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Os alunos dos colégios es-
taduais em Pindamonhangaba 
podem participar do Programa 
Acessa Escola – que apoia o jo-
vem recém-chegado ao mer-
cado de trabalho e também 
aquele que está se preparando 
para o primeiro emprego. O 
programa possui várias ativi-
dades, dentre elas, a inclusão 
digital, pela qual os estudantes 
do Ensino Médio são qualifi -
cados para trabalhar como 
monitores dos outros alunos 
– uma espécie de estágio com 
salário que varia de R$ 380 a 
R$ 570 por mês. Outra ação 
oferecida é o Aluno Empre-
endedor, que dá oportunidade 
de atuar nos fi nais de semana 
nos locais que fazem parte do 
Escola da Família, oferecen-
do bolsas de R$ 430 e auxílio 
transporte.

Divulgação

SEXTA-FEIRA

PREDOMÍNIO 
DE SOL

19º 34º

UV 14
Fonte CPTEC/INPE

PÁGINA 5

ENTRETENIMENTO 8

PÁGINA 5

2º CADERNO

PÁGINA 10

Agência do Governo do Estado

Exposição leva público ao Egito Antigo e Terra Santa

Vítima do 
trem é 
sepultada
  O homem que sobrevi-
veu ao acidente com trem 
na quarta-feira (29) pas-
sa bem. Seu amigo, que 
estava com ele quando 
aconteceu a fatalidade, 
faleceu no mesmo dia e 
foi sepultado na tarde de 
quinta-feira (30).

HISTÓRIA RELATA 
CRIAÇÃO DO 

MUSEU EM PINDA

ESPECIAL TRAZ 
FINAL DA NOVELA 
E NOVIDADES 
NO CINEMA

ESPORTE 
ABRE VAGAS

Escolas oferecem bolsas e ajudam 
jovens na conquista do emprego

Prefeitura disponibiliza transporte aos alunos

O shopping de Pindamonhangaba 
traz, no sábado (1º/2), a exposição 
do Museu Itinerante do Antigo 
Egito – Raízes das Civilizações, 
onde as pessoas poderão apreciar 
132 peças arqueológicas entre 

originais e réplicas do Antigo 
Egito e da Terra Santa, que fi cará 
disponível até o dia 1º de março.

Dentre os itens, réplica de uma 
máscara do faraó Tutankhamon e 
moedas do imperador Júlio César.

O transporte escolar gra-
tuito oferecido pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
garante conforto e aumenta 
a segurança para milhares 
dos estudantes. O benefício 
é oferecido aos alunos que 
moram a mais de 2 km da 
unidade escolar.

Manutenção 
em rede de 
águas evita 
enchentes em 
Moreira César

A Subprefeitura de Moreira 
César está realizando a manu-
tenção nas galerias de águas 
pluviais em diversos bairros. Os 
serviços desobstruem a tubula-
ção, facilitando o escoamento de 
água, e evitam enchentes.

PISCINAS FICARÃO 
ABERTAS NO 

FINAL DE 
SEMANA

ESPORTES 12

2º CADERNO

PÁGINA 2

PÁGINA 11

Maria Fernanda Munhoz

Programas oferecem várias oportunidades para jovens estudantes ingressarem no mercado de trabalho

Monitora acompanha entrada, saída e permanência dos estudantes nos veículos



Pindamonhangaba 31 de janeiro de 2014Tribuna do Norte2

ditorialE

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
PResiDeNTe Da FuNDação DR. João RoMeiRo: Antônio Aziz Boulos
CHeFe De eDição: Odirley Pereira - Mtb 48.651
ReDação e BaLCão De aNÚNCios: Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 - CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba São Paulo
RePReseNTaNTe NaCioNaL:  RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/SP  - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br) - 
IMPRESSÃO: S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

www.tribunadonorte.net 
contato@tribunadonorte.net

TRIBUNA NA NET

Tribuna do Norte EXPEdiENtEFundação dr. João romeiro

Divulgação

João Paulo OuverneySom da
tErra

O AMA – Abrigo Municipal de 
Animais - e a Associação Centopeia 
de Proteção aos Animais realizam, 
neste sábado (1º/2), a Feira de 
Adoção de Cães e Gatos no Sho-
pping Pátio Pinda. O evento será 
realizado das 14 às 21 horas, com 
entrada gratuita. 

Serão cerca de 30 animais, entre 
cães e gatos, e mais de 20 voluntá-
rios presentes. Todos os animais 
disponíveis para adoção na feira 

ARENA 101 Pinda:   
1/2 (sábado) – 8 Segun-
dos, e daniel e jorge Lu-
cas. elas vip até 1h.  8/2 
(sábado) – baile do hawa-
ii. dallas e Sacode a Po-
eira. www.arena101.com.
br. Lista vip com Luzera 
– 9171-8990 e 7811-9776

CASARÃO ROSEIRA 
– toda quinta-feira, bala-
das em dois ambientes.  
djs digão e juninho com 
diversos ritmos. elas free 
até 23h

CENTRO DE CON-
VIVÊNCIA DO IDOSO 
(CCI) Pinda – baile todo 
sábado (18h30). banda ao 
vivo no último sábado do 
mês

CERVEJARIA DO 
GORDO Lorena  - 1/2 
(sábado) - joão neto & 
Frederico. 08/02 – hawaii. 
grupo Sambô. www.cer-
vejariadogordo.com.br

CHICK NA ROÇA 
Taubaté:  26/1 (domingo) 

“... POBRE DE QUEM ME TIVER depois de você, tem que saber o que eu quero 
com o sexto sentido de quem adivinha, me dar o amor que eu espero da mulher 
só minha” (Roberto Carlos)

–  grupo Pralana e banda 
arena.  estrada do barreiro

CLUBE DA VILA São 
benedito informa que, de-
vido a férias coletivas, em 
janeiro não haverá baile no 
recinto São Vito. Tel (12) 
3642-2087

CLUBE DO LAZER 
Taubaté: domingo - 2/2 
– Vôo Livre. 9/2 – raio X. 
QUarTa-Feira – 5/2 – ja-
queline Trio. 12/2 – jorgi-
nho. Traje esporte fino. Tel. 
3635-5389

CLUBE DO VAQUEI-
RO roseira:  1/1 (sábado) 
– balada sertaneja Vanessa 
martins e banda. elas free 
até 0h. SP-62, 2.400, estra-
da Pinda-roseira

CORINTHIANS Pinda: 
2/2 (domingo 15h) - Co-
nexão Samba e Pagode. 
homem r$ 5,00 e mulher 
vip. Promoção: 3 latas de 
cerveja por r$ 10,00

CREIX TÊNIS CLU-
BE de Tremembé “Creix”:  

01/02 – anjinho do Vale. 
08/02 (sábado) – baile es-
pecial da academia do Prof. 
evandro nascimento. banda 
gil brails (SP). Tel (12) 3674-
2413

CROZARIOL Tremem-
bé: 1/2 – noite do adesivo. 
banda Sacode a Poeira, e 
Rafinha Acústico. www.cro-
zariol.com.br

ESPAÇO DEWOMEL 
Pinda: 9/2 (domingo 11h) - 
almoço (r$ 14,00) e bailão 
(r$ 5,00). duplas miranda 
& Souza neto, e César & 
maycon. Tel (12) 3642-
3512. estrada do Trabiju, 
bairro mandu

FERROVIÁRIA Pin-
da – Som ao vivo no deck 
da piscina SeXTa-Feira: 
31/01 – banda Chamego.
com. associado em dia 
não paga e  pode retirar 
dois convites. não sócios: 
homem r$ 10 e mulher 
vip até 23h30, e r$ 5,00 
após esse horário.  Tel (12) 

2126-4444. www.aaferro-
viaria.com.br

FERROVIÁRIA Pin-
da:8/2 (sábado) – baile do 
hawaii. banda Folia (parti-
cipação da banda arena), 
bateria e puxador de sam-
ba Karlinhos madureira da 
Portela (rj),  frutas e de-
coração no deck da pisci-
na. ingressos r$ 15,00 1º 
lote e r$ 20,00 o 2º lote, 
na tesouraria do clube e 
neto jeans

FESTIVAL COMUNI-
CASOM Pinda: 1/2  (sá-
bado 17h) – eTeC Pinda. 
Tema – Fraternidade e Trá-
fico Humano. Informações 
no Centro de Pastoral (rua 
marechal deodoro)

FESTIVAL DE MAR-
CHINHAS de Pinda: dias 
6, 7 e /2, na Praça do Quar-
tel. Inscrições no Depar-
tamento de Cultura (rua 
dr. Campos Sales, 530). 
Telefones (12) 3642-1080 
e 3643-2690. e-mail: cul-

tura.pindamonhangaba@
hotmail.com

FESTIVAL DE MAR-
CHINHAS de São bento 
do Sapucaí: 1/2 (sábado 
15h). Às 21h - apresen-
tação das marchinhas e 
sambas enredo da cidade. 
Praça monsenhor Pedro. 
Informações: cultura@
saobentosapucai.sp.gov.br 

FESTIVAL DE MAR-
CHINHAS de São Luiz do 
Paraintinga: 31/1 a 15/2. Veja 
programação no site www.
saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 

MANGUEIRÃO Pinda: 
31/01/01 (sexta) – bailão 
com a banda gold. Can-
ja gratuita à 1h. estacio-
namento grátis. Tel (12) 
9174-0026

MUTLEY Taubaté: 
31/01 (sexta) – banda Tur-
ne double tequila até 0h30.  
01/02 (sábado) – bnda be-
latr30. Tel (12) 3632-5540. 
www.mutley.com.br

ÓBVIO CHOPERIA 
Pinda: 30/1 (sexta) –bright 
Storm. 1/2 (sábado) – Wild 
Pussy (bom jovi). 2/2 (do-
mingo) – distúrbio Verbal

PINDABAR Pindamo-
nhangaba: 30/1 (quinta) – 

Sertanejo César & maycon. 
Cerveja itaipava r$ 1,00. 
SeXTa – 31/1 – Sertane-
jo. banda arena. SÁbado 
– 1/2 – Pura inocência. 
domingo – 2/2 – divã. 
09/02 – Parkundê. 16/2 
– Kipaquera. Toda quar-
ta - videokê. Toda quin-
ta – música sertaneja ao 
vivo. r$ 15,00 homem e 
r$ 10,00 mulher.  Tel (12) 
3527-0510 / (12) 7814-
4029

RANCHO SANTA FÉ 
aparecida:  31/1 (sexta) - 
henrique & diego, e ban-
da 8 Segundos. Tel. (12) 
3105-1663 e 8100-9062

RECANTO CAIPIRA 
Pinda, no Sindicato rural: 
baile quinta e sábado (21h)  
com as melhores bandas 
da região. responsabili-
dade dos músicos Wilson 
(pai) e Washington (filho), 
que também animam os 
bailes.  Tel.  (12) 3648-
4036 e 9775-0389

VIA VALLE SHOW Pin-
da:  31/1 (sexta) – mcs Pier-
re, Cacá e muleke & menor. 
r. josé gambini de Souza,  
bela Vista, em frente à Fa-
culdade anhanguera

O Ibre - Instituto Brasileiro de Economia – 
órgão vinculado à FGV - Fundação Getúlio 
Vargas divulgou relatório com as variações 

do preço de produtos que interferem diretamente 
no IGP-M  - Índice Geral de Preços do Mercado, 
que é o elemento básico para diversos cálculos da 
economia nacional – dentre eles o reajuste dos 
aluguéis.

No IPG-M, janeiro deverá fechar com alta acu-
mulada de 5,66%, contra variação em dezembro 
de 5,51%, puxada, principalmente, por um avanço 
dos preços no setor da construção civil – que ter-
minou 2013 com 8,39%. O segmento vai culminar 
no aumento do preço dos aluguéis – que deverá 
apresentar reajuste de 5% a 8% nos contratos a 
serem renovados no início de fevereiro.

