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Mangueira abre carnaval

www.giro15.com.br

A bateria da tradicional Escola de Samba Estação Primeira de
Mangueira, do Rio de Janeiro,
fará a abertura oﬁcial do Carnaval ‘Caia na Folia 2014’, na sextafeira (28), na Avenida do Samba.
Outro ponto que receberá
atrações será o Largo do Quartel. Em todos os dias, até terçafeira (3), haverá atividades na
Avenida do Samba e no Largo
do Quartel, como bandas, matinês e desﬁle de blocos. Além
disso, a cidade ainda terá o Juca
Teles, o Barbosa, o desﬁle e a
corrida das Dondocas, dentre
outras atrações.
CAIA NA FOLIA 2014

Pronto Socorro,
PA de Moreira
e coleta de
lixo funcionam
normalmente
Os serviços públicos de coleta de lixo, Pronto Socorro e PA
de Moreira César vão funcionar normalmente todos os dias
do carnaval. O atendimento na
Prefeitura de Pindamonhangaba e na Subprefeitura de Moreira César se encerra nesta sextafeira (28), às 17 horas, e retorna
na quarta-feira de Cinzas (5),
após às 13h30.
CARNAVAL 13

Ritmistas da Escola de Samba Mangueira, do Rio de Janeiro, vão abrir o carnaval e animar os foliões na Avenida do Samba

Sapo e Areião fazem clássico
no domingo, no Azeredo
Odirley Pereira

Bolas aéreas podem decidir o clássico
A penúltima rodada da Copa
Regional, categorial Amador, vai
movimentar diversos campos de
futebol de Pindamonhangaba no
domingo (2), às 10 horas. O destaque é o confronto entre Sapopemba
e Areião, no Azeredo. O time de Vi-

cente deve ter o retorno do lateral
Jê e do meia-atacante Chupa-Cabra; Goga poderá estrear o meia
atacante Alessandro Brasil – que já
passou por Corinthians, Fluminense e Porto (Portugal).
ESPORTES 14

Rebanhão leva atividades
religiosas para 7 mil pessoas
Cerca de 7 mil pessoas devem
participar do Rebanhão 2014,
no Centro Esportivo João Carlos de Oliveira ‘João do Pulo’,

em Pindamonhangaba, e Centro Esportivo José Ely Miranda
‘Zito’, em Moreira César.

CLUBES TERÃO
PROGRAMAÇÃO
ESPECIAL

TRIO ELÉTRICO
NOS BAIRROS
DA CIDADE

CARNAVAL 11

CARNAVAL 13

PÁGINA 5

PREVISÃO DO TEMPO NO CARNAVAL
SEXTA

21º
33º
PANCADAS DE
CHUVA À TARDE

SÁBADO

21º
30º
PANCADAS DE
CHUVA À TARDE

DOMINGO

20º
29º
PANCADAS
DE CHUVA

SEGUNDA

20º
31º
PANCADAS DE
CHUVA À TARDE

TERÇA

21º
31º
PANCADAS DE
CHUVA À TARDE
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Lá vou eu...

Quatro ou cinco dias de
folia no carnaval

P

indamonhangaba está no clima do carnaval. A festa mais popular e democrática do país já começou. Em todos os
cantos da cidade, há atividades. Opção é o que
não falta. Tem até Grito Rock e Rebanhão para
quem não gosta da folia.
Sendo fã ou não, fato é que esta é a época
mais festiva do ano. Talvez até mais que a semana entre Natal e Ano Novo, porque o espirito é
outro. Parece que é a fase onde todos tentam se
esquecer dos problemas e, apenas, se divertir.
Aos desavisados, vale a precaução. São quatro dias de folia, isso excluindo hoje, a sextafeira (28). Pode-se, assim, considerar 4,5 dias.
O problema é que, em muitos casos, ‘noite vira
dia e tudo pode acontecer’. Você, leitor não é
nenhum gato. Ou seja, não tem sete vidas. Só
tem dois pulmões, um cérebro – que necessita de descanso e hidratação, e principalmente,
apenas um fígado, mas ainda assim acredita
que tem um super coração. Portanto, manere.
Divirta-se, mas com moderação. Isso não vale
apenas aos que ingerem bebida alcoólica, mas
também para os que simplesmente dançam,
sem tomar uma gotinha de álcool. Isso porque,
mesmo sem a ingestão de álcool, o corpo precisa de hidratação. Desse modo, beba bastante
água. Naturalmente, o corpo humano já precisa
dela; no calor, mais ainda; para quem vai ficar
dançando, correndo, pulando; muito mais.
Como, em todos os anos, além da hidratação, vale a ressalva para os que estiverem com
hormônios à flor da pele, para que se previnam.
Todos os anos a Prefeitura distribui preservativos e, em 2014, não será diferente. Há produtos
para todos. Com tanta gente expondo o corpo e
vulnerável, a chance de uma doença transmissível sexualmente aumenta. Há ainda a questão
de gravidez.
A dica desta Tribuna a você leitor é que: curta o carnaval, mas sem estripulias. A festa é de
todos. São vários dias. Não se ‘arrebente’ na
primeira madrugada. Encontre-se com amigos
e familiares, vista sua fantasia e Caia na Folia.
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Grito Rock termina hoje na Arteduvale
Hoje (28), as atrações de encerramento do Grito Rock acontecem
na Estação Arteduvale, na rua Barão Homem de Mello, 149, centro,
a partir das 18 horas. O público
terá o privilégio de conferir Jan
Moreira, 15 Meses, Acting Alone,
Infraaudio, Violência Gratuita, Dj
Célio Lopes, Gabriela Moraes, Circuito de arte urbana com exposição
de boom box e telas grafitadas e o
mutirão de grafite Collors Brasil.
Também integra a programação
de hoje a exposição de artes visuais, artes haitianas, fotos, zines,
artesanato, roupas customizadas,
feirinha cultural, gastronômica e
as campanhas cobertura colaborativa, ‘quanto vale o role?’ e grita
gurizada.
Yuri Ribeiro marcou presença
no Grito Rock e afirma que gostou bastante e acha ótimo Pindamonhangaba sediar o evento pela
primeira vez, porque os artistas da
cidade podem mostrar o talento
não só para a região como para o
mundo.
A produtora do Grito Rock,
Andréa Batista, pindense, conta
que o Coletivo Mixgenação é a
base e apoio para outros gritos

Marcos Vinício Cuba

que acontecerão no Vale do Paraíba e convida a população para
prestigiar o evento. “É colaborativo. Começou com as reuniões
abertas e acaba se desdobrando
em outras ações. É potencializador da produção local e circulação de artistas. Agradeço todos
os apoiadores que contribuíram
com a organização”.

Combate
à dengue

Coro da Osesp é sucesso
A apresentação do Coro da Osesp, realizada no Santuário Mariano Diocesano – Paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso (Igreja
Matriz), na quarta-feira (26), foi um grande sucesso. O público lotou a igreja para prestigiar a apresentação do Coro, regido por Naomi
Munakata. Essa foi mais uma iniciativa da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo e
Departamento de Cultura.

Os moradores dos bairros Jardim
Carlota, Ipê I, centro e Araretama
receberão os profissionais que atuam no combate à dengue neste final
de semana. A equipe vai percorrer as
ruas destes bairros no sábado (1º/3)
e domingo (2) e conta com a cooperação dos moradores para que possam
fazer os bloqueios e nebulizações, caso
haja necessidade. O bloqueio é feito
quando há casos confirmados e a equipe vai à região da casa do paciente e
faz esta ação a 200 metros do raio do
local onde mora a pessoa infectada. A
nebulização é a aplicação de inseticida
no interior das residências.
Para evitar os casos de dengue,
é necessário que cada cidadão elimine água em vasos de plantas,
verifique o quintal, troque sempre
a água dos animais, dentre outros
cuidados.

André Nascimento

Curso de
prevenção ao
uso de drogas

Secretaria de Esportes promove “Folia nas Piscinas”
Marcos Vinício Cuba

Fundação dr. João romeiro

O Festival de Verão foi
sucesso de público e os
moradores solicitaram que
a atividade fosse ampliada. A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Esportes
e Lazer, vai oferecer uma
grande brincadeira aos
munícipes. O público poderá mergulhar nas piscinas dos centros esportivos
João Carlos de Oliveira,
“João do Pulo”, e José Ely
Miranda, “Zito”, no sábado (1º/3) e no domingo (2)

será a vez dos moradores
do Araretama e Cidade
Nova se divertirem.
A Secretaria de Esportes
e Lazer convida toda a população para participar do “Folia nas Piscinas”, que será realizado das 8h30 às 12h30 e
das 13h30 às 17 horas. É preciso ir ao locais com trajes de
banho, tais como: biquínis,
maiôs ou sungas.
A Prefeitura de Pindamonhangaba recomenda
a todos os interessados em
participar do projeto que

passem protetor solar pelo
menos 30 minutos antes
de se dirigir aos locais,
para evitar problemas de
saúde. As atividades serão
desenvolvidas com o apoio
de salva-vidas e monitores.
Os menores de 18 anos
deverão estar acompanhados pelos responsáveis,
pois este adulto deverá
assinar a autorização. Já
os menores de 7 anos somente poderão entrar nas
piscinas com os pais ou
responsáveis.

EXPEdiENtE

Paulo Adriano dos Santos foi
conferir o Grito Rock e diz que
achou muito legal, porque envolve muitas culturas e é uma opção
a mais durante o período de carnaval. Ele parabenizou a organização e afirma que é interessante
para compartilhar conhecimentos.
O evento tem o apoio da Prefeitura
de Pindamonhangaba.

A Apamex – Associação Pindamonhangaba de Amor Exigente – realiza, a partir do dia 6 de março o curso
gratuito “Prevenção e Qualidade deVida”, de 30 horas/aula. O curso será
todas as quintas-feiras, das 19h30 às
21h30, para professores, pais, jovens,
familiares de crianças e adolescentes,
líderes religiosos, profissionais de
saúde, agentes comunitários e comunidade em geral. As aulas seguem até
o dia 5 de junho e serão na EE Dr. Alfredo Pujol. Será fornecido material
didático e certificado para os participantes, com mais de 75% de frequência. O foco do curso é a prevenção ao
uso de álcool e outras drogas.
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CIDADE
Farmácia muda
horário de
atendimento
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A farmácia que está instalada no Centro de Especialidades Médicas passará a funcionar de segunda
a sexta-feira, das 7h30 às
17h30, a partir de sábado
(1º/3). A Secretaria de Saúde e Assistência Social fez
estudos para avaliar os horários de atendimentos dos
serviços prestados. Segundo a secretária da pasta, o
local funcionará de acordo
com o horário das unidades

básicas de saúde.
A Secretaria de Saúde e
Assistência Social fez uma
otimização de recursos humanos e ﬁnanceiros. Assim,
ao fazer levantamento do
número de pessoas que buscavam o serviço aos ﬁnais
de semana e feriados, identiﬁcou uma demanda baixa,
motivando a readequação
do horário de atendimento.
Durante os feriados, a
farmácia ﬁcará fechada,
pois ela é para atender a
população que passa pelas

unidades e postos de saúde, locais que suspendem
o atendimento aos ﬁnais
de semana e datas festivas, com isto, não há motivos de plantão.
De acordo com as informações da Secretaria
de Saúde, os indivíduos
que procurarem o Pronto
Socorro ou o PA de Moreira César aos feriados e ﬁnais de semana receberão
as doses necessárias, até a
data de retorno do atendimento da farmácia.

Marcos Vinício Cuba

Farmácia passará a funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30

IPTU 2014 ON-LINE
As pessoas que não receberem o
carnê do IPTU 2014 – Imposto Predial Territorial e Urbano – de Pindamonhangaba – pelos Correios,
devido à greve dos funcionários da
instituição, podem obter a 2ª via do

boleto pela internet.
No site da Prefeitura www.
pindamonhangaba.sp.gov.br há um
link chamado IPTU 2014. Basta clicar
no botão e digitar a sigla do imóvel e
o CPF/CNPJ do proprietário.

Serviço de manutenção abrange
todos os bairros da cidade
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba
realiza,
ininterruptamente,
os
serviços de manutenção
em todos os bairros da cidade, como limpeza, capina e roçada de vegetação,
varrição, troca de tampa
de boca de lobo, retirada
de entulho e manutenção
das estradas rurais. Na
semana entre os dias 20 e
26 de fevereiro, esses serviços foram realizados em
diversos locais.
A capina e a limpeza
de guias e calçadas foram
realizadas no Yassuda e
Vitória Park. A capina foi
feita no ﬁnal da avenida
Nicanor Ramos Nogueira,
ruas José Inácio e José Alves Paloma, todas no Araretama.
A equipe de limpeza e
remoção de mato esteve
no Complexo Esportivo
do Cidade Nova e no Parque das Palmeiras. Também foi feita a limpeza na
praça do Vila Rica, na rua
Itália Bucco (Socorro), na
praça da Estação (centro),
na praça do Ouro Verde,
no pátio ao lado do PAT
(centro).
A varrição foi feita nas
ruas e praças do Arareta-

Divulgação

Limpeza da praça e academia ao ar livre no Ouro Verde
ma e no Lago Azul. A roçada e a limpeza de áreas
verdes foi realizada ao
lado da Prefeitura (Alto
Cardoso), trevo da avenida Antonio Pinheiro
Júnior, trevo da avenida
Nossa Senhora do Bom
Sucesso e praça Joaquim
Machado de Andrade. Foi
feita roçada, ainda, no
canteiro central da Amador Bueno da Veiga, áreas
verdes do CDHU e Arco
-íris, praça do Vila Rica,
praça e quadra do Loteamento São Judas, quadra
e parquinho na Vila Prado e Praça São Francisco,

praça do Ouro Verde, praça São Francisco, em área
verde do residencial Yassuda, na Vila Suíça, área
verde do Campos Maia
e Maria Áurea e ruas do
Alto Cardoso.
A equipe de retirada de
entulho esteve atuando
no Maricá, Beta, Goiabal,
Vila Rica, Parque das Nações, Estrela e loteamento
São Judas Tadeu.
Já a equipe de manutenção de estradas rurais
realizou capina na estrada
Marçon, serviço de máquina na área verde do
loteamento Palmeiras e

fechamento com cerca na
alça de acesso ao bairro
das Campinas.
Pega Tudo
Nesta semana, a equipe do Pega Tudo realizou
capina, varrição, limpeza
geral e recolhimento de
entulho no Maria Áurea,
Abílio Flores e Alto Cardoso, somando 60 viagens
de caminhão para a retirada do material.
Na semana após o carnaval, o Pega Tudo estará
com equipe reforçada nos
bairros Jardim Imperial,
Ouro Verde e Jardim Cristina.

