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Faltando 33 dias para a 
Páscoa, o mercado de ovos 
de chocolate está aqueci-
do em todo o país – maior 
consumidor mundial, de 
acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria de 
Chocolates, Cacau, Amen-
doim, Balas e Derivados. 

Em Pindamonhanga-
ba, além dos supermer-
cados, existem os produ-
tos que são vendidos por 

autônomos, contribuindo 
com o aquecimento da 
economia informal e pos-
sibilitando novas opções 
para o consumidor. Com 
as encomendas chegando, 
algumas pessoas mudam 
suas rotinas para atender 
todos os clientes, que são 
exigentes e querem pro-
dutos caseiros, mas com 
características industriais.

Edson Flávio Mar-
tins, o Tita, foi um dos 
jogadores mais folcló-
ricos do futebol de Pin-
damonhangaba durante 
vários anos. Hoje, Tita, 
com 51 anos, não joga 
mais bola, porém não 

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba atendeu 
uma antiga reivindica-
ção dos moradores do 
Alto Cardoso e transfor-
mou a rua Antônio Pinto 
Monteiro em mão única. 
A via faz a ligação da re-
gião da avenida Nossa 

Senhora do Bom Suces-
so, passando pela rodo-
viária e delegacia até a 
rua do Cardoso e início 
da rua Juó Bananére. A 
alteração deixa a ‘Anto-
nio Pinto Monteiro’ sen-
tido avenida/Cardoso.

Ações da Semana da 
Água envolvem alunos

Produção 
caseira 
movimenta 
economia 
informal

Tita, o eterno ponta direita
abandonou o futebol 
– tema que ele afi rma 
fazer parte de sua vida. 
Atualmente é massagis-
ta, função que auxilia na 
recuperação muscular, 
alivia dores e previne 
desgaste dos atletas.

Nesta edição, a Tri-
buna traz uma pequena 
reportagem sobre a car-
reira de Tita, um ponta 
direita que jogou em 
dezenas de clubes, con-
quistou títulos e sofreu 
com uma grave lesão no 
menisco. 

A Semana da Água 
2014 começou nesta 
terça-feira (18), com 
uma palestra sobre uso 
consciente de resíduos 
sólidos para alunos da 
escola municipal “João 
Cesário”, no bairro do 
Feital. A iniciativa tem 
o objetivo de trazer o 
jovem à refl exão sobre 
consumo e desperdício 
da água, além da utili-
zação dos resíduos

Mão única em rua 
do Alto Cardoso

FACULDADE LANÇA 
PROGRAMA EM 
PARCERIA COM 
UNESCO

Além de fabricar e comercializar chocolates, Adriana ensina técnicas para futuras produtoras

Com bola ofi cial da Copa, a Brazuca, Tita exibe 
controle total do instrumento que tanto gosta
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Na noite de terça-feira (18), a 
Acip Associação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhangaba  promo-
veu uma palestra sobre como exer-
citar sua mente e garantir qualidade 
de vida.

Os participantes  puderam tro-
car informações e se conscientizar 
sobre os fatores que interferem na 
qualidade de vida, bem como as 
práticas saudáveis que podem ser 
inseridas no cotidiano e que pro-
movem o bem estar.

A palestra foi ministrada pela 
psicóloga Flávia Barreto, que tam-
bém é especialista em administra-
ção de Recursos Humanos e psico-
dramatista.

Fraude envolvendo o INSS Conversa 
de botequim

O carnaval já acabou mas 
a galera do Bloco Pé na Cova 
continua a todo o vapor. Para 
o dia 26 de abril, em parceria 
com o Lions Clube, está organi-
zando um evento denominado 
“Conversa de Botequim”. 

Na data, serão servidos seis 
tipos de porção, à vontade, e 
as bebidas serão consumidas à 
parte.