O que encareceu a construção civil, de acordo 
com a FGV, foram as variações do preço dos ma-
teriais, equipamentos e serviços, além da mão de 
obra – cada vez mais escassa.

A Fundação Getúlio Vargas acredita que os pre-
ços de alguns produtos devam subir ainda mais, 
principalmente com a alta do dólar, que voltou a 
bater na casa do R$ 2,45 – valor obtido pela ul-
tima vez em agosto de 2013. Com a moeda nor-
te-americana em disparada, algumas empresas, 
especialmente as que importam aço e outros mi-
nérios de ferro, devem preferir o mercado inter-
nacional, deixando menos produto no Brasil – o 
que vai encarecer alguns itens da construção civil, 
bem como de todo a economia nacional.

Para economistas da FGV, a variação não é pre-
ocupante a longo prazo, mas pode afetar o bolso 
dos inquilinos para os próximos meses. “É uma 
situação normal que vai influenciar diretamente 
os três primeiros meses, mas depois deve haver 
uma queda”, avalia o especialista em finanças, 
Luciano Coelho Nascimento. 

De acordo com o consultor imobiliário, Luiz 
Paulo Pires, alguns clientes que seguem o mer-
cado financeiro estão procurando imobiliárias 
e empresas que alugam imóveis para renovar o 
contrato antes do novo impacto do IGP-M. “Mais 
de 80% dos inquilinos e dos proprietários não 
acompanham as variações, mas aqueles que se 
inteiram desse tema sempre se beneficiam”.

Pelo visto, chegou a hora de se preocupar com 
o reajuste.

alta do igP-m vai deixar 
aluguel mais caro

Sarau no Lions 
Clube na sexta

A Sociedade dos Poetas Vivos 
promove na sexta-feira (31), às 
20 horas, o Sarau Música e Po-
esia. O evento acontece no Lions 
Clube (avenida São João Bosco, 
477) e terá a presença de Willian 
Castilho, João Leão, Fabiano 
Graças, Claudio Cerqueira, Rosa-
na Dalle, Juninho Ozzi, além da 
banda Lumens.

Os interessados em fazer algu-
ma modalidade esportiva podem 
procurar as secretarias dos cen-
tros esportivos ou ginásios mais 
próximos de casa. As matrículas 
estão abertas e as crianças podem 
escolher as atividades que desejam 
aprender.

Entre as opções estão aulas de 
judô, ginástica artística, ginástica 
rítmica, basquete, handebol, futsal 
e futebol. O horário de atendimen-
to das secretarias é das 7h30 às 
11h30 e das 13 às 17 horas.

Para fazer as matrículas é pre-
ciso ir aos locais com cópia do RG 
ou certidão de nascimento e duas 
fotos 3x4. As fichas podem ser re-
tiradas onde as práticas esportivas 
são oferecidas e os interessados 
podem levá-las aos pais ou respon-
sáveis para colher as assinaturas. 
As aulas terão início a partir do dia 
10 de fevereiro.

Inscrições abertas para 
modalidades esportivas

Divulgação

Feira de doação de animais no Shopping
estarão de banho tomado, vermi-
fugados, vacinados e, no caso dos 
adultos, castrados. 

Além da feira, haverá venda de 
artigos como camisetas e adesivos, 
que terão 100% da renda reverti-
da para os cuidados com animais 
abandonados da cidade. A equipe 
realizará, ainda, a distribuição de 
panfletos e orientará quanto a ado-
ção e posse responsáveis, castração, 
cuidados veterinários, entre outros.

Puxador 
da Portela 
anima baile 
do Hawaii 
da Ferrô

 
O Baile do Hawaii da Ferroviá-

ria, que será realizado dia 8 de fe-
vereiro, terá decoração típica, mesa 
tropical com frutas, hawaianas e 
muita animação.

O evento contará com a Banda 
Folia e participação da Banda Are-
na, além da presença do intérpre-
te Karlinhos Madureira (puxador 
da Portela-RJ), que transformará 
o deck da piscina em uma grande 
apoteose.

O primeiro lote de ingresso 
custa R$ 15, e está sendo vendido 
na secretaria do clube e na loja 
Netto Jeans. O segundo lote terá 
o preço de R$ 20. Meia-entrada 
somente no dia do evento. As 
mesas são limitadas e já estão 
à venda no clube pelo valor de 
R$ 20. Mais Informações pelo te-
lefone 2126-4444.

Supermercado lança curso gratuito 
de trufas e ovos de páscoa

No mês de fevereiro, o Spani 
Atacadista de Pindamonhangaba 
vai oferecer aulas especiais com 
o objetivo de preparar os clientes 
para a Páscoa. O curso é realiza-
do em parceria com a empresa 
de alimentos Alispec, especialis-
ta em produtos doces, e minis-
trado pela culinarista Valquíria 
Silva, que irá apresentar receitas 
de recheios para trufas e ovos de 

páscoa. As inscrições podem ser 
feitas no Balcão de Atendimento 
do Spani. O ingresso é solidário 
e, para participar, basta fazer a 
doação de um quilo de alimento 
não perecível. 

O curso acontece no dia 3 de 
fevereiro, às 14 horas. O Spani 
Pinda fica na rua Uelson de Frei-
tas Ramos, 58, no Distrito Indus-
trial. 
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Maria Fernanda Munhoz
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o prédio municipal da rua 
Caraguatatuba, no alto Cardo-
so, voltará a abrigar o setor de 
Merenda da Prefeitura. Com a 
utilização do galpão no Cidade 
nova para o setor de Supri-
mentos, a equipe de nutrição e 
merenda voltará, já em feverei-
ro, para a antiga sede.

atualmente, a Prefeitura está 
finalizando a construção de um 
muro em todo o entorno do pré-
dio. Com o término das obras, a 
equipe retornará ao local. 

de acordo com informações 
da Secretaria de educação, a 
intenção é reativar a cozinha 
industrial existente no prédio, 
armazenar a merenda escolar e 
realizar diversos cursos de ca-
pacitação para as merendeiras. 

Suprimentos
a mudança do setor de Su-

primentos era necessária para 

Prédio recebe melhorias para Merenda

garantir mais espaço para o esto-
que da Secretaria de educação, 
Cultura e Turismo. o novo pré-
dio ainda fica próximo à rodovia 

dutra, facilitando o acesso para 
os caminhões de entrega de ma-
teriais, sem prejudicar o trânsito 
no centro da cidade. Os suprimentos da Secretaria agora ficam no Cidade Nova

O prédio está recebendo muro em todo o seu entorno

Maria Fernanda Munhoz Maria Fernanda Munhoz

Propostas da Educação foram tema de programa de rádio
CinTia CaMargo

* * *
discutir as propostas da educação 

em Pindamonhangaba foram o tema do 
programa “o Prefeito e você” exibido na 
última semana, tanto a nível estadual 
quanto municipal. além disso, o pro-
grama também teve a participação da 
direção pedagógica da Apae da cidade, 
que discutiu os planos da educação es-
pecial em Pindamonhangaba.

a dirigente da diretoria de ensi-
no regional, gicele de Paiva giudice, 
participou do programa salientando 
as propostas pedagógicas das escolas 
da rede estadual do município. gicele 
enfatizou a importância da população 
participar das várias oportunidades de 
qualificação profissional que o Estado 
disponibiliza.

a secretária municipal de educação, 

Cultura e Turismo, enfatizou os pro-
jetos educacionais para 2014, como a 
informatização de toda a rede, com a 
utilização de tablets nas escolas e novas 
propostas de trabalho junto aos alunos 
das escolas.

a educação especial realizada na 
apae da cidade foi abordada no pro-
grama, que comemorou que o trabalho 
das associações vai continuar, após o 
questionamento em todo o país. a dire-
tora pedagógica Vera Lúcia de Carvalho 
salientou o quanto é fundamental que 
a população apoie o trabalho desen-
volvido nas apaes com a inclusão das 
pessoas atendidas pelas entidades na 
sociedade.

Para o prefeito, todas as oportunida-
des de promoção da educação são válidas, 
já que garantem uma sociedade melhor e 
com mais oportunidades para todos. Convidadas da semana representaram ensino da Apae e do Estado

andré nascimento

Diabetes provoca 80% das doenças 
da retina em pacientes de hospital

Levantamento realiza-
do pelo hospital de Trans-
plantes do estado de São 
Paulo, unidade vinculada 
à Secretaria de Estado da 
Saúde e gerenciada em 
parceria com a SPdM - 
associação Paulista para o 
desenvolvimento da Me-
dicina -, na capital paulis-
ta, constatou que cerca de 
80% dos tratamentos para 
doenças da retina tratados 
no hospital, são origina-
dos pelo diabetes não con-
trolado.

a retinopatia diabética 
é uma das principais cau-
sas de cegueira no mundo, 
assim como o glaucoma, 
entre outras doenças de-
generativas da visão. os 
especialistas do hospital 
enfatizam que, mesmo 
após cirurgias e tratamen-
tos, a doença pode voltar 
mais agressiva, caso o dia-
bético não adote hábitos 
saudáveis de vida e não 
controle seu níveis glicê-
micos.

 a retina é um tecido 
do olho responsável pela 
formação das imagens e 
objetos visualizados. o 

Retinopatias causam cegueira e podem ser evitadas quando o diabético 
controla seus níveis de glicemia com adoção de  hábitos saudáveis

diabetes mal controlado 
pode causar alterações na 
retina com complicações 
que levam à cegueira tem-
porária ou permanente. 
Quando o diabetes esta 

descompensado, ocorrem 
os edemas maculares, po-
pularmente conhecidos 
como inchaço da retina.

“a doença é silencio-
sa e o paciente não sente 

dor. Só consegue perce-
ber quando está com difi-
culdades para enxergar e, 
em alguns casos, chega ao 
especialista quase cego”, 
ressalta o oftalmologista 

andré rodrigues de Cas-
tro, do hospital de Trans-
plantes.

o edema muitas vezes 
pode ser curado com o rí-
gido controle do diabetes 
associado aos novos tra-
tamentos a base de inje-
ções intraoculares. o dia-
bético precisa manter sua 
medicação em dia, além 
de manter uma rotina de 
exercícios físicos diários, 
horários regulares para 
alimentação (com orien-
tação de um profissional 
nutricionista), eliminar 
excesso de doces, refrige-
rantes, frituras e gordu-
ras de origem animal. É 
necessário também que 
diminua o sal, utilize ali-
mentos diet, controle o 
peso e evite cigarros e be-
bidas alcoólicas sempre.

O diagnóstico para a 
retinopatia diabética é 
realizado com exames 
oftalmológicos de fundo 
de olho chamado mape-
amento da retina. além 

disso, podem ser solicita-
dos exames como tomo-
grafia de coerência ótica, 
além do exame angioflu-
oresceinografia da retina.

o tratamento consis-
te em injeções intraocu-
lares de medicamentos 
como anti-inflamatórios, 
agentes anti-VEGF (que 
agem atenuando o ede-
ma da retina), aplicações 
de laser e nos casos mais 
graves cirurgias (vitrecto-
mia). os casos mais leves 
podem ser vistos uma vez 
por ano, e os casos mais 
avançados precisam ser 
avaliados entre dois e três 
meses.

“o ideal é que o pacien-
te já realize os exames de 
fundo de olho logo após o 
diagnóstico de diabetes e 
que mantenha essa rotina 
anual de consultas ao oftal-
mologista, além de manter 
controlados seus níveis de 
glicemia para prevenir o 
aparecimento da doença”, 
explica Castro.