Secretaria
de Saúde
apresenta
plano
plurianual
ao Comus
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Foi realizado na manhã de terça-feira (25),
um encontro no auditório da Prefeitura com
representantes do Comus - Conselho Municipal de Saúde - para apresentação do Plano
Plurianual da Saúde (2014-2017), com o objetivo de mostrar critérios e metas para os próximos quatro anos.
Durante o encontro, foram apresentados dados estatísticos do município e discutidos planos
de regularização e controle de saúde, Upas - com
projeto de implantação no Araretama, Moreira
César e Cidade Nova, sobre atenção básica em
saúde, rede de atenção às urgências e emergências, dentre outros serviços.
O presidente do Comus, José Fernandes,
agradeceu a presença dos participantes e dos
proﬁssionais da Secretaria de Saúde e disse que
gostou da apresentação, que foi clara e permitirá aos representantes do conselho analisar os
pontos discutidos para fazerem a votação com
consciência, porque é ideal que o plano satisfaça a população e cumpra as leis 8.080 e a
8.142/90 do controle social.
A secretária da pasta informa que a Secretaria elaborou o plano e pensou em compartilhar ainda mais as informações, apresentando
a parte conceitual, o que é o plano, de que forma será trabalhado e a política de saúde que
está institucionalizada. A segunda parte foi a
aprovação dentro do conselho, realizada na
quarta-feira (26), no Centro de Especialidades Médicas.
Ela destaca que as principais metas do plano são, por exemplo, o fortalecimento da saúde
como um todo, aumentar a cobertura de estratégia da família, redimensionamento do Centro
de Especialidades Médicas, fortalecimento da
urgência e emergência, criação de um Pronto Socorro Infantil, readequação de serviço, implantação de três unidades de pronto atendimento e a
efetivação de um Samu.
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Professor Osvaldo participa Vereador Ricardo Piorino Roderley Miotto
da assinatura da doação do visita Araretama e ouve convida população
terreno da Escola do SESI reclamações dos moradores para o Rebanhão 2014
O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) participou nesta
quarta-feira, dia 26, no
Gabinete do Prefeito, da
assinatura para a doação
do terreno da Escola do
SESI e implantação do
PAF - Programa Atleta
do Futuro, em Pindamonhangaba.
O vereador Professor
Osvaldo ressaltou a importância de se ter uma
obra tão relevante para a
população de nossa cidade,
já que esta foi uma luta que
se iniciou já nos primeiros
meses de seu mandato. Na
solenidade estiveram presentes o Prefeito Vito Ar-

dito, o Presidente do SESI,
Paulo Skaf, a Diretora
Regional do SESI, Roberta
Borrego de Oliveira, além
de autoridades da cidade e
da região.
“Essa foi nossa luta,
desde o início do meu mandato em 2013 e hoje podemos comemorar mais uma
vitória para a população
de nossa cidade, pois com
a implantação da Escola
do SESI, a cidade ganhará e muito, em diversas
atividades esportivas, em
cursos administrados pelo
SESI e ampla programação
de lazer e cultura”, destacou o vereador Professor
Osvaldo.
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Água empoçada, lixão na estrada do

mombaça e problemas no acesso ao bairro
são as principais solicitações da comunidade
Fotos: AssessoriA

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador
Ricardo Piorino (PDT) esteve
na quarta-feira, dia 19, no
bairro Araretama e a convite
de diversos moradores do
bairro tomou conhecimento
de alguns problemas que estão
afetando o bairro.
Entre as solicitações da
comunidade está a retirada
do lixo acumulado na Estrada
Municipal do Mombaça. “O
local se transformou num lixão a céu aberto. Diante desse
fato, apresentei um requerimento ao Secretário de Obras
para providenciar a retirada do
lixo do local e realizar estudos
com a finalidade de impedir
o acúmulo de resíduos na
região”, afirmou o vereador.
“O local virou um verdadeiro
depósito de lixo, colocando
em risco a saúde das pessoas
que residem próximo dali.
Além disso, estão aparecendo animais peçonhentos, tais
como: cobras, ratos, baratas,
etc”, explica o vereador.
Outro pedido da comunidade diz respeito à avenida
Benedito Pires César. Nesta
via pública, altura do nº 220,
em frente a um Depósito de

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador ricardo piorino

Gás, existe empoçamento de
água, causando mau cheiro
e até mesmo a possibilidade
de criadouro de mosquitos da
dengue. Ainda nesta avenida,
os moradores estão solicitando melhorias no trecho de
acesso, pois o local está muito
perigoso, principalmente para
quem faz “caminhada” na região. “Essas duas solicitações
foram objetos de requerimentos que já apresentei e que
deverão ser encaminhados ao
Secretário de Obras da cidade,
visando solucionar os problemas o mais rápido possível”,
concluiu o vereador Ricardo
Piorino.

coMunidade

quer o fiM do lixão no bairro

Dr. Marcos Aurélio
continua luta por mais
Farmácias Populares
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador dr. Marcos aurélio

O vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR), integrante da
Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, preocupado
com o acesso à Farmácia
Popular, instalada somente no
bairro do Crispim, solicitou a
implantação de mais três Farmácias Populares nas regiões
do Araretama, Moreira César
e Zona Leste.
Segundo o parlamentar,
com mais Farmácias Populares em Pindamonhangaba,
será facilitado o acesso da
mesma para todos os munícipes, pois somente com a
farmácia instalada no Crispim, não está sendo beneficiada toda a população, e
isso acaba levando as pessoas
a comprarem medicamentos
mais caros. “É preciso corrigir
esse problema, fazendo mais

Farmácias Populares em locais que serão de fácil acesso
a todos, como nas regiões
do Araretama, Zona Leste e
Moreira César”, considera o
vereador.
“Precisamos informar aos
cidadãos sobre a existência
da farmácia. Médicos, funcionários e órgãos da área
de saúde de caráter público
devem avisar seus pacientes”,
enfatiza o parlamentar. Em
requerimento, o Dr. Marcos
Aurélio solicitou junto aos
órgãos competentes da Prefeitura, para que sejam tomadas providências cabíveis
para resolver este problema
e dar mais saúde e qualidade
de vida a nossa população.
“Quando o assunto é saúde,
sempre temos que agir com
prioridade”, destaca o vereador Dr. Marcos Aurélio.

se apresentarem. O Padre Paulo
será o celebrante da missa do
dia. O último dia do Rebanhão
de Moreira César contará com
os Pregadores Paulinho e Jorjão
(de Taubaté), cabendo ao Padre
Gonçalves a celebração da missa final. Para o retiro de Moreira
César, a população contará com
ônibus grátis durante os três
dias, saindo do Taipas e do Padre
Rodolfo para o Zito, sempre às
14h e 16h, com retorno para os
mesmos bairros às 22h30.
“Convido a todos para
prestigiar mais uma edição
do nosso tradicional retiro
de Carnaval, o Rebanhão. O
evento acontecerá no Zito e no
João do Pulo, com excelentes
pregadores trazendo um pouco
da palavra de Deus para os presentes. Em 2013, recebemos
mais de 10 mil pessoas durante
o retiro e, neste ano, esperamos
aumentar esse número”, afirmou Roderley Miotto.
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

V e r e a d o r r o d e r l e y M i o tt o

Fale com o vereador:

Vereador professor osValdo e o presidente do sesi paulo skaf, durante a solenidade
de assinatura da doação do terreno para iMplantação do sesi eM p indaMonhangaba

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

Durante os dias da folia de
Momo, a comunidade católica
de Pindamonhangaba terá a opção do Rebanhão, tradicional retiro de Carnaval, que acontecerá
na cidade e, também, no Distrito
de Moreira César. Com entrada
gratuita, os dois eventos terão
início às 15h, no João do Pulo
e no Zito. O vereador Roderley
Miotto (PSDB) aproveita para
convidar a população para comparecer e prestigiar o evento.
Em Pindamonhangaba, o
Rebanhão acontecerá no Ginásio João do Pulo, entre os
dias 1º e 4 de março. A missa
de abertura será no dia 1º, às
20h, celebrada pelo Padre Vitor
Hugo. A atração do dia 2 será
o Pregador Pitter, da Canção
Nova, enquanto a missa do dia
será celebrada pelo Padre Celso.
O pregador Jorjão, de Taubaté,
estará no Rebanhão de Pinda na
segunda-feira, 3 de março e Frei
Diego conduzirá a missa deste
dia. Para encerrar o evento,
no dia 4, estão confirmados o
Pregador Vitor Hugo, da Missão
Tropa Resgate e o Padre Sílvio,
do Salesianos de São José dos
Campos, celebrante da missa
de encerramento.
A edição de Moreira César
do Rebanhão 2014 será no Centro Esportivo Zito. No primeiro
dia do retiro, 2 de março, haverá
pregação com João Batista
e José Luís, além da missa,
celebrada pelo Padre Alberto,
diretor espiritual da Renovação
Carismática Católica – RCC; Na
segunda-feira, dia 3, é a vez dos
pregadores Claudinei e Tininho

Água

trecho de
a r a r e ta M a

eMpoçada preocupa os

Moradores do

a r a r e ta M a

acesso ao bairro do
precisa ser Melhorado

Martim Cesar solicita
lombadas na avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso
O vereador Martim Cesar
(DEM) solicitou ao prefeito
Vito Ardito, para que seja feito
estudos visando a confecção
de lombadas nas proximidades do acesso entre a rua Rodrigo Lobato, avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso e
a rua Capitão Vitório Basso,
no sentido centro - bairro e
bairro - centro, afim de reduzir
a velocidade dos veículos que
trafegam pelo local. “Os veículos que vem na rua Rodrigo
Lobato, estão encontrando
dificuldade para realizar a
conversão sentido centro,
devido ao fluxo de veículos
na avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, colocando em
risco a sua própria segurança
e a segurança de pedestres e
ciclistas, que transitam pelo
local”, comenta Martim.
Transferência do pátio
de manobra dos trens
O vereador Martim Cesar, solicita a Prefeitura e a
MRS – Logística,
concessionária do
transporte ferroviário de cargas,
que sejam realizados estudos visando a transferência
do pátio de manobra dos trens,
da região central
da cidade, para o
pátio de manobras
existente atrás da
Fazenda Coruputuba, que hoje se

encontra desativado, promovendo assim a segurança e
melhoria no fluxo de veículos
e pedestres que trafegam pelo
local no sentido centro – bairro
e vice –versa.
Proteções traseiras
para pontos de ônibus
O vereador Martim Cesar
pede a Prefeitura e a empresa
Pássaro Marrom, que sejam
disponibilizadas proteções traseiras nos pontos de ônibus do
centro da cidade, como ocorre
nas paradas da rua Rubião Junior. “Com isso, os passageiros
que aguardam os ônibus ficariam mais protegidos quando,
por exemplo, caem chuvas na
diagonal”, explica Martim.
“Além do mais a empresa Pássaro Marrom poderia utilizar para
venda de espaço publicitário ou
mesmo para publicidade institucional, como painéis de aviso
para a população, entre outros”,
sugere o vereador.
AssessoriA

de

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
6ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 07 de março de 2014,
sexta-feira, às 8 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 109/2013, do Vereador Roderley Miotto, que “Autoriza o Poder Executivo instituir em todas as escolas da rede municipal
e privada de ensino atividades pedagógicas com o objetivo de transmitir
aos alunos informações sobre as consequências do uso de drogas lícitas
e ilícitas”.
II. Projeto de Lei n° 139/2013, do Vereador Professor Osvaldo Macedo
Negrão, que “Dispõe sobre o plantio de uma muda de árvore na compra
de automóvel novo no município de Pindamonhangaba”.
III. Projeto de Lei n° 17/2014, do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo a conceder isenção de impostos e taxas incidentes sobre
as obras inerentes ao Programa Minha Casa Minha Vida no Município
de Pindamonhangaba”.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2014.

