Rê Nascimento

Bosque recebe apresentação teatral no sábado
Pindamonhangaba recebe diversas atrações culturais e apresentações de artistas
neste ﬁnal de semana. Um dos destaques será o espetáculo de rua “Ao Divagar
se vai Longe e de Bicicleta mais Ainda”, que acontece no Bosque da Princesa, no
sábado (15), a partir das 14 horas. Todas as atividades são abertas ao público.
CULTURA & LAZER 7

Arquivo pessoal

Tribuna do Norte

R$ 1,00

FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

SEXTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

Marcos Vinício Cuba

Meninas devem ser imunizadas contra HPV
Cerca de 3 mil meninas com idade entre
11 e 13 anos devem ser vacinadas contra o
HPV, até o dia 10 de abril. Além do posto
de vacinação localizado no Centro de Es-

SEXTA-FEIRA
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30º
UV 12
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pecialidades Médicas, as escolas também
aderiram à campanha. As alunas serão
imunizadas pela equipe de enfermeiras da
Prefeitura de Pindamonhangaba.
2º CADERNO
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Prazo para
pagamento
do IPTU é
prorrogado
para dia 27
Devido à greve dos Correios, a Prefeitura prorrogou
a data de vencimento da cota
única e primeira parcela do
IPTU 2014 – Imposto Predial
e Territorial e Urbano – para
o dia 27 de março.
Todos podem pagar o tributo até a nova data e com os

TJD MANTÉM PUNIÇÃO

Mata-mata da Regional no domingo
Odirley Pereira

PARQUE
DAS NAÇÕES
ABRIGARÁ NOVA
SEDE DO CPIC

mesmos benefícios, desconto
de 10% à vista, 5% na cota dupla, e 2% nas demais parcelas
para pagamento em dia. Até
o prazo antigo de vencimento
(15 de março), o IPTU pode
ser pago em qualquer agência
bancária; após a data, o banco oﬁcial é o Santander.

PÁGINA 3

Programa
discute políticas
públicas para
mulheres

Representantes de vários segmentos ligados aos
direitos da mulher participaram esta semana do programa de rádio ‘O Prefeito
e Você’. Dentre os assuntos, temas como saúde feminina e violência contra
a mulher foram os mais
abordados.

2º CADERNO

FACULDADE DÁ
PERSPECTIVAS
PARA MERCADO
DE TRABALHO

PÁGINA 3

PÁGINA 5

FEIRA DE ADOÇÃO
DE CÃES E GATOS
NO SÁBADO
PÁGINA 2

Depois de muita discussão
e julgamentos no TJD – Tribunal de Justiça Desportiva
de Pindamonhangaba – a Liga
de Futebol ﬁnalmente deﬁniu
os confrontos da Copa Regional. Pela categoria Quarentão,

as partidas serão no domingo
(16), às 8h30, com Santana e
Imperial, na Vila Verde, e o Tipês recebe o Estrela. Pelo Amador, os jogos acontecem às 10
horas. A Mil Por Hora e Sapopemba se enfrentam no Jardim

Regina; o Vila São José joga em
casa contra o Floresta; Lyon e
Bandeirante medem forças na
Vila Verde e Castolira e Araretama fazem um clássico no Parque São Domingos.

CAMPANHA DA
FRATERNIDADE
COMEÇA EM PINDA
PÁGINA 6

ESPORTES 12

De 17 a 22 de março de 2014
Março/2014

Programação no site: www.pindamonhangaba.sp.gov.br

Participe!!!

Departamento de
Meio Ambiente
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Cantamos a bola

Governo define que
consumidor pagará mais
pela energia

E

sta Tribuna editoriou o tema pelo menos
em umas cinco ocasiões. Já era de se esperar que os consumidores pagassem o preço pela inoperância e falhas do modelo energético
do Brasil. E pagar será no seu sentido mais literal.
A energia elétrica ficará mais cara para todos.
A decisão do Governo Federal de repor cerca de
R$ 1,2 bilhão às distribuidoras de energia elétrica,
publicada na semana passada, será repassada ao
consumidor, que deverá ‘pagar o pato’ durante cinco anos. O valor se refere às perdas, principalmente de janeiro, das distribuidoras que tiveram que
gastar mais com a utilização em excesso das termoelétricas – cujos custos chegam a ser até 30% mais
elevados do que os das hidrelétricas.
Não bastassem os já conhecidos problemas da
infraestrutura do país, que não consegue suprir a
necessidade, este ano o excesso de calor acarretou
na utilização de cerca de 8% a mais de energia elétrica e isso em um período de seca, onde os reservatórios estão abaixo dos níveis ideais e as perspectivas de chuvas estão cada vez mais escassas.
A ideia de elevar a quantidade de energia importada do Paraguai, por exemplo, chegou a ser discutida, mas foi descartada porque o Brasil já paga acima do ideal ao país vizinho e uma nova demanda
acarretaria em gastos exorbitantes.
Tudo isso motivou a utilização de mais energia
das Termo e o resultado está chegando agora – e
será fracionado em cinco anos. Diluído ou não, é
mais custoso. Na terça-feira, o secretário-executivo do Ministério das Minas e Energia, Marcio Zimmermann, afirmou que além do R$ 1,2 bilhão, é
possível que os consumidores arquem com outros
valores.
O que pode ser visto por muitos como absurdo,
devido à quantidade de falhas no sistema energético, pode ser um novo caminho para a questão. Ao
menos desta vez, o Governo não está escondendo
o jogo da população. Até o dia 9 de abril, Brasília
definirá como esta cobrança será feita.
Pior de tudo isso, é que além de pagar a mais
pela energia elétrica, o consumidor pode vivenciar
novos apagões. O ONS – Operador Nacional do Sistema – enviou alerta afirmando que as chances de
racionamento de energia são cada vez maiores. É
bom manter a luz acessa para observar os próximos
episódios deste fardo.

S tErra

om da

DIVULGUE A AGENDA de
seus eventos gratuitamente, enviando enviando para
joao.ouverney@terra.com.br
ARENA 101 Pinda: 15/03
(sábado) – banda Sacode a
Poeira.
28/03 (sexta) – grupo Revelação. www.arena101.com.
br. Lista vip com Luzera – 91718990 e 7811-9776. bairro marçon, 4.900.
BAR DO SANTISTA Pinda:
Som ao vivo toda quarta-feira e
domingo, com ótimos artistas
da cidade. Porções, bebidas, a
simpatia do casal Zé Luiz e Lurdes, e agradável local de encontro de amigos.
BUTEKO PINDA: 10/05
(sábado) - bob marley in Celebration. banda maneva. Tel.
3642-3450. av. Luiza marcondes
de oliveira, 244.
CASARÃO ROSEIRA –
toda quinta-feira, baladas em
dois ambientes. djs digão e Juninho com diversos ritmos. Elas
free até 23h.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do idoso (CCi) Pinda – baile todo sábado (18h30). banda
ao vivo no último sábado do
mês. av. abel Corrêa guimarães, bairro Vila Rica.

Tribuna do Norte

Inscrições para o programa Escola
da Família terminam sexta-feira
O prazo para quem deseja participar do programa Escola da Família termina sexta-feira (14). Para
este ano, serão oferecidas 35 mil
bolsas para estudantes universitários que participem de atividades
de saúde, esporte, cultura e trabalho. As bolsas serão oferecidas em
2,3 mil unidades, durante os fins
de semana. As inscrições são feitas

no site do programa.
A exigência é que o estudante
esteja regularmente matriculado
em uma instituição de ensino superior conveniada ao programa, não
receber outra bolsa, financiamento
ou similar proveniente de recursos
públicos e ter disponibilidade para
atuar como educador.
A Secretaria da Educação re-

Com o objetivo de homenagear as mulheres que compõem
seus quadros (membros titulares e honorários), a APL – Academia Pindamonhangabense de
Letras, por intermédio de sua
vice-presidente Juraci de Faria,
está realizando o projeto ‘Letras
de Mulheres, Mulheres de Letras’ neste mês de março, que é
dedicado às mulheres.
Integra o evento a exposição
de trabalhos (poesia e livros) das

autoras acadêmicas (algumas in
memoriam), que será realizada
no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina. A exposição está sendo
organizada pelas acadêmicas Juraci de Faria e Neila Tavares.
O museu (rua Marechal Deodoro da Fonseca) está aberto para
visitação às terças, das 13 às 17
horas; quartas, quintas e sextas,
das 8 às 17 horas; sábados e domingos, das 13 às 17 horas.

Nesta sexta-feira (14), os agentes penitenciários do Estado entram em seu quinto dia de greve.
A paralisação começou na segunda-feira (10) e de acordo com o
balanço do Sindicato dos Agentes
Penitenciários, 88 dos 158 presídios aderiram ao movimento. A assessoria de imprensa do sindicato

informou que esse número deve
aumentar.
No Vale do Paraíba, quatro cidades aderiram à paralisação: São
José, Taubaté, Tremembé e Potim.
A categoria pede reajustes salariais
de 20,64%, redução das classes (de
8 para 6), aposentadoria especial
com 25 anos de carreira, além de
mudanças no plano de carreira.
Em Taubaté, a paralisação começou na quarta, após assembleia
realizada na noite do dia 18.
Em Tremembé, das quatro penitenciárias da cidade, apenas uma
delas aderiu ao movimento.
Os serviços essenciais, como a
vigilância interna dos presídios e o
atendimento médico aos detentos,
foram mantidos. Serviços, como a
transferência de presos, continuam
suspensos.