Levantamento foi realizado pelo Hospital de Transplantes do Estado

divulgação
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AssessoriA de ComuniCAção
AssessorA de ComuniCAção:

nAtáliA lugli sper

Assistentes de imprensA pArlAmentAr:
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robson luís monteiro (mtb 18.021)

www.camarapinda.sp.gov.br
telefones:

(12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

ORDEM DO DIA

2ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo 

dia 03 de fevereiro de 2014, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Veto n° 01/2014 – Comunica VETO ao Autógrafo n° 103/2013, que “Dispõe sobre a remar-
cação de consulta por agendamento telefônico no âmbito da cidade de Pindamonhangaba”. 
(Ref. Projeto de Lei n° 196/2013, de autoria do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão).
II. Veto n° 03/2014 – Comunica VETO ao Autógrafo n° 104/2013, que “Dispõe sobre a 
possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos, pessoas com 
deficiência e pacientes que acabaram de fazer cirurgia, já cadastrados nas Unidades de 
Saúde do Município de Pindamonhangaba e dá outras providências”. (Ref. Projeto de Lei 
n° 197/2013, de autoria do Vereador Roderley Miotto).
III. Veto n° 04/2014 – Comunica VETO ao Autógrafo n° 107/2013, que “Estabelece diretrizes 
a serem observadas na formulação da Política Municipal de Atendimento às Pessoas com 
Transtorno Invasivo do Desenvolvimento – AUTISMO”. (Ref. Projeto de Lei n° 187/2013, 
de autoria do Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi).
IV. Projeto de Lei n° 69/2013, do Vereador Felipe César, que “Torna obrigatório o uso de 
lanternas acesas pelos veículos de transporte coletivo escolar, bem como os veículos de 
autoescola, durante o dia, em todas as vias”. (Há Emenda Modificativa).
V. Projeto de Lei n° 108/2013, do Vereador Felipe César, que “Institui, na rede pública 
municipalizada do Sistema Único de Saúde (SUS), a obrigatoriedade da disponibilização 
do exame de dosagem sérica do antígeno prostático específico (PSA) a todo cidadão com 
mais de 40 (quarenta) anos de idade e dá outras providências”.
VI. Projeto de Lei n° 124/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Dispõe sobre 
a instituição de meia-entrada para deficientes físicos às sessões de cinema, teatro, espetá-
culos esportivos, shows e outros eventos culturais exibidos nas salas e casas de espetáculos 
instaladas no Município de Pindamonhangaba, e dá outras providências”.
VII. Projeto de Lei n° 127/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Dispõe 
sobre a adequação de rampas e acesso em todas as faixas de pedestres, garantindo acesso 
apropriado às pessoas com deficiência e dá outras providências”.
VIII. Projeto de Lei n° 128/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Dispõe 
sobre a inclusão de conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes na grade 
curricular do ensino fundamental, e dá outras providências”.
IX. Substitutivo ao Projeto de Lei n° 142/2013, do Vereador Professor Osvaldo Macedo 
Negrão, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das entidades e empresas organizadoras de 
eventos, responsabilizarem-se pelos serviços de limpeza urbana das vias públicas situadas 
no entorno dos locais de realização de eventos abertos ou fechados, no âmbito da cidade 
de Pindamonhangaba, e dá outras providências”.

 Pindamonhangaba, 29 de janeiro de 2014. 

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

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

Vereador dr. 
Marcos aurél io 

Villardi

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

Vereador MartiM cesar

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

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

Ricardo Piorino solicita 
atendimento da O.A.B. no 
Distrito de Moreira César

“É necessário descentralizar o
atendimento prestado à população”

Vereador ricardo Piorino

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O Presidente da Câmara 
de Vereadores de Pindamo-
nhangaba, Ricardo Piorino 
(PDT), está aguardando 
uma reunião com o Prefeito 
Municipal, Vito Ardito, e o 
Presidente da O.A.B., Dr. 
Marcel Afonso Barbosa 
Moreira, com a finalida-
de de instalar a “Casa do 
Advogado” no Distrito de 
Moreira César, visando 
atender àqueles que buscam 
o serviço da Assistência 
Judiciária gratuita.

Segundo o vereador, 
inúmeras pessoas buscam 
o serviço prestado pela 
O.A.B. e grande parte 

são pessoas residentes no 
Distrito de Moreira César, 
que, além de enfrentarem 
filas, têm ainda o ônus do 
deslocamento até o centro 
da cidade.

“Precisamos buscar uma 
alternativa urgente, e, o 
antigo prédio do 2º Distrito 
Policial, localizado no Dis-
trito de Moreira César, foi 
desocupado recentemente, 
sendo um local viável para o 
funcionamento dos serviços 
da Assistência Judiciária 
gratuita”. “Além do mais, 
o prédio é da municipali-
dade”, explicou o vereador 
Ricardo Piorino.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto
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Vereador

roderley 
Miotto

Uma das maiores recla-
mações da população de 
Pindamonhangaba são as 
remarcações realizadas pela 
Secretaria da Saúde, que 
atrasam consultas e exames 
importantes, conseguidos 
após horas de fila. Pensando 
em melhorar essa questão, 
o vereador Roderley Miotto 
(PSDB) entrou com um proje-
to de lei que estabelece prazo 
para remarcação de consultas 
desmarcadas pela Saúde.

Os adiamentos de con-
sultas e exames por compro-
missos diversos dos médicos, 
como seminários, palestras, 
cursos, licenças e outros, 
fazem com que os pacientes 
aguardem uma nova e longa 
espera nas filas da rede pública 
de saúde. A ideia do projeto de 
lei do vereador é determinar 
um prazo máximo de 30 dias 
para a nova data da consulta. 
Desde que o adiamento venha 
da rede municipal, a respon-
sabilidade da remarcação é do 

Sempre atuante e parti-
cipativo na área da saúde, o 
vereador Dr. Marcos Aurélio 
(PR) continua cobrando a 
Prefeitura e os demais órgãos 
competentes,  para que realize 
estudos e adote providências 
para a instalação de uma 
“Creche do Idoso” em Pin-
damonhangaba. 

O vereador alega ser im-
portante ter um lugar ade-
quado e confortável para a 
estadia de entes queridos no 
município e a “Creche do 
Idoso” se torna, então, um 
lugar apropriado e especial 
para estas pessoas. “Tratam-se 
de pacientes experientes que 
hoje se encontram em estado 
de dependência e que servem 
como exemplo de vida para 
nós. Essas pessoas precisam 
ter um ambiente seguro e 
confortável, no qual possam 
exercer várias atividades, de 
forma criativa, ao longo de 
sua estadia”, salientou o Dr. 
Marcos Aurélio. 

Para o Edil, 
“essas pessoas 
atendidas terão 
tranquilidade 
e carinho para 
que o dia em 
uma Creche do 
Idoso seja espe-
cial e proveito-
so”, observou. 
Na unidade em 

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicitou à Prefeitura 
junto à empresa Sabesp, para 
que sejam feitos estudos 
visando a regularização da 
pressão da água no abas-
tecimento das residências 
localizadas no bairro Jardim 
Cristina. De acordo com o 
vereador, os moradores vêm 
algum tempo reclamando da 
falta de água devido a baixa 
pressão, que não é suficiente 
para encher as caixas d’água 
das residências.  Preocupado 
com a saúde e o bem-estar dos 
moradores do Jardim Cristina 
e tendo em vista, que a água 
é um bem de necessidade 
primária, o vereador Martim 
Cesar pede solução imediata.

Anistia Fiscal
de Impostos
O vereador Martim Cesar 

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB), Presidente da Co-
missão de Educação, Cultura, 
Turismo e Esporte da Câmara 
de Vereadores de Pindamo-
nhangaba, participou nos 
dias 22, 23 e 24 de janeiro, 
do Fórum que abrangeu 60 
pessoas dos Departamentos 
de Cultura, de Turismo, de 
Patrimônio Histórico, Ad-
ministrativo da Educação, 
Pedagógico e de Gestão da 
Educação. A abertura foi rea-
lizada na quarta-feira (22), no 
auditório da Prefeitura, com 
palestra da Secretária, Profª. 
Beth Cursino, que conduziu 
os trabalhos. Cada departa-
mento teve dez representantes 

Projeto de Roderley Miotto 
quer estabelecer prazo para 
remarcação de consultas

sistema e o munícipe deve ser 
informado da nova data no ato 
da desmarcação.

Outro ponto lembrado pelo 
projeto é a falta de um médico 
para a consulta. Nesse caso, o 
texto estabelece que o pacien-
te deve ser transferido para 
outro profissional da mesma 
especialidade, sem prejuízo 
da data marcada. O projeto 
de lei, se sancionado, não terá 
validade para desmarcações 
feitas pelos pacientes.

“Quando alguém falta 
a um exame ou consulta, é 
obrigado a voltar ao final da 
fila para remarcação. O que 
constatamos é que, quando 
a rede municipal, por algum 
motivo, desmarca consultas e 
exames, também faz com que 
o cidadão sofra as consequ-
ências. O que pretendo com 
este projeto de lei é deixar 
claro as responsabilidades dos 
dois lados nos cancelamentos 
e remarcações”, afirmou Ro-
derley Miotto.

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

Pindamonhangaba seriam 
oferecidas instalações segu-
ras e profissionais altamente 
qualificados e preparados. 
“A Creche deverá contar 
com médicos, enfermeiros, 
psicólogos, fisioterapeutas 
e pessoas preparadas para 
atendimento, convívio e 
higienização do ambiente”, 
apontou o parlamentar. 

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

Martim Cesar solicita 
regularização no abastecimento 
de água no Jardim Cristina

comunica a toda a popula-
ção que o prazo para des-
contos e anistia de multas 
e juros de mora sobre os 
débitos em divida ativa no 
município, ocorre entre os 
meses de dezembro/2013 
a março de 2014.  “O mu-
nícipe deverá se dirigir à 
Prefeitura munido dos do-
cumentos originais e cópias 
do RG, CPF, e o carnê de 
IPTU. “O desconto e a anis-
tia 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”, alerta o vereador 
Martim Cesar.

Professor Osvaldo participa do 
Fórum realizado pela Secretaria 
de Educação Cultura e Turismo

discutindo eixos específicos e 
formulação de metas, realiza-
das no segundo dia do evento 
na sede de cada departamento. 
Na sexta-feira (24), os grupos 
se encontraram novamente no 
auditório da Prefeitura para 
apresentar suas propostas e 
definir as metas para o ano 
de 2014. 

“Como Presidente da Co-
missão de Educação, Cultura, 
Turismo e Esporte, acredito 
ser importante participar deste 
tipo de Fórum, pois os assun-
tos e metas traçados visam, 
dentro de outros objetivos, 
melhorar cada vez mais a 
Educação em nossa cidade”, 
ressaltou o vereador Professor 
Osvaldo.
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AiAndrA Alves MAriAno
* * *

Conseguir o primeiro 
emprego é um dos maio-
res desafios dos jovens 
brasileiros. Para ajudar 
os estudantes da sua 
rede, as escolas estadu-
ais possuem programas 
que procuram apoiar o 
jovem recém-chegado ao 
mercado de trabalho e 
também àquele que ain-
da está se preparando 
para isso.

A falta de experiência 
é, normalmente, um dos 
entraves para quem pro-
cura uma primeira colo-
cação no mercado. Por 
isso, um dos carros-chefes 
da política de inserção ao 
mercado de trabalho da 
secretaria é o Programa 
Acessa escola.