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

01/14

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que se acha aberto
Pregão Presencial nº 01/14 com encerramento dia 18/04/14, às 10h, para a
execução de serviços de tratamento de piso de granilite, em área de 2.080 m2,
facultada visita técnica ao local de realização dos serviços, às próprias expensas
dos interessados. Maiores informações pelo telefone 12-3644.2250 ou na Câmara,
na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h30
às 11h30 e das 14h00 às 17h00, inexistindo custo para retirada na Câmara. O
edital também estará disponível pelo site www.camarapinda.sp.gov.br, sem ônus.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

V ereador M artiM c esar

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

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

de

ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

A s s i s t e n t e s d e i m p r e n s A p A r lA m e n tA r :
luiz CArlos pinto (mtb 32.783)
robson luís monteiro (mtb 18.021)

www.camarapinda.sp.gov.br
telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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CIDADE
BNDES faz avaliação positiva das
ações da Cocepelco na Nobrecel
O BNDES - Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social enviou uma equipe da área de linha de crédito
para avaliar os equipamentos e
os serviços executados na antiga Nobrecel, na segunda (24) e
terça-feira (25). De acordo com
informações dos representantes
do BNDES, as áreas da fábrica
que receberam serviços de manutenção da Cocepelco – Cooperativa de Trabalho em Celulose e Papel Coruputuba – estão
em perfeito estado e aptas a iniciar a produção.
Os técnicos do BNDES, Luis
Deomir Campos e Adalberto
Kasa, foram acompanhados
pelo coordenador de produção
da Cocepelco, Nelson Cabral,
que explicou, em detalhes, todas
as atividades da Cooperativa na
indústria, desde o dia 13 de dezembro de 2013 – quando houve a autorização judicial para
serviços de manutenção.
A visita da equipe de linha
de crédito reforça a capacidade
de gestão da Cooperativa – que
tem dois processos em fase ﬁnal de liberação do BNDES. A
intenção é utilizar ﬁnanciamento do Banco para modernizar e

Banco de imagens BNDES

expandir o parque fabril, o que
vai aumentar a capacidade de
produção e elevar de 250 para
cerca de 600 os empregos diretos e passar de 900 para mais de
2000 os indiretos.

Mapeamento
Digital
Os representantes da linha
de crédito do Banco também
fotografaram e captaram imagens dos diversos setores da
indústria. Com um GPS – Geo
-posicionamento Global – eles
marcaram vários pontos, fotografaram e enviaram simultaneamente à rede de dados da instituição – que pode ser acessada
de São Paulo, Rio de Janeiro ou
Brasília-DF. O geo-posicionamento é uma das maneiras de
mensurar a área produtiva da
fábrica e agregar valor à indústria.
As imagens captadas também foram entregues ao setor
de engenharia de implantação
de projetos da Cocepelco, que
vai armazenar o material no
acervo digital da empresa.

Técnicos do BNDES fazem inspeção nas dependências da fábrica Nobrecel

PRODUÇÃO DE PAPEL
A expectativa é que assinatura do contrato de
arrendamento em favor da Cocepelco ocorra no
mês de abril. Atualmente há apenas um processo

que precisa ser liberado no Tribunal de Justiça
para que a Cooperativa inicie a produção de
papel.

Ordenação de Frei Diego Bastos acontece sábado

ANA CAMILA CAMPOS
***
Quase seis meses após
ser ordenado Diácono, em
setembro de 2013, o Frei
Diego Martins Bastos,
membro da Congregação
dos Irmãos dos Pobres de
São Francisco, será ordenado Padre às 9 horas da
manhã de sábado (1º), no
Lar São Judas Tadeu.
A celebração será presidida pelo Bispo Dom
Carmo João Rhoden e
contará com a presença do
Superior Geral da Família
Religiosa Irmãos Pobres
de São Francisco, Frei
Mark Gastel, dos Estados
Unidos.

Frei Diego falou sobre a expectativa durante
essa semana em seu perﬁl em uma rede social.
“Estou experimentando
a graça de Deus nesta semana. Tudo tão repleto
de Sua presença, não tenho resistido à Sua doce
presença, Senhor. Posso
Te sentir e a Tua ﬁdelidade ascende meu coração”,
declarou.
Em entrevista ao jornal Tribuna do Norte pela
ocasião de seu diaconato,
Frei Diego comentou sobre sua vocação em ser
Padre.
A idéia nasceu quando tinha entre 5 e 6 anos,

Frei Diego se tornará padre

Odirley Pereira

mas, consolidou-se na
época em que ele tinha
cerca de 11 anos. Na época, ele fazia curso de datilograﬁa no Salesianos,
e começou a observar um
grupo de seminaristas em
suas tarefas.
Em 22 de maio de
2004, Diego participou
de uma missa na comunidade São Lourenço, no
Mombaça. Na ocasião,
o então diácono Álvaro
Mantovani, mais conhecido como Tequinho, realizou a celebração e, no ﬁnal
dela, ele atravessou a multidão e veio até o jovem,
questionando Diego se ele
já havia pensado em ser
padre. Quando a resposta
foi aﬁrmativa, Mantovani
presenteou o rapaz com
um terço.
“Eu já tinha 15 anos e
aquilo foi o sinal que eu
precisava para entender
que aquilo era realmente
o que eu queria. Eu optei
por Deus, optei por aquilo
que eu chamo de ‘a melhor parte’.”
Frei Diego conta que
sente que a oportunidade
chegou em boa hora e que
é o momento certo. Hoje
ele está com 28 anos e realizando seu sonho. “Sinto
que eu busquei isso e não
me arrependo em nenhum
instante. Eu brinco que eu
não serviria para nada se
não fosse isso. Eu não sei
o que seria de mim se um
dia eu tivesse que acordar e não fazer uma oração para alguém. Eu não
ia conseguir viver assim”,
conta.

Cerca de 7 mil pessoas irão
participar do Rebanhão
A Renovação Carismática Católica em Pindamonhangaba realiza
de sábado (1º/3) a terça-feira (4) o
Retiro de Carnaval Rebanhão 2014,
no Centro Esportivo João Carlos de
Oliveira ‘João do Pulo’ com o tema:
“Reunidos num só corpo pela força
da Cruz” (Efésios 2,16).
Em Pindamonhangaba, a abertura
acontece no sábado com missa celebrada pelo Padre Vitor Hugo, às 20

horas, no “João do Pulo”.
No domingo (2), pregação com
Pitter - Canção Nova e missa com
Padre Celso; na segunda-feira (3),
pregação com Jorjão, de Taubaté,
e missa com Padre Frei Diego; na
terça-feira (4), pregação com Vitor
Hugo, Missão Tropa de Resgate e
missa com Pe. Silvio César - Salesianos/São José. A entrada é
franca.

MOREIRA CÉSAR TAMBÉM TERÁ EVENTO
A comunidade de Moreira César
também terá sua edição do Rebanhão.
Uma programação foi preparada especialmente para os ﬁeis que querem
ﬁcar mais perto de Deus. Com o tema
“reunidos num só corpo pela força da
Cruz” o evento vai de 2 a 4 de fevereiro e será sediado no Centro esportivo
José Ely Miranda “Zito”.
Todos os dias a programação
terá início a partir das 15 horas. No

domingo (2), a pregação é por conta
de João Batista e José Luís e a missa
será presidida pelo Padre Alberto,
diretor espiritual da RCC. Na segunda-feira (3), a pregação será com
Claudinei e Tininho, seguida de missa
presidida pelo Padre Paulo. O último
dia, terça-feira (4), terá como pregadores Paulinho e Jorjão e o celebrante da missa será o Padre Gonçalves. A
entrada é franca.
Akim/AgoraVale

Comunidade católica vai participar das atividades do Rebanhão
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polícia

Polícia identifica autor de crime
e devolve carro à vítima

A Polícia Civil identificou um dos autores do roubo de veículo no bairro Bela Vista,
ocorrido no dia 11 de janeiro. O autor foi preso e o veículo devolvido para a vítima.

Relembre o caso:
Um homem de 60 anos
teve seu veículo e um apa-

relho celular levados na
tarde de sábado (11 de janeiro). JL estacionou seu

“Space Fox” na rua Marcos
Damas Caldeira, no bairro
Jd. Bela Vista, quando foi

nove pessoas são presas
com armas e drogas
Nove pessoas foram
presas na madrugada de
sexta-feira (21), no bairro
Pasin, em Moreira César.
A PM foi informada
sobre a realização de uma
festa no bairro, onde estaria um foragido da justiça,
conhecido como “Madruga”
Os policiais foram até o
local e, quando chegaram,
foram recebidos com tiros. Quatro homens, uma
mulher e quatro adolescentes, foram detidos e
levados para o DP. Três

envolvidos na ação conseguiram fugir por um matagal.
Com os capturados
estavam uma espingarda calibre 12, com duas
munições intactas e três
utilizadas; dois revólveres calibre 38, com seis
munições intactas e onze,
que foram utilizadas nos
disparos contra a PM. Durante revista na residência
onde acontecia a festa, os
policiais acharam uma
dinamite pronta para ser
detonada, uma balança

de precisão, aproximadamente 200g de crack, 24
pinos de cocaína, produtos para embalar droga e
sete celulares.
Os maiores irão responder por tentativa de
homicídio, tráfico de entorpecente, porte ilegal de
arma e formação de quadrilha. Dois menores foram liberados na presença
dos responsáveis. O GateGrupo de Ações Táticas
Especiais foi acionado
para realizar a detonação
do explosivo apreendido.

abordado por dois indivíduos que estavam a pé. Um
deles estava armado com

cias e, armados, ameaçaram os proprietários.
Na primeira, os moradores LMFA de 40 anos e
FCBFA de 38 anos tiveram
U$$ 2 mil, R$ 22 mil em
dinheiro, joias, dois pentes
de munição e duas pistolas uma calibre 380 e uma

6.35 levados.
Outra residência invadida foi a de DDC de 74 anos,
de onde também foram
levadas joias e R$ 18 mil
entre dólares e euros. Ela
foi levada para a casa dos
vizinhos que também estavam sendo alvos da ação,

Uma farmácia localizada no centro da cidade
foi assaltada na noite de
quinta-feira (20).
O representante do estabelecimento, DLC de 23
anos, informou que um
indivíduo entrou no local
com uma meia na cabeça, a fim de não ser reconhecido. A vítima estava
fechando a loja e foi ameaçada pelo rapaz, que estava
armado, e obrigou a retirada do dinheiro dos caixas,
totalizando R$ 220. Após
a ação, o autor fugiu a pé
rumo à linha do trem.

onde permaneceram por
aproximadamente
duas
horas. Ninguém sabe explicar como eles conseguiram
entrar na residência. As vítimas foram presas em um
quarto e tiveram as mãos e
pernas amarradas. A polícia investiga o caso.

PM realiza Operação Carnaval
Com o objetivo de proporcionar uma festa segura
e agradável para todos os
foliões, a PM realiza, durante o feriado prolongado,
a Operação Carnaval. Envolvendo todas as modalidades de patrulhamento,
os policiais estarão nas ruas
para a prevenção de crimes
contra a pessoa e patrimônio. É importante ressaltar
que, durante esse período,
não haverá afastamento de
policiais e as folgas serão
reduzidas, proporcionando
um aumento no número de
policiais nas ruas durante
os festejos.
Algumas dicas são importantes para que o folião
tenha uma excelente festa:

- mantenha sempre a
atenção;
- mantenha seus objetos à frente do corpo;
- fique atento às pessoas que estejam ao seu redor;
- dê uma atenção especial às crianças. Uma boa
alternativa é identificá-los
com etiqueta;
- marque pontos de reencontro caso aja separação no grupo;
- beba de forma consciente;
- não dirija após a ingestão de bebidas alcoólicas;
- não aceite bebidas de
pessoas que você não conhece.

Divulgação

Divulgação

Dono da bicicleta ainda não apareceu.
Ferramentas, acima, foram usadas no furto

Suspeito de furtar
bicicletas é detido
A Guarda Municipal
deteve o autor de furto de bicicleta no Posto
de Saúde da cidade. De
acordo com informação do delegado Vicente
Lagioto, o indivíduo foi
apresentado pela PM no

do disque denúncia PM
0800 555 190 ou do disque
denúncia – 181, além do
serviço Fale Conosco disponibilizado no site: www.
policiamilitar.sp.gov.br.

1º DP autuado em flagrante. A bicicleta furtada foi recuperada e a
vítima pode comparecer
à delegacia para fazer a
retirada. As ferramentas
apreendidas eram utilizadas na ação.

menor é pego com 10
frascos de lança-perfume
Um adolescente foi
pego com vidros de
lança perfume e porções de maconha na
tarde de domingo (23)
em Moreira César.
A PM estava em patrulhamento pelas proximidades do Cisas, em
Moreira César, quando
foi informada de possível ocorrência de tráfico de drogas. Ao abordar JVLG de 17 anos,
em revista, os policiais
encontraram um cigar-

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba

A população pode ajudar a Polícia Militar no
combate à criminalidade
fornecendo informações a
respeito de irregularidades
por meio do telefone 190,

automóvel e o aparelho celular. Os rapazes fugiram
sem deixar pistas.

Farmácia
tem R$ 220
levados

Casas são assaltadas em condomínio
Duas residências localizada no interior de um
condomínio fechado foram assaltadas na noite
de segunda-feira (24). De
acordo com informações
do boletim de ocorrência,
três indivíduos encapuzados invadiram as residên-

uma pistola que foi utilizada para ameaçar a vítima,
que acabou entregando o

Edital de Notificação
Controle SEOB-010/2014
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica a empresa MULTIPLA IMÓVEIS LTDA
S/C, responsável pelo imóvel localizado na
Rua Ulisses Athayde Marcondes, Cadastrado
sob a sigla SO.32.03.03.009.000, para que
tome ciência da Notificação Preliminar nº
52036/2014, lavrado em função de serviço de
movimentação de terra, em desacordo com
artigo 206, devendo apresentar A.R.T. do
profissional responsavel, infringindo assim o
Código de Edificações de Pindamonhangaba,
tendo como prazo para que apresente A.R.T.
dos serviços em 02 (dois) dias úteis a contar
da data desta publicação, sob pena da
lavratura de Auto de Infração e imposição de
multa.
SANDRA NOGUEIRA MATHIAS DIRETORA DO DEPARTAMENTO
DE LICENCIAMENTOS

ro de maconha parcialmente consumido e, na
bicicleta, cinco frascos
de lança-perfume, uma
porção de maconha e
R$ 124. Seguiram até
a residência do rapaz,
onde foram encontrados mais cinco frascos
do lança-perfume e,
em sua cueca, quatro
sementes que aparentavam ser de maconha.
Ele está à disposição da
vara da infância e juventude.

