Não informado. Tel. (12) 
3105-1663 e 8100-9062. www.ranchostafe.com.br
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: Baile toda 
quinta e sábado (21h)  com as melhores bandas, entre elas Wilson 
& Washington. Tel.  (12) 3648-4036 e 9775-0389
SÍTIO DO MAÇÃ Taubaté: 17/01(sexta) – Taubaté Funk. Mc 
Swad G7. H R$ 20 e M R$ 10, as primeiras 50 serão vip.  
VIA VALLE SHOW Pinda: 17/01 (sexta) – Mcs Naldinho, 
Mauri, Maicon e Caieiras. 24/01 (sexta) – Léo da Baixada. Tops 
Djs. Rua José Gambini de Souza, bairro Bela Vista, em frente à 
Faculdade Anhanguera
VILLA SERTANEJA São José: 17/01(sexta) –  Lei do Desapego. 
Noite das Solteiras. Anderson & Rafael. Camarote open bar para 
elas até 1h. 24/01 – Alexandre & Adriano. 18/01 (sábado) – Mc 
Tchesko. Camarote open bar para elas até 1h.  Fazenda Brumado, 
perto do Corpo de Bombeiro.

2 colunas X 9,5 cm altura X R$ 19,00 cm/coluna 
= R$ 361,00 cada inserção

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2012
Objeto: Aquisição de hortifrutigranjeiros para atendimento a alimentação escolar.

ATA nº 20/2012 Empresa: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Processo nº Autorização de 
Fornecimento nº Valor R$ Data da AF

20245/2012 1301/2012 2.149,33 20/07/2012

20246/2012 1302/2012 1.903,20 20/07/2012

20247/2012 1304/2012 19.723,72 20/07/2012

22609/2012 1433/2012 118.585,41 06/08/2012

26604/2012 2376/2012 17.948,43 29/08/2012

24787/2012 2333/2012 32.047,23 24/09/2012

25394/2012 2377/2012 29.104,19 30/08/2012

25945/2012 2452/2012 32.359,05 06/09/2012

26737/2012 2513/2012 26.540,66 14/09/2012

27442/2012 2598/2012 35.602,01 21/09/2012

27951/2012 2630/2012 20.427,27 27/09/2012

28592/2012 2697/2012 30.662,41 08/10/2012

29173/2012 2733/2012 38.246,39 11/10/2012

29938/2012 2783/2012 17.752,23 22/10/2012

30600/2012 2826/2012 33.610,03 26/10/2012

31403/2012 2867/2012 9.099,59 05/11/2012

32020/2012 2903/2012 28.947,32 13/11/2012

32263/2012 2930/2012 29.181,98 14/11/2012

32938/2012 3026/2012 14.716,76 23/11/2012

33579/2012 3037/2012 4.204,24 29/11/2012

34946/2012 3189/2012 3.223,55 20/12/2012

1430/2013 11/2013 63.263,98 18/01/2013

5080/2013 154/2013 56.999,79 22/02/2013

6407/2013 235/2013 57.967,99 08/03/2013

7210/2013 265/2013 16.925,80 19/03/2013

8226/2013 291/2013 32.789,40 25/03/2013

9169/2013 365/2013 32.442,54 09/04/2013

9328/2013 366/2013 31.476,92 11/04/2013

10178/2013 367/2013 38.557,55 18/04/2013

10734/2013 477/2013 23425,83 18/04/2013

11781/2013 539/2013 29776,21 02/05/2013

12379/2013 629/2013 33.150,57 10/05/2013

13178/2013 626/2013 33.450,68 17/05/2013

13737/2013 660/2013 14.801,20 24/05/2013

14303/2013 684/2013 31.368,83 28/05/2013

15125/2013 784/2013 24.879,30 07/06/2013

15660/2013 826/2013 28.804,61 17/06/2013

16287/2013 827/2013 4.679,66 18/06/2013

16907/2013 936/2013 2.214,90 26/06/2013

17115/2013 926/2013 146.868,60 26/06/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2012
Objeto: Aquisição de carne bovina moída, carne bovina em cubos e almôndegas para merenda 
escolar.

ATA nº 38/2012 Empresa: JBS S/A

Processo nº Autorização de 
Fornecimento nº Valor R$ Data da AF

1433/2013 13/2013 38.727,06 18/01/2013

5089/2013 161/2013 39.410,53 22/02/2013

6410/2013 233/2013 20.926,72 08/03/2013

8231/2013 287/2013 14.486,13 25/03/2013

7215/2013 267/2013 10.104,82 19/03/2013

9175/2013 353/2013 15.447,75 09/04/2013

9332/2013 354/2013 8.113,89 18/04/2013

10248/2013 355/2013 15.027,76 18/04/2013

10747/2013 427/2013 1.178,41 19/04/2013

11829/2013 537/2013 13.648,37 02/05/2013

12374/2013 600/2013 9.344,13 10/05/2013

13184/2013 576/2013 12.735,20 16/05/2013

13741/2013 663/2013 7.482,55 24/05/2013

14301/2013 697/2013 13.540,63 29/05/2013

15160/2013 792/2013 23.153,56 07/06/2013

15633/2013 815/2013 19.295,29 17/06/2013

16217/2013 813/2013 1.487,61 18/06/2013

16918/2013 928/2013 1.128,37 26/06/2013

18340/2013 1070/2013 6.326,92 12/07/2013

19029/2013 1103/2013 4.430,63 22/07/2013

19505/2013 1160/2013 26.153,28 31/07/2013

19664/2013 1123/2013 13.971,29 26/07/2013

Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2014.

COMUNICADO
A empresa Denis Marques - ME, R. Fortunato Moreira, 232 - Centro Pindamonhangaba, inscrita sob 
o CNPJ 07.745.613/0001-05 e Inscrição Estadual 528.134.362.111 comunica o extravio do talão de 
NF. nº 001 - serie D1 que constam as notas de numeração 01 à 50.

LICENÇA DA CETESB
CONFAB Industrial S.A - torna público que requereu da CETESB a renovação da Licença de 
Operação para obras de caldeiraria pesada para as indústrias mecânica, química, siderúrgica, sito à  
Rua Dr. Gonzaga, s/n, bairro Moreira César-Pindamonhangaba/SP.

ELEIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Os TRABALHADORES da Saúde (Prefeitura 
Municipal de Pinda) poderão realizar suas inscri-
ções como segue:
Nas Unidades de Saúde, através de sua chefi a 
imediata; Na Sala do Comus, sala 01 da secreta-
ria de saúde – 3644-5969;  Através dos Conse-
lheiros de saúde.  As inscrições estarão abertas 
no período de 18 de dezembro de 2013 a 20 de 
Janeiro de 2014.  O Processo Eleitoral tem como 
objetivo recompor o seguimento dos Trabalhadores 
da Saúde, no número de representantes como se-
gue: 02 membros titulares 08 membros suplentes
As eleições (votos) se darão entre os dias 22 a 
24 de janeiro de 2014 e serão apurados os votos 
no dia 24 de janeiro as 17hs30m na sala do CO-
MUS. A eleição nas Unidades de Saúde será de 
forma itinerante. Os Conselheiros eleitos terão 
seu mandato de 29 de Janeiro de 2014 a 13 de 
Fevereiro de 2015.

 

PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO 
TRABALHADOR DE PINDAMONHANGABA E 

MOREIRA CESAR
    DATA: 15/01/2014

FUNÇÃO
AJUDANTE DE COZINHA 
BALCONISTA DE DEPOSITO DE BEBIDA
BARMAN
COZINHEIRO GERAL
DESENHISTA PROJETISTA MECANICO 
MECÂNICO DE AUTOS (PARA AUTO CENTER)
OPERADOR DE GUINDASTE RODOVIÁRIO
PADEIRO CONFEITEIRO
PORTEIRO
PROFESSOR  DE APRENDIZAGEM E 
TREINAMENTO COMERCIAL
PROMOTOR DE VENDAS
RECEPCIONISTA DE HOTEL
VIGILANTE (COM HABILITAÇAO  AB )

 
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 HORAS, 

MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO 

OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 031/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 031/2013, que cuida de “Aquisição emergencial de materiais 
para possível epidemia de dengue”, a Autoridade Superior, ante parecer da Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, dá provimento aos recursos interpostos pelas empresas Luiz C de Melo Souza Lorena EPP 
(proc. ext. 11407 de 25/4/13) e Martini Comercio e Importação Ltda. (proc. ext. 11350 de 25/04/2013), 
passando os itens 04 e 08 para as empresas classificadas em 2º lugar. E HOMOLOGA e ADJUDICA 
no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Luiz C. de Melo Souza Lorena 
EPP (01 e 02); Martini Comércio e Importação Ltda. (03, 04, 05, 06 e 07). Item impróspero: 08.
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2014.

PREGÃO Nº. 208/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 208/2013, que cuida de “Aquisição de uniformes para os auxi-
liares de serviços gerais que atuam na alimentação escolar”, a Autoridade Superior, ante na análise 
técnica da Secretaria de Educação, HOMOLOGA e ADJUDICA no procedimento licitatório supra em 
favor das empresas (itens/lotes): Indústria e Comércio José Romeu Nitaques Roupas Ltda. (01 e 02); 
Uniformes Votuporanga Ltda. ME (03 e 04). Itens imprósperos: 05 e 06.
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2014.

PREGÃO Nº. 221/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 221/2013, que cuida de “Aquisição de materiais de pintura, 
para serem utilizados em diversas obras e manutenções executadas pelo Departamento de Obras 
e Viação”, a Autoridade Superior, ante parecer da Secretaria de Obras e Secretaria de Assuntos Ju-
rídicos, nega provimento ao recurso interposto pela empresa Plenacom Comercial Ltda. EPP (proc. 
ext. 30405 de 20/11/13), mantendo assim a sua inabilitação. E HOMOLOGA e ADJUDICA no procedi-
mento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Dardour Tintas Comércio e Serviços Ltda. 
(01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 12); New Master Tintas Ltda. EPP (09 e 13). Itens fracassado: 11.
Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2014.

PREGÃO Nº. 253/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 253/2013, que cuida de “Aquisição de material para a confecção 
de fraldas para atendimento a população em situação de vulnerabilidade social”, a Autoridade Supe-
rior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da 
empresa (item/lote): Matheus Ferreira dos Santos Comércio de Fraldas ME (01). 
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2014.

PREGÃO Nº. 277/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 277/2013, que cuida de “Aquisição de uniformes para os auxi-
liares de serviços gerais que atuam na alimentação escolar”, a Autoridade Superior, ante na análise 
técnica do Departamento de Informática, HOMOLOGA e ADJUDICA no procedimento licitatório supra 
em favor das empresas (itens/lotes): Entek Equipamentos Taubaté Ltda. EPP (01); Leandro Moutinho 
Caçapava Comércio Equipamentos de InformáticaLtda. EPP (02 e 07); Suprinet Suprimentos para 
Informática Ltda. EPP. Itens fracassados: 03, 04 e 05. Itens desertos: 09, 11 e 12. Itens imprósperos: 
06, 10, 13, 14, 15 e 17.
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2014.

PREGÃO Nº. 284/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 284/2013, que cuida de “Aquisição de Biômetra Ultrassóni-
co e Cardiotocógrafo para o Centro de Especialidades Medicas recurso de emenda parlamentar 
- 25340007 - Luiz Paulo Teixeira Ferreira”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do 
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): WEM Equipamentos 
Eletrônicos Ltda. (02). Item deserto: 01
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle SEOB-001/2014
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba no-
tifi ca a empresa SUL BRASILEIRO SPC MOBI-
LIARIA S.A., responsável pelo imóvel localizado 
na Rua Áustria, Lote 09, Quadra “11”, Cadastra-
do sob a sigla NE.35.14.07.010.000, Loteamen-
to Residencial Pasin, para que tome ciência da 
Notifi cação Preliminar nº 52031/2013, lavrado 
em função de construção de muro avançando 
passeio público, devendo removê-lo de imediato, 
infringindo assim o Código de Edifi cações de Pin-
damonhangaba, em atendimento e conformidade 
com o disposto em Lei.

SANDRA NOGUEIRA MATHIAS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO 

DE LICENCIAMENTOS

DESTAQUE DA SEMANA

DUPLA THAINÁ & 
MARCELO 

Apresenta-se no Mundi Club 
Taubaté neste sábado, dia 

18, juntamente com a banda 
Engenharia Sertaneja.  A 

dupla é famosa em toda a 
região e Thainá, além de ser 
uma menina linda, é dona de 

uma voz que encanta a todos. 
Uma boa oportunidade de 

conhecer os garotos.

Desisto!
Pronto.  Acabei de compor uma trova. Agora, deixe-me 

ver se está dentro das regras.  Todos os versos com sete síla-
bas poéticas?  Sim.  Rimando o 1º com 3º e 2º com 4º?  Sim.  
O ritmo está bom?  Epa, espera aí, ritmo?  É aquela coisa de 
sílaba tônica na 4ª e 7ª sílabas, ou 3ª, 5ª e 7ª?  Xi, nem me 
lembrava mais disso.  Tem um verso aqui com tônica na 6ª 
e 7ª e outro na 2ª e 3ª.  Vou ter que mudar isso.