Além da inclusão di-
gital, os estudantes do 
ensino Médio são qua-
lificados para trabalhar 
como monitores dos ou-
tros alunos. “eles são es-
colhidos num processo 
seletivo e se tornam esta-
giários nas próprias esco-
las onde estudam. Atuam 
como monitores nas salas 
de informática no contra-
turno escolar, em jornadas 
de quatro ou seis horas 
diárias. em compensação, 
ganham uma bolsa que va-
ria de r$ 380 a r$ 570 por 
mês”, explicou a dirigente 
regional de ensino, Gicele 
de Paiva Giudice.

outro programa que 
oferece auxílio financeiro 

AnA CAMilA CAMPos
* * *

Muitas pessoas, se pudessem, 
gostariam de voltar no tempo. 
imagine-se visitando antigas 
civilizações, conhecendo seus 
mistérios. imagine-se em meio 
às pirâmides do egito, múmias 
e faraós. Agora isso tudo será 
possível. As pessoas poderão 
realizar esse desejo visitando a 
exposição Museu itinerante do 
Antigo egito – raízes das Ci-
vilizações, a partir do dia 1º de 
fevereiro e disponível até o dia 
1º de março no shopping Pátio 
Pinda.

A exposição reúne 132 peças 
arqueológicas entre originais e 
réplicas do Antigo egito e da 
Terra santa. A Máscara Mortu-
ária do Faraó Tutankhamon e 
o Busto da rainha nefertiti es-
tão entre as 88 peças do Antigo 
egito. da Terra santa, estarão 
expostas 44 peças, entre origi-
nais e réplicas, como lampari-
nas, vasos e moedas, incluindo 
uma do imperador Júlio César 
e duas réplicas. são, no total, 
132 peças, sendo 54 originais 
e 78 réplicas. Além da exposi-
ção, a mostra conta com pai-
néis ilustrativos e monitores 
para esclarecer dúvidas dos 
visitantes.

Programas das escolas estaduais 
aproximam jovens do primeiro emprego

Em Pinda, além da Etec, a Secretaria de Educação tem convênio com mais duas escolas de ensino técnico, para cursos gratuitos

No programa Acessa Escola, o aluno faz estágio 
na mesma unidade em que estuda

e experiência aos estudan-
tes é o Aluno empreende-
dor, que possibilita que 

alunos do ensino Médio 
participem da escola da 
Família. o projeto oferece 

bolsas para jovens atua-
rem aos finais de semana 
nas unidades participan-
tes do programa, criando 
ações gratuitas sociais, 
culturais, esportivas entre 
outras. “nesta modalidade, 
o estudante atua por seis 
horas aos sábados e seis ho-
ras aos domingos e recebe 
uma bolsa de r$ 340, além 
de mais r$ 52 como auxí-
lio transporte”, destacou a 
dirigente.

Mais informações so-
bre os programas estão 
nos sites www.fundap.sp.
gov.br (Acessa escola) e 
www.escoladafamilia.fde.
sp.gov.br (escola da Fa-
mília).

Além da oportuni-
dade de emprego, a 
Rede Estadual de Ensino 
também oferece a possi-
bilidade de qualificação 
técnica aos seus alunos. 

Além da Etec – Escola 
Técnica Estadual, que 
em Pinda  conta com 
nove cursos gratuitos,  os 
estudantes podem cursar 
ensinos médio e técnico 
ao mesmo tempo por 
meio do Programa Vence.

Podem participar os 
alunos que estão con-
cluindo o Ensino Funda-
mental e cursarão a 1ª 

série do Ensino Médio na 
Rede Estadual em 2014. 

Em Pinda, o Esta-
do tem parceria com o 
Colégio Comercial João 
Romeiro e o Colégio Ta-
bleau. Atualmente, cerca 
de 200 alunos participam 
do programa, que ofe-
rece cursos técnicos em 
administração, logística, 
veterinária, meio am-
biente e análises clíni-
cas. Todos os cursos são 
inteiramente gratuitos.

Mais informações no 
site http://www.vence.
sp.gov.br.

Rede oferece qualificação 
técnica aos estudantes

Raízes das Civilizações 
encanta moradores de Pinda

Para os professores de plan-
tão, essa pode ser uma boa 
alternativa para uma aula de 
história diferenciada, indepen-
dentemente da faixa etária, 
além de agregar aprendizado a 
todos que conhecerem o proje-
to, incentivando a cultura.

A exposição
desde 1995, o Mimae - Mu-

seu itinerante Mistérios do An-

tigo egito é sucesso de público 
por onde passa com o projeto 
raízes da Civilização. o objetivo 
é esclarecer a verdadeira histó-
ria de civilizações que deixaram 
o seu legado à posteridade. o 
visitante vai conhecer um pouco 
mais sobre as temáticas através 
da riqueza do acervo e do mo-
nitoramento dirigido da forma 
mais didática possível.

Escolas podem agendar visitas monitoradas com estudantes

Ficha técnica

Museu Itinerante do Antigo Egito – 
Raízes das Civilizações
Local: Shopping Pátio Pinda (próximo à Loja marisa).
Período: de 1/2 a 1/3/2014.
Preço: r$ 12. estudantes, professores e idosos pagam meia

* Para facilitar uma melhor compreensão do evento, o ingresso 
é permanente e intransferível, ou seja, o visitante pode retornar 
outros dias até o término da exposição, inclusive nas palestras.

Faixa etária: livre
Horário de funcionamento do shopping: de segunda a 
sábado: das 10 às 22 horas. domingos e feriados - lojas: das 13 
às 20 horas. Praça de Alimentação e Lazer: das 11 às 22 horas

Obs. para grupos de estudantes é necessário um prévio 
agendamento e com o direito a uma palestra, com 
disponibilidade de horários a partir das 8 horas.

Informações e agendamento: 
tel. (12) 9 972 672 36; (22) 2633 7448;
misteriosdoantigoegito@hotmail.com.

divulgação

divulgação

Agência do governo do estado

Agência do governo do estado
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polícia

Um caminhoneiro 
perdeu o contro-
le do veículo e 

caiu em uma ribanceira 
na altura do km 107 da 
via Dutra na tarde do úl-
timo dia 24.

O veículo passava 

pela região entre Tauba-
té e Pindamonhangaba 
no sentido São Paulo/
Rio de Janeiro.

De acordo com a con-
cessionária que admi-
nistra a rodovia, apenas 
uma pessoa teve feri-

mentos moderados, mas 
não precisou ser levada 
ao Pronto Atendimento.

A Nova Dutra tam-
bém informou que o re-
flexo do acidente chegou 
a ocasionar até 4 km de 
congestionamento.

Deinter faz operação no Vale; 
Polícia Civil de Pinda captura 6

Na última quarta-fei-
ra (29), a Polícia Civil de 
Pindamonhangaba par-
ticipou de uma operação 
realizada em todo o Vale 
do Paraíba, promovida 
pelo Deinter - Departa-
mento de Polícia Judiciá-
ria de São Paulo Interior. 
Com todo o seu efetivo, a 
equipe entrou em ação às 
6 horas, para cumprir os  
mandados de prisão. No 
total, seis pessoas foram 
capturadas e encaminha-
das ao CDP.

Flagrante
Um rapaz foi preso 

por tráfico de drogas na 
rua Durvalina Homem de 

Melo, no bairro do Cris-
pim. Por volta de meio 
dia, a PM recebeu uma de-
núncia de que havia uma 
pessoa traficando no local. 
Chegando ao endereço in-
dicado, os policiais confir-
maram as características 
informadas com as de um 
rapaz que estava mexen-
do na areia. Verificando 
o local, os PMS  encon-
traram 13 pedras de cra-
ck. O infrator, que já tem 
passagem pela polícia por 
tráfico, afirmou que a dro-
ga era para consumo pró-
prio, porém, diante das 
evidências e do histórico, 
ele foi preso em flagrante.Pedras de crack foram apreendidas no Crispim

Um homem suspeito 
foi pego pela segunda 
vez com ferramentas 
que seriam utilizadas 
para estourar trancas 
e realizar furtos de 
bicicletas. o primeiro 
registro aconteceu no 
dia 15 de janeiro. o 
segundo aconteceu 
na manhã do dia 22 
último.

Segundo o dele-
gado, o homem já foi 
condenado pela práti-
ca, o que caracteriza 
contravenção penal, 
e terá que responder 
criminalmente  por 
portar  equipamento 
que pode ser usado 
para arrombamento, a 
menos que ele tenha 
alguma justificativa, 

como o trabalho por 
exemplo.

Com o suspeito tam-
bém foi encontrada a 
bicicleta da foto abaixo, 
que alega ser de sua 
propriedade. Caso a bi-
cicleta seja reconhecida 
pelo verdadeiro pro-
prietário (se houver), 
o delegado dr. Vicente 
Lagioto orienta que 
compareça ao 1º dP 
para retomar o objeto 
e, além disso, colaborar 
com a solução do caso.

Lagioto também 
destaca que ocorrên-
cias deste gênero são 
comuns pela manhã na 
região central, principal-
mente nas proximida-
des do Cem – Centro de 
especialidades médicas.

Atenção

Bicicleta apreendida de suspeito de furto

Mais um caso de vio-
lência doméstica foi regis-
trado na noite de segunda-
feira (27), no bairro Terra 
dos Ipês.

Acionada para atender 
a uma ocorrência de vio-
lência doméstica,  a Polícia 
Militar  encontrou o autor, 
AMS 48 anos, em compor-
tamento alterado, gritando 
muito, com suspeita de es-
tar sob efeito de drogas ou 
álcool.

A vítima, MJA 47 anos, 
informou que é separada 
há nove anos, entretanto,  
ele não “a deixa em paz” 
e  vive a ameaçando, agre-
dindo e perseguindo. Rei-
terou que ele é bastante 
violento e já chegou a lhe 
quebrar o nariz. Também 
apresentou um documen-
to provando que possui 
medida protetiva  contra 
ele. Mesmo assim, AMS 
foi até a casa de MJA e co-
meçou a chutar o portão 
da residência violenta-
mente,  ameaçando que-
brar tudo e ainda “cortar 
a cabeça da vítima”. AMS 
foi preso e, sem conseguir 
pagar a fiança no valor de 
R$ 3 mil, AMS permane-
ceu detido.

Presos foragidos 
são pegos em 
Pinda com armas 
e munição

rapaz é alvejado e morre
Um homem foi atingido por dispa-

ros enquanto andava pelo bairro Ipê 
I na tarde do último dia 23.  A PM foi 
acionada para atender uma ocorrência 
referente a um rapaz baleado na ave-
nida Nova Pinda.  Entretanto, quando 
chegaram ao local encontraram PISF, 

27 anos, já sem vida.
Segundo informações de moradores 

da região, o crime aconteceu quando a 
vítima  caminhava pela rua, foi abordada 
por dois homens em uma moto  e acabou 
atingida pelo carona, que teria efetuado 
os disparos.

Três homens foragi-
dos do Pemano, da saída 
temporária de fim de 
ano, foram capturados na 
noite de sábado (25), no 
bairro das Campinas. 

Um dos homens avis-
tou a viatura da polícia na 
rua e fugiu para dentro 
de uma casa. ele foi per-
seguido e, na residência, 
os policiais encontraram 
uma arma calibre 38 com 
seis munições. 

em revista ao local, a 
polícia encontrou mais uma 
arma calibre 32 com seis 

munições e numeração 
raspada. o homem relatou 
aos policiais que um dos 
seus comparsas na realiza-
ção de crimes também era 
foragido e o mesmo acabou 
sendo localizado naquele 
bairro e preso. outro rapaz 
que acompanhava o fugiti-
vo também foi levado para 
delegacia.

a dupla é acusada de 
diversos crimes, como 
roubo a uma lotérica e à 
agência dos Correios de 
Canas, em 2009, além de 
homicídios em Pinda.

Loja no centro da cidade é assaltada
na tarde de segunda-

feira (27), uma loja de 
produtos agropecuários 
localizada no centro foi 
assaltada.