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle SEOB-09/2014
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica a Sra Maria José Claro dos Santos,
responsável pelo imóvel localizado na Rua
Doutor Fontes Junior, nº 333, para que tome
ciência do Termo de Embargo nº 017/2014 e
do Auto de Infração e Imposição de Multa nº
472, em função de obra sendo executada sem
projeto aprovado junto à Prefeitura Municipal,
infringindo assim o Código de Edificações
de Pindamonhangaba, tendo como prazo
para recurso 05 (cinco) dias úteis a contar
da data desta publicação, em atendimento
e conformidade com o artigo 209º da Lei
Complementar nº 9 de 16/12/2008.
SANDRA NOGUEIRA MATHIAS DIRETORA DO DEPARTAMENTO
DE LICENCIAMENTOS
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SOCIAIS
Carnaval - A creche escola Dr. Francisco Lessa Júnior, no Cidade Jardim, realizou, no sábado (22), uma

atividade de carnaval, com oficina de máscaras, desfile de fantasias e baile da folia, com a participação dos
alunos e seus pais.

Fotos: Divulgação

Arquivo pessoal

CoMeMorando aniversário

Muita felicidade para a aniversariante
do dia 6 de março, Ana Guimarães, que
comemora mais um ano de vida recebendo
o carinho das filhas Larah e Lívia, do
namorado José Carlos, demais familiares e
amigos.

Assossoria Paineiras

Arquivo pessoal

tudo de ótiMo - Toda a felicidade para o turismólogo Ramon Munhoz, que comemora aniversário
no dia 5 de março, recebendo o carinho da namorada Camila, o abraço dos pais Renato e Silvia,
dos irmãos Fernanda e Pedro, demais familiares e
amigos. Parabéns!

Parabéns - Tudo de bom para Silvia

Nascimento, que comemorou aniversário no
dia 26 de fevereiro, recebendo o carinho dos
familiares e amigos.

Fernando Noronha/PortalR3

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

FeliCidade

Parabéns para Roberto Correard Júnior, que
completou 21 anos no dia 24 de fevereiro.
Seus familiares e amigos lhe desejam muita
felicidade.

Muita FeliCidade - Tudo de ótimo
para a professora Beth Cursino, que
comemora aniversário no dia 4 de março, recebendo o carinho dos familiares,
amigos, alunos e ex-alunos.

aniversariante - Tudo de bom para a aniversariante do dia 6 de março, Marina Alves. Ele recebe o
abraço dos familiares e amigos.

Akim/agoravale

Arquivo pessoal
Arquivo pessoal

aPagando velinhas - Quem comemora

aniversário no dia 3 de março é o jornalista Rubens Filho, que recebe o abraço dos familiares e
amigos.

Feliz aniversário - Felicidade para o aniversariante do
dia 1º de março, o fotógrafo Fernando Noronha. Ele recebe o
abraço dos familiares e amigos.

FeliCitações - Tudo de bom para a
aniversariante do dia 3 de março, Raquel
Ribeiro. Ela recebe os cumprimentos dos
colegas de trabalho, amigos e familiares.
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Suspense “Sem
Escalas” estreia
em Pinda
D

Liam Neeson tem de capturar o suspeito em pleno voo em “Sem Escalas”

e olho
no cine

Estreia na sexta-feira (28), em Pindamonhangaba, o longa de ação “Sem
Escalas”. O ﬁlme é dirigido por Jaume
Collet-Serra e traz o protagonista Liam
Neeson na pele de um agente que precisa
evitar a morte dos passageiros de um voo
em pleno ar. A estrela Julianne Moore
compõe o elenco.
Durante um voo de Nova York a Londres, o agente Neil Marks recebe uma série de mensagens enigmáticas dizendo

que um passageiro será morto a cada 20
minutos caso US$ 150 milhões não sejam
transferidos para uma conta bancária. Inicialmente Neil não dá atenção à ameaça,
mas quando o primeiro passageiro aparece
morto, ele inicia uma investigação em pleno avião sobre quem possa ser o assassino.
Todos os passageiros têm aparência
suspeita, são vistos olhando para os lados, digitando algo no celular, talvez confabulando com os outros.
Completam o elenco Lupita Nyong’o
(“12 Anos de Escravidão“), Michelle Dockery (“Anna Karenina“), Nate Parker
(“A Negociação“), Scoot McNairy (“Argo“)
e Jon Abrahams (do seriado, “Masters of
the House“).

‘Trapaça’ e ‘Gravidade’ são os
principais concorrentes ao Oscar
Os longas “Trapaça” e
“Gravidade” são os principais concorrentes ao
Oscar 2014, disputando
dez categorias cada um.

A cerimônia de entrega
da 86ª edição acontece
no domingo (2), em Los
Angeles.
O ﬁlme “12 anos de es-

cravidão” aparece em seguida na lista, com nove
indicações, concorrendo
a melhor ﬁlme e melhor
diretor.

Vencedor de três prêmios do Globo de Ouro,
“Trapaça” foi indicado a
todas as categorias principais, como, por exemplo,

por seu elenco: Christian Bale para melhor
ator; Amy Adams para
melhor atriz; Bradley
Cooper para ator coDivulgação

CONHEÇA OS CONCORRENTES ÀS PRINCIPAIS CATEGORIAS DO OSCAR
FILME
“12 anos de escravidão”
“Gravidade”
“Trapaça”
“Capitão Phillips”
“Clube de compras Dallas”
“Ela”
“Nebraska”
“Philomena”
“O lobo de Wall Street”
DIRETOR
Alfonso Cuarón, de “Gravidade”

Martin Scorsese, de “O lobo de
Wall Street”
Steve McQueen, de “12 anos de
escravidão”
Alexander Payne, de “Nebraska”
David O. Russell, de “Trapaça”
ATOR
Christian Bale, de “Trapaça”
Bruce Dern, de “Nebraska”
Leonardo DiCaprio, de “O lobo
de Wall Street”
Chiwetel Ejiofor, de “12 anos de

escravidão”
Matthew McConaughey, de
“Clube de compras Dallas”
Jennifer Lawrence e Amy Adams
em ‘Trapaça’
ATRIZ
Cate Blanchett, de “Blue Jasmine”
Sandra Bullock, de “Gravidade”
Judi Dench, de “Philomena”
Amy Adams, de “Trapaça”
Meryl Streep, de “Álbum de
família”

“Trapaça” concorre ao Oscar de melhor ﬁlme

adjuvante; e Jennifer
Lawrence para atriz coadjuvante.
“Gravidade” recebeu
indicações nas categorias técnicas, como fotograﬁa; edição; edição
de som; mixagem de
som; efeitos visuais; e
design de produção. A
atriz Meryl Streep – com
18 indicações até hoje
–, o diretor e roteirista
Woody Allen – com 24
– e o compositor John
Williams – com 48 – são
os recordistas do Oscar e
aparecem novamente na
disputa pelo prêmio.

Desﬁles das Escolas de Samba começam hoje
Além da folia nas ruas
do Brasil, o carnaval no
nosso país é tradicionalmente conhecido pelos
desﬁles das escolas de
Samba no Anhembi, em
São Paulo, e na Marquês
de Sapucaí, no Rio de Janeiro.
O primeiro dia de desﬁles de São Paulo, que
começa hoje (28), será
aberto com Leandro de
Itaquera e termina com
a Tom Maior. No sábado,
a Pérola Negra abre e a
Acadêmicos do Tatuapé
encerra a noite de desﬁles.
No Rio de Janeiro, as
escolas de samba do Grupo Especial passarão pela
Sapucaí nos dias 2 e 3 de
março. A Vila Isabel, campeã de 2013, será a terceira escola a desﬁlar na
segunda-feira (3) de carnaval. A Unidos da Tijuca,

campeã em 2012 e 2010,
fecha a noite no Sambódromo. No domingo (2)

Divulgação

desﬁlam Beija-Flor, campeã em 2011, e Salgueiro,
vencedor em 2009.

CONFIRA A SEQUÊNCIA DOS DESFILES

SP

RJ

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

Sexta-feira (28/março)

Domingo, (2/março)

23h15 - Leandro de Itaquera
00h25 - Rosas de Ouro
01h35 - X-9 Paulistana
02h45 - Dragões da Real
03h44 - Acadêmicos do Tucuruvi
04h55 - Vai-Vai
06h05 - Tom Maior

21:00
22:05
23:10
00:15
01:20
02:25

Sábado (1º/março)
22h30
23h20
00h30
01h40
02h50
04h00
05h10

-

Pérola Negra
Gaviões da Fiel
Mocidade Alegre
Nenê de Vila Matilde
Águia de Ouro
Império de Casa Verde
Acadêmicos do Tatuapé

Império da Tijuca
Grande Rio
São Clemente
Mangueira
Salgueiro
Beija-Flor

Segunda-feira (3/março)
21:00
22:05
23:10
00:15
01:20
02:25

Mocidade
União da Ilha
Vila Isabel
Imperatriz
Portela
Unidos da Tijuca

O desﬁle no Rio de Janeiro começa no domingo (2), às 21 horas
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caia na
f
olia 2014
Tribuna do Norte

Tudo pronto para a festa
dAnielA GonçAlves
***
Pindamonhangaba está
preparada para receber os
foliões da cidade e região
para os cinco dias do carnaval 2014 “Caia na Folia”.
Para que todos possam
curtir o carnaval com segurança, a Prefeitura de
Pindamonhangaba conta
com uma grande estrutura
para estes dias de evento.
Por dia, 70 seguranças
contratados trabalharão
com apoio da equipe da
Policia Militar, Guarda
Municipal e do Corpo de
Bombeiros, na avenida
nossa senhora do Bom
sucesso e na Praça do
Quartel.
A avenida nossa senhora do Bom sucesso
será transformada em
Avenida do samba e receberá arquibancada de
80 metros com acomodação para 600 pessoas e
um palco de 12 x 8 metros
para os shows. A imprensa também terá o seu espaço na lateral da avenida, para fazer a cobertura
do evento.
Já na Praça do Quartel
foi montada uma área coberta para os foliões com
oito tendas de 10 x 10 metros. o espaço também
terá uma área coberta
para a imprensa.

Maria Fernanda Munhoz

Impedimento
de trânsito

Um grande público está sendo esperado para todos os eventos oficiais do carnaval 2014
Além disto, dois caminhões de som foram
montados na secretaria de obras e serviços,
pelos funcionários da
serralheria e elétrica
e decorados por uma
empresa contratada. o

Afinando a equipe
Os organizadores do
carnaval 2014 “Caia na
Folia” se reuniram nesta
quinta-feira (27) para
os acertos finais para
a realização do evento.

sa (segunda-feira), sendo
cinco na praça são Benedito e cinco em frente à
Prefeitura.
Haverá também ambulância de plantão tanto na Avenida quanto na
Praça.

Na oportunidade, foram
repassadas as estratégias
de ação, sanadas as dúvidas e finalizada a escala
de trabalho de todos os
funcionários.
Maria Fernanda Munhoz

custo total destes caminhões para todos os dias
de evento ficou em r$ 18
mil reais, com a contratação de um som de mais
qualidade, gerando assim economia aos cofres
públicos. estes cami-

nhões acompanharão os
desfiles dos blocos pelas
ruas da cidade.
durante a festa de
Momo, 74 banheiros químicos entre femininos
e masculinos e sete unidades destinadas a por-

tadores de necessidades
especiais, estarão nas
proximidades dos locais
de festa à disposição da
população. Além disto,
dez banheiros estarão nos
trajetos dos blocos Juca
Teles (sábado) e Barbo-

no período entre sexta
e terça-feira, algumas ruas
no entorno da Avenida do
samba serão interditadas,
a partir das 17 horas. os
motoristas devem estar
atentos, pois o desvio acontecerá pelo anel viário.
As vias que serão interditadas no sentido dutraCentro são a avenida José
Humberto Gomes Filho e
a rua vicente Botiglieri.
Já no sentido Centro-dutra, ficam interditadas as
ruas luiza Marcondes de
oliveira e Condessa de vimieiro.
durante a interdição,
estarão liberadas para tráfego as ruas laterais. são
elas: no sentido Centrodutra, a rua são Bento
do sapucaí, e no sentido
dutra-Centro, as ruas vito
Abatepaulo e sua continuação, Fernando Alencar
Pinto. As interdições permanecerão por todo período do carnaval.

Mangueira abre a Folia
de Momo na cidade
AiAndrA Alves MAriAno
***
A bateria de samba estação Primeira de Mangueira, do rio de Janeiro, vai abrir as festividades do
rei Momo em Pindamonhangaba,
na sexta-feira (28).
A agremiação se apresenta no

espaço Folia, a partir das 21 horas,
com entrada franca.
Uma das mais tradicionais escolas de samba do país, a Mangueira
foi fundada em 1932 e já ganhou 18
campeonatos. A escola já teve Cartola como seu compositor.
em Pinda, além dos grandes

sambas enredos campeões, a verde
-e-rosa vai cantar o enredo de 2014,
“A festança brasileira cai no samba
da Mangueira”, da carnavalesca
rosa Magalhães.
Antes da apresentação, a banda
Frente de varanda será a atração, se
apresentando a partir das 18 horas.
divulgação

A reunião foi realizada no auditório da Prefeitura

Cobertura em tempo real
Mais uma vez, a
equipe da Comunicação da Prefeitura estará no carnaval 2014,
realizando a cobertura
do evento e publicando no site oficial as
fotos e as notícias em
tempo real.
Essa é mais uma
opção para quem
quer acompanhar
todos os lances da
programação oficial
do carnaval sem sair

de casa ou pelos dispositivos de internet
móvel.
Para acompanhar
a cobertura em tempo real, basta acessar
o site oficial www.
pindamonhangaba.
sp.gov.br e clicar no
banner do carnaval.
O site exclusivo do
carnaval terá notícias, fotos e informações gerais sobre o
evento.