O que mais tenho que ver?  Sonoridade?  Ah, é brinca-
deira, não é?  Se eu tenho uma rima “endo” e outra “ente” 
ou uma “Ina” e outra “inte”, minha trova empobrece.  Essa 
não.  E, para piorar, no transcorrer dos versos eu não mes-
clei as vogais: tem muito “o” e pouco “a”.  Ou algo pareci-
do...   Vou ter que mexer de novo.

Agora sim, as sílabas tônicas não estão “trombando” en-
tre si; a musicalidade está a contento; rima, métrica, tudo.  
A trova está completa!  Ou não???

Sabe o que é?  Tem um professor chato aqui ao meu lado, 
que não se contenta com nada.  Ele agora quer saber sobre o 
conteúdo. Pede que eu verifique se a trova não ficou muito 
“infantil”, ou piegas, ou então bem elaborada mas comum de-
mais.  Sugere que eu pegue verso por verso e os submeta ao 
“Google”, para ver quantas vezes já foi utilizada cada expressão.

Para completar, ele diz que a minha trova tem que ter um 
“achado”, isto é, algo diferente, que ao mesmo tempo emo-
cione e surpreenda ao leitor e consiga driblar a implacável 
ferramenta de busca que há na Internet.  E pede, ainda, que eu 
confira se não há cacófato: aquele desagradável encontro de 
duas palavras, formando uma terceira, com resultado pífio.

Ah, quer saber?  Desisto! Isso mesmo: DESISTO!  Vou 
continuar compondo meus versos livres de qualquer impo-
sição, dando vazão apenas à intuição (nossa, que sequência 
horrível: “imposição/vazão/intuição!). Bem, mas não importa, 
como eu dizia: pra mim, trova é coisa de gente velha.  Eu, hein!

Tchau, professor, a gente se vê por aí!
OBS = o texto acima é mera ficção. Você não é bra-

sileiro? Ao invés de desistir, persevere; comece a praticar 
WALDIR NEVES.  Depois enverede por JOÃO RANGEL, 
TADEU HAGEN e tantos outros.  Você verá que “trovar 
vale a pena”.  Depende do tamanho de sua alma!

 Ah, eis, abaixo, três exemplos de trovas da mais fina 
linhagem, do jeitinho que eu gostaria de compor quando eu 
crescer:

Ao traçar vidas sem rumo
do desgraçado, do louco,
não sei não, mas eu presumo
que a mão de Deus treme um pouco!

Waldir Neves
A lágrima é um pingo d’água,
Irizado e transparente:
- A bailarina da mágoa
dançando no olhar da gente.

João Rangel Coelho

Mil conquistas... sonhos vãos
que passaram como a bruma...
Eu apertei tantas mãos
e não segurei nenhuma!...

Arlindo Tadeu Hagen
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Altair Fernandes

História

Nesta edição concluí-
mos de vez a série de sete 
capítulos dedicados a uma 
passagem curiosa da Pinda 
antiga: a história de “Dona 
Chiquinha debaixo da serra 
– destruindo a lenda da mal-
dição”, interessante  fato que 
teria ocorrido na Pindamo-
nhangaba da segunda metade 
do século XIX.

Serviram de fonte para 
a elaboração dos artigos 
que compuseram o assunto 
de nossa página de histó-
ria desta série, exemplares 
avulsos de um extinto jornal 
local constitucionalista que 
se publicava  na década de 
30 denominado ‘A Cidade’, 
cuja autoria dos textos só é 
identifi cada no pé do artigo 
derradeiro pelas iniciais J.J.   

Depois de justifi car o 
porquê da não existência da 
lenda da maldição,  que te-
ria sido imposta a Pindamo-
nhangaba pelo Frei Caetano, 
lenda que, segundo J.J.,  não 
passara de uma manobra de 
políticos desonestos com a 
intenção de apresentar o pa-
dre Tobias como culpado do 
esconjuro que pairava sobre 
a economia do município, o 
redator dos dois jotas revelou 
outros interessantes fatos da 
Pinda antiga que desconhe-
cíamos. O primeiro refere-se 
à Dona Chiquinha...

 “Ali, ao centro da cidade, 
ao Largo de São José, onde se 
ergue o primeiro templo aqui 
construído... é o túmulo de D. 
Chiquinha debaixo da Serra! 
Dizem que  há anos quiseram 
exumar-lhe o corpo veneran-
do e constataram que a terra 
respeitara  a santa matrona, 
os despojos venerandos.”

Desconhecemos os mo-
tivos que levaram  J.J. a 
atribuir à igreja São José 
o mérito de ser o primeiro 
templo construído em Pinda-
monhangaba, considerando 
que foi inaugurada em 1848. 
Nesse sentido, de acordo 
com Athayde Marcondes  
em ‘Pindamonhangaba atra-
vés de Dois e Meio Séculos’ 
(1922), encontramos que em 
1841 (sete anos antes) acon-
teceu a primeira reedifi cação 
da igreja Matriz Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso, até 
então modesta capela cons-
truída em princípios do sécu-
lo XVIII. Também segundo 
Athayde, em 1842 tiveram  
início  os alicerces do novo 
frontispício da matriz  pelo 
arquiteto Francisco Antonio 
Pereira de Carvalho.  Ainda 
que considerem um templo 
(do latim templum, ‘local sa-
grado’) pela estrutura arqui-
tetônica dedicada ao serviço 
religioso, no caso o católico, 
acreditamos que o termo sen-
do usado no sentido de ‘casa 
de Deus’ na terra, cabe as 
mais toscas das capelas.   

Também ainda não havía-
mos encontrado nada sobre o 
‘cruzeiro de Frei Caetano’ que 
o cronista menciona a seguir, o 
relacionando à igreja de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro:

Ali, à frente da igreja de 
Nossa Senhora do Socorro, 
carcomido pelo tempo, ve-
lho, ergue-se um cruzeiro: é 
o cruzeiro de Frei  Caetano! 
É o cruzeiro do Piracuama! 
Das missões de Dona Chi-
quinha da Serra!

Fora  erguido lá, ao pátio 

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

da velha fazenda, pelo povo, 
em lembrança das missões 
do Santo Capuchinho!

Dizem que o jequitibá 
donde o tiraram lá bem no 
alto da Mantiqueira, era 
pesado, mito pesado. Uma 
multidão o não pode condu-
zir à fazenda, quando à vés-
pera da partida de Frei Cae-
tano, idealizaram erguê-lo 
em cruz, marco bendito, lem-
brança querida de dias do 
céu passados  na terra – as 
santas Missões!. E dizem que 
Frei Caetano o abençoou  lá 
em cima, no alto da serra-
nia e dois escravos apenas, 
só dois, o trouxeram após a 
benção, leve como palha.