Segundo CCtC, 32 anos,  
proprietária da loja, um 

indivíduo entrou  em seu 
estabelecimento efetuou 
uma compra e, 15 minutos 
depois, retornou, indo até 
o caixa e anunciando o as-
salto. Portando uma arma, 
ele solicitou aos funcio-

nários que mantivessem a 
calma, pois caso ele fosse 
preso, ele voltaria para 
matá-los.

objetos do funcioná-
rio PRFG, 18 anos, como 
mochila, carteira, tênis, 

cartões e documentos e 
um celular, além de R$ 
400 foram levados, além 
de mais R$ 600 da loja, 
totalizando mil reais.

o assaltante fugiu a pé 
do local, acompanhado 

na fuga por um comparsa 
que o esperava do lado 
de fora, de acordo com 
relatos de pessoas que se 
encontravam próximas ao 
estabelecimento no mo-
mento do assalto.

MAiS uM veíCuLo 
CAi eM RiBAnCeiRA 
nA viA DutRA

Acidente com caminhão ocorreu entre Pindamonhangaba e taubaté

Divulgação

homem vai 
preso por 
agressão

VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA

Divulgação

Divulgação
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SOCIAIS
Arquivo pessoal

Felicidade  - Para Ma-
nuella, que comemora ani-
versário no dia 25 de janei-
ro. Ela recebe os parabéns 
dos pais Joaquim e Michelle 
e do irmão Samuel.

Parabéns - Comemora mais um aniversário no dia 
2 de fevereiro o André. A esposa Andreia e a filha Sara 
(com ele na foto) desejam muita felicidade e uma vida 
cheia de alegria.

tudo de bom
Para Célio Augusto, 
aniversariante do dia 5 
de fevereiro.  Ele recebe 
abraços dos familiares e 
amigos. Parabéns.

Feliz aniversário
Para José Simões, que recebe 
abraços dos amigos e familiares pelo 
aniversário no dia 31 de janeiro.

aniversário - Parabéns para Ednaldo Miran-
da, aniversariante do dia 3 de fevereiro. Ele recebe 
o carinho especial da esposa Célia (na foto), dos 
amigos e familiares.

Felicidade - Andreia Lopes Cathala comemora seu 
aniversário natalício no dia 5 de fevereiro. Parabéns.

Felicidade - Muita felicidade para Edward 
Ferreira Guedes Filho, aniversariante do dia 31 de 
janeiro. Ele recebe o carinho da esposa Rebeca e 
dos filhos Lucas e Giovana. Familiares e amigos lhe 
desejam tudo de bom.

Parabéns - Tudo de bom para Ana Edvaine, ani-
versariante do dia 6 de fevereiro. Recebe o abraço dos 
familiares e amigos.  

muita Felicidade - Parabéns para 
Glauco Mariano de Paula, aniversarian-
te do dia 30 de janeiro. Recebe o carinho 
da noiva Josy e o abraço dos familiares 
e amigos.

tudo de bom - Muita feli-
cidade para Mariana Luz, que 
comemora aniversário no dia 5 de 
fevereiro. Seus familiares e amigos 
lhe desejam tudo de bom!

Feliz aniversário - Parabéns 
para Nilza Mayer, aniversariante do 
dia 31 de janeiro. Ela recebe o abraço 
dos familiares e amigos. 

tudo de ótimo 
- Toda a felicidade 

para a aniversarian-
te do dia 6 de feverei-

ro, Solange Amaral 
Oliveira. Familiares 

e amigos lhe desejam 
tudo de ótimo!

Arquivo pessoalArquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Felicitações
Yolanda Cozzi comemorou 
aniversário no dia 30 
de janeiro com amigos e 
familiares que desejam 
sucesso nesta data tão 
especial.
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De olho 
no cine

Brasil recebe 
elenco de Robocop
AÇÃO

Dirigido pelo brasileiro 
José Padilha, o fi lme Robo-
cop chega as telonas do país 
no dia 21 de fevereiro. Para 
promover o longa, os atores 
Joel Kinnaman e Michael Ke-
aton, que integram o elenco 
do remake virão ao Brasil e 
cumprirão uma agenda de 
entrevistas para a imprensa 
e atividades de lançamento 
no Rio de Janeiro.

Segundo nota divulgada 
à imprensa, Padilha expres-
sou seu entusiasmo. “Estou 
muito empolgado em pro-
mover este fi lme não apenas 
no meu país, mas na cidade 
onde eu nasci, acompanha-
do de dois grandes atores”, 
afi rmou o diretor de “Tropa 
de Elite”, que teve a oportu-
nidade de estrear seu traba-
lho fora do Brasil. Segundo 
ele, o fi lme está orçado em 
US$ 130 milhões.

O enredo
O fi lme reconta a 

trajetória do policial Alex 
Murphy, um pai de família 
dedicado e um exemplo de 
cidadão, que fi ca seriamen-
te ferido em serviço. Com o 
corpo reconstruído, Murphy 
se transforma em RoboCop, 
um ciborgue destinado a 
trabalhar para o conglome-
rado multinacional Omni-
Corp.

Murphy é vivido pelo ator 
Joel Kinnaman, famoso por 
interpretar Stephen Holder 
na versão americana da 
série “The Killing”. Além de 
Kinnaman, o fi lme conta 
com um elenco com estre-
las como Michael Keaton, 
Samuel L. Jackson e Gary 
Oldman. O personagem-tí-
tulo aparece com um novo 
design, diferente da versão 
de 25 anos atrás.

Elenco de Robocop veio divulgar fi lme no Brasil

Último capítulo de ‘Amor à Vida’ 
terá casamento gay e muitos bebês

Depois de oito meses 
no ar, a novela Amor à 
Vida, da TV Globo, fi nal-
mente encontra seu desfe-
cho na sexta-feira (31). 

Depois de um festi-
val de traições amorosas, 
Amor à Vida vai se en-
cerrar com a tradicional 
sequência de casamentos, 
nascimentos e fi nais feli-
zes com redenção para os 
mocinhos e punição para 
os bandidos. 

O beijo gay ainda não 
deve sair dessa vez, mas um 
dos pontos altos do capítu-
lo será o casamento homo-
afetivo de Felix e Niko.

Embora garanta que há 
surpresas reservadas para 
o fi nal, o autor Walcir Car-
rasco adiantou o fi nal de 
alguns personagens.

O fi nal de Aline deve 
ser trágico. A vilã vai ter-
minar morta ao tentar es-
capar da prisão. 

César também não terá 
um fi nal feliz. Após um 
derrame, o médico fi ca 
paralítico e Félix mos-
trará seu amor pelo pai. 

O ex-vilão e Niko, após se 
casarem, levam Cesar para 
morar com eles. 

Bruno e Paloma vão re-
novar os votos de casamen-
to e terão um fi lho juntos. 

Outros bebês serão 
destaques do último capí-
tulo. Gina e Elias; Patrícia 

e Michel; e Valdirene e 
Carlito terão fi lhos.

Silvia e Guto vão ado-

tar uma criança e Pilar e 
Maciel vão criar o fi lho de 
César e Aline.

De vilão a herói: Felix vira o jogo na trama e tem fi nal feliz com Niko; novela termina numa tradicional sequência de casamentos

‘The Following’ estreia no 
Brasil segunda temporada

AIANDRA ALVES MARIANO 
* * *

Sexta-feira (31) vai ser 
um dia importante para os 
fãs brasileiros do escritor Ed-
gar Allan Poe, do ator Kevin 
Bacon e de thrillers de ação. 
Isto porque neste dia acon-
tece a estreia da segunda 
temporada de The Following 
no Brasil.

Os fãs estão ansiosos para 
saber como anda a vida de 
todos os personagens, prin-
cipalmente a do detetive 
Ryan Hardy (Kevin Bacon) e 
a do serial killer Joe Carrol 
(James Purefoy), que teve a 
sua suposta morte no fi nal 

da temporada anterior. 
O episódio intitulado “Res-

surreição” vai mostrar os acon-
tecimentos um ano depois de 
todo o ocorrido, onde os segui-
dores de Carrol saem de suas 
“tocas” e vão comemorar o 
aniversário de um ano de sua 
“morte”. Para a festa fi car ain-
da mais animada, eles decidem 
realizar um grande ataque san-
grento no metrô de Nova York, 
que acaba tendo muitos feridos 
e mortes no local.

A série ainda continua 
bastante sangrenta, mas o 
diretor promete dar mais 
susto nos telespectadores. 

Entre os muitos persona-

gens novos nesta temporada, 
os destaques são Lily Cinza 
(Connie Nielsen), uma mu-
lher que sobrevive ao ataque 
do metrô e, eventualmente, 
torna-se um interesse amo-
roso para Ryan; Max Hardy 
(Jessica Stroup), sobrinha 
de Ryan, que também tra-
balha na polícia e tenta cui-
dar de seu tio; e Luke (Sam 
Underwood), um devoto de 
Carroll, que provavelmente 
vai levar o prêmio de mais 
assustador estreante na te-
levisão nesta temporada.

A nova temporada da sé-
rie estreia às 22h25, no canal 
pago Warner Channel.

Na nova fase, a série, baseada na obra de Edgar Allan Poe, promete mais sustos 

Divulgação

Divulgação
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Prefeitura realiza limpeza em 
todos os bairros da cidade

Manutenção em galerias 
evita enchentes em 
Moreira César

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Educa-
ção, atende a 2.450 alunos 
com transporte escolar 
gratuito. Desses, mil são 
do Ensino Médio da Rede 
Estadual e o restante, das 
escolas municipais. 

De acordo com infor-
mações do Departamento 
Pedagógico da Prefeitu-
ra, o aluno tem direito a 
estudar em uma unidade 
escolar próxima de sua re-
sidência. Quando não há 
vagas, ele é encaminhado 
à escola mais próxima. Se 
o prédio for mais de 2 km 
distante da residência do 
aluno, ele então passa a 
ter direito ao transporte. 

No total, 1.450 estu-
dantes da Rede Municipal 
de diversos bairros são 

Transporte escolar gratuito garante 
direito ao estudante municipal

atendidos com o trans-
porte escolar. São reali-
zadas 50 diferentes rotas 
de atendimento, com o 
acompanhamento de um 
monitor por veículo. 

Os outros mil alunos da 
Rede Estadual são atendi-
dos graças a um convênio 
entre a Prefeitura e o Go-
verno do Estado. Nesses 
casos, os estudantes re-
cebem passe escolar, em 
forma de uma carteirinha 
que é recarregada periodi-
camente. 

No caso dos alunos 
do Estado que ainda não 
recarregaram sua cartei-
rinha, os pais ou respon-
sáveis podem procurar 
a sede da Secretaria de 
Educação da Prefeitu-
ra, na avenida Fortunato 
Moreira, 173, centro, pró-
ximo ao terminal central 
de ônibus.

PEGA TUDO
Nesta semana, o Pega Tudo está realizando a retirada 

de entulho, capina, varrição e limpeza geral nos bairros 
Cidade Jardim, Jardim Princesa e Lago Azul. Até esta 
sexta-feira (31), mais de 68 viagens com o caminhão de 
retirada de entulho já haviam sido realizadas. Na próxi-
ma semana, entre os dias 3 e 6 de fevereiro, o Pega Tudo 
estará no bairros Lessa, Quadra Coberta e Campos Maia. 

ESTRADAS 
RURAIS

As equipes de ma-
nutenção das estradas 
rurais estiveram, nesta 
semana, realizando o 
serviço de máquinas e ca-
minhões na alça de aces-
so do viaduto do bairro 
das Campinas, limpeza 
na área verde do Parque 
das Palmeiras e serviço 
com o trator de esteira no 
Parque da Cidade. 

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

A manutenção da ci-
dade é feita constante-
mente pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba.  
Limpeza, capina e roça-
da são realizadas em to-
dos os bairros, além da 
troca de tampas de boca 
de lobo e manutenção 
das estradas rurais. 