João Paulo Ouverney

Fundação dr. João romeiro

Divulgação

greve dos agentes Penitenciários
Divulgação

pava: Sexta Feira 14/3 - FESTa
FanTaSia Com FERnando &
Fabiano. Sábado 15/3 - “Esquenta guilherme & Santiago”
com newton & Willian + Taina
& marcelo. Sexta Feira 21/03 gUiLhERmE & SanTiago. Sábado 22/3 - Talis & Welinton +
Lucio neves.
FERROVIÁRIA Pinda –
Som ao vivo no deck da piscina
SEXTa-FEiRa: 14/03 – banda Chamego.com (anjinho do
Vale). 21/03 – marcos henrique e banda. 28/03 – César &
maycon. associado em dia não
paga e pode retirar dois convites na secretaria. não sócios:
h R$ 10 e m vip até 23h30, e
R$ 5 após esse horário. Tel (12)
2126-4444. www.aaferroviaria.
com.br.
FOTOS DO CARNAVAL
da Ferroviária: de todos bailes,
bloco, premiações etc, podem
ser acessadas em https://www.
facebook.com/joao.ouverney,
Foto, Álbuns e basta clicar no
álbum que desejar, estão nomeadas e com data.
MANGUEIRÃO Pinda: agora
sob nova direção, está realizando
ótimos bailes toda sexta-feira,
com os melhores artistas da região: 21/3 (sexta) – antonio marcos & Juan. 28/3 (sexta) – banda

gold. Estacionamento grátis
MÚSICA SERTANEJA Roseira: 29/3 (sábado 19h - 2º Encontro Regional da música Sertaneja. 23h – bailão sertanejo com
animação de miranda & Souza
neto. Reserva de mesas tel (12)
99770-8229 e 3646-2550 a R$
20,00 (direito 4 ingressos). Realização Secretaria de Cultura com
apoio da Prefeitura.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
14/3 – banda imbyra. 15/3 banda Rush.
16/3 – banda bRW Sinthesys. não é permitida a entrada de menores de 18 anos. o
valor da entrada deve ser pago
em dinheiro na portaria (não é
aceito cartão de credito ou débito). Tel (12) 3648-4913.
PINDABAR Pindamonhangaba: SEXTa – 14/03 – não
informado.
SÁbado – não informado.
domingo – 16/03 – ana Clara.
Realização: marcio dilleto. homem R$ 20 e mulher R$ 10. E
vem aí... Soweto, márcio art (ex
-art Popular) e Percepção. Tel
(12) 3645-5805, 99142-0181
e 99163-9001.10/03 (segunda-feira) – Segunda Sertaneja.
banda arena. Cerveja a R$ 1,00.
Site: www.pindabar.com.
RANCHO DO GALÃ Tauba-

passa às instituições de ensino
uma verba de R$ 500, podendo
custear, integralmente, mensalidades até este valor. Em outros cursos, o estudante recebe bolsa integral, com 50% da
mensalidade (R$ 500) custeada
pela secretaria. Para mais informações, acesse o site do Escola da Família.

Retirada
de pizzas

‘Letras de Mulheres,
Mulheres das Letras’

“... POBRE DE QUEM ME TIVER depois de você, se você me
acostumou ao seu jeito de ser, fez de mim esse apaixonado seu
homem, seu dono, seu menino mimado... ” – Roberto Carlos

CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 15/03 (sábado) - marcos & belutti.
CHICK NA ROÇA Taubaté:
16/03 (domingo) – banda Chapéu brasil. Estrada do barreiro.
CLUBE DA VILA São benedito realiza mais dois bailes em
março, no Recinto São Vito (moreira César): 16/03 (domingo)
– banda gold. 30/03 (domingo)
– marcos henrique & banda. Tel
(12) 3642-2087.
CLUBE DO LAZER Taubaté: domingo: 09/03 – Três
Corações. 16/03 – américan
Sound. 23/03 - Tropicalientes.
QUaRTa-FEiRa – 19/03 – Três
Corações. Traje esporte fino.
Tel. 3633-5389 e 3011-0400.
CLUBE DO VAQUEIRO
Roseira: Todo sábado – balada
Sertaneja com melhores bandas. Elas free até 0h. SP-62,
2.400, estrada Pinda-Roseira.
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix”: Confira a
programação:
15/03 – banda alphavale.
22/03 – banda Três Corações.
29/03 – bruno & hyago. Tel
(12) 3674-2413.
CROZARIOL
Tremembé:
14/03 – banda Rodeio. Tel. (12)
3672-2576.
ESTÂNCIA NATIVA Caça-
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A Apae está promovendo a confecção de pizzas para venda. As opções são os sabores muçarela e calabresa e cada uma custa R$ 15. A
retirada deverá ser feita no sábado
(15), das 17 às 19 horas, na sede da
instituição. Mais informações pelo
telefone 3645-1677.

Feira de
adoção de
Cães e gatos
O AMA - Abrigo Municipal
de Animais – realiza no sábado (15), das 9 às 13 horas, mais
uma Feira de Adoção de Cães
e Gatos. Será na estação Arteduvale, em parceria com a
Associação Centopeia de Proteção aos Animais, que estará,
inclusive, realizando no local
um bazar cuja renda será 100%
revertida para o cuidado com
os animais abandonados da cidade. Para adotar um animalzinho, é preciso apresentar RG
e comprovante de residência.

té: 14/03 (sexta) – banda Pegada Sertaneja. Elas vip até 1h.
Tel (12) 3424-7673 e 991690122.
RANCHO SANTA FÉ aparecida: 14/03 – banda 8 Segundos. 21/03 – banda Chapéu brasil. 28/03 - dupla Zé henrique
& gabriel. Tel. (12) 3105-1663 e
8100-9062.

EXPEdiENtE

RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 13/3
(quinta) – Washington dos
Teclacos. 15/3 (sábado) – Zé
Luiz (SJC). 20/3 (quianta) –
marron. (SJC). 22/3 (sábado) – Cleiton & adriano. 29/3
(sábado) - Wilson & Washington. Tel. (12) 3648-4036 e
9775-0389.

DESTAQUE DA SEMANA
Loirinha funkeira chegando a
3.000 acessos no Youtube
Divulgação

a loiríssima ana Carla, de Lagoinha, está chegando a 3.000
visualizações de seus vídeos no
YouTube. Ela começou a fazer
dublagens e postar na rede, e
graças à divulgação feita por amigos, está fazendo sucesso. após
a postagem do vídeo “cheguei,
causei, dancei”, começou a ficar
ainda mais conhecida. E vem aí
novo vídeo neste fim de semana.
natural de guaratinguetá e residindo na cidade de Lagoinha,
com 16 anos, atualmente está
cursando o último ano no Ensino
médio. a garota também curte
participar de desfiles de modas,
ser fotografada e sonha em ser
modelo.
Para ver os vídeos dela
clique no link abaixo
www.youtube.com/watch?v=GW6fmUMnz24
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CIDADE
FORMAS DE
PAGAMENTO
O pagamento do IPTU
poderá ser realizado das
seguintes formas:
• Pagamento em cota
única, com desconto
de 10% até o dia 27 de
março;

Pagamento do IPTU pode ser
feito até dia 27 de março
Arquivo TN

• Pagamento em cota
dupla, com desconto de
5%, para pagamento da
primeira cota até o dia
27 de março e a segunda
cota até o dia 15 de abril;
• Pagamento em até 10
parcelas, com desconto
de 2% até a data do vencimento de cada parcela.
Somente a primeira
parcela do IPTU poderá
ser paga até o dia 27 de
março. As subsequentes
terá o vencimento no dia
15 de cada mês.

DANIELA GONÇALVES
***
A Prefeitura comunica
que o pagamento da primeira parcela ou da cota
única do IPTU - Imposto
Predial e Territorial Urbano foi prorrogado até o dia
27 de março.
Devido à greve dos Correios, a Prefeitura prorrogou o vencimento.
Aqueles que optarem
por efetuar o pagamento

até 15 de março, deverão
fazê-lo em qualquer agência bancária. Após essa
data, o IPTU será recebido somente nas agências
do Banco Santander.
O munícipe que não
recebeu o carnê de IPTU
2014 poderá retirar na
Prefeitura
ou imprimir
o boleto por meio do site
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br clicando no link
“IPTU 2014”.

Pagamento da primeira parcela foi prorrogado
devido à greve dos Correios

Outras informações
pelo www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Programa de Rádio discute políticas
públicas desenvolvidas para as mulheres
CINTIA CAMARGO
***
Buscando divulgar as
políticas públicas municipais desenvolvidas para o
público feminino em Pindamonhangaba, o programa de rádio “O Prefeito e
você”, da última quarta-feira (12), recebeu representantes de vários segmentos
que atuam neste assunto na
cidade.

A violência à mulher foi
um dos assuntos discutidos,
com a participação da delegada da Delegacia de Defesa
da Mulher, Elizabeth Bassi,
e também das promotoras
legais populares, Rosemeire
Gouvea de Almeida e Luiza
Clementina, além de Andréa
Campos, da OAB - Ordem
dos Advogados do Brasil,
que salientou que continuam
acontecendo muitos os casos.

Para minimizar a falta de
informações de como proceder nesses casos, foi criado
o curso para formação de
novas promotoras. Segundo a advogada e promotora
Rosemeire, uma nova edição
do curso será lançada no dia
2 de abril, com o objetivo de
capacitar mulheres em como
orientar outras mulheres
que estão tendo seus direitos
violados ou ameaçados.