A bateria da Mangueira iniciará, pelo segundo ano, as comemorações oficiais do carnaval
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carnaval
Estradas terão
operação especial
durante o carnaval
A CCR NovaDutra espera que 525 mil motoristas utilizem a Via Dutra durante o Carnaval.
Desses, 320 mil no trecho
paulista e 205 mil no Rio
de Janeiro.
Para auxiliar o usuário,
a Dutra será monitorada por
mais de 100 viaturas e 500
profissionais, entre agentes
de atendimento, médicos
e enfermeiros e equipes de
emergência,
distribuídos
em 11 Bases Operacionais ao
longo da rodovia.
A concessionária instalou faixas alertando os
motoristas sobre a saída
do Km 118 da pista sentido Rio, que dá acesso à rodovia Floriano Rodrigues
Pinheiro, via de acesso a
Campos do Jordão (SP).
Com o objetivo de orientar os motoristas sobre
um acesso alternativo à
rodovia Oswaldo Cruz,
que liga a Dutra a Ubatu-

ba (SP), a CCR NovaDutra
informará aos motoristas
a possibilidade de utilizar o acesso do Km 112,5,
na pista sentido Rio, que
também dá acesso à rodovia Oswaldo Cruz, além da
saída utilizada do Km 111.
Faixas foram fixadas na
Via Dutra e nas vias municipais.
Os usuários da Via Dutra também contam com o
Disque CCR NovaDutra,
telefone que atende gratuitamente pelo número
0800-0173536, que oferece informações sobre as
condições da estrada, 24
horas por dia. Informações sobre condições da
rodovia também podem
ser obtidas no site da concessionária na Internet.
Já a Ecopistas, concessionária que administra o
corredor Ayrton Senna/
Carvalho Pinto, realiza
nos dias 27 e 28 de feve-

ValE do Paraíba

reiro a terceira edição da
ação Álcool Zero, que tem
como objetivo alertar os
motoristas sobre os riscos
de dirigir após ter consumido bebidas alcoólicas. A expectativa é que a Via receba
123 mil veículos durante o
feriado prolongado.
A ação acontece no
posto de serviços do km
29 da rodovia Ayrton
Senna, sentido interior.
Hoje (28) o atendimento será das 15 às 20 horas. Neste período, um
oficial do policiamento
rodoviário irá explicar
o funcionamento do bafômetro e alertar os motoristas sobre os riscos
que a mistura de álcool
e volante traz à segurança viária. Além disso, o
policial abordará as implicações legais as quais
os condutores sob o efeito
de bebidas alcoólicas estão sujeitos.

A expectativa da Polícia Rodoviária
Estadual é que mais de 293 mil veículos circulem pelas principais rodovias
que cruzam o Vale do Paraíba a partir
desta sexta-feira (28) no feriado prolongado do carnaval.
De acordo com a polícia, o movimento intenso deve ter início na tarde
de sexta-feira (28) e durante todo o
sábado (1º). No retorno, pode ocorre
congestionamento na tarde de terçafeira (4) e durante toda a quarta-feira
(5).
A expectativa da polícia é que mais

de 39 mil veículos circulem na Floriano
Rodrigues Pinheiro (SP-123), acesso a
Campos do Jordão. Em contrapartida,
nas estradas que ligam o Vale ao litoral
Norte são esperados 38,5 mil veículos
na Oswaldo Cruz (SP-125) e mais de 92
mil na rodovia dos Tamoios (SP-99).
A Operação Carnaval, que segue até
quarta-feira (5), prevê o emprego de
mais de 200 policiais, radares móveis
e pelo menos 20 bafômetros, que serão
utilizados principalmente nas rodovias
de saída de praia e nas entradas para
São Luis do Paraitinga .

CCR NovaDutra

Trecho entre Pinda e Taubaté ficará com movimento acima da média

Horários dE Pico
Trecho PauliSTa
• Sexta-feira (28/2), entre 14h e 20h – 8 mil veículos/ hora;
• Sábado (1/3), entre 8h e 14h – 8 mil veículos por hora;
• Terça-feira (4/3), entre 16h e 20h – 7 mil veículos/hora;
• Quarta-feira (5/3), entre 8h e 14h – 10 mil veículos/ hora.
Trecho FluminenSe
• Sexta-feira (28/2), entre 14h e 20h – 5 mil veículos/ hora;
• Sábado (1/3), entre 8h e 14h – 5 mil veículos por hora;
• Terça-feira (4/3), entre 16h e 20h – 6 mil veículos/hora;
• Quarta-feira (5/3), entre 8h e 14h – 6 mil veículos/ hora.

Trecho Vale do Paraíba:
• Km 43 – Canas (SP) – Obras de modernização e alargamento da ponte sobre o Rio Caninhas – tráfego fluindo pela faixa
da esquerda.
Trecho Sul FluminenSe:
• Km 297,2 – Resende (RJ) – Obras de construção de nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, na pista sentido Rio de
Janeiro – tráfego fluindo em mão dupla, com pista reversível para liberação de duas faixas de rolamento no sentido com
maior volume de tráfego, com o sentido contrário fluindo por uma faixa de rolamento.
açõeS - PiSTa reVerSíVel
• Na tarde do dia 4/3 e na manhã de 5/3, a pista expressa no sentido Rio de Janeiro, na região de Guarulhos, entre o km
211 (Bairro de Bonsucesso) e o km 216 (bairro Cumbica), terá o fluxo de tráfego invertido para o sentido São Paulo.
PoSTo eSPecial de aTendimenTo
• Na saída para o feriado, no km 117 da pista sentido Rio de Janeiro, em Taubaté (SP), a CCR NovaDutra implantará um
posto especial com água, área para descanso e banheiros químicos.
dicaS de Segurança
• 60 mil folhetos serão distribuídos para alertar os motoristas com dicas para viagem segura no feriado.

Quem vai viajar deve tomar medidas
importantes para prevenir furtos
AIANDRA AlVES MARIANO
***
Como muitas pessoas aproveitam o feriado
do carnaval para viajar,
o furto a casas vazias
aumenta.
Entretanto,
a maior parte das invasões ocorre devido à
fragilidade de alguns
aspectos de segurança,
que facilitam a ação dos
arrombadores.
De acordo com especialistas do setor, mais
da metade dos arrombamentos ocorre por causa
de portas destrancadas e
janelas desprotegidas. Por
isso, é importante que,
antes de viajar o morador
fique atento a algumas
simples medidas que podem elevar a segurança da
residência contra ação dos
assaltantes.
A velha tática da luz
acesa, por exemplo, funciona à noite; já de dia,
é um sinal de que não há
presença dos proprietários. Pedir a um familiar

estado dos pneus é importante
para viagem segura no feriado
Divulgação

Pessoas devem redobrar a atenção antes de viajar
ou alguém de confiança
para ligar todas as noites
a luz e desligar na manhã
seguinte é uma atitude
que dificulta a percepção
dos marginais.

Outra dica dos especialistas é que a pessoa
não comente em redes
sociais e locais públicos
para onde vai viajar, nem
quando retornará.

outros cuidados:
- Suspenda a entrega de jornais e revistas;
- Deixe itinerário e telefone com parente ou vizinho de confiança;
- Solicite que alguém recolha suas correspondências;
- Instale trancas e fechaduras de segurança adicionais;
- Evite fazer cópias de chaves em chaveiros próximos de sua casa;
- Deixe cortinas e persianas fechadas;
- Comente apenas com vizinhos e pessoas de confiança que irá viajar;
- Desligue a campainha para evitar que pessoas fiquem testan
do para saber se existe alguém em casa;

AIANDRA AlVES MARIANO
***
Um dos itens essenciais para planejamento
de uma viagem é a revisão
do veículo. O estado dos
pneus é importante para
a segurança do motorista
e de sua família. Trafegar
com pneus carecas é perigoso e constitui uma infração de trânsito.
Para ajudar os motoristas a identificar quando
está na hora de trocar o
pneu, existe um indicador
que fica na própria banda
de rodagem, a parte do
pneu que entra em contato
com o solo. É onde está o
“desenho” do pneu, como
os motoristas costumam
chamar. Tecnicamente,
ele é chamado de TWI. É
uma saliência de borracha
com altura de 1,6 mm que
é colocada dentro do sulco
do pneu. Quando o desgaste do pneu atinge esse
indicador, significa que já
está no limite de segurança e é hora de trocá-lo.
Antes de pegar a estra-

Divulgação

revisão antes da viagem evita problemas na estrada
da, o motorista deve checar se o pneu não está próximo da marca de 1,6 mm,
e, se estiver, a troca deve
ser providenciada antes da
viagem. O motorista também não deve se esquecer
do estepe. Ele tem que estar em boas condições e
pronto para o uso no caso
de necessidade de troca.
Os pneus devem ser
calibrados semanalmente
de acordo com a indicação do manual do veículo

e indicações do fabricante.
Antes de viajar, certifiquese sempre que a pressão
dos pneus esteja regulada. Lembre-se que veículo
com a pressão errada tem
seu desempenho comprometido. A baixa pressão
é especialmente nociva,
pois torna a direção pesada, aumenta o consumo
de combustível e o desgaste dos pneus. A pressão dever regulada com os
pneus frios.
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CARNAVAL
Nota Samba, Banda Arena e Intérpretes
do RJ no Carnaval da Ferroviária
O Carnaval da Ferroviária está recheado de
atrações e terá início hoje
(28). A largada para a folia acontece no Deck da
Piscina com a apresentação do grupo Nota Samba,
a partir das 22 horas, com
o melhor do samba, axé
e marchinhas. Ingressos
para homem R$ 10 e mulher R$ 5.
Banda Arena animará
matinê e noite
Para animar os bailes
de carnaval (matinê e noite) a atração especial será
a Banda Arena, que executará uma seleção com os
melhores ritmos do momento em um repertório
voltado para quem gosta
de curtir a folia. A banda
foi a grande atração do
Hawaii e espera repetir o
sucesso.
Intérpretes do
Rio de Janeiro
No sábado (1º/3),
além da Banda Arena, a
atração especial da noite
será a presença do intérprete Nego Martins (Mocidade Independente de
Padre Miguel), que trará
o samba enredo junta-

mente com a bateria da
escola. Na segunda-feira
(3), a participação será
de Luiz Camilo (Estácio
de Sá).
Associados não pagam.
Não sócio pode adquirir
ingresso antecipado por
R$ 20. Na hora do evento,
a noite, o ingresso será R$
30. Mesas também estão à
disposição para venda na
tesouraria do clube.
As matinês acontecem
no domingo (2), segunda
(3) e terça (4) no Ginásio
de Esportes, das 15 às 18
horas. Os ingressos têm
preço único R$ 7 para não
associado.
Piscinas e Saunas
Durante o dia, o parque aquático e o conjunto de saunas funcionarão
normalmente para garantir o lazer aos associados.
As piscinas ﬁcarão abertas das 9 às 18 horas e o
exame médico será realizado todos os dias de carnaval, das 9 às 13 horas.
A sauna funcionará sem
intervalo das 9 às 15 horas. Na quarta-feira de
Cinzas (5), o clube não irá
funcionar.

EDP Bandeirante
tem plantão técnico
para carnaval
A EDP Bandeirante realiza a Operação
Carnaval 2014 para
aumentar a quantidade de equipes e o posicionamento de atendimento em caso de
ocorrências.
A preparação para
a folia começa com a

organização de um plano especial de atendimento, que inclui manutenção preventiva e
melhorias na rede com
foco nos locais que recebem grande volume
de pessoas nessa época
do ano, como desﬁles e
blocos de rua.

Conﬁra algumas dicas importantes que
ajudam a evitar acidentes, além de garantir a energia durante toda a festa:
• Não utilizar os postes da EDP Bandeirante
para ﬁxar ornamentações.
• Observar a existência da rede elétrica e não
tocá-la.
• Não fazer ligações
clandestinas ou “gatos”,
pois aumentam o risco
de acidentes com a rede
elétrica.
• Não instalar nenhum enfeite próximo à
rede elétrica.

trajeto não há travessia
de cabos da rede elétrica que possam causar
acidentes. Caso haja
ﬁação no percurso, avisar a Distribuidora com
antecedência, para o
trabalho de afastamento
de rede.

Integrantes da Banda Arena voltam à Ferroviária depois do sucesso no Baile do Hawaii

Carnaval para 3ª idade
no Recinto São Vito
O Centro de Convivência do Idoso de Moreira
César promove, nesta sexta-feira (28), a partir das
16 horas, um baile de carnaval no Recinto São Vito.
O evento, que tem
apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba, tem
entrada franca para pessoas com idade acima dos
50 anos.
A animação será por
conta da Banda Gold, que
tocará marchinhas antigas
e colocará todos para dançar e se divertir com a folia
de carnaval.
Além de não pagar
ingresso, as pessoas
ainda vão saborear um
lanche, com direito a refrigerante. O Centro de

Divulgação

Evento contará com animação da Banda Gold
Convivência do Idoso de
Moreira César também
contratou um serviço de

carrinho de pipoca, que
ficará à disposição do
público.