É o cruzeiro do Piracua-
ma que ali se ergue, ao pátio 
do Socorro! Devera ser ali, o 
altar das grandes romarias! 
Feriu-o tempo.

Em novembro de 1927, 
quando o nosso povo se 
aprestava à inauguração da 
matriz reformada, em fera 
tempestade... lá do céu Frei 
Caetano mandou um raio, 

sobre o velho cruzeiro de 
braços abertos! E ele tom-
bou – foi como um aviso do 
céu! Outro capuchinho ali, 
então, pregava as missões 
benditas ! Frei  Domingos 
de Riesi! Toma ele a relíquia 
veneranda, anuncia ao atual 
vigário o acontecido, a que-
da da velha cruz... e a ideia 
lucilou imediata e unânime 
à mente dos fi éis – Trazer 
a relíquia à cidade, plantá-
-la aqui, mais o contato do 
povo, para que o pindamo-
nhangabense  novo¸ quando  
passe ao longo da estrada 
do Socorro, descobrindo se 
ante a cruz veneranda de 
seus avós.... Lembre-se que é 
pindamonhangabense!...

E a cruz veio!
E o cruzeiro santo lá está!
É uma  saudade e uma esperança!
Uma glória e um aviso!”

Assim conclui a interes-
sante crônica o jornal A Ci-
dade, em sua edição de 22 
de setembro de 1935 , iden-
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O teu olhar, naquele dia,
ti nha um lampejo de paixão!
Terma almenára que luzia!
A iluminar meu coração!
 No teu olhar, brilhando eu via
 cheio de amor e de emoção,
 uma promessa que sorria...
 toda pureza, toda unção!...
E ao teu olhar, numa ânsia louca,
subiu-me enfi m à fl or da boca,
uma carícia, num desejo...
 E aqui, tristonho, no tormento,
 vivo a lembrar num desalento,
 aquele olhar e aquele beijo!...

 Recordação

Cândido Dinamarco,
Jornal Tribuna do Norte, 6/3/1921

www.walldug.com

‘Dona Chiquinha debaixo da 
serra’ era a forma popular e 
carinhosa com a qual o povo 
pindamonhangabense se 
referia à Dona Francisca de 
Paula Oliveira Godoy. Uma 
velhinha que morava aos 
pés da serra da Mantiqueira, 
no bairro do Piracuama,  
conhecida como a ‘mães dos 
padres’, devido à acolhida e 
proteção que dispensava aos 
membros do clero.  
Pesquisando na indispensável 
obra de Athayde Marcondes 
fomos encontrar que ela era 
a décima fi lha (a caçula) do 
capitão Miguel de Godoy 
Moreira. Era casada com o 
capitão Claro Monteiro do 
Amaral, com o qual teve nada 
menos que doze fi lhos.
Considerando que Claro 
Monteiro do Amaral faleceu 
em 1841 (conforme Athayde) 
e Dona Francisca de Paula 

Oliveira de Godoy, em 1879 
(Troncos das Famílias Godoy 
& Marcondes - freepages.
family.rootsweb.ancestry.
com/.../godoy_marcondes.
htm), 38 anos depois, é 
óbvia a dedução que na 
época da Santa Missão do 
Frei Caetano em sua fazenda, 
Dona Chiquinha era viúva. O 
envolvimento do padre Tobias 
Rezende no acontecimento é 
outro fato que comprova esta 
afi rmação, levando-se em 
conta que, o depois cônego 
Tobias, foi vigário paroquial 
no período compreendido 
entre 1868 e 1898. Deduz-
se também, a partir destes 
dados, que a passagem do 
Frei em Pindamonhangaba 
ocorrera entre 1868 (ano em 
que padre Tobias assumiu 
a Paróquia), e 1879 (ano 
do falecimento de Dona 
Chiquinha).

Francisca de Paula Oliveira Godoy

Dona Chiquinha debaixo da serra pertencia à família dos Godoy Moreira 
e foi sepultada na igreja São José em 1879

Em frente à Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro teria sido erguido 
o ‘cruzeiro de Frei Caetano Messina’, missionário nascido na Itália

tifi cando com as 
iniciais J.J ao pé da 
matéria o seu autor.                                                    
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Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

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

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

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

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

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

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

Ricardo Piorino 
intensifica trabalho no 
Distrito de Moreira César

“Estamos rEunidos diariamEntE no
distrito com o subprEfEito “mané” para 

contribuir com mElhorias para
a comunidadE”

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

Durante os últimos dias, o Presidente da Câmara de Verea-
dores, Ricardo Piorino (PDT), está intensificando seu trabalho 
no Distrito de Moreira César.

Após reuniões na Subprefeitura com o Subprefeito “Mané”, 
ficou acertado a realização de diversas obras no Distrito, bem 
como a retomada de outras que estavam paralisadas.

Segundo Piorino, o subprefeito “Mané” vem realizando 
um excelente trabalho no Distrito. “Trata-se de uma pessoa 
honesta e muito capacitada, merecendo todo o nosso respeito 
e admiração”. “Estou sendo muito bem recebido em Moreira 
César”, destacou o vereador.

No gabiNete do Subprefeito “MaNé”, 
acertaraM aS obraS MaiS urgeNteS

ao chegar No diStrito, pioriNo viSitou o 
delegado de polícia, dr. Miguel, coNheceNdo 
aS NovaS iNStalaçõeS da delegacia, 
oportuNidade eM que coNverSaraM Sobre o 
prédio que Será coNStruído No bairro laerte 
aSSuMpção, poiS o atual é proviSório

preocupado coM a Melhoria da Saúde No MuNicípio, o vereador Solicitou celeridade NaS obraS da 
ubS terra doS ipêS ii e que a upa Seja coNStruída ao lado do ciSa, No ceNtro do diStrito

No vale daS acáceaS, pioriNo Solicitou 
térMiNo daS obraS Na aveNida daS roSaS

deMoNStraNdo fidelidade ao bairro 
laerte aSSuMpção, o vereador Solicitou a 
coNStrução de uMa quadra polieSportiva

o vereador Solicitou a coNStrução de 
uM Muro e calçadaS ao redor do ceNtro 
coMuNitário, No cdhu - terra doS ipêS ii

pioriNo viSitou taMbéM aS obraS do ceu 
daS arteS, aNtiga praça doS eSporteS e 
cultura (pec) – pac ii – que taMbéM eStá 
previSta para Ser eNtregue aiNda eSte aNo

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

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

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

Professor Osvaldo participa 
de reunião com moradores 
do bairro Vila São Paulo

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) participou de uma 
reunião no último dia 11, 
com os moradores do bairro 
Vila São Paulo, no Distrito 
de Moreira César, onde foram 
tratados inúmeros assuntos 
referentes às melhorias e 
benfeitorias que o bairro ne-
cessita. Durante a reunião, os 
moradores apontaram a manu-
tenção do Centro Educacional 
Municipal Pedro Balarin, da 
AMI - Academia da Melhor 
Idade e do Parque Infantil, 
a instalação de redutores de 
velocidade, visando mais 

segurança, a colocação de 
placas sinalizando a proibição 
de se depositar lixo e entulho 
nas áreas verdes do bairro, 
a manutenção dos telefones 
públicos, entre outros, foram 
algumas das reivindicações 
apresentadas.