As pessoas interessadas
em participar do curso podem
se inscrever no Centro Comercial 10 de Julho, box 36, das 9
às 18 horas.
Outro aspecto das políticas públicas femininas desenvolvidas abordado, foi a
área da saúde das mulheres
em nível municipal. Segundo informações da coordenadoria, todos os programas
nacionais são desenvolvidos em Pindamonhangaba,
como campanhas de pre-

venção do câncer de mama e
de colo de útero. Neste mês,
em especial, está sendo realizada a campanha contra o
HPV, um dos maiores causadores de câncer do colo do
útero.
Até o dia 10 de abril, meninas com idades entre 11 e
13 anos podem ser vacinadas em todas as unidades de
saúde.
A presidente do Conselho
Municipal da Mulher, Ana Maria, também salientou todo o

trabalho que é desenvolvido
pelo órgão, no fortalecimento
das campanhas e atividades
que buscam a segurança e a
saúde das mulheres.
Para o prefeito de Pindamonhangaba, a conscientização do público feminino em
relação a todos esses aspectos
é muito importante. “A realização de políticas públicas
em todas as áreas vai orientar
mulheres e homens na defesa
de seus direitos e no respeito
entre ambos”, salientou.
André Nascimento

Entre outros temas, programa discutiu a violência doméstica contra a mulher

Sala de ginástica está
em fase de conclusão
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
O Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira,
“João do Pulo” contará
com novos espaços para a
prática esportiva. A população será beneﬁciada com
uma nova sala de ginástica, que está em fase de
conclusão. De acordo com
o secretário da pasta, a
inauguração deverá ocorrer em meados de abril.
Além desta sala, as pessoas
que praticam musculação
e judô também irão treinar
em novos prédios.
A Secretaria de Esportes e
Lazer fez a aquisição de ventiladores e bebedouros para
os novos prédios que servirão para a prática esportiva

Marcos Vinício Cuba

Sala deve atender cerca de 300 alunos por dia
e de lazer. Somente na sala
de ginástica serão atendidos,
em média, 300 alunos por
dia. Interessados em praticar esta modalidade devem

se informar na secretaria do
Centro de Treinamento Luiz
Caloi, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das
13h30 às 16h30.
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Em Sessão Solene, Dr. Marcos Vereador Martim Cesar
Vereador Professor Osvaldo
Aurélio homenageia a senhora solicita diversas benfeitorias presta homenagem ao Dia
a Administração Municipal
Internacional da Mulher
Neuza Conceição Reis

a sEgurança n o m u n i c í pi o ”

Preocupado com o aumento
da violência na cidade nos últimos meses, com a incidência
de diversos crimes, vários deles
contra a vida (homicídios), o
Presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Piorino (PDT),
esteve reunido na última semana com o Deputado Estadual
Major Olímpio (mesma sigla
partidária do parlamentar), na
capital paulista, para, juntos,
buscarem soluções alternativas
e eficientes.
Segundo o vereador, as polícias locais (Civil e Militar) estão
extremamente sobrecarregadas,
em razão do baixo número
de policiais e o crescimento
acentuado da população, onde
inevitavelmente os problemas
aumentaram.
“Os policiais de nossa
cidade são verdadeiros herois, exercendo suas tarefas
de forma sobre-humanas,
porém, a corporação precisa
de mais policiais para acompanhar o crescimento da
Fotos: AssessoriA

de

população”, explicou o vereador.
Durante o encontro, vereador
e deputado traçaram diversas
metas e decidiriam que o primeiro passo será a realização
de uma Audiência Pública para
discutirem o assunto com as
autoridades locais. “O Deputado
Major Olímpio foi enfático ao
afirmar que além da necessidade
de mais policiais, será imprescindível a presença imediata da
equipe de policiais da ROTA
para buscarem, pelo menos, o
equilíbrio frente aos problemas
que a cidade vem atravessando”,
destacou Piorino.
A realização da Audiência
Pública está sendo organizada e
tem previsão para acontecer no
final desse mês, nas dependências da Casa de Leis.
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

santos Marques

de

oliVeira

buna para relembrar a história
que ocorreu no dia 8 de março
de 1857, quando as operárias
de uma fábrica de tecidos, situada na cidade norte americana
de Nova Iorque, fizeram uma
grande greve e começaram a
reivindicar melhores condições de trabalho, tais como,
redução na carga diária de
trabalho e equiparação de
salários com os homens. A manifestação foi reprimida com
total violência e as mulheres
foram trancadas dentro da
fábrica, que foi incendiada, e
aproximadamente 130 tecelãs,
morreram carbonizadas, num
ato totalmente desumano.
“Não é apenas uma data
comemorativa, mas um dia
para se firmarem discussões
que visem à diminuição do
preconceito, trazendo para
todas as mulheres a importância para uma vida mais justa
em todo o mundo”, finalizou
o Professor Osvaldo.

ORDEM DO DIA
8ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 17 de março de 2014,
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Veto n° 05/2014 – Comunica VETO ao Autógrafo n° 02/2014, que
“Dispõe sobre o prazo de remarcação para atendimento de consultas e
exames na Rede Pública Municipal de Saúde, no âmbito da cidade de
Pindamonhangaba”. (Ref. Projeto de Lei n° 186/2013, de autoria do
Vereador Roderley Miotto).
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 e dá
outras providências”. (Há Substitutivo).
III. Projeto de Lei n° 09/2014, do Vereador Professor Eric de Oliveira,
que “Denomina de MARIA ELOÍNA ALVES LEITE a Rua Um, situada
no Bairro Shangri-lá”.

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

Ardito Lerário (PSDB), que também foi fundamental par a vinda
do programa na cidade e por ter
encaminhado o projeto à Casa de
Leis, e aos amigos vereadores que
aprovaram o mesmo por unanimidade; e não podia mais uma vez
deixar de agradecer ao Governador do Estado que contemplou a
cidade com o complexo, trazendo
mais comodidade, agilidade
e qualidade aos moradores de
Pindamonhangaba”, destacou o
vereador. “Estou acompanhando
as obras e sua instalação, a vinda
do complexo mostra que sempre
irei buscar melhorias para a cidade”, finaliza o vereador.

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

dos

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

vistorias entre outros.
Roderley Miotto mais uma
vez agradece e comemora a
instalação da unidade, pois a
implantação do CIRETRAN no
município contará com melhor
infraestrutura e acessibilidade,
com o padrão já anunciado pelo
vereador POUPATEMPO - CIRETRAN.
“Agradeço ao Prefeito Vito

Fale com o vereador:

d e p u ta d o

AssessoriA

Vereador Roderley Miotto
comemora implantação do
Poupatempo – Ciretran
O vereador Roderley Miotto,
desde o início do seu mandato,
vem se empenhando e lutando
para que o complexo Poupatempo – Ciretran seja instalado na
cidade de Pindamonhangaba. Em
uma conversa com o Governador
do Estado de São Paulo, Geraldo
Alckmin (PSDB), no dia 19 de
janeiro de 2013, o vereador solicitou a instalação do Poupatempo
no município, nos
moldes do que foi
implantado na cidade de Suzano, complexo Poupatempo
- Ciretran, que está
sendo modelo para
outras regiões por
sua praticidade e
demanda de atendimento.
Após quatro
meses da solicitação feita pelo vereador Roderley Miotto, o Governador anunciou, em
maio do ano passado, a instalação
da unidade em Pindamonhangaba, e desde então, o parlamentar
vem acompanhando o processo.
Durante a última sessão
ordinária, realizada no dia 10
de março, o Prefeito Municipal
enviou ao Legislativo o Projeto
de Lei n° 23/2014, que celebra o
convênio com o Departamento
Estadual de Trânsito, objetivando a instalação, manutenção e
funcionamento do CIRETRAN
– Circunscrição Regional de
Trânsito, no qual são encarregados de realização aos serviços de
trânsito relacionados à Carteira
Nacional de Habilitação, registro
e licenciamento de veículos,

sra. Cristiana apareCida

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
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Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

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

“E s tamos

de

e

O Vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) esteve presente na
Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, onde foi
realizada na noite de segundafeira, dia 10, a Sessão Solene
comemorativa ao Dia Internacional da Mulher, por força do
Decreto Legislativo n° 05, de
26 de Junho de 1995.
Na ocasião, o parlamentar
homenageou com diploma
de “Honra ao Mérito”, a,
integrante do Conselho Tutelar de Pindamonhangaba,
responsável por realizar um
trabalho que busca zelar pelos
cumprimentos dos direitos das
crianças e dos adolescentes,
na qualidade das Políticas
Públicas e na criação de um
fluxograma no atendimento,
para minimizar os problemas
da violência doméstica e suas
causas.
Durante a solenidade, o
Professor Osvaldo usou a tri-

Vereador
MartiM Cesar

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Ricardo Piorino
prepara Audiência
Pública na Câmara

AssessoriA

Vereador professor osValdo

de

anos e, atualmente, trabalha
como Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, na Prefeitura de Pindamonhangaba, no
Setor de Saúde Ocupacional,
cargo que ocupa há 28 anos.
A homenageada também é
brigadista e socorrista há 9
anos.
Sua trajetória é exemplar
e isto pode ser observado no
fato de que ela é uma pessoa
muito querida por todos os
funcionários da Prefeitura. A
própria Neuza se define nas
seguintes palavras: “Sou de
bem com a vida”.
Dr. Marcos Aurélio tem
a satisfação de trabalhar
diretamente com Neuza no
Setor de Saúde Ocupacional da Prefeitura. Para ele,
“Neuza é uma pessoa muito
alegre e trata a todos com
muito respeito, eficiência
e dedicação. Ela transmite
alegria a todos que trabalham ao seu lado”.

a segurança dos moradores
e dos transeuntes”, destacou
Martim Cesar.
Praça “Frei Galvão”
Além das solicitações acima, Martim Cesar requer
informação referente a data
que será iniciada a construção
da Praça Santo Antônio de
Sant’Ana Galvão, “Frei Galvão”, no Loteamento Jardim
Rezende. De acordo com o
parlamentar, a área destinada
para a construção da referida
praça, já recebeu denominação
conforme a Lei Municipal Nº
4.805, de 20 de junho de 2008,
e além disso, o que preocupa
Martim Cesar é que o referido
local esta servindo de “botafora” e criadouro de animais
peçonhentos.