• No caso do uso de
trios elétricos em vias
públicas, observar se no

Em caso de incidentes, a Concessionária
solicita que os clientes
comuniquem imediatamente o ocorrido à

Central de Atendimento por meio do 0800
721 0123, com ligação
gratuita e atendimento
24 horas.

Caia na
folia com
a Apae
Para começar
o ano com ânimo
total, a Apae vai
promover a tradicional festa de
carnaval. Será uma
semana inteira de
atividades, desde
o desenvolvimento
da decoração até a
confecção de fantasias para os alunos, que culminará
em uma atividade
festiva na sexta-feira que antecede o
feriado prolongado.
O evento ocorre
hoje (28), em duas
edições, às 10 horas e às 15 horas.

Paineiras oferece atrações de carnaval
Divulgação

• Alguns objetos,
como serpentinas metálicas, se jogados contra
a rede elétrica podem
romper ﬁos e cabos e
causar acidentes.
• Todas as instalações da rede elétrica,
tais como, transformadores e cabos, energizados ou não, constituem
patrimônio da Distribuidora e somente proﬁssionais autorizados
pela Empresa podem
manuseá-los.

• Nunca lançar
artefatos (serpentinas,
confetes, entre outros)
na rede elétrica, sejam
metálicos ou não.

Divulgação

A banda Charles Anjo aquece o carnaval do Paineiras Country Club

O Paineiras Country Club
oferece atividades para comemorar a grande festa da cultura brasileira, o carnaval. Hoje
(28), domingo (2) e terça-feira
(3) haverá atrações de carnaval
para crianças, jovens e adultos
no clube.
Hoje as atividades são voltadas para os jovens e adultos com
a noite de aquecimento com a
banda Charles Anjo 45, a partir
da 21 horas. No domingo e na
terça-feira é a vez da criançada
se divertir, com matinê a partir
das 15 horas. A folia será regada com muita recreação com a
equipe Bday. Também haverá
concurso de melhor fantasia e
do melhor folião.
A entrada é franca para os sócios e os não sócios pagam a taxa
de R$ 15 acima de 12 anos na
noite do aquecimento. Nas matinês os valores são de R$ 10 para
crianças acima de 12 anos e R$ 5
para menores de 12 anos.
Mais informações pelo telefone 3642-8599.
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RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 001/2014 – BOLSA DE ESTUDO
O Prefeito do Município de Pindamonhangaba, Vito Ardito Lerário, no uso de suas atribuições, e de
acordo com a Lei Municipal nº 5.509 , de 28 de fevereiro de 2013 e Decreto 4.947, de 06/03/2013,
Considerando a publicação da renovação de 55 (cinquenta e cinco) Bolsas de Estudo concedida
pelo Edital 02/2013;
Considerando que no processo de renovação foram detectadas 02 (duas ) informações divergentes
enviadas pela Faculdade, com relação ao aproveitamento ;
Considerando que devido a esta divergência, as renovações totalizam o número de 57 (cinquenta
e sete) bolsas;
Considerando que o total de bolsas simultâneas para o exercício de 2014, serão no número de
155 (cento e cinquenta e cinco), nos termos do inc. II do art. 1º da Lei Municipal nº 5.509, de
28/02/2013.
RESOLVE RETIFICAR o Edital nº 001/2014 – Bolsa de Estudos para o ensino superior, na
modalidade de tecnologia, licenciatura e bacharelado, em cursos presenciais e não presenciais
reconhecidos pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura, das áreas de biológicas, exatas e
humanas, para constar que as bolsas disponíveis para concessão no exercício de 2014, serão em
número de 98 (noventa e oito).
Nº de bolsas: 98 (noventa e oito) – EXERCÍCIO DE 2014
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2014.
VITO ARDITO LERÁRIO - Prefeito Municipal

RENOVAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO – 002/2013
O Departamento de Assistência Social, em atendimento ao Edital nº 002/2013 – Bolsa de Estudo
Ensino Superior COMUNICA que no processo de renovação das Bolsas, após a publicação no
Jornal Tribuna do Norte no dia 07/02/2014, e em razão de informações prestadas pela Faculdade
com relação à aprovação de 02 (dois) alunos bolsistas, RESOLVE retificar o resultado e deferir a
renovação para os alunos a seguir relacionados, totalizando assim, 57 (cinquenta e sete) bolsas
renovadas para o exercício de 2014:
NOME
Brenda Karen silva e Silva
Mariane de Oliveira Castro

FACULDADE
FAPI
FAPI

Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2014.
MARIA CONCEIÇÃO BISPO - Diretora de Assistência Social

FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
FISCAL DA FUNDAÇÃO DOUTOR JOÃO ROMEIRO
Antonio Aziz Boulos, presidente da Fundação Dr. João Romeiro, conforme Portaria Geral nº. 3.953 de
03 de janeiro de 2013, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o Conselho Fiscal para reunião
ordinária para deliberar sobre a prestação de contas da Fundação Dr. João Romeiro, relativo ao ano de
2013, a ser realizada na Sede da Fundação Dr. João Romeiro, no dia 06 (seis) de março de 2014, às
9:00 horas.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2014.
Antonio Aziz Boulos - Presidente

FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO DOUTOR JOÃO ROMEIRO
Antonio Aziz Boulos, presidente da Fundação Dr. João Romeiro, conforme Portaria Geral nº. 3.953 de
03 de janeiro de 2013, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o Conselho de Administração para
reunião ordinária para deliberar sobre a prestação de contas da Fundação Dr. João Romeiro, relativo
ao ano de 2013, a ser realizada na Sede da Fundação Dr. João Romeiro, no dia 11 (onze) de março de
2014, às 9:00 horas.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2014.
Antonio Aziz Boulos - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.195, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
e em conformidade com a Lei nº 5.547 de 17 de outubro de 2013,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR os membros, abaixo relacionados, para constituir a Comissão Eleitoral para
acompanhamento do Processo Eleitoral para composição do Conselho Municipal da Juventude de
Pindamonhangaba:
I - Representantes da sociedade civil:
- Sonia Rejane de Campos;
- Adriano Augusto Zanotti.
II - Representantes do poder público municipal:
- José Elias Neto de Castro;
- Maria Cristina Pereira da Luz.
Art. 2º Compete à Comissão Eleitoral, constituída pelo art. 1º:
I - Homologar os formulários de inscrição e cadastramento de candidatos e/ou eleitores;
II - Homologar o credenciamento e cadastro dos candidatos de acordo com os critérios definidos
neste edital;
III - Abrir e encerrar as votações no local de votação;
IV - Organizar as listas de eleitores e validar as cédulas de votação;
V - Lavrar atas de abertura e encerramento da eleição;
VI - Fornecer e organizar as listas de presença nas votações e sanar casos omissos deste edital;
VII - Fiscalizar o sistema de votação e apuração;
VIII - Fazer publicar os atos decorrentes deste processo eleitoral no Jornal Tribuna do Norte.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Cleber Bianchi - Secretário de Esportes e Lazer
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 21 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

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 12/03/2014 às 9:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
70º ELAINE CRISTINA DE SOUZA MELO
RUA BENEDITO DURVAL PESTANA BARBOSA, 55 - MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-640
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade (técnico ou superior), conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática, conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 12/03/2014 às 16:00 horas
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
9º BRUNO CÉSAR DE CAMPOS SANTOS
RUA CAPITÃO JOÃO RAMOS, 23 – CENTRO
CAÇAPAVA – SP
CEP 12281-520
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados
a comparecer à 2ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo
discriminados:
Dia:
06/03/2014 (quinta - feira)
Horário:
14h (tolerância de 10 min)
Duração prevista:
aproximadamente, 2 horas
Local: UAPP – União dos Aposentados e Pensionistas de Pindamonhangaba – 3642.5929
Pauta:
I.
Leitura e aprovação de ata
II.
Apresentação dos Planos de Trabalho 2014 – entidades de acolhimento
III.
FMI - Deliberação dos recursos doados pela Confab
IV.
Planejamento/2014
V.
Informes e encerramento
Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço: cmi@pindamonhangaba.
sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou conselhospinda@gmail.com
Patricia Campos - Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba
CONVOCAÇÃO PARA A 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014
Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com
Deficiência de Pindamonhangaba, convocados a comparecerem à 2ª Reunião Ordinária de 2014,
a realizar - se:
Dia:
06/03/2014
Horário:
9h (nove horas)
Local:
OAB, à Rua Gregório Costa, 249 – Centro
Fone contato: (12) – 3642.5398
Pauta:
•
Informes
•
Aprovação de ata
•
Conselheiros ausentes nas reuniões
•
Leitura de Lei
•
Audiência pública sobre estatuto
•
Alteração da lei de criação do conselho e regimento interno
•
Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Andrea Campos Sales Martins - Presidente do CMPD

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os 136 (cento e trinta e seis) médicos cooperados da
UNIMED DE PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico, a
se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no auditório
da ACIP – Associação Comercial e Industrial, à Rua Deputado Claro César, 44 – Centro, em
Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de março de 2014, às 19 h em primeira convocação, com a
presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 20 h em segunda convocação, com a presença
de metade e mais um dos cooperados, e às 21 h em terceira convocação, com a presença mínima
de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
1. Aprovar a desapropriação amigável do imóvel sito à Rua João Gama, nº 115 – São Benedito –
Pindamonhangaba, SP;
2. Aprovar a alienação bancária do imóvel sito à Av. Aristides Joaquim de Oliveira, nº 115 – N.S. do
Perpétuo Socorro, Pindamonhangaba, SP, para o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social / Agência de Desenvolvimento Paulista – DESENVOLVE-SP.
Obs.:
1. Para efeito de quorum, o número de cooperados em condições de votar é de 102 (cento e dois).
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2014.
DR. JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT,
Diretor Presidente,
UNIMED DE PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico.
ANS Nº 342343

LICENÇA DA CETESB
PENHENSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. torna público que
requereu na cetesb a Renovação de Licença de Operação para fabricação de ovos de codorna, sito
à Estrada Municipal Pinheiros 1300 Jardim Regina, Pindamonhangaba/ SP.

Tribuna do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº 041/2014, referente à “Contratação
de empresa especializada em fornecimento e instalação de toldo aplicação Unidade Básica de
Saúde da Vila São Benedito” com encerramento dia 17/03/14 às 14h00 e abertura às 14h30. O
edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas no endereço supra das 8h00 às 17h00 ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2014.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº 042/2014, referente à “Aquisição
de uniforme aplicação, funcionários da subprefeitura de Moreira Cesar.” com encerramento dia
18/03/14 às 14h00 e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h00 às 17h00 ou
através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2014.
PREGÃO PRESENCIAL (RP) Nº 044/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP (RP) nº 044/2014, referente à “Aquisição
de cartuchos e toners para atender aos setores, departamentos e secretarias da Prefeitura de
Pindamonhangaba.” com encerramento dia 17/03/14 às 08h00 e abertura às 08h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h00 às 17h00 ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2014.
PREGÃO PRESENCIAL (RP) Nº 045/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP (RP) nº 045/2014, referente à “Aquisição
de mudas de plantas e grama tipo esmeralda para execução de paisagismo de prédios públicos
pelo período de 12 meses.” com encerramento dia 18/03/14 às 08h00 e abertura às 08h30. O
edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas no endereço supra das 8h00 às 17h00 ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2014.

28 de FeVeReiRo de 2014
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 12/03/2014 às 9:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
71º FÁTIMA APARECIDA DA SILVA CASSIANO
RUA FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA VARGAS, 94 – JARDIM PAINEIRAS
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº 05/2014, referente à “Contratação
de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de
fechamento com alambrado em diversos locais.”, com encerramento dia 19/03/14 às 09h00 e
abertura às 09h30. A garantia deverá ser feita até o dia 18/03/2014, as 15 horas, na Tesouraria. O
edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas no endereço supra das 8h00 às 17h00 ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2014.

PORTARIA GERAL Nº 4.196, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
e em conformidade com a Lei Municipal nº 5.146 de 15 de dezembro de 2010, alterada pela Lei
Municipal 5.556 de 07 de agosto de 2013,

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº 06/2014, referente à “Contratação
de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para construção da pista
de caminhada no Parque da Cidade.”, com encerramento dia 18/03/14 às 10h00 e abertura às
10h30. A garantia deverá ser feita até o dia 17/03/2014, as 15 horas, na Tesouraria. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h00 às 17h00 ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2014.