Os ingressos são limitados, 
custam R$ 15 e podem ser ad-
quiridos com os membros da 
diretoria.

os estudiosos da an-
tropologia Social e das 
Teorias de Família, nas 
suas pesquisas, vêm dan-
do importância crescente 
às questões que dizem 
respeito aos limites na 
educação das crianças e, 
em especial, dos jovens.

desde tempos imemo-
riais, quando os nossos 
antepassados resolve-
ram trocar a vida nôma-
de pela vida em grupos 
sociais, tornou-se impor-
tante  entre os seres  es-
tabelecer limites, o que 
se deve ou não fazer, o 
que é possível e permiti-
do se realizar dentro das 

adoLESCEnTES PaiS:   
haRmonia FamiLiaR

convenções sociais.  nos 
anos sessenta, sobretudo 
na sociedade industrial, 
quando foi deflagrada  a 
revolução dos costumes 
e passou-se a apreciar, 
cada vez mais, a trans-
gressão às normas so-
ciais, evidentemente, 
surdiram novos modelos 
de paternidade e de con-
vivência em família. os 
pais passaram, de uma 
certa forma, a ser mais 
liberais e menos autoritá-
rios. E, os pais do final do 
nosso milênio, com essa 
verdadeira avalanche de 
crises econômicas, novos 
modelos de educação, 

estão em crise, angustia-
dos com inúmeras dúvi-
das e poucas certezas no 
que concerne à educação 
dos filhos.

os pais dos tempos 
atuais gravitam entre o 
risco de se transforma-
rem em permissivos (o 
que difere de liberdade 
com responsabilidade) 
e, ao mesmo tempo, re-
pressores, visto que há 
uma vasta literatura em 
que figuram como sím-
bolos da repressão, sen-
do cobrados a cada dia. 
Um verdadeiro terroris-
mo cultural!

não tenhamos dúvi-
das: o que todos nós, 
pais de adolescentes, 
desejamos é a harmonia 
no seio da família sedi-
mentada no diálogo fran-
co, na exposição clara e 
convicente  de motivos 
para que os limites (que 
são essenciais para a for-
mação da criança e do 
adolescente) sejam es-
tabelecidos. não dá para 
vestir a máscara do “pai 

– provedor”  e dar a tare-
fa por encerrada. Temos 
que investir na qualidade 
do relacionamento inter-
pessoal (lutar pelo “iSo- 
9000” da afetividade com 
energia quando se fizer 
necessário)  para que não 
aconteça o que presen-
ciamos: pais sendo acu-
sados de ausentes e, o 
que é pior, tentando com-
pensar tudo isso com o 
material. E os jovens per-
cebem, manipulam essa 
situação,  se colocam no 
papel de vítimas (o que, 
no mais das vezes, não é 
isso o que acontece), de-
safiam a autoridade pa-
terna que não teve lastro 
no respeito e no amor, na 
franqueza e no diálogo. É 
capital que tenhamos a 
consciência tranquila de 
que fizemos a nossa par-
te, pois se um filho nosso 
tomou um atalho dife-
rente na sua caminhada, 
indo para a drogadição, 
ou para a marginalidade. 
não façamos a clássica 
pergunta: “onde foi que 

eu errei?”. na prática de 
mais vinte anos lidando 
com o psicossocial dos 
nossos jovens, carentes 
ou não, tenho percebido 
pais que trazem consigo 
o fardo pesado da culpa, 
procurando explicações 
para atitudes que levaram 
o seu filho a tomar outro 
rumo em seu viver. Faz-
se mister que demos um 
balanço nas nossas ati-
tudes. Conheço famílias 
equilibradas, formadas 
por pais carinhosos, aber-
tos, amigos, entretanto, 
têm filhos marginais . En-
fim, o livre – arbítrio deles 
fez com que caminhas-
sem por outra via. Repito 
o poeta: “Pelos erros da 
jornada, assumo a culpa 
sozinho! Pois, deus me 
deu a estrada, e eu esco-
lhi o caminho”. 