Martim Cesar (DEM) solicitou ao Prefeito Vito Ardito,
para que sejam colocadas
caçambas na Rua Myrian
Penteado Rodrigues Alckimin,
no Loteamento Residencial
Lessa e Rua Tenente Djalma
de Oliveira Franco, no Loteamento Residencial Campos
Maia, margeando o Córrego
da Primeira Água. Segundo o
parlamentar, a instalação destas
caçambas se faz necessária
para manter a região limpa,
evitando a poluição ao meio
ambiente.
Iluminação
O vereador também solicitou ao Poder Executivo melhorias na iluminação da Praça
Marechal Humberto Castelo
Branco, no bairro Chácara da
Galega, pois “as luminárias
existentes no local
estão acima das
copas das árvores,
o que vem prejudicando a iluminação da praça e a
comunidade reclama que no período
noturno o local
fica muito escuro,
comprometendo

AssessoriA

Em Sessão Solene alusiva à comemoração do “Dia
Internacional da Mulher”, realizada pela Câmara de Vereadores, no dia 10 de março, o
vereador Dr. Marcos Aurélio
(PR) homenageou a senhora
Neuza Silva da Conceição
Reis. Esta importante data
foi instaurada para lembrar
a todos da importância e do
papel da mulher na sociedade.
Neuza Silva da Conceição
Reis, nasceu em Piquete no
dia 23 de agosto de 1956.
É casada há 25 anos com
Wagner José Reis e tem uma
filha de 22 anos, Cynthia,
já casada. Ela é Auxiliar de
Enfermagem e, durante o
exercício de sua profissão,
trabalhou durante 4 anos na
cidade de Guaratinguetá, no
Hospital Frei Galvão e no
Laboratório Oswaldo Cruz,
durante 2 anos. Na Santa Casa
de Misericórdia de Pindamonhangaba trabalhou durante 6

de

rEquErimEnto E aguardam rEspostas

de

Fotos: AssessoriA

n a s e s s ã o s o l e n e d o “d i a i n t e r n a C i o n a l d a M u l h e r ”, o V e r e a d o r d r . M a r C o s
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todos os pEdidos foram Encaminhados
ao podEr ExEcutivo Em forma dE
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IV. Projeto de Lei n° 13/2014, do Vereador Roderley Miotto, que
“Dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do bem estar e do sossego
público no âmbito do Município de Pindamonhangaba”.
V. 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”.
VI. Projeto de Lei n° 20/2014, do Vereador Professor Eric de Oliveira,
que “Institui a Semana de Orientação e Prevenção da Gravidez na Adolescência, que será comemorada na última semana do mês de novembro”.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2014.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme
inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

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

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

5

14 de março de 2014

cidade
Pinda discute mercado de trabalho
e aquecimento da economia
AnA CAmilA CAmpos
***
na noite de quartafeira (12), o auditório da
Faculdade Anhanguera,
Unidade pindamonhangaba ficou lotado com a
realização da mesa redonda sobre as perspectivas
do mercado de trabalho
na cidade.
Com o objetivo de compartilhar o aquecimento
da economia no município
e o aumento das oportunidades de trabalho, paralela à necessidade de qualificação da mão de obra, a
mesa reuniu profissionais
que atuam diretamente
em setores que estão relacionados à discussão temática.
participaram da mesa,
respondendo às perguntas
dos convidados: diretora da
Fatec pindamonhangaba,
Drª Cristina de Carvalho
Ares Elisei; representante
da Ecco incorporadora,
Claudio pedreira; secretário de Desenvolvimento
Econômico da prefeitura;
diretor da empresa Arroz
preto Ruzene, Francisco
Ruzene; e o presidente
da Acip - Associação Comercial e industrial de
pindamonhangaba, Etore
Bonini.
A maior questão abordada durante o evento
foi a qualificação da mão
de obra, um dos grandes
problemas do Brasil e da
região, que foi enfatizado pela diretora da Fatec.
Além disso, tanto o representante da Ecco incorporadora como o secretá-

Heli nunes

Interessados em vagas

T

Cristina Elisei enfatizou que o problema da qualificação insatisfatória da
mão de obra é um dos entraves à inserção no mercado de trabalho
rio de Desenvolvimento
Econômico
destacaram
o desenvolvimento de
pindamonhangaba, principalmente pela infraestrutura viária e de saneamento básico, que atende
100 % da população.
o secretário destacou
que o objetivo da pasta é
dar continuidade ao trabalho, consolidando a
vontade que cada um tem,
principalmente, as empresas que chegam, dando qualidade de vida para
quem mora em pinda e
para quem deseja morar.
Com a mudança da legislação para atrair investimentos, a cidade tem 12
novas empresas que devem se instalar em um período previsto de um ano,
o que deve gerar de 1.500
a 2.000 postos diretos de
emprego.

ambém foram
abordadas durante a discussão,
questões diretamente
ligadas às características apresentadas pelas
pessoas que buscam uma
oportunidade no mercado, como o trabalho em
equipe e a importância
do controle emocional
e comportamental do
candidato.
outro fator de destaque foi a questão do
empreendedorismo,
ressaltada por Bonini e
Ruzene.
“A cultura empreende-

dora é importante para o
mercado de trabalho, mas
o empreendedor precisa
ser lapidado”, afirmou
Ruzene sobre as necessidades de preparo e planejamento para quem deseja
investir e se arriscar em
um negócio próprio.
Uma das principais
conclusões da discussão
foi que o maior desafio
da gestão pública é a
educação que, aliada à
cultura, são ferramentas
indispensáveis para a
formação de um bom
profissional, seja em
qualquer área de atuação.

Heli nunes

A participação foi realizada na forma de perguntas e respostas entre o público e os convidados

Conselho da mulher comemora o dia 8 de março
AnA CAmilA CAmpos
***
Em comemoração ao
Dia internacional da mulher, o Conselho municipal da mulher realizou
um evento na quinta-feira

(13), no Auditório da prefeitura, que contou com
palestras informativas e
apresentações culturais.
De acordo com a secretária dos Conselhos municipais, Cristina luz, este

Marília Maia ofereceu duas músicas

Ana Camila Campos

ano, o Conselho da mulher escolheu como público-alvo as gestoras da
Rede municipal de Educação, aproveitando a comemoração para abordar
assuntos como informações sobre o órgão e sobre
a importância de atuação
para que elas sirvam como
multiplicadoras
dessas
informações para as educadoras e as mães dos
alunos, com quem têm
contato direto.
A presidente Ana maria Braz iniciou com uma
palestra sobre os Direitos
da mulher, abordando
aspectos históricos e sociais da mulher, ressaltando a importância da
mobilização do público
para fazer a diferença na
sociedade.
Em seguida, a enfermeira e conselheira, Veraniza do prado, falou sobre o trabalho de políticas
públicas na saúde e sobre
a estrutura do sistema
de saúde na cidade. Em
sua fala, também homenageou Ana maria Braz
pelas atividades desenvolvidas na presidência do

conselho, pois será eleita
uma nova diretoria.
“Ana manteve viva a
chama da dignidade das
mulheres de pinda, que
não ficou só por aqui, chegou ao Congresso nacional”, destacou.

Em seguida, as presentes foram homenageadas
com duas apresentações
culturais. A cantora e
compositora marília maia
interpretou duas canções
ressaltando a temática
da mulher. Em seguida,

a poetisa Rosana Dalle
ofereceu alguns poemas
às presentes, e exaltou a
importância da realização
de eventos que têm em
seu conteúdo palestras e
conhecimentos técnicos
aliados à cultura.
Ana Camila Campos

A importância da mulher e das políticas públicas foi ressaltada na palestra
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Campanha da Fraternidade trabalha
reflexão sobre tráfico humano
Marcos Vinício Cuba

A abertura da campanha em Pinda teve apresentação do hino deste ano

Marcos Vinício cuba
***
a campanha da Fraternidade de 2014 tem
como objetivo despertar
nas pessoas a reflexão
sobre o tráfico humano,
um crime silencioso que
desestrutura as famílias.
A abertura da campanha
em
Pindamonhangaba
foi realizada na noite de
quarta-feira (12), no auditório da câmara de Vereadores.
o tema é “Fraternidade e Tráfico Humano” e
o lema é “É para a liberdade que Cristo nos libertou”. Na ocasião o público
pôde ouvir o hino da campanha e conferir a oração.
A solenidade oficial foi
marcada pela presença de
fieis, diáconos, padres e
membros de pastorais.
O padre Leandro Alves de Souza, da Diocese
de Taubaté, afirma que
esta campanha é um desafio singular, porque os
dados de estatísticas não
são verdadeiros e que
hoje não existe um país
isento do tráfico humano.
Ele enfatiza que estamos
diante de uma temática
desumana.
Souza explica que as
cinco mãos do cartaz da
campanha representam
as quatro formas de tráfico, sendo a mão de criança com a finalidade de
adoção; mão feminina so-

bre a exploração sexual;
mãos com os rins é para
mostrar o tráfico de órgãos e a mão fechada é do
tráfico escravo; já a mão
superior é do traficante.
ObjeTivO gerais
da camPanha
um dos objetivos gerais da campanha é identificar as práticas de tráfico humano para fazer
com que as pessoas reflitam e façam denúncias,
porque a omissão, o silêncio das vítimas e a impunidade são fatores que
intensificam o crime.
O padre Luiz Carlos de
Souza comenta que agora
cabe à comunidade cristã
colocar em prática o que

a campanha pede. “Essa
campanha acontece desde o ano de 1964 e a igreja do Brasil quer se unir
num grande objetivo:
levar os cristãos a tomar
consciência de uma realidade social, onde afeta
a vida de nossos irmãos e
irmãs”.
A agente comunitária
de saúde, Meilai Jesus
Shen, participou do lançamento da campanha e
afirma que é importante
a população se conscientizar da necessidade de
divulgar o tráfico, que é
um mal que acomete as
famílias, porque com a
divulgação é possível minimizar o mal neste mundo e trabalhar a reestruturação da família.
Marcos Vinício Cuba

A solenidade de abertura teve a presença de
padres, diáconos, fiéis e membros das pastorais

bairros da cidade recebem
serviços de manutenção
COMBATER A DENGUE É MUITO
FÁCIL, MAS É PRECISO AGIR
ANTES QUE SEJA TARDE.