R E S O L V E:
Art. 1º DESIGNAR os membros, abaixo relacionados para constituir a Comissão Eleitoral para
acompanhamento do Processo Eleitoral para composição do Conselho Municipal de Políticas sobre
Drogas de Pindamonhangaba:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

I - Representantes da sociedade civil:
- Lafayette Marcondes Sobrinho;
- Sonia Rejane de Campos.
II - Representantes do poder público municipal:
- Veraniza do Prado;
- Maria Cristina Pereira da Luz.
Art. 2º Compete à Comissão Eleitoral, constituída pelo art. 1º:
I - Homologar os formulários de inscrição e cadastramento de candidatos/eleitores;
II - Homologar o credenciamento e cadastro dos candidatos de acordo com os critérios definidos
neste edital;
III - Abrir e encerrar as votações no local de votação;
IV - Organizar as listas de eleitores e validar as cédulas de votação;
V - Lavrar atas de abertura e encerramento da eleição;
VI - Fornecer e organizar as listas de presença nas votações e sanar casos omissos deste edital;
VII - Fiscalizar o sistema de votação e apuração;
VIII - Fazer publicar os atos decorrentes deste processo eleitoral no Jornal Tribuna do Norte.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 21 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 017/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1105/13
DATA PROTOCOLO:
26/07/2013
Nº CEVS:
353800601-750-000010-1-5 DATA DE VALIDADE:
04/02/2015
CNAE:
7500-1/00 Atividades Veterinárias
RAZÃO SOCIAL:
CLINICA VETERINARIA SASSAKI S/C LTDA
CNPJ/CPF: 65.051.062/0001-78
ENDEREÇO: AV. Fortunato Moreira
N°:
348
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12400-400
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Edson Luis Sassaki
CPF:
111.906.648-44
RESP. TÉCNICO:
Edson Luis Sassaki
CPF:
111.906.648-44
CBO:
Medico Veterinário
CONS. PROF.: CRMV
N º INSCR.: 5096UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 04/02/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 018/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1568/13
DATA PROTOCOLO:
25/10/2013
Nº CEVS:
353800601-863-000597-1-4 DATA DE VALIDADE:
05/02/2015
CNAE:
8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames
complementares
RAZÃO SOCIAL:
CRISTINA EUSTAQUIA FERREIRA PINTO
CNPJ/CPF: 041.659.486-75
ENDEREÇO: Rua Dr. Frederico Machado N°:
152
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-040
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Cristina Eutaquia Ferreira Pinto
CPF:
041.659.486-75
RESP. TÉCNICO:
Cristina Eutaquia Ferreira Pinto
CPF:
041.659.486-75
CBO: Medico Ginecologista CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 123942 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 05/02/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 019/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0106/14
DATA PROTOCOLO:
31/01/2014
Nº CEVS:
353800601-863-000040-1-4 DATA DE VALIDADE:
07/02/2015
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:
KATIA CHRISTINA PEIXOTO PEREIRA
CNPJ/CPF: 081.135.548-90
ENDEREÇO: Rua João Gama
N°:
40
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Vila Bourguese
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-010
UF:
RESP. LEGAL:
Kátia Christina Peixoto Pereira
CPF:
RESP. TÉCNICO:
Kátia Christina Peixoto Pereira
CPF:
CBO:
Medica Psiquiatra
CONS. PROF.: CRMN º INSCR.:

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.027, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dispõe sobre a adesão a 1ª Conferência Intermunicipal de Proteção e Defesa Civil da Região
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – 1ª CIPDC.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais,
Considerando o disposto no Ofício nº CMIL – 025/620/2014 – CIRCULAR, de 20 de janeiro de 2014.

SP
081.135.548-90
081.135.548-90
91463 UF:SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 07/02/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 07 de fevereiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 020/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1369/13
DATA PROTOCOLO:
12/09/2013
Nº CEVS:
353800601-477-000088-1-8 DATA DE VALIDADE:
10/02/2015
CNAE:
4771-7/02 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
RAZÃO SOCIAL:
JUSSARA DA SILVA FERREIRA BARBOSA
CNPJ/CPF: 10.890.095/0001-10
ENDEREÇO: Rua Dr. Frederico Machado N°:
186
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-040
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Jussara da Silva Ferreira Barbosa
CPF:
214.152.358-30
RESP. TÉCNICO:
Jussara da Silva Ferreira Barbosa
CPF:
214.152.358-30
CBO:
Farmacêutica CONS. PROF.: CRF N º INSCR.:
50953 UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 10/02/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 10 de fevereiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 021/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1558/13
DATA PROTOCOLO:
22/10/2013
Nº CEVS:
353800601-863-000608-1-0 DATA DE VALIDADE:
12/02/2015
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:
Helio Nogueira da Silva Júnior
CNPJ/CPF: 11.385.158/0001-43
ENDEREÇO: Rua Doutor João Romeiro N°:
119
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12400-030
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Hélio Nogueira da Silva Junior
CPF:
332.401.836-68
RESP. TÉCNICO:
Hélio Nogueira da Silva Junior
CPF:
332.401.836-68
N º INSCR.: 75.736 UF:
SP
CBO:
Médico Clínico Geral
CONS. PROF.: CRM
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 12/02/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 12 de fevereiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 022/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0079/14
DATA PROTOCOLO:
23/01/2014
Nº CEVS:
353800601-477-000030-1-8 DATA DE VALIDADE:
13/02/2015
CNAE:
4771-7/01 Comércio Varejista de produtos farmacêuticos,sem manipulação de fórmulas
RAZÃO SOCIAL:
J.P Alves Drogaria –ME
CNPJ/CPF: 03.098.805/0001-08
ENDEREÇO: AV. José Augusto de Mesquita
N°:
390
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Moreira César
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12440-010
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Jorge Pereira Alves
CPF:
454.615.036-91
RESP. TÉCNICO:
Jorge Pereira Alves
CPF:
454.615.036-91
CBO:
Farmacêutico CONS. PROF.: CRF
N º INSCR.: 55.442
UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 13/02/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 023/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
1729/13
DATA PROTOCOLO:
26/11/2013
Nº CEVS:
353800601-865-000157-1-7 DATA DE VALIDADE:
14/02/2015
CNAE:
8650-0/04 Atividade de Fisioterapia
RAZÃO SOCIAL:
RENATA BARRETO CABRAL
CNPJ/CPF: 295.685.518-24
ENDEREÇO: Rua Dr. João Romeiro
N°:
119
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12400-030
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Renata Barreto Cabral
CPF:
295.685.518-24
RESP. TÉCNICO:
Renata Barreto Cabral
CPF:
295.685.518-24
CBO:
Fisioterapeuta CONS. PROF.:
CREFITO
N º INSCR.: 73159 UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 14/02/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 14 de fevereiro de 2014

D E C R E T A :Art. 1º. O Município de Pindamonhangaba adere a 1ª Conferência Intermunicipal de Proteção e
Defesa Civil da região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que será realizada na
cidade de Taubaté, no dia 08 de março de 2014, Município Sede do evento.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
José Antonio Rodrigues Alves
Secretário de Obras e Serviços
Regist rada e publica da na Secr etaria de Assu ntos Ju rídico s em 21 de feve reiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Extrato de Convênio n.º 172/2013
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba / Estado de São Paulo
Objeto: implantação da Atividade Delegada
Data de Assinatura: 27/12/2013

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 024/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
1294/12
DATA PROTOCOLO:
25/10/2012
Nº CEVS:
353800601-472-000262-1-2 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
4723-7/00 Comércio Varejista de Bebidas
RAZÃO SOCIAL:
Jessica de Paiva Marcondes
CNPJ/CPF: 15.003.152/0001-15
ENDEREÇO: Rua Dr. Federico Machado N°:
794
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-040
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Jessica de Paiva Marcondes CPF:
391.168.268-92
RESP. TÉCNICO:
CPF:
CBO:
CONS. PROF.:
CRO UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 19/02/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 025/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1606/13
DATA PROTOCOLO:
01/11/2013
Nº CEVS:
353800601-863-000056-1-4 DATA DE VALIDADE:
19/02/2015
CNAE:
8630-5/04 Atividade Odontológica
RAZÃO SOCIAL:
CRISTIANE PEREIRA DA SILVA ARAUJO
CNPJ/CPF: 266.028.508-06
ENDEREÇO: Av. José Monteiro Romão
N°:
50
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Mantiqueira
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12446-260
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Cristiane Pereira da Silva Araujo
CPF:
266.028.508-06
RESP. TÉCNICO:
Cristiane Pereira da Silva Araujo
CPF:
266.028.508-06
CBO:
Cirurgiã Dentista
CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 68.407 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 19/02/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 026/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1606/13
DATA PROTOCOLO:
01/11/2013
Nº CEVS:
353800601-863-000316-1-5 DATA DE VALIDADE:
19/02/2015
CNAE:
8630-5/04 Atividade Odontológica Equip. Raios X Prodental nº de serie 00E/L2914
RAZÃO SOCIAL:
CRISTIANE PEREIRA DA SILVA ARAUJO
CNPJ/CPF: 266.028.508-06
ENDEREÇO: Av. José Monteiro Romão
N°:
50
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Mantiqueira
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12446-260
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Cristiane Pereira da Silva Araujo
CPF:
266.028.508-06
RESP. TÉCNICO:
Cristiane Pereira da Silva Araujo
CPF:
266.028.508-06
CBO:
Cirurgiã Dentista
CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 68.407 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 19/02/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 027/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1606/13
DATA PROTOCOLO:
01/11/2013
Nº CEVS:
353800601-863-000704-1-6 DATA DE VALIDADE:
19/02/2015
CNAE:
8630-5/04 Atividade Odontológica Equip nº de serie 0120728010, Marca e Modelo : , Raios X
Procion/Íon-x-10
RAZÃO SOCIAL:
CRISTIANE PEREIRA DA SILVA ARAUJO
CNPJ/CPF: 266.028.508-06
ENDEREÇO: Av. José Monteiro Romão
N°:
50
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Mantiqueira
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12446-260
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Cristiane Pereira da Silva Araujo
CPF:
266.028.508-06
RESP. TÉCNICO:
Cristiane Pereira da Silva Araujo
CPF:
266.028.508-06
CBO:
Cirurgiã Dentista
CONS. PROF.: CRO
N º INSCR.: 68.407 UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 19/02/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 028/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1809/13
DATA PROTOCOLO:
13/12/2013
Nº CEVS:
353800601-865-000133-1-5 DATA DE VALIDADE:
20/02/2015
CNAE:
8650-0/02 Atividade de Profissionais da Nutrição
RAZÃO SOCIAL:
Unimed Cooperativa de Trabalhos Médicos-Medicina PRE
CNPJ/CPF: 475.651.550/0005-62
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira
N°:
832
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-050
UF:
SP
RESP. LEGAL:
José Renato Couppê Schmidt
CPF:
831.051.408-59
RESP. TÉCNICO:
Debora Thamires Ikeue Barros
CPF:
379.072.968-03
CBO:
Nutricionista CONS. PROF.:
CRN
N º INSCR.: 32572P UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 20/02/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 20 de fevereiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 029/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0210/14
DATA PROTOCOLO:
13/02/2014
Nº CEVS:
353800601-477-000023-1-5 DATA DE VALIDADE:
21/02/2015
CNAE:
4771-7/10 Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, sem Manipulação de Fórmula
RAZÃO SOCIAL:
Drogaria São Paulo S/A
CNPJ/CPF: 61.412.110./0155-00
ENDEREÇO: AV. Cel. Fernando Prestes N°:
254
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12400-240
UF:
SP
RESP. LEGAL:
José Henrique Verri
CPF:
076.462.168-87
RESP. TÉCNICO:
Fernanda Maria Santos de Lima
CPF:
297.262.278-28
CBO:
Farmacêutico CONS. PROF.:
CRN
N º INSCR.: 50353 UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 24/02/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 030/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0597/12
DATA PROTOCOLO:
25/05/2012
Nº CEVS:
353800601-561-000506-1-0 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
5611-2/01 Restaurantes e Similares
RAZÃO SOCIAL:
Arriba México Bar e Restaurante LTDA-ME
CNPJ/CPF: 15.229.260/0001-00
ENDEREÇO: Rua General Julio Salgado N°:
168
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12400-350
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Renato Nogueira dos Santos CPF:
338.292.648-28
RESP. TÉCNICO:
CPF:
CBO:
CONS. PROF.:
CRO
UF:SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 24/02/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 031/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0111/14
DATA PROTOCOLO:
31/01/2014
Nº CEVS:
353800601-863-000703-1-9 DATA DE VALIDADE:
26/02/2015
CNAE:
8630-5/03 Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consulta
RAZÃO SOCIAL:
Rafael Martuscelli Berger
CNPJ/CPF: 281.182.708-07
ENDEREÇO: Rua João Gama
N°:
50
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-260
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Rafael Martuscelli Berger
CPF:
281.182.708-07
RESP. TÉCNICO:
Rafael Martuscelli Berger
CPF:
281.182.708-07
CBO:
Médico Clínico Geral
CONS. PROF.: CRM
N º INSCR.: 134277 UF SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 26/02/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2014

Tribuna do Norte

PINDAMONHANGABA

28 DE FEVEREIRO DE 2014

13

CARNAVAL
Saiba o que funciona durante o feriado
A Prefeitura de Pindamonhangaba e a Subprefeitura
encerram o expediente nesta
sexta-feira (28), às 17 horas,
e retornam dia 5 (quarta-feira
de Cinzas), a partir das 13h30.
Os serviços de coleta de
lixo e coleta seletiva serão
mantidos. Não haverá interrupção em nenhum dos dias
de folia.
Os bancos não funcionarão na segunda e terça-feira.
As agências retomam os serviços na quarta-feira de Cinzas, após as 12 horas.
Pessoas que fazem uso de
medicamentos controlados,
de alto custo, e de atenção básica devem ir à farmácia para
retirá-los até hoje.
Durante o carnaval, proﬁssionais do Setor de Infectologia da Prefeitura de Pindamonhangaba estarão em dois
locais para distribuir preservativos e materiais informativos sobre DSTs. Uma equipe
estará no Largo do Quartel e
outra na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso.
O Departamento de Trânsito colocará cerca de 15 agentes nas ruas para orientar a
população e fazer as ﬁscalizações. Também estará de plantão e, em caso de necessidade,
o munícipe pode ligar para
3648-4813.
Pronto Atendimento de
Moreira César e Pronto Socorro mantêm os atendimen-

tos normalmente, não haverá
suspensão de nenhum dos
serviços prestados nestes locais.
O Conselho Tutelar irá
atuar durante a folia, marcando presença nos locais de festividade. Durante os períodos
da manhã e tarde, denúncias
poderão ser feitas pelos telefones 3648-2210 ou 36431758.
Não haverá aulas de esportes nos ginásios nesta
sexta-feira. As atividades retornam no dia 5 de março no
período da tarde. Já as aulas
de lazer serão desenvolvidas
normalmente nesta sexta-feira, somente no dia 5 de março
é que serão realizadas apenas
nos períodos da tarde e noite.
De acordo com as informações da Diretoria de Ensino, as aulas nas escolas estaduais retornarão no dia 10 de
março, nos dias 5, 6 e 7 será
feito o planejamento e em algumas unidades educacionais
os alunos irão participar do
processo.
As escolas que possuem o
Programa Escola da Família
estarão fechadas no sábado
(1º/3) e domingo (2).
Telefones gratuitos para
plantões
Polícia Militar – 190
Bombeiros – 193
Ambulância – 192

ENTREGA DE ALVARÁS
PARA CARNAVAL
Os vendedores ambulantes que vão
trabalhar no Carnaval ‘Caia na Folia 2014’
devem retirar os alvarás na Prefeitura de
Pindamonhangaba até hoje. Sem o documento é proibido comercializar qualquer
tipo de produto.