Na semana entre os 
dias 22 e 30 de janeiro, 
as equipes da Secretaria 
de Obras, por meio do 
Departamento de Ser-
viços Municipais, reali-
zaram limpeza, capina e 
roçada no Araretama, Ci-
dade Jardim, Vila Rica, 
Lessa, Bosque, Bom Su-
cesso, centro, Campo 
Alegre, Crispim, Caran-
gola e Vila Bourghese.

A limpeza e troca de 
tampa de boca de lobo 

foi feita na Via Expressa 
e ruas Angelina Boue-
ri, Eupídio Sales Duarte 
e Treze de Maio. Já as 
equipes da retirada de 
lixo e de entulho estive-
ram nas ruas do Santa 
Tereza, centro e Maria 
Áurea. 

DANIELA GONÇALVES 
***

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Subprefeitura de Mo-
reira César, realizou a 
desobstrução da rede de 
águas pluviais em vários 
bairros do Distrito de 
Moreira Cesar. 

O serviço de limpeza 
foi realizado em todos os 
bairros de Moreira César, 
sendo fi nalizado nos bair-
ros Liberdade e CDHU - 
loteamento Cicero Prado. 

Havia uma grande con-

centração de lixo nestas 
galerias, o que pode acar-
retar enchente em caso de 
fortes chuvas.

O serviço foi realizado 
por uma empresa terceiri-
zada, especializada neste 
tipo de limpeza; os funcio-
nários da Subprefeitura 
acompanharam todo tra-
balho. 

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba orienta 
e pede à população para 
que não jogue lixo em vias 
públicas, calçadas e bocas 
de lobo.

Alunos da escola do bairro das Campinas chegam para o primeiro dia de aula

Maria Fernanda Munhoz

Divulgação

Equipes realizam capina e limpeza no Carangola

Funcionários inspecionam bueiro no Liberdade

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Para evitar a prolife-
ração do mosquito Aedes 
aegypti, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba tem 
realizado várias ações, 
como visitas de casa em 
casa. No dia 30 de janeiro,  
os trabalhos foram desen-
volvidos na região central. 

Profi ssionais da Secretaria 
de Saúde orientaram os 
moradores sobre os cuida-
dos a serem tomados.

O Ministério da Saú-
de informa que o vírus 
da dengue pode se apre-
sentar de quatro formas, 
desde a inaparente, quan-
do não há sintomas, até a 
hemorrágica. Dor de ca-

beça, dor atrás dos olhos, 
dores musculares, dores 
nas juntas e vermelhidão 
no corpo são sinais de que 
a pessoa pode estar com 
dengue. 

Na dengue clássica, 
como é classifi cada, a 
pessoa infectada tem fe-
bre alta, dores de cabeça, 
cansaço, dor muscular e 

nas articulações, enjoos, 
apresenta vômitos, dor 
no abdômen e estes sin-
tomas têm duração de 
até uma semana. No caso 
da hemorrágica, os sinto-
mas são parecidos com os 
da clássica, porém, após 
o terceiro ou quarto dia, 
surgem os sangramentos 
de pequenos vasos na pele 

e em órgãos internos. A 
dengue hemorrágica pode 
causar sangramentos na-
sais, nas gengivas, uteri-
nas, entre outros.

A Secretaria de Saú-
de de Pindamonhangaba 
está trabalhando para 
evitar que seja registra-
da epidemia no municí-
pio, pois, de acordo com 

projeções do Ministério 
da Saúde, a cidade po-
derá ter mais de 20 mil 
notificações e deste nú-
mero mais de 6 mil casos 
podem se confirmar. A 
equipe de profissionais 
conta com a colaboração 
da população para eli-
minar todos os possíveis 
criadouros do mosquito.

Profi ssionais visitam casas para combater a dengue

Maria Fernanda Munhoz
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Conselho Municipal de Acompanhamentoe Controle Social do FUNDEB (CACS FUNDEB)
 CONVOCAÇÃO 001/14 - REUNIÃO ORDINÁRIA 

 Convocamos os Senhores Conselheiros e Senhoras Conselheiras a comparecer em 03 de fevereiro 
de 20014 (segunda-feira); às 18 horas e 30 minutos, no prédio antigo da SECT (Praça São Benedito) 
para a realização da “1ª Reunião Ordinária de 2014”, onde será discutida a seguinte pauta:
a) Cronograma de reuniões ordinárias para o primeiro semestre; b) Relatório de atividades do período 
de setembro a dezembro de 2013; c) Regularização da composição do CACS e cadastramento dos 
conselheiros; d) Apresentação do parecer da Comissão de Contas sobre o 3º trimestre de 2013;
e) Ofícios enviados e recebidos pelo CACS; f) Encaminhamento de solicitações ou informações 
referentes ao funcionamento do CACS. g) Agendamento de reunião com os integrantes da Comissão 
de Contas.   Presidente

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba

Edital de Notificação
Controle 020/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o Sr. LUIZ ANTONIO ALVARENGA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua João 
Livramento, Vila Rica, inscrito no município sob 
a sigla SO11.13.01.053.000, 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
Secretário de Administração

Edital de Notificação -
Controle 021/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a MADRAS SERVIÇOS S/C LTDA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua João 
Livramento, Vila Rica, inscrito no município sob 
a sigla SO22.04.01.028.000, 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
Secretário de Administração

Edital de Notificação
Controle 022/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Srª. MARIA ANTONIA MONTEIRO, 
responsável pelo imóvel situado a Rua João 
Livramento, Vila Rica, inscrito no município sob 
a sigla SO11.13.01.042.000, 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
Secretário de Administração

Edital de Notificação
Controle 023/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Srª. GABRIEL PEREIRA JARDIM 
SANTIAGO E OUTRA, responsável pelo imóvel 
situado a Rua Idalina Cesar, Vila Rica, inscrito no 
município sob a sigla SO12.16.06.001.000, 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
Secretário de Administração

Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher

Convocação para a  2ª Reunião  Ordinária 
do CMDM – 2014.

Ficam as senhoras conselheiras titulares 
e suplentes, do CMDM convocadas a 
comparecerem, na data e local abaixo, para a 
realização da 2ª reunião ordinária, cuja pauta 
vem a seguir:
Pauta: Informes, Leitura e aprovação de ata, 
Programação do Dia Internacional da Mulher
Dia: 03/02/2014 (segunda-feira) -  Horário: 
18h (tolerância de 10min) - Duração: Aproxi-
madamente 90 minutos - Local: CIAS – Centro 
Integrado de Assistência Social (Setor executivo 
dos conselhos municipais)
Observação:As conselheiras que não puderem 
comparecer, respeitando o Regimento Interno, 
deverao justificar a ausência atraves do email – 
cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br

Ana Maria Braz Cavalcante
Presidente do CMDM

CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência de Pindamonhangaba 

CONVOCAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 2014

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do 
CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência de Pindamonhangaba, convocados 
a comparecerem à 1ª Reunião Ordinária 
de 2014, a realizar -se: Dia: 06/02/2014   - 
Horário: 9h (nove horas) - Local: OAB, à Rua 
Gregório Costa, 249 – Centro Fone contato: 
(12) 3642.5398 
Pauta: 1.Calendário 2014, 2. Alteração da lei 
de criação do conselho e regimento interno, 3. 
Gra-tuidade no transporte, 4. Ações de 2013 e 
2014 

Andrea Campos Sales Martins
Presidente do CMPD

Edital de Notificação
Controle 024/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. JOSÉ ARNALDO GUERRA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Manoel 
Ignácio Marcondes Romeiro, Vila Rica, inscrito 
no município sob a sigla SO12.16.01.022.000, 
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
Secretário de Administração

Edital de Notificação
Controle 025/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Srª. LUCILEIA APARECIDA DE 
OLIVEIRA, responsável pelo imóvel situado 
a Rua João Livramento, Vila Rica, inscrito no 
município sob a sigla SO22.04.01.036.000, 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
Secretário de Administração

Edital de Notificação
Controle 026/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o Sr. ALESSANDRO MARCOS DI 
FABIO, responsável pelo imóvel situado a Rua 
Moacyr da Rocha Leão, Carangola, inscrito no 
município sob a sigla NE11.16.13.011.000, 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
Secretário de Administração

Edital de Notificação
Controle 027/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o Sr. AILTON BRAS PEREIRA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Joaquim 
Nabuco, Vila Prado, inscrito no município sob 
a sigla SE11.15.10.024.000, 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
Secretário de Administração

Edital de Notificação
Controle 028/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a FUNDAÇÃO BHAKTIVEDANTA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua 
Estados Unidos, Parque das Nações, Quadra 
T, Lote 36, inscrito no município sob a sigla 
SE21.13.10.034.001, 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
Secretário de Administração

Edital de Notificação
Controle 029/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a FUNDAÇÃO BHAKTIVEDANTA, 
proprietário do imóvel situado a Rua Estados 
Unidos, Parque das Nações, Quadra T, 
Lote 36, inscrito no município sob a sigla 
SE21.13.10.034.001 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

Edital de Notificação
Controle 030/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a FUNDAÇÃO BHAKTIVEDANTA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua 
Estados Unidos, Parque das Nações, Quadra 
T, Lote 36, inscrito no município sob a sigla 
SE21.13.10.034.002, 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
Secretário de Administração

Edital de Notificação
Controle 031/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a FUNDAÇÃO BHAKTIVEDANTA, 
proprietário do imóvel situado a Rua Estados 
Unidos, Parque das Nações, Quadra T, 
Lote 36, inscrito no município sob a sigla 
SE21.13.10.034.002 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

Prefeitura Municipal de 
PindamonhangabaEdital de Notificação

Controle 032/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o Sr. DARCI MOREIRA, responsável 
pelo imóvel situado a Rua Bolivia, Parque 
das Nações, Quadra I, Lote P-11, inscrito no 
município sob a sigla SO21.08.11.006.000, 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
Secretário de Administração

Altera o Decreto nº 4.995, de 23 de setembro 
de 2013, que declara de utilidade pública, 
para fins de desapropriação, área localizada 
na Rua Guilherme Nicoletti, bairro Curuça, 
Distrito de Moreira César, de propriedade 
do ESPÓLIO DE AFONSO RAMOS DA SILVA, 
necessária para ampliação da escola.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de atribuições 
legais, e nos termos do art. 5º, letra “m”, 
combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, 
de 21 de junho de 1941,
D  E  C  R  E  T  A :-
Art.1º. A área descrita no art. 1° do Decreto 
n° 4.995, de 23 de setembro de 2013, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“constituida por parte da área inserida na 
matrícula nº 2436 do CRIA , tendo o seu 
perímetro   inicio no ponto “A”, ponto este que 
dista 18,94 m ( dezoito metros e noventa e 
quatro centímetros ) do ponto “X”, localizado 
no lado direito da Travessa Mauricio Carvalho, 
junto a divisa com o imóvel  nº 725 da Rua 
Guilherme Nicoletti; sendo que este ponto 
“X” dista 32,20 m ( trinta e dois metros e 
vinte centímetros ) do lado esquerdo da Rua 
Guilherme Nicoletti; do ponto “A” , com ângulo 
interno de 74º 30’ 17” segue com rumo 09º 28’ 
47” NE na distancia de 46,76 m ( quarenta e 
seis metros e setenta e seis centímetros) 
confrontando com a area de terreno 
remanescente de propriedade do Espólio de 
Afonso Ramos da Silva, até o ponto “B”; deste 
ponto, com ângulo interno de 89º 12’ 08” segue 
com o rumo de 79º 43’ 21” SE na distancia 
de 27,48 m ( vinte e sete metros e quarenta 

e oito centímetros ) confrontando com  a area 
de terreno remanescente de propriedade do 
Espólio de Afonso Ramos da Silva, até o ponto 
“C” ; deste ponto, com ângulo interno de 90º 00’ 
00” segue rumo de 10º 16’ 39” SW na distancia 
de 38,91 m ( trinta e oito metros e noventa e 
um centímetros ) confrontando com o prédio nº 
783 da Rua Guilherme Nicoletti propriedade do 
Espólio de Afonso Ramos da Silva até o ponto 
“D”; deste ponto com ângulo interno de 106º 17’ 
35”  segue rumo 83º 59’ 04” SW na distancia de 
27,95 m ( vinte e sete metros e noventa e cinco 
centímetros )  confrontando com o prédio nº 
753 da Rua Guilherme Nicoletti – Remefi Padre 
Zezinho de propriedade da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba ,até o ponto “A”, inicial, 
fechando o perímetro , encerrando a área de 
1164,24 m2 ( hum mil cento e sessenta e quatro 
metros quadrados e vinte e quatro decímetros 
quadrados ).
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2014.