Janeiro/2014

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

MAriA FErNANDA MuNHOz
***
Diversos bairros da
cidade receberam, nesta
semana, serviços de manutenção, como limpeza,
capina, roçada, retirada
de entulho e manutenção
de estradas rurais. A Prefeitura realiza esses serviços por meio da Secretaria
de Obras – Departamento
de Serviços Municipais,
constantemente, em toda
a cidade.
Entre os dias 5 e 12 de
março, foram realizadas
roçada e limpeza na praça do Alto Tabaú, na quadra de esportes do Jardim
Princesa, na área verde do
Araretama, na praça Nossa Senhora de Fátima, no
Centro de Especialidades
Odontológicas e na quadra
em frente à Apae (todos
no Crispim). As equipes
de capina e varrição estiveram no início da Ponte
do Paraíba, na avenida
Nicanor ramos Nogueira
(Araretama), na rua José
Gomes Filho (Cidade Jardim), no Vitória Park e no
Bosque da Princesa.
A retirada de entulho
foi realizada no Araretama (avenidas 1, 3 e 27

e rua Mário Baruk Samahá), Castolira, Vila São
Paulo, Morumbi e bairro
das Campinas.
Já a equipe de manutenção das estradas rurais
realizou o serviço de máquina na escola do bairro
das campinas e na creche
do Crispim, além de manutenção e capina nas estradas Graminhas, Monte
Tabor e Cerâmica.
Pega Tudo
Nesta semana, a equipe
do “Pega Tudo” realizou a
capina, varrição e limpeza geral no Jardim imperial, Ouro Verde, Jardim

Cristina, Bela Vista e Vila
Verde, com 115 viagens de
caminhão de entulho.
Na próxima semana,
entre os dias 17 e 20 de
março, o “Pega Tudo” estará no Campo Alegre. Os
moradores do bairro devem deixar o entulho de
seus quintais na calçada
de suas casas, para que a
equipe da Prefeitura faça
a retirada. O “Pega Tudo”
é mais uma forma de prevenir a dengue em nossa
cidade, pois visa acabar
com locais que acumulam água parada, local de
procriação do mosquito
transmissor da doença.
Divulgação

Equipe de capina e varrição no Bosque da Princesa
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& lazer

Arnaldo Antunes faz

show gratuito em Pinda
Maria Fernanda Munhoz
***
Pindamonhangaba receberá, no dia 27 de abril, o
show com o cantor e compositor arnaldo antunes.
a apresentação será gratuita, no Largo do Quartel,
às 20 horas.
o show está sendo trazido à cidade pela parceria
entre a Prefeitura de Pinda, por meio da Secretaria
de educação, Cultura e
Turismo e departamento
de Cultura, e o Circuito
Cultural Paulista, do governo do estado.
arnaldo antunes vai
apresentar o projeto “dois
Violões”, com músicas de
sua carreira solo e da época dos Tribalistas e Titãs.
acompanharão o cantor,

rafael Canas

os músicos Chico Salem
(violões e guitarra portuguesa) e Betão aguiar
(violão e guitarra).
o Circuito Cultural
Paulista terá mais de 840
atrações neste ano, em
todas as linguagens artísticas, em mais de 100
cidades do estado de São
Paulo. É considerado um
dos maiores programas de
circulação de espetáculos
do país. estão programadas diversas atrações para
Pindamonhangaba até o
final do ano.
O show será
realizado no final
de abril, no Largo
do Quartel

SextA e SábAdo hAverá diverSAS Artistas iniciam
AtrAçõeS ArtíSticAS nA cidAde
seu cadastro
Maria Fernanda Munhoz
***
nesta sexta-feira (14) e sábado
(15), Pindamonhangaba receberá
diversas atrações culturais e apresentações artistas, gratuitas, para
toda a população. a iniciativa é do
departamento de Cultura da Prefeitura.
Ouro Verde
na sexta-feira (14), o projeto
“Pinda em Cena” retorna levando arte e cultura para os bairros
da cidade. o primeiro bairro a
receber o evento será o ouro
Verde, a partir das 18 horas. as
apresentações serão no centro
comunitário.
Se apresentarão, gratuitamente: aprendizes da Corporação Musical euterpe, grupo Semeando
adoradores, Mc nathan, grupo
Capoeira Vida (capoeira e maculelê), e Congada São Benedito. os
artistas plásticos Felipe Callipo
e attila Santos também estarão
presentes, fazendo esculturas e
conversando com a população. a
apresentação teatral da noite será
do Palhaço alegrito e Mágic Jack,
com o espetáculo “Sorria, você
está no Circo”.
Dia da Poesia
no sábado (15), as atrações
começam pela manhã, no centro
da cidade, com as comemorações
do dia da Poesia. artistas declamarão poesias para a população,
na feira livre, mercado municipal
e praça Monsenhor Marcondes.
a iniciativa tem a parceria com a
aPL – academia Pindamonhangabense de Letras, que terá um
estande com livros dos autores de
Pindamonhangaba.
Música e Teatro
ainda no sábado, a partir das
14 horas, o Bosque da Princesa receberá dois eventos: o “Pinda em
Cena” e o “Circuito Cultural Paulista”. os eventos acontecerão simultaneamente.

rê nascimento

Espetáculo do Circuito Cultural Paulista, será apresentado
na tarde de sábado, no Bosque da Princesa
o “Pinda em Cena” será formado por atrações musicais: aprendizes da Corporação Musical euterpe, cantor Lucas danese, coral
da igreja antioquia e Madrigal inCantum.
o “Circuito Cultural Paulista”
terá a apresentação do espetáculo
de rua “ao divagar se vai Longe
e de Bicicleta mais ainda”, com a
Cia um Pé de dois.
o espetáculo conta sobre a

verdadeira história de amor entre Camomila e Quindim. desde
quando eles pedalavam pelas ruas
a procura do lugar perfeito, até o
momento em que se dão conta de
que não era exatamente o lugar
que buscavam. entre malas, malabarismos e acrobacias, Camomila e Quindim descobrem que
o que procuravam sempre esteve
ali, bem debaixo de seus narizes
vermelhos...

na Cultura
Maria Fernanda Munhoz
***
os artistas de Pindamonhangaba começaram
a se cadastrar no departamento de Cultura da Prefeitura. Todos os artistas
da cidade, mesmo os que
já estão cadastrados, devem procurar o departamento para se inscrever
ou atualizar seus dados.
Para tanto, é necessário apresentar uma foto
3x4, cópia do rG, do CPF
e do comprovante de residência. além disso, os
artistas plásticos devem
apresentar uma foto com
a demonstração de seu
trabalho. Já os músicos,
devem apresentar ainda
uma mídia com demonstrativo do trabalho – pode

ser gravação caseira. os
artesãos devem fazer uma
demonstração das técnicas a serem cadastradas. e
os oficineiros de qualquer
área precisam apresentar
portfólio, ou seja, material
com propostas de trabalho, fotos, certificados e
diplomas de cursos, matérias publicadas em jornal,
entre outros.
o departamento de
Cultura informa que as
carteirinhas feitas agora terão validade de três
anos. os artistas cadastrados são chamados
para as ações e eventos
realizados pela Prefeitura
e poderão participar de
oficinas de cursos de capacitação que serão oferecidos durante o ano.
divulgação

rê nascimento

O espetáculo gratuito será no sábado, no Bosque da Princesa

Artesã durante demonstração do trabalho,
no Departamento de Cultura

SEXTA-FEIRA
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ENTRETENIMENTO
Tribuna do Norte
AIANDRA ALVES MARIANO
***
Quem gosta de corridas vertiginosas com carros caríssimos deve ficar
atento a “Need for Speed O Filme”, que estreia hoje
nos cinemas brasileiros.
Baseada no hipnotizante jogo homônimo, que faz
história entre os “gamers”
desde 1994 com suas inúmeras variantes e consoles, a produção é embalada por esse sucesso e na
tensão das competições
clandestinas, com direito
a perseguições pela polícia.
Na versão para o cinema, o roteirista George
Gatins escolheu o personagem Tobey Marshall
(Aaron Paul, o Pinkman
da aclamada série de TV
“Breaking Bad”) e sua
vingança pessoal contra o
piloto Dino Brewster (Dominic Cooper) para fazer a
história correr.
Tobey Marshall herdou
do pai uma oficina mecânica, onde, com sua equipe,
modifica carros para que se
tornem mais rápidos. Além
disto, Tobey é um exímio
piloto e volta e meia participa de rachas. Um dia, o

ex-piloto da Fórmula Indy
Dino Brewster o procura para que Tobey possa concluir um Mustang
desenvolvido por um
gênio da mecânica que
já faleceu. Apesar das
divergências entre eles,
Tobey aceita a proposta por precisar muito do
pagamento oferecido por
Dino.
O carro é concluído e
posteriormente vendido.
Entretanto, a velha rixa
entre eles faz com que disputem um último racha,
que conta ainda com a participação de Pete (Harrison
Gilbertson), grande amigo
de Tobey. A corrida termina em tragédia devido ao
falecimento de Pete. Considerado culpado pela morte,
Tobey passa dois anos na
prisão. Quando enfim é solto, ele organiza um plano
para que possa participar
de uma conhecida corrida
do submundo onde Dino
também correrá.
Com uma trama que
anda tão rápido quanto
os automóveis que preenchem a tela, o filme equilibra humor e drama, no
infortúnio de Tobey.