‘Ressaca de Carnaval’
pode e deve ser evitada
Divulgação

É importante preparar o estômago antes de consumir álcool

E

specialista do Hospital de
Transplantes de SP alerta
sobre o risco do abuso de
álcool nos quatro dias de ‘folia’
O Hospital de Transplantes do
Estado de São Paulo, unidade da
Secretaria de Estado da Saúde de
São Paulo administrada em parceria com a SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina, na capital paulista, decidiu orientar a população sobre
os riscos da alta ingestão de bebidas alcoólicas durante o Carnaval.
A ressaca pode e deve ser evi-

tada, uma vez que o mal-estar generalizado gerado pós-abuso do
álcool costuma causar enjoo, dor
de cabeça, cansaço, diarreia e sensibilidade à luz.
Para aqueles que costumam
apresentar os sintomas típicos da
ressaca, especialistas da saúde do
fígado, explicam alguns cuidados
que devem ser observados principalmente antes de ingerir a primeira dose de álcool.
Segundo o hepatologista Carlos Baía, do Hospital de Transplantes, antes de consumir bebida

alcoólica, é importante preparar o
estômago e fígado, alimentandose, sobretudo de alimentos ricos
em gordura.
É importante, também, beber
bastante água para manter a hidratação, evitando a perda de líquido no organismo.
Esses cuidados evitam também
a agressão direta sobre a mucosa
do estômago e esôfago, fazendo
com que a sensação de queimação
e náusea seja menos intensa, devido à irritação causada pela bebida
alcoólica.
O médico alerta ainda ser necessário observar os rótulos das
bebidas com a classiﬁcação do
percentual alcoólico nas garrafas.
“O ideal é não abusar da bebida alcoólica. A intensidade da ressaca
esta relacionada à quantidade de
álcool ingerida, não importando
se a bebida é fermentada ou destilada”, diz.
No dia seguinte, para melhorar
o metabolismo do fígado é importante descansar, alimentar-se de
coisas leves como verduras e legumes cozidos, diminuindo frituras, doces e alimentos gordurosos.
Também é fundamental reforçar a
hidratação com água, chás e bebidas isotônicas.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a quantidade máxima diária recomendável de ingestão de bebidas alcoólicas é de
duas doses para homens e uma
para mulheres.

Pé na Cova promete agitar Avenida

Pinda terá
trio elétrico

Muita alegria e disposição. Isso é o que promete
o bloco “Pé na Cova” para
o carnaval 2014. Esse é o
primeiro ano do bloco, que
surgiu da ideia dos amigos
Sergio Rezende, Osvalter
Batista (Valtão) e Marcos
Vinicius.
O Pé na Cova já estreou
no Pré-Carnaval em Moreira
César e promete agitar a
galera por onde passar. No
domingo (2), o bloco sairá
com sua matinê do Largo
do Quartel às 15h30 e, na
terça-feira (4), o desﬁle será

Para animar ainda
mais o carnaval da cidade, haverá um trio elétrico
nos dias 1º e 2 de março.
No dia 1º , as saídas serão:
10h – bairro Castolira,
14h – bairro Santa Cecília,
17h – bairro Feital, 20h –
Moreira César. No dia 2,
as saídas serão: 10h – Jardim Regina, 13h – bairro
Triângulo, 15h – bairro
Araretama, 19h – bairro
Azeredo. A população está
convidada a participar.

na Avenida do Samba a partir das 20 horas. São cerca
de 250 componentes entre
familiares e amigos.
Neste dia, a concentração do Bloco Pé na Cova
será na Associação dos
Funcionários da Prefeitura,
localizada a 100 metros do
início do desﬁle, e terá início
às 18h30.
O “esquenta” promete
muita marchinha com a
Banda Furiosa do Marquinhos, além de mais de
1000 litros de cerveja. Sem
contar que, na dispersão

do desﬁle será servida uma
canja.
Quem ainda não
garantiu seu abadá poderá
adquirir o segundo lote até
domingo, quando ocorrerá
a matinê. O valor é R$
40, contando o Kit com
abadá, caneca e pulseira
que dá direito à passe livre
na concentração. Vendas
também pelos telefones
99165.2657 (Sérgio)
99132.3900 (Valtão)
99114.3308 (Lana). Haverá,
também, vendas no dia da
concentração.

BLOCO PÉ NA COVA. Participantes do bloco
ganharão abadá e caneca. Na concentração
serão oferecidos mil litros de cerveja e, na
dispersão, todos poderão saborear uma canja.

Escolas municipais comemoram carnaval
As escolas e creches municipais estão comemorando o carnaval. Algumas realizaram seus eventos no sábado (22), outras estão fazendo as
atividades durante a semana, como oﬁcina de máscaras e baile de fantasias para os alunos. A comemoração do carnaval é uma atividade importante
para a socialização da criança no ambiente escolar.

Escola Ângelo Paz da Silva

Divulgação

Divulgação

Escola Madalena Caltabiano

Divulgação

Divulgação

Escola Odete Corrêa Madureira

Escola Seraﬁm Ferreira
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Zagueiro Dean, do ‘Sapo’, diz
que Areião está ‘engasgado’
Odirtley Pereira

ODIRLEY PEREIRA
***
Praticamente
classificado para a fase de
quartas de final da copa
Regional, o Sapopemba
pode apenas cumprir
tabela contra o Areião
no domingo, às 10 horas, no Azeredo. Mas
não é isso que pensa o
zagueiro Dean, um dos
destaques da equipe na
goleada por 4 a 1 sobre o

Castolira na última rodada.
Dean diz que respeita
bastante o Areião, atual
campeão na 1ª Divisão,
mas que a derrota em setembro do ano passado, no
Azeredo, por 3 a 2, quando
o time de Goga quebrou
uma invencibilidade de
quase três anos e 21 jogos
e que, ainda, culminou na
eliminação do Sapopemba, está engasgada.
“Vamos para cima de-

les, mas com muita atenção. Além do bom elenco
que tinham, eles se reforçaram com jogadores
experientes e decisivos”,
avaliou Dean. Ele espera uma postura ‘ﬁrme’ do
‘Sapo’ para anular o ataque do Areião. “Isaura,
Maisena, Ari e mais um
monte de jogadores bons.
Vai ser muito difícil, mas
temos que fazer nosso melhor e derrotar o Areião”.

Carnaval e horário de jogo preocupam Goga
Odirtley Pereira

O

treinador do Areião, Goga, já foi jogador e sabe bem o
que é estar focado na partida. O veterano técnico não
gosta do horário da manhã, porque segundo ele, prejudica a
prática esportiva. “Na minha época os jogos eram à tarde e
todos rendiam mais”. Outro aspecto que preocupa Goga é o
carnaval. Ele tem receio de que alguns jogadores não estejam
100% para o confronto contra o Sapopemba. “Complicado
porque boleiro gosta de aproveitar os ﬁnais de semana e o
carnaval é uma injeção de ânimo em todos eles. Espero que
os atletas tenham a cabeça no lugar e ﬁquem focados no
confronto contra o Sapopemba, porque nossa classiﬁcação
depende disso”, comentou.

Alessandro Brasil estreia domingo
Zagueiro Dean (Sapopemba) e atacante André Isaura (Areião)

Professores da Secretaria de
Esportes participam de palestra
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Secretaria de Esportes
da Prefeitura de Pindamonhangaba tem proporcionado aos professores
vários momentos para
reﬂexão e conhecimentos.
A equipe tem participado
de várias palestras e a intenção é oferecer aos proﬁssionais que atuam na

secretaria atividades que
contribuam com a qualiﬁcação proﬁssional.
Em fevereiro, os educadores físicos puderam
conferir palestras com
Alessandro Ribeiro Mendes, que falou sobre o
tema Atividade Física e
Nutrição, e com Daniela
Andraus, sobre Atividade
Física e Doenças Crônicas,

Campeonatos
Sub 13 e Sub 17
prosseguem no
sábado
MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O carnaval começa nesta sexta-feira e muitos
foliões já prepararam as
fantasias, no entanto, folião que também gosta de
futebol não tem descanso.
Os campeonatos das categorias Sub 13 e Sub 17
prosseguem neste sábado
de carnaval (1º/3).
Pela categoria Sub 13
o ADC Novelis vai receber
o Etna em casa, no bairro
Feital, assim como o São
Paulo, que será o anﬁtrião
da partida contra o Corinthians. O Colorado vai
para cima da Ferroviária
no campo da Vila São Benedito.
Na categoria Sub 17 o
Inter Pinda e Etna se con-

frontam no Ramirão, A
Mil Por Hora encara o desaﬁo com o Cidade Nova
no campo do Jardim Regina. Maricá recebe o Corinthians em casa, no estádio
Nuno Maia Veiga Filho. O
campo da Vila São Benedito será palco do embate
entre Colorado e Ferroviária. O Ramos vai lutar pela
vitória em casa, quando
encontra o Independente.
O Mombaça também irá
brigar pelo placar positivo
jogando no estádio Vicente Basílio, no próprio bairro, com a equipe Unidos
do Bonsucesso.
Os jogos da categoria
Sub 13 acontecem sempre
a partir das 8h30, e os da
Sub 17 estão marcados
para as 9h30.

tais como diabetes, hipertensão e obesidade.
A intenção da Secretaria
de Esportes e Lazer é convidar proﬁssionais da área
para bater um papo e compartilhar as experiências
com os professores, pois,
estas atividades servem de
enriquecimento e os assuntos debatidos podem ser
agregados às aulas.

O Areião repatriou o atleta Alessandro Brasil, que estava no exterior. O jogador
será uma das apostas de Goga para o clássico entre Areião e Sapopemba. Goga fez
mistério, mas deve usar força máxima, com os reforços Maisena, Leandro, João Paulo,
Juquinha, além de Isaura e Ari e do proﬁssional Alessandro Brasil – que já passou por
Corinthians, Fluminense e Porto (Portugal).

A Copa Regional, categoria amador, vai para a
sexta rodada, conﬁra os locais de jogos deste
domingo (2), às 10 horas

Quarentão - Os jogos
começam a partir das
8h30, veja os confrontos

Capituta x Araretama
Local: campo do Maricá

A Mil Por Hora x Cantareira
Local: campo do Jardim Regina

Terra dos Ipês x Independente
Local: campo Macedão

Floresta x Unidos do Castolira
Local: campo do Haras Paulista

Vila São José x Lyon
Local: campo da Vila São José

Cobra x Estrela
Local: campo do Haras Paulista

Abaeté x Força Jovem
Local: Morumbi Pindense

Sapopemba x Areião
Local: campo do Paturi (Azeredo)

Imperial x Jardim Santana
Local: campo Ramirão

Colorado x Bandeirante
Local: campo da
Vila São Benedito

Abaeté x Sajart
Local: Morumbi Pindense

Grêmio União/Crianças é campeão
Divulgação

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Terminou na noite de
quarta-feira (26) a categoria
infantil da Copa Guga de Futsal. O campeão foi o Grêmio
União/Crianças
Primeiros
Passos, que marcou 7 x 1 no
time da Vila São Benedito.
O desaﬁo ocorreu no ginásio do Centro Esportivo José
Ely Miranda, “Zito”, e contou
com a presença da torcida.
Até o primeiro gol o jogo
mantinha-se
equilibrado.
Após Faria, do Grêmio União,
ter balançado a rede o time
gostou ainda mais do ritmo
da ﬁnal e resolveu emplacar,
disparando direto ao gol. Faria abriu e também fechou o
placar. José Vitor fez o segun-

Equipe comemorou título no CE Zito

do, Lucas o terceiro e o quinto, Mateus o quarto e sexto.
O troféu de disciplina ﬁcou com o Santa Cecília, o
de defesa menos vazada

foi para as mãos do Grêmio
União, com apenas dois gols
sofridos. O campeonato teve
dois artilheiros, eles ﬁzeram
13 gols, foram Cristian – do

Santa Cecília – e Igor, da Vila
São Benedito.
O presidente do Grêmio
União, Admauro Souza, parabeniza a organização do
campeonato, que fez com
que a competição na categoria infantil fosse um grande
sucesso. “Este é um trabalho
social de longa data e é uma
grande satisfação sermos
campeões, este campeonato
serviu de base para o desaﬁo
do Estadual, que começa no
dia 8 de março e vamos jogar em Barueri. Esta equipe
que disputou a Copa Guga
está com a gente desde os
sete anos de idade, a gente
treina duas vezes por semana, sendo de 1h30 cada treino”, revela o presidente.

Copa Guga retorna dia 6 de março
Devido ao carnaval o campeonato está suspenso durante os dias de folia. Os jogos irão retornar no dia 6 de março.
De acordo com a Liga Pindamonhangabense de Futebol de
Salão haverá o início das partidas da categoria veterana,

mas até o momento não tivemos acesso à tabela. Pela categoria adulta o São Caetano encara o ADC Novelis, e às
20h45 é a vez do Umuarama entrar em quadra contra o
Olimpiákus.