“Acredito que é fundamen-
tal estar constantemente em 
contato com a população para 
termos ciência dos problemas 
que o bairro enfrenta e para-
benizo a todos os moradores 
do bairro Vila São Paulo pela 
oportunidade e pela inicia-
tiva,” ressaltou o vereador 
professor Osvaldo.

Toninho da Farmácia 
agradece por obras 
concluídas no Boa Vista

O vereador Toninho da Farmá-
cia (PDT) agradece a administração 
municipal pelas obras realizadas na 
galeria de águas pluviais no bairro 
Boa Vista. O pedido foi feito atra-
vés do Requerimento nº 1148/13, 
a pedido dos moradores da rua 
Rodrigues Alves, com a Travessa 
Mariz e Barros, que sofriam com 
as enchentes. A obra foi realizada 

depois que o prefeito Vito Ardito, 
através do ofício nº 1173/13, garan-
tir que no inicio de 2014 as obras 
começariam. “Foram trocadas as 
manilhas, foi aberto também um 
ramal entre as duas galerias de 
0,6m, que ligado dará vazão de 1m, 
e terá capacidade de comportar as 
demandas de águas pluviais nesta 
região”, destaca o vereador.

Antes... Depois...

Rua 13 de maio
O vereador Toninho da 

Farmácia agradece a prefei-
tura pelo inicio das obras de 
recuperação da calçada da rua 
Treze de Maio, no Crispim. 
A reforma foi necessária, pois 
foi retirada árvores de grande 
porte e o plantio de mudas adequadas. Com a retirada das árvores, a 
calçada ficou muito danificada, dificultando o transito de pedestres, 
obrigando-os a andar pela rua, junto aos automóveis, colocando-os 
em risco. “Agradeço a prefeitura e os funcionários do departamento de 
meio ambiente pelo plantio das mudas e ao departamento de obras pela 
reforma. Infelizmente houve a necessidade de retirar as árvores antigas, 
que estavam danificando a fiação elétrica, causando riscos de acidentes. 
Agora com esta reforma, tenho certeza que o local ficará muito melhor e 
sem oferecer riscos a nossa população”, agradece Toninho da Farmácia.

Feira do Mercado
O vereador Toninho da 

Farmácia solicita também à 
Administração Municipal, 
através dos setores competen-
tes, que seja feita uma reforma 
urgente no piso da feira do 
mercado, pois o local está 
muito ruim, colocando em 

risco de queda todas as pessoas que passam pelo local. “Não é de hoje 
que venho cobrando uma reforma neste local. Desde 2012 que venho 
solicitando esta reforma, mas até o momento ainda não houve uma 
solução para este problema”, enfatiza o vereador Toninho da Farmácia.

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Magrão pede ampla divulgação 
das inscrições para bolsas de 
estudos do ensino superior

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Carlos Edu-
ardo de Moura – Magrão 
(PPS) requereu na última 
Sessão Ordinária, realiza-
da no dia 16 de dezembro, 
através do requerimento nº 
3256/2013,  que a Prefeitu-
ra, junto ao departamento 
competente, faça ampla 
divulgação nos meios de co-
municação, das inscrições 
para as bolsas de estudos 
do ensino superior para o 
ano de 2014.

O vereador alega em 
sua justificativa que muitas 
pessoas disseram que não 
tomaram conhecimento 
das inscrições realizadas no 
inicio de 2013. “Temos um 
projeto aprovado na Câma-

ra que disponibiliza bolsas 
de estudos para os muníci-
pes de Pindamonhangaba”, 
explica o vereador.

O vereador Magrão es-
teve reunido com o Prefeito 
para tirar algumas duvidas 
sobre o edital,  que será 
publicado no próximo dia 
21 de janeiro, e as inscrições 
para as bolsas serão reali-
zadas nos dias 25 e 26 res-
pectivamente, no ginásio do 
Juca Moreira, das 08h00 às 
17h00. “Peço que este edital 
seja amplamente divulgado, 
para que todas as pessoas 
tenham conhecimento e 
chance para concorrer a 
uma das vagas”, conclui o 
vereador Magrão.

vereador Magrão coNverSa coM o prefeito vito ardito eM Seu gabiNete

VErEador quEr maior diVulgação para quE 
EstudantEs carEntEs possam tEr

oportunidadE dE Estudar gratuitamEntE

Roderley Miotto trabalha 
por mais segurança
para Pindamonhangaba

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB) lutou para 
ver uma Pindamonhangaba 
mais segura no ano de 2013. 
Atento às necessidades da 
população, o parlamentar 
apresentou projetos de lei para 
combater as drogas e a violên-
cia, além de estreitar parcerias 
e buscar recursos para a área 
com a Prefeitura Municipal e 
o Governo do Estado.

O edil apresentou projetos 
para a divulgação do Disque 
Denúncia – 181 nos veículos 
do Sistema de Transporte 
Coletivo e para a exibição 
obrigatória de vídeos educa-
tivos antidrogas em shows 
e eventos culturais. O mais 
recente projeto do vereador, 
transformado em Lei pelo 
Prefeito, obriga as agências 
bancárias a bloquearem a 
visão do atendimento nos 
caixas, para evitar os olheiros 
que dão dicas para o crime da 
“saidinha de banco”.

Uma emenda de Roderley 
Miotto ao Projeto de Lei n° 
147/2013, do Poder Executi-

vo, que “Estima a Re-
ceita e fixa a Despesa 
do Município de Pin-
damonhangaba para 
o exercício de 2014”, 
realocou R$ 350 mil 
reais para a ampliação 
da Atividade Delegada 
na cidade. O convênio 
para o programa foi 
assinado pelo Prefei-
to Municipal e pelo 

Secretário de Segurança Pú-
blica do Estado no dia 27 de 
dezembro de 2013 e a Polícia 
Militar tem prazo de 30 dias 
para colocar a Atividade De-
legada em execução.