Divulgação

“Need for Speed - O Filme” conta
história de vingança nas pistas

PROGRAMAÇÃO
CINEMA
DE PINDA
ROBOCOP 2D (DUB)
Classificação: 14 anos, Duração: 01h57
De segunda a domingo, às 19h25 e 21h55

AS AVENTURAS DE PEABODY E SHERMAN 3D
(DUB)
Duração: 01h33
De segunda a domingo, às 13h30 e 15h25

NEED FOR SPEED : O FILME 3D (DUB)
Classificação: 12 anos, Duração: 02h21
Segunda, Quinta, Sexta, Sábado e Domingo, às 13h45
- 16h30 - 19h15

300: A ASCENSÃO 3D (DUB)
Classificação: 16 anos, Duração: 01h43
De segunda a domingo, às 17h20, 19h35 e 21h50

NEED FOR SPEED : O FILME 3D (LEG)
De segunda a Domingo, às 22h00

JUSTIN E A ESPADA DA CORAGEM 2D (DUB)
Classificação: 10 anos, Duração: 01h33
De segunda a domingo, às 13h40,15h35 e 17h30

Apresentação circense gratuita no Sesc
Divulgação

Espetáculo conta com técnicas desenvolvidas
na Europa e no Brasil
O Sesc Taubaté apresenta Circo Interativo, um espetáculo à parte. A apresentação é gratuita e acontece nesta sexta (14), às 20 horas, com o grupo Geracirco.
No espetáculo, o público irá conhecer uma mescla
de números circenses de diferentes épocas. Entre as
técnicas apresentadas pelo grupo estão a Roda Alemã,
desenvolvida na Europa como modalidade esportiva e
que hoje é explorada no picadeiro circense; Boleadeira,
instrumento que foi muito utilizado no Rio Grande do
Sul para lidar com o gado, vem para o circo como um
show de habilidade e precisão com o instrumento, além
do monociclo, malabarismos, arame e outras técnicas
que compõem este espetáculo.
O Sesc fica na rua Milton de Alvarenga Peixoto, 1264,
Esplanada Santa Terezinha. Informações 3634-4000.
www.sescsp.org.br/taubate

Circo segue com
apresentações em
Pindamonhangaba

AIANDRA ALVES MARIANO
***
O Big Brothers Cirkus
continua em Pindamonhangaba neste fim de
semana e segue com as
apresentações de seus espetáculos. São mais de
30 atrações com os acrobatas, palhaços, trapézio
solo, malabaristas e o globo da morte.
Na sexta-feira (14), o
espetáculo acontece a partir das 20h30. No sábado
e no domingo, as apresentações serão em três horários: às 16h, 18h e 20h30.
O Big Brothers Cirkus

é uma tradicional companhia do universo circense, formada pela quinta
geração da família Lestar,
que há mais de 200 anos
mantém viva a tradição de
promover espetáculos por
todo o Brasil.
A tradição começou
quando o patriarca, Vicente Lestar, aos 13 anos,
resolveu seguir um circo
que passava em sua cidade, Buenos Aires. O menino que cresceu no circo
aprendeu todo o ofício.
Em uma visita ao Brasil, quando se apresentou
na cidade de Piracicaba,

conheceu Ermínia, sua esposa. A primeira geração
circense da família Lestar
se deu com o nascimento
dos filhos. Com um circo
próprio, a família Lestar
percorreu as estradas do
interior do Brasil, levando
a alegria da arte circense.
Em 2004, a família
inaugurou o “Big Brother’s Cirkus” sob o comando de Ewerton, Alessandro e Carmem Lestar.
O circo está armado na
rua Anacleto Rosa Junior,
em frente à rotatória Cidade Jardim – Araretama, a
500 metros do shopping.

ALEMÃO 2D (NACIONAL)
Classificação: 16 anos, Duração: 01h49
De segunda a Domingo, às 14h15, 16h45, 19h05 e 21h35

Sony Pictures traz
novidades para o Zorro
Zorro volta às telonas
mas, dessa vez com novidades. A história do “herói” deve ganhar um tom
mais sombrio.
De acordo com o site
Deadline, a Sony Pictures contratou o roteirista
Chris Boal, o mesmo de
Batman- O cavaleiro das
Trevas, para escrever o
roteiro do próximo filme
sobre o Cavaleiro mascarado e planeja investir
em uma nova franquia.
O novo filme deve ter
menos lutas de espadas

para apostar num clima
mais sombrio, realístico e
emocional. A nova aventura também deve trazer
Zorro praticando artes
marciais.
O último intérprete
de Zorro no cinema foi o
ator Antonio Banderas,
que estrelou A Máscara
do Zorro e A Lenda do
Zorro, ao lado de atores
como Anthony Hopkins e
Catherine Zeta-Jones.
Ainda não há data prevista para o lançamento
do novo filme.
Divulgação
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2º CADERNO
Tribuna do Norte
Meninas dos 11 a 13 anos devem ser
vacinadas contra o vírus do HPV
Marcos Cuba

A equipe de saúde foi até as escolas para vacinar as alunas

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Teve início segundafeira (10), a campanha de
vacinação contra HPV e
todas as meninas de 11 a
13 anos de idade deverão
ser imunizadas. Este trabalho segue até o dia 10 de
abril. Em Pindamonhangaba devem ser vacinadas
mais de 3 mil garotas.
Para ser vacinada é preciso apresentar a caderneta
de vacinação.
Além do posto de vacinação localizado no CEM
- Centro de Especialidades Médicas, as escolas
também aderiram à campanha e as alunas serão

vacinadas pela equipe de
enfermeiras da Prefeitura
de Pindamonhangaba.
De acordo com as informações do Ministério
da Saúde, a vacina está
sendo aplicada em meninas desta faixa etária, porque a eficácia do produto
se dá em pessoas que não
tenham iniciado a vida sexual. O HPV é transmitido
por meio de relações sexuais é a principal causa do
câncer de colo do útero.
Após o dia 10 de abril,
a vacina passará a integrar
o calendário nacional de
vacinação. É essencial que
as meninas recebam as
três doses. A segunda será

Investimento em
pesquisas é chave
para reduzir DSTs,
afirma OMS
A OMS - Organização
Mundial da Saúde está
chamando a atenção para
a importância da pesquisa e do desenvolvimento
de vacinas contra doenças sexualmente transmissíveis, DSTs.
A agência da ONU calcula que ocorrem mais de
1 milhão de novas infecções todos os dias.
Segundo a OMS, casos de herpes, gonorreia,
clamídia, sífilis e HPV,
são “um grande desafio à

saúde”, porque são extremamente comuns e porque, em muitos casos, os
pacientes não apresentam
sintoma.
Câncer
A agência da ONU
afirma que o herpes pode
aumentar o risco de HIV
e lembra não haver cura
para o vírus; já a gonorreia está cada vez mais resistente aos antibióticos.
A transmissão da sífilis
da mãe para o bebê pode

aplicada com intervalo de
seis meses da primeira e a
terceira, considerada o reforço, deve ser ministrada
cinco anos após a primeira
dose.
Em 2015, a vacina passará a ser oferecida para
as adolescentes de 9 a
11 anos; em 2016, para
meninas que completem
nove anos. O Ministério
da Saúde destaca que a vacina é uma das estratégias
em saúde da mulher e enfatiza que elas não podem
deixar de fazer o Papanicolau, também recomenda a necessidade do uso de
preservativos para evitar a
contaminação pelo vírus.

Divulgação

causar morte neonatal e
má formação do feto.
Só a infecção por HPV
causa 530 mil casos de
câncer cervical a cada ano,
enquanto clamídia e gonorreia podem contribuir
para a infertilidade.
Revolução
Por isso, a OMS acredita que a imunização com
vacinas seguras pode “revolucionar” o combate às
DSTs. A agência diz já ser
uma boa notícia a introdu-

ção, em vários países, de
vacinas para prevenção da
hepatite B e do HPV.
No ano passado, a
agência e especialistas

em saúde desenvolveram
um plano sobre vacinas
contra herpes, clamídia,
gonorreia, sífilis e tricomoníase. O projeto espe-

cifica o papel das áreas da
ciência, epidemiologia,
pesquisa e saúde pública, para que essas vacinas
possam ser criadas.