Vito Ardito Lerário                           
Prefeito Municipal     

José Francisco Fernandes
Respondendo pela Secretaria 

de Planejamento 
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos 

Jurídicos em 08 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/spc/  PMP/SAJ 1.336/2010

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
DECRETO Nº. 5.016, DE 08 DE JANEIRO DE 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

RGF - RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
PODER EXECUTIVO

Período: 3º Quadrimestre/2013 Município: PINDAMONHANGABA
(invalid)QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF R$ %
(invalid)RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 325.581.828,38 100,0000 %
(invalid)

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL
(invalid)MONTANTE 166.365.907,44 51,0980 %
(invalid)LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF) 175.814.187,33 54,0000 %
(invalid)LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF) 167.023.477,96 51,3000 %
(invalid)EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,0000 %
(invalid)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
(invalid)SALDO DEVEDOR -65.070.273,82 -19,9858 %
(invalid)LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO) 390.698.194,06 120,0000 %
(invalid)EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,0000 %
(invalid)

CONCESSÕES DE GARANTIAS
(invalid)MONTANTE 0,00 0,0000 %
(invalid)LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO) 71.628.002,24 22,0000 %
(invalid)EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,0000 %
(invalid)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)
(invalid)REALIZADAS NO PERÍODO 0,00 0,0000 %
(invalid)LIMITE LEGAL (INC. I ART. 7º RES. 43 SENADO) 52.093.092,54 16,0000 %
(invalid)EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,0000 %
(invalid)

ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
(invalid)SALDO DEVEDOR 0,00 0,0000 %
(invalid)LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO) 22.790.727,99 7,0000 %
(invalid)EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,0000 %

Fonte: Dados Contábeis do Exercício
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

RGF - RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
PODER EXECUTIVO

Período: 3º Quadrimestre/2013 Município: PINDAMONHANGABA
ANEXO A - Tabela de Competência

Entidade Competência dos movimentos contábeis*

Período em análise: Janeiro/2013 a Dezembro/2013

CÂMARA MUNICIPAL

01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013,
08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2013, 02/2013,
03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013,
10/2013, 11/2013, 12/2013

FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013,
08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2013, 02/2013,
03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013,
10/2013, 11/2013, 12/2013

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013,
08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2013, 02/2013,
03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013,
10/2013, 11/2013, 12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013,
08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 13/2013, 01/2013,
02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013,
09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 13/2013

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou  foram importados através dos arquivos xml dos órgãos
consolidados pela contabilidade.
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De acordo com as in-
formações que constam no 
boletim de ocorrência, a 
PM compareceu ao local e 
entrou  em contato com o 
maquinista SLOS, 32 anos, 
que afirmou que vinha em 
velocidade restrita sentido 
São Paulo X Rio de Janeiro 

quando avistou dois indi-
víduos deitados na malha 
ferroviária, entre as duas 
linhas no meio do dormen-
te. Com a aproximação do 
maquinário, o condutor 
imediatamente acionou a 
frenagem dos 35 vagões e 
também os procedimentos 

de alerta sonoro e luminoso.
Depois de alguns se-

gundos, um deles, JMF, 
41 anos, conseguiu sair da 
frente do trem, entretanto, 
GLP, 41 anos, acabou nem 
se mexendo. Dessa forma, 
o atropelamento foi ine-
vitável, ocasionando uma 

vítima fatal, que acabou 
sendo sepultada às 16 ho-
ras de quinta-feira (30).

Ao lado do corpo foram 
encontrados um par de sa-
patos e um de chinelos, um 
pedaço grande de papelão e 
uma garrafa pet aparentan-
do conter bebida alcoólica.

Para garantir a segu-
rança da população, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Meio 
Ambiente, está realizan-
do a poda de árvores e 
levantamento de galhos 
em diversos pontos do 
município. Na quarta-

feira (29), os trabalhos 
foram desenvolvidos no 
Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, “João 
do Pulo”.

De acordo com as in-
formações do diretor do 
Departamento de Meio 
Ambiente, este trabalho 
tem como objetivo evitar 

problemas referentes às 
quedas de galhos, devi-
do às chuvas, e também 
contribui com a melhoria 
da iluminação pública. 

Além das podas, os 
profissionais fazem a 
retirada de árvores que 
apresentam riscos à po-
pulação. 

Atropelamento faz vítima fatal
Tribuna do Norte traz mais detalhes do caso que aconteceu na tarde da última quarta-feira (29). 

Na ocasião, dois homens foram atropelados pelo trem sendo que um deles não resistiu e morreu.

Prefeitura realiza poda de 
árvores em diversos locais

Saulo Fernandes/valenews

Foi lançado à popu-
lação dos bairros pró-
ximos ao loteamento 
Liberdade, em Moreira 
César, o CEU das Artes.

Estruturado para 
integrar atividades e 
serviços culturais, práti-
cas esportivas e de lazer, 
entre outras, o CEU das 
Artes terá um investi-
mento do Governo Fede-
ral de R$ 2 milhões.

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba foi 
contemplada com este 
equipamento e será 
a responsável pela 
manutenção do prédio e 
também disponibilizou a 
área para a construção.

Durante a apresen-
tação deste novo prédio 
público – realizada no 
centro comunitário do 
loteamento Liberdade – 
aconteceram apresen-
tações de capoeira, de 
slackline, intervenções 
artísticas e uma oficina 
de grafitagem. Além de 
dados técnicos do local.

Segundo infor-
mações da unidade 
gestora que reúne re-
presentantes de várias 
áreas da Prefeitura - as 
atividades foram uma 
pequena mostra das 
ações que serão reali-
zadas dentro do novo 
equipamento.

Na apresentação, o 
prefeito convocou a 
população a partici-

par das oficinas de 
mobilização. Será 
uma oportunidade da 
população ser atendi-
da nestas atividades, 
com oportunidades 
culturais, esportivas e 
melhoria na qualidade 
de vida”, disse.

As oficinas começam  
nesta sexta-feira (31), às 
8 horas, no centro comu-
nitário do Liberdade.

PoPulAção Pode PArticiPAr dAs 
oficinAs do ceu dAs Artes

André Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

RGF - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
PODER EXECUTIVO

Período: 3º Quadrimestre/2013 Município: PINDAMONHANGABA

01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013 12/2013Especificação TOTAL

DESPESAS

9.682.331,51 7.735.442,38 8.200.871,36 8.217.063,15 8.283.568,85 12.571.089,18 8.295.094,59 8.328.659,07 8.366.184,33 8.392.713,51 12.639.256,68 9.682.997,16 110.395.271,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL ATIVO

3.248.718,36 2.618.412,40 2.805.316,39 2.820.187,73 2.853.881,12 3.295.839,32 2.826.654,19 2.841.312,70 2.852.135,81 2.854.993,01 5.299.463,13 3.199.428,00 37.516.342,16ENCARGOS SOCIAIS

309.712,89 310.216,47 331.673,46 336.056,88 333.688,13 498.590,67 330.392,54 330.392,54 330.392,54 330.392,54 491.277,97 332.132,06 4.264.918,69
INATIVOS, PENSIONISTAS E
OUTROS BENEFÍCIOS
PREVIDÊNCIÁRIOS

1.080.559,06 1.042.581,97 1.078.801,93 1.158.058,31 1.250.462,70 1.262.254,52 1.123.154,32 1.117.075,24 1.023.593,85 1.034.545,57 1.913.699,64 1.104.587,71 14.189.374,82
OUTRAS DESPESAS E
OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS, PASEP,
ETC.)

55.261,04 68.336,40 3.457,64 10.461,73 12.505,98 78.360,66 33.074,86 0,00 58.316,90 15.804,40 41.046,09 1.236,10 377.861,80SENTENÇAS JUDICIAIS

14.376.582,86 11.774.989,62 12.420.120,78 12.541.827,80 12.734.106,78 17.706.134,35 12.608.370,50 12.617.439,55 12.630.623,43 12.628.449,03 20.384.743,51 14.320.381,03 166.743.769,24TOTAL DESPESAS

01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013Especificação

DEDUÇÕES
12/2013 TOTAL

55.261,04 68.336,40 3.457,64 10.461,73 12.505,98 78.360,66 33.074,86 0,00 58.316,90 15.804,40 41.046,09 1.236,10 377.861,80
DECORRENTES DECISÃO
JUDICIAL E EXERCÍCIO
ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA COM INATIVOS E
PENSIONISTAS CUSTEADAS COM
RECURSOS

55.261,04 68.336,40 3.457,64 10.461,73 12.505,98 78.360,66 33.074,86 0,00 58.316,90 15.804,40 41.046,09 1.236,10 377.861,80TOTAL DEDUÇÕES

14.321.321,82 11.706.653,22 12.416.663,14 12.531.366,07 12.721.600,80 17.627.773,69 12.617.439,5512.575.295,64 12.572.306,53 12.612.644,63 20.343.697,42 14.319.144,93 166.365.907,44DESPESA LÍQUIDA

Fonte: Dados Contábeis do Exercício
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

RGF - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
PODER EXECUTIVO

Período: 3º Quadrimestre/2013 Município: PINDAMONHANGABA
ANEXO A - Tabela de Competência

Entidade Competência do movimentos contábeis*

Período em análise: Janeiro/2013 a Dezembro/2013

CÂMARA MUNICIPAL
01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013,
12/2013, 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013,
11/2013, 12/2013

FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO
01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013,
12/2013, 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013,
11/2013, 12/2013

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013,
12/2013, 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013,
11/2013, 12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013,
12/2013, 13/2013, 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013,
10/2013, 11/2013, 12/2013, 13/2013

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou  foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.
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Errata
na edição do dia 21 de janeiro de 2014, erramos o ano nas 

páginas 5, 6 e 7. onde colocamos “2013”, o correto é “2014”.

Marcos Vinício Cuba

Poda de árvore do “João do Pulo” aumentou visibilidade



Cantigas

Gilberto Mendonça Teles (do seu livro Planície, 1958), 
Jornal 7 Dias, 26 de  outubro de 1958

Foi no caminho do ocaso
que de manhã te encontrei.
Vinhas de longe, cantando
uma canção que não sei.

Vinha sorrindo e me olhaste;
ia sorrindo e te olhei.
Fomos passando, passando, passando...
e nunca mais te encontrei.

Meu corpo encontrou teu corpo
Na rua da solidão.

Foi no caminho do ocaso
que de manhã te encontrei.

Meu corpo encontrou teu corpo
na rua da solidão.