“Ouvimos a população e 
trabalhamos muito pela segu-
rança em Pindamonhangaba. 
Fico feliz por ter contribuído 
positivamente para aumentar 
as ações que fazem o dia a dia 
do cidadão pindense melhor, 
com relação a esta área. Agra-
deço a colaboração do Prefeito 
Municipal, que sancionou 
projetos importantes, como 
o da divulgação do Disque 
Denúncia – 181 e que busca 
evitar a ‘saidinha de banco’. 
Parabenizo também ao Ca-
pitão Cavalheiro, da Polícia 
Militar, um incansável bata-
lhador que teve participação 
importantíssima na conquista 
da Atividade Delegada para o 
município. Com as conquistas 
do nosso primeiro ano, tenho 
certeza que Pinda terá um 
2014 mais seguro”, afirmou 
o vereador.

vereador roderley Miotto

Professor Eric agradece 
instalação de Academia da 
Primeira Idade no Vale das Acácias

vereador profeSSor eric, à eSquerda, 
agradece a iNStalação da acadeMia da 
priMeira idade No vale daS acáciaS

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Professor Eric 
(PR) através do Requerimento 
n.º 3052/2013, solicitou ao 
Executivo e à Secretaria de 
Esportes, a instalação de uma 
Academia da Primeira Idade, 
no Vale das Acácias, Distrito 
de Moreira César. O vereador 
sabe que o bairro é populoso 
e que precisa de mais lazer, 
principalmente para as crian-
ças. “Quero contribuir mais 
para o desenvolvimento do 
Vale das Acácias, afinal, é uma 
forma de retribuir todo apoio 
e confiança que os moradores 
deste bairro depositaram em 
mim. Agradeço ao Prefeito e 
ao Secretário de Esportes que 
prontamente atenderam meu 
pedido. As crianças adoraram 
a iniciativa e, todos os dias, se 
divertem muito nos aparelhos, 
que até embelezaram o bairro. 
Estamos trabalhando muito 
pelo Distrito de Moreira Cé-

sar”, enfatiza o Professor Eric.
Reparos em calçada
no bairro Ouro Verde
Acionado por moradores 

do bairro Ouro Verde, o vere-
ador Professor Eric constatou 
que a calçada da rua Carlos 
Goffi Goulart, se encontra em 
péssimo estado, impedindo a 
passagem dos pedestres. O 
agravante da situação é que 
nesta via, o trânsito de veícu-
los é intenso, o que coloca a 
vida dos pedestres em risco. 
Após ter constatado os fatos, 
o parlamentar fez a Indicação 
n.º 1191/2013, pedindo o con-
serto em toda a extensão da 
calçada. “Quando vi a calçada, 
fiquei assustado, pois a rua é 
tortuosa, o que dificulta a visão 
tanto dos motoristas, quanto 
dos pedestres. Fiz o pedido 
para que vidas não sejam 
perdidas por causa de uma 
calçada”, conclui o vereador.
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Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

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

AssessoriA de ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper

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

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

A Câmara de Vereadores de Pinda-
monhangaba 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 tra-
balhos do Legislativo,  Administrativo, 
Gabinetes e funcionamento da Casa de 
Leis permanecem normal durante o mês 
de janeiro.

Comunicado
Importante 

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

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

VereAdor mArtim CesAr

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

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

Dr. Marcos Aurélio está 
satisfeito com a possível 
implantação do PS Infantil

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio (PR) está satisfeito 
com a possível implantação do 
Pronto Socorro Infantil. Para 
isso, apresentou por diversas 
vezes em sessões da Câmara 
de Vereadores, requerimentos 
que pedem à Prefeitura Muni-
cipal essa implantação.

Preocupado com o bem
-estar dos munícipes, o ve-
reador solicita uma área de 
atendimento específico para 
as crianças, pois isto evitaria 
que elas presenciassem mo-
mentos chocantes de pacientes 
terminais ou com ferimentos 
graves. “Essa separação aju-
daria na recuperação mais 
rápida das crianças que ficam 
esperando por atendimento e 
na desaglomeração de pesso-
as em um mesmo ambiente, 
podendo até mesmo acarretar 
sérios traumas aos mesmos”, 
esclareceu o Dr. Marcos 
Aurélio.

Além disto, a instalação 
de um Pronto Socorro Infantil 
desafogará o atendimento no 
Pronto Socorro Central, já que 
há uma média de 600 consultas 
e atendimentos por dia. Na 
época do início de seu funcio-
namento, em 1993, quando o 
Dr. Marcos Aurélio era Diretor 
de Saúde, a capacidade era de 
200 atendimentos diários, o 
que possibilitava uma melhor 
atenção aos pacientes.

Pensando em nossas crian-
ças e em toda população, o 
vereador Dr. Marcos Aurélio 
luta desde o início de seu 
primeiro mandato para que 
seja feita a separação do PS 
Infantil, pois além de ser o au-
tor do projeto o mesmo colheu 
mais de 3000 assinaturas em 
um abaixo-assinado. “A saúde 
de toda a população de Pin-
damonhangaba sempre será 
minha prioridade”, enfatizou o 
vereador Dr. Marcos Aurélio.

VereAdor dr. mArCos Aurél io

Martim Cesar pede faixa 
elevada de pedestres na 
Manoel César Ribeiro

O vereador Martim Cesar 
(DEM) encaminhou Indicação 
ao Prefeito Vito Ardito, soli-
citando providências para que 
sejam feitos estudos visando 
a confecção de faixas de pe-
destre 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 segu-
rança dos pedestres e ciclistas em 
risco”, comenta Martim.

Recapeamento
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Poder Execu-
tivo 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 Se-
nhora 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 co-
munica que o prazo para descon-
tos 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 Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

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

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

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

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 Ardi-
to Lerario (PSDB) recebe 
constantemente reclamações 
dos motoristas que utilizam 
a rodovia SP-62, que faz a 
ligação entre a cidade e o 
Distrito de Moreira César, 
pois trata-se de uma estrada 
com um movimento intenso 
de veículos, principalmente 
nos horários de “pico”.

Por esta razão, o vereador 
Janio solicitou providências 
junto ao DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem), 
regional Taubaté, para que 
fossem tomadas algumas 
medidas para aumentar a se-
gurança dos usuários, como 
a poda da grama do canteiro 
central, que estava prejudi-
cando a visão dos motoristas, 
uma vez que o mato em alguns 

DER atende solicitações 
do vereador Janio 
Ardito Lerario

locais ultrapassava mais de 
um metro de altura; operação 
“tapa-buracos”, entre outras 
coisas.

“Muitas vezes os pedidos 
demoram para serem atendi-
dos, mas o importante, é que 
os serviços de recuperação 
do asfalto nos trechos ruins 
da SP-62 até Moreira César, 
foram recuperados e ficou 
muito bom”, comentou Janio 
Lerario

O parlamentar estava pre-
ocupado com os riscos que a 
rodovia apresentava, princi-
palmente por conta da existên-
cia de um buraco localizado na 
curva da rotatória na entrada 
de Coruputuba. “Aproveita-
mos para agradecer ao DER 
por ter atendido nosso pedi-
do”, destacou.