Nova sede do Cpic no Parque das Nações

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
O Cpic – Centro de Práticas Integrativas e Complementares – da Secretaria de Saúde da Prefeitura
de Pindamonhangaba está
recebendo uma nova sede.
As obras foram iniciadas
em agosto de 2013, no
bairro Parque das Nações.
De acordo com informações da Secretaria de
Obras, o total de investi-

André Nascimento

André Nascimento

A obra terá
quatro
prédios
para
atender a
população

mento na construção e readequação do local já existente na rua Dr. José Luís
Cembranelli, para receber
o Cpic, é de R$ 1.600.000.
A obra é dividida em
quatro blocos integrados.
O bloco A, em fase de conclusão de alvenaria, terá
um auditório para 94 lugares, sanitários masculino, feminino e para deficientes, sala de despejo,
cozinha
experimental,

vestiário masculino e
feminino, sala de pré-lavagem para atendimento da cozinha, área de
serviço com dispensa e
depósito de material de
limpeza, além de rampa
de acesso.
O bloco B, onde funcionava a antiga escola
municipal e, mais recentemente, um centro comunitário, está sendo reformado e adequado. No

local, o projeto da obra
prevê área de recepção,
sala de espera, administração, diretoria, sala
de procedimentos, expurgo, sala de curativos,
três consultórios, sanitários masculino, feminino e para deficientes,
vestiários masculino e
feminino para funcionários, e copa quente.
Já no bloco C funcionará a parte odontológica.

O local será reformado e
ampliado, e contará com
sala de odonto, esterilização, banheiro masculino e
feminino, sala de vacinas,
farmácia,
almoxarifado,
área de serviço com depósito de material de limpeza.
O bloco D também está
sendo construído e está
em fase de conclusão de
alvenaria. O projeto contempla área de arte terapia, sala de práticas cor-

porais, sala de medicina
tradicional chinesa, sala
de terapia comunitária e
sala de reuniões, mais sanitários masculino e feminino adaptados, tudo com
rampa de acesso.
Além dos blocos, está
previsto no projeto do local um estacionamento de
serviço, jardim e passarelas. Serão, aproximadamente, 2 mil m² de área
total interna.
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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 21/03/2014 às 16:00 horas
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
10º LUANA PESTANA GRACCE
RUA CELESTE, 98 – CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-620
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Tribuna do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação,
em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 21/03/2014 às 10:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
76º SILVIA APARECIDA SALGADO VICTAL
RUA ANTENOR VARGAS, 288 – JARDIM DOS EUCALIPTOS
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

14 dE maRÇo dE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.194, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014.
Constitui a Comissão de Controle do Programa da Atividade Delegada.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e
de acordo com a Lei nº 5.198, de 19 de maio de 2011, e art 3º do Decreto nº 4.745, de 12 de agosto
de 2011, alterado pelos Decretos nºs 4.983, de 19 de julho de 2011 e 4.983, de 19 de julho de 2013,
DECRETA:
Art. 1º Constitui a Comissão de Controle do Programa da Atividade Delegada, para acompanhamento
da execução do convênio celebrado com a Polícia Militar:
I – Prefeitura
Titulares: - Paulo Benedito Chaves
Diretor do Departamento de Segurança
- Ten. Edson Henrique dos Santos
Diretor do Departamento de Trânsito
II – Polícia Militar
Titular: - Capitão PM Paulo Henrique Lourusso Cavalheiro
Major PM Mauro Akira Morishita
Suplente: - Major PM José Sodario Viana
1º Tenente PM Fernando de Assis
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 10 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Assuntos Jurídicos em 10 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 – Comprovante de experiência na área, conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 21/03/2014 às 15:30 horas
FISCAL DE POSTURAS
2º THIAGO DE CASTRO CASALI
RUA DR. ANTONIO VIEIRA MARCONDES, 407 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-330
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 conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe
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 21/03/2014 às 9:00 horas
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
4º SOLANO AUGUSTO GUIMARÃES CAMPOS
RUA DR. JOSÉ ORTIZ MONTEIRO PATTO, 61 – JD. SANTA CLARA
TAUBATÉ – SP
CEP 12080-190
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRA CESAR
DATA: 13/03/2014

FUNÇÃO
AUXILIAR DE CLASSE ( cursando pedagogia ou formado em magistério )
AUXILIAR DE MECANICO DE AUTOS
AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS
BARMAN
CABELEIREIRO ESCOVISTA
CALDEIREIRO
ESTETICISTA FACIAL ( designer de sobrancelhas )
ESTAGIO DE EDUCAÇÃO FISÍCA
FRESADOR
GARÇOM
INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS , BOXE
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNK
MONTADOR DE PEÇAS PLÁSTICAS
OPERADOR DE LOJA ( VAGA PARA PESSOAS COM DEFIÊNCIA )
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
PINTOR INDUSTRIAL
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (musculação)
ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br ou COMPARECER AO PAT: PARA CADASTRO
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO ou na AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº
170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR
O HORÁRIO DE SEGUNDA À SEXTA DAS 8:00 AS 16:00 HORAS, MUNIDO DE PIS ATIVO,
CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.028, DE 05 DE MARÇO DE 2014.
Dispõe sobre a alteração da data de vencimento da parcela única e primeira do IPTU do exercício
de 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e nos termos da Lei nº 1.156, de 30 de dezembro 1969 – Código Tributário Municipal, e Decreto nº
5.012, de 04/12/2013;
D E C R E T A:
Art . 1º. O recolhimento da parcela única, primeira parcela da quota dupla e primeira parcela
do parcelamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU, no exercício de
2014, terá seu vencimento alterado para o dia 27/03/2014, permanecendo os descontos concedidos
para pagamento até o vencimento.
Art. 2º. As demais parcelas continuam com o vencimento inalterado.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 05 de março de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de março de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

DECRETO Nº. 5.025, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.
Homologa o Regimento Interno do Conselho Municipal Educação de Pindamonhangaba.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais,
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica HOMOLOGADO o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, conselho
criado através do art. 203 da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba e Leis n.ºs 2.532, de
15 de maio de 1991 e 5.194, de 19 de fevereiro de 2011.
Parágrafo único. O Regimento Interno de que trata o “caput” passa a integrar este decreto.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Elizabeth Cursino Rodrigues
Secretária de Educação e Cultura
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 051/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 51/14, referente à “Contratação
de Empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos oficiais
pertencentes à frota da Subprefeitura de Moreira César e Secretaria de Saúde e Assistência Social,
com abrangência nacional, por um período de 12 meses”, com encerramento dia 26/03/14 às 8h
e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 36445600.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2014.
PREGÃO Nº 052/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 52/14, referente à “Aquisição de
impressora multifuncional, microcomputador completo com monitor e impressora monocromática
com tecnologia de impressão a laser, para uso do Centro de Especialidades Médicas (Cem) e
Setor de Transporte da Saúde”, com encerramento dia 26/03/14 às 14h e abertura às 14h30. O
edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2014.
PREGÃO Nº 053/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 53/14, referente à “Aquisição
de equipamentos de informática para o Centro se Especialidades Médicas (Cem) - recurso de
emenda parlamentar - 25340007 - Luiz Paulo Teixeira Ferreira”, com encerramento dia 27/03/14 às
8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 36445600.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2014.
PREGÃO Nº 055/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 55/14, referente à “Aquisição de
impressos para as Unidades de Saúde, Fisioterapia e Caps, formulário para emissão se atestado
de Saúde Ocupacional e impressos para uso da Vigilância Sanitária”, com encerramento dia
28/03/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através
do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 054/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 54/14, referente à “Aquisição
de tendas sanfonadas e piramidal, para uso em eventos, exposições e feiras no município de
Pindamonhangaba”, com encerramento dia 27/03/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2014.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
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HISTÓRIA

Altair Fernandes Carvalho

Futebol na Pinda
antiga: “o campo
da Villa nair”
Impossível
recordar
alguma coisa do futebol
praticado em Pinda nas
primeiras décadas do século XX sem citar a histórica Vila Nair. Nesta localidade (faz parte da região
central do município)
funcionou a primeira área
destinada às práticas esportivas, mais apropriadamente ao futebol.
Em edições de jornais
já extintos e da própria
Tribuna do Norte, encontramos registros da realização de alguns eventos
futebolísticos e outras
modalidades no campo
daquela localidade que
também foi muito famosa.
Entre esses acontecimentos esportivos, hoje
apreciados pelos aspectos
histórico, pitoresco e cultural, o que vem a seguir
foi notícia na edição de
2/10/1921 do jornal A Situação:
“FUTEBOL. Realizouse no domingo último
(este ‘domingo último’
foi o dia 25/9/1921) no
campo da Villa (se escrevia com dois éles) Nair,
o encontro dos quadros
da AA Acadêmica e do
CTSC (desconhecemos o
significado da sigla), saindo aquele vencedor pelo
resultado de 2 a 1. O CT,
ao contrário do que noticiamos, não jogou com
reforço alheio aos seus
quadros, achando-se até
os mesmos desfalcados,
o que não impediu que
jogassem bem, pois durante a pugna dominou
brilhantemente o inimigo. Mesmo assim a vitória do acadêmico constou
um ponto bem conquistado e de outro de penalidade, que não é para os
entendidos, uma vitória
em regra. Demais todos
os jogadores se portaram
admiravelmente”.
Pharmacolandos 2x1
2º Anistas
Não menos curiosa é a
notícia sobre uma partida
realizada em 1925 e divulgada pelo cronista da Folha
do Norte que assinava seus
artigos com as iniciais J.S.
Segundo o cronista, o jogo
teve inicio às 16 horas “perante numerosa e distinta
assistência, a maior parte
senhorinhas”. Depois de
terminar o 1º tempo vencendo por 1 a 0, os Pharmacolandos acabaram vencendo “pelo significativo
escore de 3x1”. Para o cronista, “ a vitória foi a justa
recompensa dos esforços e
ardor dos vencedores, pois
estes eram muito mais fracos que os vencidos”.
O destaque da partida teria sido um atleta do
Pharmacolandos conhecido por Quinzinho, cabendo ao mesmo a honra da

vitória.“No primeiro tempo Quinzinho jogou no
gol onde empolgou a assistência com suas belíssimas defesas e, depois do
descanso regulamentar,
passou para a linha de ataque e após grande esforço
conseguiu animá-la, marcando em poucos minutos
2 pontos para os seus”, comentava o cronista da FN.
O articulista ainda cita
que “muito contribuíram
para a vitória os jogadores: Enzo, Pacote, Piculi e
Goiano”. Em seguida faz
uma média, dizendo que
“a linha do 2º anistas jogou admiravelmente, não
conseguiu todavia resultado favorável, devido à
forte defesa pharmacolanda”. Quanto à arbitragem, registra: “o juiz agiu
a contento”.
O dono do campo
Na edição de 19/10/1924,
a Folha do Norte elogia
“o proprietário da Villa