Minha alma encontrou tua alma
Num dia de comunhão.
.......................................................................
Hoje o teu corpo  e a tua alma
trago na planta da mão.

embranças
iteráriasL
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HISTÓRIA
11

Altair Fernandes Carvalho

No início de setembro 
de 1957 (conforme regis-
trou a Tribuna do Nor-
te, edição de 8/9/1957) 
o município recebeu a 
notícia que o deputado 
estadual Narciso Pieroni 
havia apresentado o pro-
jeto de lei nº 1.213, o qual 
se referia à criação do De-
partamento de Museus do 
Estado de São Paulo e do 
museu de Pindamonhan-
gaba entre os 25 que se 
pretendia instalar no in-
terior do estado. A confir-
mação que o governador, 
na época o Jânio Quadros, 
havia assinado o decreto 
autorizando a Secretaria 
de Educação do Estado a 
instalar o museu de Pin-
damonhangaba saiu na 
edição de 15/12/1957 do 
jornal Tribuna. No entan-
to, somente um ano de-
pois, no dia 8 de novem-
bro de 1958, é que houve 
sessão solene na Câmara 
Municipal, com presença 
de comitiva do governo, 
para a instalação oficial do 
museu. A solenidade foi 
presidida pelo professor 
Waldomiro Benedito de 
Abreu, então, presiden-
te do Legislativo. Os re-
presentantes do governo 
estadual que estiveram 
presentes foram: profes-
sor Fábio Moura, chefe de 
gabinete do secretário da 
Educação (que era o Dr. 
Alípio Correa Neto); Dr. 
Vinício Stein de Campos, 
presidente da Comissão 

a criação do museu de Pindamonhangaba (ii) 

Central de Museus do 
Estado; professor Bueno 
Azevedo Filho, represen-
tando o Instituto Históri-
co e Geográfico do Estado; 
professores Tito Lívio Fer-
reira, Mário de Campos 
Pacheco, Kyrillos Carlos e 
Bueno de Azevedo Filho. 
Naquele dia tomou posse 
o Conselho Administra-
tivo Municipal encarre-

gado da instalação e do 
funcionamento do museu, 
formado pelos professo-
res: Wilson Pires Cesar, 
Dr. Demétrio Ivay Bada-
ró, Jofre Alves Furquim, 
Waldomiro Benedito de 
Abreu, Mário de Assis Ce-
sar, João San Martin, João 
Martins de Almeida e José 
Roberto Paim, e também 
pelo secretário municipal 

Vasco Cesar Pestana. Nos 
pronunciamentos refe-
rentes àquela importante 
conquista para o municí-
pio, o secretário da pre-
feitura, Vasco Pestana, 
falou em nome do prefeito 
Dr. Francisco Romano de 
Oliveira; o professor Wal-
domiro de Abreu, pelo Le-
gislativo, e o Dr. Demétrio 
Badaró, representando o 
Conselho encarregado da 
instalação e funcionamen-
to do museu. Em segui-
da, encerrando o evento, 
se apresentou o orfeão 
João Antonio Romão, sob 
a regência da professo-
ra Cinira Novais Braga, a 
maestrina que se tornaria 
conhecida religiosa e po-
pularmente como Madre 
Cecília. O Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina foi 
instalado nas dependên-
cias do palacete Visconde 
da Palmeira, que na época 
também abrigava o Colégio 
Estadual e Escola Normal 
João Gomes de Araújo.  

Sobre a 
instalação oficial
O evento de instala-

ção do museu, ocorrido 
no dia 8 de novembro de 
1958, foi noticiado pe-
los semanários locais da 

época, Tribuna do Norte, 
edição de 16/11/1958,  e 
Jornal 7 Dias, edição de 
23/11/1958, entretanto, 
uma nova instalação ofi-
cial ou a instalação mes-
mo de fato só viria a ocor-
rer 14 anos depois.

A edição de 5/8/1972 
da Tribuna, traz em sua 
primeira página artigo 
questionando ainda a tal 
instalação oficial: “Há 
anos que o Governo do 
Estado, no propósito de 
dotar São Paulo de uma 
rede de museus, criou 
nesta cidade o Museu ‘D. 
Pedro I e Da. Leopoldina’, 
visando reunir aqui os 
elementos históricos  re-
lacionados com a Guarda 
de Honra de D. Pedro I, as 
lutas da Independência no 
Vale do Paraíba, e tudo o 
mais que recorde a época 
do Primeiro Império.”

No parágrafo seguinte o 
redator da TN revelava que 
no ano de 1969, o prefeito 
de Pindamonhangaba (era 
o Dr. Caio Gomes Figueire-
do)  havia entrado em con-
tato com o titular da Secre-
taria de Cultura Esportes e 
Turismo do Estado (era o 
Dr. Paulo Pestana), solici-
tando “que fosse instalado o 
nosso museu”.  (outra vez?).

O prefeito Dr. Caio 
usara como argumento no 
pedido ao governo, os pre-
parativos para a comemo-
ração do Sesquicentenário 
da Independência, “mas, 
de prático, apenas se ob-
teve a nomeação do Dr. 
João Laerte Salles para a 
direção do museu”, reve-
lava o artigo. 

Pelo menos, a Secreta-
ria Estadual de Educação 
havia, finalmente  comis-
sionado o Dr. João Salles 
na Secretária De Cultura 
Esportes e Turismo, como 
diretor do museu. Quanto 
à inauguração, ela ficaria-
para o  dia  2 de setembro 
de 1972 e integraria não os 
preparativos, mas os feste-
jos alusivos ao  Sesquicen-
tenário da Independência.

O evento traria a Pin-
damonhangaba os despo-
jos do Imperador Pedro 
I. Uma noite de vigília se-
ria realizada na igreja São 
José, onde Sua Alteza Im-
perial simbolicamente es-
taria novamente ao lado do  
comandante de sua Guarda 
Imperial e demais compo-
nentes pindamonhanga-
benses de seu esquadrão, 
sepultados naquele históri-
co templo católico. 

(continua...)
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MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Balançar a rede em jogos 
de futsal pode parecer algo 
fácil para quem está fora da 
quadra, mas somente quem 
está dentro e em confron-
to com o adversário pode 
dizer o quanto é difícil su-
perar as difi culdades. Para 
encarar Campos do Jordão 
o time feminino de futsal 
de Pindamonhangaba está 
fazendo treinos intensos.

A equipe vai até São 
Sebastião neste sábado 
(1º/2) para lutar pela vitó-
ria na 6ª Taça Vanguarda. 
O campeonato está na pri-
meira fase. 

O time treina as terças 
e quintas-feiras no ginásio 
do Alto Tabaú, das 20 às 
22 horas. Pindamonhan-
gaba conta com o talento 
e habilidade de Michele, 
Mayara, Rafaela, Jane, Dé-
bora, Érika, Karen, Daiane, 
Tatiene e Valéria. Elas têm 
como comandante o pro-
fessor “Caju”.

Times do Quarentão 
entram em campo

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Nesta sexta-feira (31) 
e sábado (1º/2), o Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira, “João do Pulo”, e 
o ginásio do bairro Arare-
tama, Rita Eni Cândido – 
“Ritoca”, serão palcos das 
atividades de lazer do Fes-
tival de Verão, promovido 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba. A Secretaria 
de Esportes e Lazer solicita 
aos interessados que usem 
trajes de banho: biquínis, 
maiôs ou sungas. 

Na sexta-feira o atendi-
mento será das 9 às 12h30 
e das 13h30 às 20 horas. 
No sábado, das 13 às 20 
horas, em ambas as pis-
cinas. A recomendação é 
que todos passem prote-
tor solar 30 minutos antes 
de entrar nas piscinas.

O Festival de Verão 
tem como objetivo ofe-

recer lazer às pessoas de 
todas as idades, liberan-
do as piscinas municipais 
para que os moradores 
possam se refrescar nesta 
estação, pois os termôme-
tros estão marcando altas 
temperaturas. 

No último fi nal de se-
mana,  o festival foi rea-
lizado no “Zito”, em Mo-
reira César, e no bairro 
Cidade Nova. Quem foi 
aos locais aprovou a ini-
ciativa da Prefeitura, caso 
de Andreia Silva, que foi à 
piscina do distrito com os 
fi lhos e sobrinhos.

O Festival de Verão 
segue até o dia 8 de feve-
reiro. Nos dias 7 e 8,  o 
evento será nas piscinas 
do “João do Pulo”, Ara-
retama, “Zito” e Cidade 
Nova. No dia 7, o horário 
será das 9 às 12 horas e 
das 13h30 às 20 horas. No 
dia 8, das 13 às 20 horas. 

Pindamonhangaba recebe troféu do Dia do Desafi o

Capituba pega 
o Bandeirantes 
no domingo

‘João do Pulo’ e Araretama recebem 
a população para evento de lazer

FUTSAL FEMININO FAZ TREINOS INTENSOS

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

  Na quarta-feira (29), 
Pindamonhangaba rece-
beu o troféu pela partici-
pação no Dia do Desafi o, 
ocorrido em 29 de maio 
do ano passado, com a ci-
dade de Castanhal-PA. A 
solenidade foi realizada na 
sede do Sesc, em Taubaté, 
e contou com a presença 
de representantes de di-
versos municípios.

A proposta do Dia 
do Desafi o, promovido 
pela Move Brasil, é fazer 
com que até 2016, ano 

de realização dos Jogos 
Olímpicos, o país tenha 
ampliado o número de 
praticantes de ativida-
des físicas e esportes. O 
objetivo é fazer com que 
o cidadão se conscienti-
ze sobre os benefícios da 
atividade física e saia do 
sedentarismo.

Denominado Encontro 
de Lideranças, o evento 
no Sesc Taubaté reuniu   
o prefeito de São Luiz do 
Paraitinga; secretários de 
Esportes de Lorena, Ca-
choeira Paulista, Roseira; 
diretor de Lazer de Pinda-

monhangaba; diretor de 
Esportes de Canas; repre-
sentantes de Tremembé, 
Santo Antonio do Pinhal 
e Lagoinha; o gerente de 
Esportes de Taubaté; pro-
fessores de educação físi-
ca de várias cidades, entre 
outros profi ssionais.

A gerente do Sesc 
Taubaté, Eliana Ribeiro 
de Lima Rahal, comenta 
que a cada ano as secreta-
rias de esportes de todas 
as cidades participantes 
desenvolvem um grande 
trabalho para conscien-
tizar a população sobre 

a importância do Dia do 
Desafi o e agradece a todos 
pelo empenho.
Dia do Desafi o em 2014

Em 2013, o Dia do De-
safi o contou com a par-
ticipação de 35 milhões 
de brasileiros. Em 2014 
o evento completará 20 
anos e a ideia é ultrapas-
sar este número. Os diri-
gentes esportivos estão 
convidados a participar  
da cerimônia de sorteio, 
no dia 5 de maio, no 
Sesc Pinheiros. O Dia do 
Desafi o acontecerá em 28 
de maio.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O Capituba, que  goleou 
o Força Jovem por 5 a 1 na 
primeira partida da Copa 
Regional, categoria Ama-
dor, joga neste domingo 
(2), com o Bandeirante, 
que empatou com o Sapo-
pemba em 1 a 1. A partida 
será às 10 horas no cam-
po do Centro Esportivo 
José Ely Miranda, “Zito”. 
Também haverá jogos nos 
campos da Afi zp, Vila São 

Benedito, Jardim Regina, 
Macedão, Morumbi Pin-
dense e Bosque. Todas as 
partidas estão marcadas 
para as 10 horas.

No campo do Bosque, 
jogam Sapopemba e For-
ça Jovem; no Macedão, no 
bairro Ipê I, Vila São José 
e Unidos do Castolira; no 
Jardim Regina, A Mil por 
Hora e  Lyon; no Morumbi 
Pindense, Abaeté e Areião, 
e no campo da Afi zp, Flo-
resta e Araretama.

Os times da categoria 
Quarentão entram em 
campo neste domingo, às 
8h30. As partidas serão: 
Terra dos Ipês x Imperial 
no campo Macedão; Aba-

eté x Cobra no Morumbi 
Pindense; Estrela x In-
dependente no campo do 
Bosque:  Sajart x Jardim 
Santana na Vila São Be-
nedito.

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

As atividades nas piscinas são acompanhadas por professores da Secretaria de Esportes

Equipe de Pindamonhangaba está pronta para disputar Taça

Troféu é referente à participação em 2013
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