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

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

Felipe César – FC pede mais 
prazo para pagamento dos 
boxes do mercado municipal

O vereador Felipe César – FC 
enviou solicitação ao prefeito 
pedindo mais prazo para que os 
permissionários dos boxes do 
mercado municipal possam quitar 
seus débitos em atraso, causados 
pela falha da administração que não 
cobrou os aluguéis dos mesmos. 
“Pedimos ao prefeito, que faça a 
cobrança dos aluguéis atrasados 
em até 24 parcelas, já que a falha 
foi da administração e não dos 
permissionários dos boxes do 
mercado municipal. Muitos estão 
em má situação, pois enfrentam a 
concorrência dos supermercados 
e atacadões, que fazem com que 
o movimento caia e o fluxo de 
caixa seja menor, o que dificulta 
o pagamento das parcelas que a 
atual administração quer cobrar”, 
enfatiza o vereador.

Beneficio a entidades
sociais e associações
de bairros 
O vereador Felipe César – 

FC apresentou o Projeto de Lei 
168/2013, que prevê a publicação 

a título gratuito de 
documentos ofi-
ciais de entidades 
assistenciais e as-
sociações de bair-
ros, devidamente 
constituídas no 
jornal Tribuna do 
Norte, pertencente 
à Fundação Dr. 
João Romeiro. O 
vereador justifica 
seu projeto no fato 
de as entidades as-
sistenciais e a asso-
ciações de bairros, 
muitas vezes não 
terem condições de 
arcar com os custos 
de suas publica-
ções, onerando as 
mesmas, que em 

muitos casos, não possuem renda 
suficiente para se manter.

Casas populares na
Zona Rural
O vereador Felipe César – FC 

reitera ao Executivo a realização 
estudos visando a construção de 
casas populares na zona rural 
de Pindamonhangaba. “O Plano 
Minha Casa, Minha Vida tam-
bém contempla a Zona Rural, 
precisamos correr atrás para que 
nossa cidade também possa ser 
contemplada com este benefício”, 
diz Felipe César – FC. O vereador 
pede a construção de casas popu-
lares principalmente nos bairros: 
Cruz Pequena, Ribeirão Grande, 
Mandu, Bonsucesso, Piracuama, 
Pinhão do Borba, Goiabal, Macuco, 
Pouso Frio e Bairro dos Oliveiras. 
“Precisamos fixar o homem no 
campo, dando condições dignas 
para sua moradia. Até hoje, o que 
temos visto é a construção de casas 
populares na cidade. Precisamos 
também nos preocupar com o tra-
balhador rural”, destaca o vereador.

VereAdor Fel ipe CésAr - FC

Vereador Cal agradece
pré-carnaval no Distrito 
com o Bloco do Barbosa

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador José Carlos Go-
mes – Cal (PTB) que sempre 
se empenhou para a realização 
do pré-carnaval no Distrito de 
Moreira César, hoje se sente 
mais realizado, pois todo ano 
vem acontecendo grandes 
apresentações carnavalescas, 
como no ano passado que se 
apresentou na praça do Vale 
das Acácias, o consagrado 
cantor e interprete da Escola 
de Samba Preto Joia.

Esse ano, o vereador Cal 
comemora mais uma vez, pois 
está previsto a apresentação do 
consagrado Bloco do Barbosa, 
da cidade de São Luiz Parai-
tinga, para abrilhantar o pré-
carnaval de Moreira César, no 
sábado, dia 22 de fevereiro, às 
16 horas. Por todas cidades 
que se apresenta, o Bloco do 
Barbosa arrasta multidões de 
foliões de todas as idades, com 
suas marchinhas. A concen-
tração e o trajeto está sendo 
definido pela organização, o 
encerramento será na praça 

do Vale das Acácias com o 
conjunto Nota Samba.

O vereador Cal tem cer-
teza que no Distrito não será 
diferente e desde já deseja um 
bom carnaval para todos com 
bastante segurança e alegria, e 
agradece ao prefeito Vito Ar-
dito, aos Secretários, Diretores 
e Comissão Organizadora do 
Carnaval, por ter privilegiado 
o Distrito com esta que será 
uma bela apresentação. 

Alongamento
para caminhadas
O vereador Cal está soli-

citando com urgência ao Pre-
feito, em nome da população 
do Distrito de Moreira César, 
principalmente os praticantes 
de corrida e caminhada, para 
que sejam colocadas barras 
de alongamento, no início, 
final e ao longo da avenida Dr. 
José Adhemar César Ribeiro, 
para que as pessoas possam 
utilizar estes aparelhos para se 
alongarem e com isso evitarem 
distensões e dores musculares.

VereAdor CAl, no destAque, pArAbenizA orgAnizAção do CArnAVAl de pindAmonhAngAbA pelA 
ApresentAção do bloCo do bArbosA, no pré-CArnAVAl do distrito de moreirA CésAr



14
Pindamonhangaba, sexta-feira, 17 de janeiro de 2014

Esportes Tribuna do Norte 

Akim/AgoraVale

Divulgação

MARCOS VINÍCIO CUBA
Começa no dia 24 de ja-

neiro o Festival de Verão. 
Crianças, jovens, adultos e 
pessoas da melhor idade po-
derão procurar as piscinas dos 
centros esportivos municipais 
para se refrescarem. A ativida-
de é oferecida pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Espor-
tes, Juventude e Lazer.

No dia 24 a diversão será 
nos seguintes períodos: das 9 
às 12 horas, das 14 às 18 ho-
ras e das 18 às 20h30. No dia 
25, será das 13h30 às 20h30.

Nos dias 31 de janeiro e 
1º de fevereiro, será no Cen-
tro esportivo “João do Pulo”;  
dias 7 e 8 no Centro Espor-
tivo “Zito”, e 14 e 15 nova-
mente no Cidade Nova. Os 
horários de atendimento às 

sextas-feiras serão idênticos 
aos do dia 24 e aos sábados 
aos do dia 25.

Para participar do Festi-
val de Verão é preciso apre-
sentar o RG ou certidão de 
nascimento. Menores de 18 
anos deverão estar acompa-
nhados de pais ou responsá-
veis, um adulto deverá assi-
nar a autorização, que será 
fornecida pelos profi ssionais 
da Secretaria de Esportes. 
Será necessário utilizar trajes 
de banho, tais como biquínis, 
maiôs e sungas.

A Secretaria de Espor-
tes recomenda a todos que 
irão se divertir no Festi-
val de Verão que se pro-
tejam com protetor solar, 
passando o produto meia 
hora antes de ir para os cen-
tros esportivos.