Nair”, era o senhor Zuza
de Barros Dantas da
Gama, por seu interesse
“no desenvolvimento da
cultura física da mocidade, cedendo gratuitamente o campo de futebol aos
alunos da Escola de Pharmacia e de Odontologia”.
O campo da Vila Nair
seria naquele tempo o
único da cidade. Segundo
o articulista da FN, o futebol de Pinda não morreria
“enquanto tivesse por si a
boa vontade do proprietário da Villa Nair”.
Acrescentando que “a má
vontade de alguns havia
matado, no ano de 1924,
a promissora Associação
Acadêmica” (citada nesta
matéria).
O primeiro campo
da Ferroviária
Em 1930, de acordo
com registro do escritor
Rômulo Campos D’Arace
(Retrato da Princesa do
Norte, 1954), a primeira
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praça de esportes da Associação Atlética Ferroviária “foi construída numa
área de terreno do bairro
da Vila Nair, onde se incluíam dependências para
a prática de todas as modalidades esportivas”.
Essa praça de esporte
citada por Rômulo não era
outra senão o conhecido
campo da Vila Nair. Fato
comprovado na edição de
28/9/1930 da FN, quando
noticiou um festival esportivo ocorrido no dia 21 de
setembro daquele ano com
o objetivo de inaugurá-la.

L

iterárias Escala dE sonhos
embranças
finance.yahoo.com

O festival esportivo
começou às 14 horas com
partida de wolley ball
entre quadros do 2º Batalhão do 5º Regimento
de Infantaria, sediado
em Pindamonhangaba.
A seguir houve a partida de bola ao cesto entre
a Ferroviária e a Escola
Normal, que venceu por 4
a 0. Continuando, os alunos do 2º ano da Escola
Normal venceram, também em bola ao cesto, os
alunos do1º ano por 6 a
4. Finalizando as competições, entraram em campo os times de futebol da
Ferroviária e Associação
Esportiva
Commercio
para disputar a taça oferecida pela Casa Brasileira , cujos proprietários
eram Granato e Schmidt.
O pontapé inicial foi dado
“pela senhorita Guiomar
Granato, especialmente
convidada para esse fim”.
A partida terminou
com a vitória da AA Ferroviária por 3 a 2. O jogo

foi apitado pelo senhor
Perrone que, segundo a
FN, “ teve atuação correta, precisa e imparcial”.
A Ferroviária jogou com
Pedrinho, Luiz, Clímaco,
Livramento I, Armond,
Livramento II, Jair, Vasques (capitão), Lydio,
João e Eduardo. O time da
AE Commercio atuou com
Luizinho, Miranda, Cuba,
Nhozinho, Mosquito, Silva, Heitor, Juventino,
Pepe, Oscar e M. Filho.
Aos vencedores do
torneio de bola ao cesto
foram ofertados prêmios
numa gentileza das seguintes casa comerciais:
A Exposição, A Imperial,
Confeitaria O Ponto, M.
Castro & Cia e Casimiro
Braga & Cia.
No final da matéria o
redator da FN elogia a
presença das mulheres
ao evento. Segundo ele,
“ a presença do elemento
feminino deu ao festival
um aspecto encantador e
atraente”.

anúncio do passado
Tribuna do Norte, 1921

Dos seus quinze anos no desabrochar,
Ela pensava assim do casamento:
“a minha mão somente hei de dar
a um oficial, e belo e de talento!”
Porém, dos vinte e cinco no limiar,
Já se modificou seu pensamento:
“se Deus quiser, inda hei de me casar
com um varonil e encantador sargento”
E quando os trinta e cinco viu chegados
- na cabeleira uns fios já prateados,
um cabo, era-lhe um belo companheiro...
E a vida continuou... Hoje, no “acaso”,
todo o seu sonho é um soldadinho raso
- de um garboso oficial... o bagageiro!
Bertha Celeste Homem de Mello, Jornal 7 Dias, 17/9/1974

SEXTA-FEIRA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Pesadelo e Felipe podem fazer
a diferença nas quartas de final
Odirley Pereira

Odirley Pereira

Goleiro William Pesadelo

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Os goleiros Felipe, Sapopemba, e Pesadelo, A Mil
Por Hora, podem fazer a diferença no primeiro jogo das
quartas de ﬁnal da categoria
Amador, no grupo B da competição. O jogo entre as duas
equipes acontece no campo
do Jardim Regina, neste domingo (16), às 10 horas. Outra partida deste grupo vai
ser entre Vila São José e Floresta, no estádio Carrapatão.
O técnico do Sapopemba,
Vicente, aﬁrma que enfren-

tar o A Mil Por Hora na casa
do adversário é um desaﬁo,
porque é um time guerreiro
e tem o goleiro Pesadelo, que
pega bolas praticamente impossíveis.
Jogadores como Dean,
Chupa Cabra, Japonês,
Dudu e demais integrantes
do devem se desdobrar para
avançar sobre a equipe de
Cabral e segurar o criativo
Melecão. “Dudu substituiu
o Feijão, que estava contundido, e deu conta do recado.
Eu estava um pouco preocupado porque o Feijão faz

muita falta. Vamos buscar
ganhar o jogo lá, para jogarmos em casa mais tranquilos”, comenta Vicente.
O técnico do A Mil Por
Hora, Cabral, conta em seu
elenco com Pesadelo, volante Melecão, meia-atacante
Claudinho Luzes e atacante Jú César para impedir o
Sapopemba de avançar no
campeonato.
Vila x Floresta
A outra partida deste grupo acontece na Vila São José
entre o time da casa e o Floresta, às 10 horas.

Goleiro Felipe do Sapopemba
Odirley Pereira

Semiﬁnais do
Quarentão
acontecem
neste domingo
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Os jogos das semifinais da categoria Quarentão serão realizados
neste domingo (16), às
8h30. A decisão dos classificados ocorreu nos
tribunais e os times que
avançaram são: Imperial, Estrela, Terra dos
Ipês e Jardim Santana.
A melhor equipe classiﬁcada foi o Imperial, com
14 pontos; em segundo,
o Estrela, 11 pontos (sete
gols de saldo); em terceiro,Terra dos Ipês, 11 pon-

tos (três gols de saldo). O
Jardim Santana está com
8 pontos.
Jardim Santana e Imperial se enfrentam no
campo da Vila Verde, no
estádio Ramirão; Estrela
e Terra dos Ipês jogam no
estádio Macedão, em Moreira César.
Neste ﬁnal de semana
a reportagem do jornal
Tribuna do Norte vai conversar com os treinadores
para saber quais jogadores serão utilizados nos
jogos de volta, que deve
ocorrer dia 23 de março.
Marcos Vinício Cuba

Lance do jogo entre Castolira e Sapopemba na fase de classiﬁcação da Copa Regional

Gordinho usará Mica e Allan David
para superar Arararetama, de Djalma
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A equipe do Castolira se classiﬁcou para as
quartas de ﬁnal do Campeonato Amador, no grupo A, e neste domingo
(16), vai enfrentar o Araretama. O jogo vai ocorrer no estádio Morumbi
Pindense, às 10 horas.
Na edição anterior publicamos que o Castolira
conquistou 18 pontos, no
entanto, com a decisão
do Conselho Disciplinar
- que puniu o Abaeté - o
time ﬁcou com 12 pontos.

Marcos Vinício Cuba

Meia atacante Mica
O técnico Gordinho
tem à disposição os jogadores Mica e Allan David.
O time também conta com

Piá, que vai tentar anular
o atacante Djalma, evitando que o Araretama se
dê melhor e deslanche no
placar.
Gordinho comenta que
o campeonato teve a participação de equipes fortes,
mas que a união do Castolira e o talento dos atletas
estão fazendo a diferença
em campo. Ele aposta no
entrosamento para conquistar um bom resultado
sobre o Araretama.
Lyon x Bandeirante
Lyon e Bandeirante fazem o jogo de ida no no

Pinda contará com “Estação Saúde”
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Os moradores de Pindamonhangaba poderão
contar com novos equipamentos para a prática de
atividade física. Trata-se
da “Estação Saúde”, que
será instalada em pontos
de maior circulação, tais
como vias onde a população faz caminhadas.
O Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira,

“João do Pulo”, será um
dos locais que receberá a
“Estação Saúde”. No local,
poderão ser feitos exercícios na barra, paralelas, ﬂexão de braço, entre outros.
De acordo com as informações da Secretaria
de Esportes da Prefeitura de Pindamonhangaba,
a Secretaria de Obras está
fazendo as bases para a
instalação dos equipamentos.

A Secretaria de Esportes utilizou-se de uma pesquisa para deﬁnir quais
os locais que irão receber
os novos equipamentos e
identiﬁcou-se que a atividade física mais praticada
no município é a caminhada e que as pessoas
gostariam de contar com
equipamentos como os da
“Estação Saúde”, que trabalham com todas as partes do corpo.

Odirley Pereira

Meia Djalma

Ramirão, na Vila Verde,
no domingo (16), às 10
horas.

Marcos Vinício Cuba

‘Estação Saúde’ ﬁcará no CE “João do Pulo”