 Para finalizar, caro 
leitor, diria: para enfrentar 
as procelas que açoitam 
o processo adolescen-
te, a flexibilidade, ante o 
desafio das situações, é 
importantíssimo (diz um 
provérbio chinês: “o bam-
bu vence os vendavais 
por ser flexível”), con-
tudo, não confundamos 
flexibilidade com permis-
sividade! Coloquemos 
os limites (com diálogo 
e convencimento), caso 
contrário, o mundo irá 
colocá-los de uma manei-
ra dolorosa e cruel! Voltei 
ao assunto por solicitação 
de vários pais desespera-
dos que me procuraram 
indecisos com a  atitude 
a tomar com seus filhos 
adolescentes sem limites 
e que estão  trilhando as 
sendas da delinquência.

Acip realiza palestra sobre exercício da mente

Maria Fernanda Munhoz

A Prefeitura, por meio do De-
partamento de Informática, está 
providenciando as atas de compra 
para a renovação das impressoras 
da Secretaria de Educação, Cultu-
ra e Turismo e realizando levan-
tamento de todas as necessidades 
dos departamentos que a com-
põem. No último dia 11, represen-
tantes da Educação, Bibliotecas 
e Informática se reuniram para 
iniciar esse levantamento. Todos 
os outros setores da Secretaria de 
Educação também serão ouvidos, 
nos próximos dias. 

Renovação tecnológica

O INSS - Instituto Nacional 
do Seguro Social e a Empresa 
de Tecnologia e Informações da 
Previdência Social (Dataprev) 
alertam à população que uma 
tentativa de fraude tem utiliza-
do correspondências e boletos 
bancários falsamente atribuídos 
à Dataprev. Assim, é importante 
esclarecer que: 

1.  Os dados dos segurados po-
dem ser atualizados a qualquer 
momento, gratuitamente, nas 
agências da Previdência Social;

2. O pagamento dos benefícios 
previdenciários está garantido a to-
dos por direito, não é preciso pagar 

nenhum tipo de taxa extra através 
de boleto bancário;

3. A Dataprev não envia corres-
pondência aos segurados da Previ-
dência Social, nem pela via postal e 
nem por e-mail;

4. O INSS e a Dataprev não en-
viam pedidos de atualizações de 
segurança e nem links para reali-
zação de procedimentos online que 
envolvam instalação de programas 
no computador do usuário. 

Em caso de dúvida quanto à 
autenticidade de um e-mail, carta 
ou telefonema relacionado à Previ-
dência Social ligue para Central de 
Atendimento 135.

O nível de água dos reservatórios do Sistema 
Cantareira chegou a 15%, o mais baixo da 
história. O sistema é responsável pelo abas-

tecimento de 8,1 milhões de habitantes das zonas nor-
te, central, parte da leste e oeste da capital paulista e 
os municípios de Franco da Rocha, Francisco Morato, 
Caieiras, Osasco, Carapicuíba e São Caetano do Sul, 
além de parte de Guarulhos, Barueri, Taboão da Serra 
e Santo André. Cidades que, inclusive, já estão sofrendo 
racionamento. 

A situação é tão extrema que pode faltar água duran-
te a Copa do Mundo. Na estimativa do comitê técnico 
que monitora o Sistema Cantareira, devido à estiagem, 
a previsão é que as torneiras sequem em julho – ou seja, 
que se esgote o chamado “volume útil” do manancial.

O Governo do Estado já está tomando as providên-
cias técnicas para dar a melhor solução possível para 
o problema e a Sabesp está lançando o desconto para 
economia de água, mas a população já está sofrendo as 
consequências da falta de chuvas. 

Tudo bem, o Sistema Cantareira não abastece nem 
Pinda, nem o Vale do Paraíba. Então essa realidade 
está bem longe da gente, certo? Errado. Ainda bem que 
temos o rio Paraíba do Sul para abastecer nossas tor-
neiras, mas essa é a hora de prestarmos a atenção na 
falta que faz a água para a nossa vida. É a hora de co-
meçarmos, de uma vez por todas, a nos educar e parar 
de desperdiçar. Mudar nossos costumes de “desde sem-
pre”, dando o exemplo para as crianças. Essa mudança 
de consciência é que vai alterar o futuro. 

Antes, só se ouvia falar de racionamento no Nordes-
te. Agora, está aqui do nosso lado.  