Piscinas abertas para população

 MARCOS VINÍCIO CUBA
 

O talento é nato 
e desde os seis 
anos de idade 

ele descobriu qual posição 
mais lhe agradava no fute-
bol. Concentração e agilida-
de são marcas de um jovem 
de apenas 14 anos e com 
uma carreira prestes a brilhar 
no mundo da bola. Matheus 
Berthou de Souza embarca 
para a Grécia no dia 22 de ja-
neiro e vai fazer testes no Pa-
nathinaikos. Ele fará testes 
com atletas da categoria Sub 
17 em um clube poliesporti-
vo de Atenas, um dos maio-
res da Grécia. O clube dispu-
ta o Campeonato Grego de 
Futebol e é um dos mais tra-
dicionais da Europa.

Pindamonhangaba tem 
revelado talentos para o mun-
do do futebol. Em breve po-
deremos torcer por mais um 
brasileiro, o jovem Souza, que 
poderá disputar a Champions 
League, caso seu desempenho 
e dedicação sejam considera-
dos superiores ao dos demais 
jovens que sonham em se pro-
fi ssionalizar no esporte.

Souza participou de uma 
avaliação na Portuguesa Des-
portos, em novembro, e devi-
do ao seu desempenho foi 
convidado para fazer testes no 
time grego. No Panathinaikos 
ele encontrará com mais dois 

MARCOS VINÍCIO CUBA
Os alunos que praticam 

natação e hidroginástica nas 
piscinas dos centros esporti-
vos municipais devem retor-
nar às aulas a partir do dia 
20 de janeiro. A Secretaria 
de Esportes e Lazer atende 
crianças, jovens, adultos e 
a melhor idade, oferecendo 
aulas na formação esportiva 
e nas turmas de lazer.

Todos os alunos devem 
procurar os professores nos 
dias e horários em que fa-
ziam as aulas em 2013 e é 
preciso levar a carteirinha.

Quem deseja praticar 
uma destas modalidades 
pode procurar o centro es-
portivo mais próximo de 

casa para deixar o nome na 
lista de espera. O horário 
de atendimento é de segun-
da a sexta-feira, das 7h30 
às 11h30 e das 13h30 às 
17h30. É necessário levar 
um documento.

A atividade física con-
tribui com muitas pessoas, 
como é o caso de Marile-
ne Souto Cruz. Ela pratica 
hidroginástica e conta que 
desde que começou a fazer 
as aulas sentiu melhoras. 
Ela afi rma que este exercí-
cio é excelente e que iniciou 
esta atividade por recomen-
dação médica e cita que os 
professores são excelen-
tes, pois ministram ótimos 
exercícios.

Goleiro pindense pode assinar 
com Panathinaikos, da Grécia

jogadores pindenses e atletas 
da região. Além deste time, 
o jovem fará testes em outras 
equipes da Grécia.

“Comecei a jogar futebol 
com seis anos no São Pauli-
nho. Aos oito, fui para a Fer-
roviária e fi quei lá até aos 13 
anos. O ano passado disputei 
o Paulista pelo Taubaté. De-

cidi ser goleiro desde peque-
no, é a posição que me da-
va melhor, já joguei na linha 
também, mas prefi ro o gol. 
Ir para a Grécia é uma opor-
tunidade única e vou fazer 
o máximo para assinar com 
eles. O apoio de meus pais 
é muito importante, porque 
ajuda muito”, revela Souza.

Juliano Carlos da Silva 
Souza, pai de Matheus, con-
ta que o fi lho recebe o apoio 
de Roberto Azevedo no Bra-
sil e da Windows Shopper 
Players internacionalmente. 
Ele revela que Matheus tem 
feito treinos físicos específi -
cos para goleiro e condicio-
namento físico todos os dias, 
sendo duas horas ao dia. “Es-
te é um sonho do Matheus e 
meu também e realizar o so-
nho de um fi lho é muito gra-
tifi cante para um pai”.
Breve trajetória de Souza

Souza foi campeão Sub 
11 e Sub 13 pela Ferroviária, 
recebeu os troféus de golei-
ro menos vazado e desta-
que. Em 2013 foi destaque 
no campeonato Ughini, do 
Grêmio, em julho do ano 
passado recebeu o troféu 
de melhor goleiro no Tor-
neio do CT do São Paulo e 
também foi campeão da Co-
pa Band Sub 17, pelo Grê-
mio São José.

Aulas de natação 
e hidroginástica 
retornam na 
segunda-feira

MARCOS VINÍCIO CUBA
A comissão de orga-

nização da Copa Guga 
de Futsal decidiu dar 
início ao campeonato a 
partir do dia 22 de janei-
ro. Na categoria infantil 
há oito grupos, somando 
27 equipes; na principal 
também são oito grupos, 
com 34 times. Com re-

lação à categoria vete-
ranos, haverá uma nova 
reunião.

A abertura da Copa 
Guga de Futsal está mar-
cada para as 19 horas, no 
Centro Esportivo José 
Ely Miranda, “Zito”. O 
primeiro jogo da noite 
vai ser entre o Ipê II e 
Vila São José, às 19h45; 

o segundo, entre Guer-
reiros e Santa Rita. To-
das as partidas serão no 
ginásio do “Zito”.

As equipes irão jogar 
dentro dos grupos e os 
dois primeiros classifi ca-
dos passarão para a pró-
xima fase. Nas oitavas 
de fi nais os primeiros 
irão jogar contra os se-

gundos em jogo único e 
a disputa será desta for-
ma até a fi nal.

Os jogos da categoria 
infantil irão começar no 
dia 23, às 18h30. Paulis-
ta Motor encara o Porto; 
na sequência, Unidos 
Azuis e Vila São José. O 
primeiro jogo da catego-
ria adulto está marcado 

para as 20 horas, entre 
Porto e Paulista Motor; 
às 20h45, Conectim e 
Vila São Benedito.

A competição será 
promovida pela parceria 
entre a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Esportes, 
Liga Pindamonhangaben-
se de Futebol de Salão e 

José Leonil de Almeida, o 
popular “Leão”.

Leão comenta que há 
mais de 15 anos o cam-
peonato é realizado e os 
jogadores gostam bas-
tante porque é bem or-
ganizado, há seriedade e 
honestidade. Ele agrade-
ce à Prefeitura pela con-
tribuição.

Copa Guga de Futsal começa dia 22

Atleta vai realizar sonho de jogar na Europa. Grécia 
pode ser vitrine para clubes maiores do continente

Horários serão os mesmos de 2013

Festival de Verão é opção para diversão de milhares de pessaos nas piscinas públicas do município

Marcos Vinício Cuba