E o outono, que começa amanhã, às 13h57 (horário 
de Brasília), não promete ser muito melhor. De acordo 
com os meteorologistas, o outono, por ser uma estação 
de transição, garante muita alternância nas condições 
do tempo. Como ondas de frio e calor e períodos de chu-
va e de tempo seco. 

A previsão é das primeiras ondas de frio ganhando 
força nos próximos meses, com pelo menos duas que-
das de temperatura significativas em maio. As chuvas 
tendem a ficar próximo do normal para a estação. Nor-
malmente, no outono chove menos que no verão mas... 
o que é normal para o clima hoje, mesmo? 

Por isso insistimos na necessidade da mudança de 
hábitos. Algumas atitudes diárias fazem grande dife-
rença, como tomar banhos mais rápidos; lavar a louça 
de uma vez e fechar a torneira ao ensaboar; usar a vas-
soura para limpar calçada e quintal, e não a mangueira; 
lavar carro com balde; lavar as roupas de uma vez só na 
máquina; fechar a torneira ao escovar os dentes e fazer a 
barba; e, por fim, detectar e acabar com os vazamentos. 

Nessa semana, em que a cidade comemora a Semana da 
Água, vamos por a mão na consciência e fazer a nossa parte. 

Faça a sua parte
Semana da água atenta 

para consumo consciente

Universidade inaugura novo 
Laboratório de metodologias inovadoras

O Centro Universitário Sa-
lesiano de São Paulo, Unidade 
Lorena, inaugura nesta quarta-
feira (19), às 17 horas, o Labo-
ratório de Metodologias Ino-
vadoras – Sala Eric Mazur.  O 
nome do laboratório é uma ho-
menagem ao físico e professor 
da Universidade de Harvard 
Eric Mazur, que estará presen-
te na solenidade e participará, 
na quinta (20) e sexta-feira 

(21), de uma série de eventos 
de inovação acadêmica orga-
nizados pelo Unisal Lorena, 
juntamente com outros espe-
cialistas internacionais, man-
tenedores e gestores de ins-
tituições de Ensino Superior, 
profissionais do setor acadê-
mico e empresários e executi-
vos de empresas comprometi-
das com o desenvolvimento da 
educação superior do país. 
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Após a folia de carna-
val, o clima já é outro e as 
pessoas já estão visualizan-
do a páscoa. os católicos  
começaram a Quaresma 
e os supermercados es-
tão recheados de ovos de 
páscoa, afinal, o Brasil é 
considerado o maior mer-
cado no mundo para a co-
mercialização do produto, 
de acordo com a Abicad 
- Associação Brasileira da 
indústria de Chocolates, 
Cacau, Amendoim, Balas e 
Derivados.

Algumas pessoas podem 
considerar “cedo”para a 
chegada dos produtos aos 
supermercados, mas anteci-
par a data é uma estratégia 
do comércio, principalmen-
te porque, este ano, o preço 
dos ovos teve uma alta, que 
prevê aumento em 10% nos 
produtos. nesse cenário, os 
pequenos fabricantes ocu-
pam papel de destaque. Eles 
crescem o dobro da média 
nacional e representam 6% 
de toda a produção nacio-
nal, segundo a Abicad.

Em meio aos pequenos 
fabricantes, pode-se in-
cluir um número expres-
sivo de profissionais que 
são responsáveis pela pro-
dução caseira.

Produção artesanal de ovos de 
Páscoa aquece mercado informal

Com a alta dos ovos industrializados, os produtos caseiros 
são opção para clientes e fonte de renda para quem produz

Fapi lança portal de ensino a distância

“A cAdA Ano que PAssAvA, os 
clientes AumentAvAm, fui 

Atendendo As exigênciAs de 
cAdA um, e os ovos PAssArAm A 
ser PersonAlizAdos, de Acordo 
com o que os clientes PediAm.”

A embalagem é essencial na apresentação do ovo

Diferente do que mui-
tas pessoas imaginam, os 
ovos de páscoa caseiros 
tem um ótimo espaço den-
tro do mercado nacional, 
justamente por isso quem 
tem conhecimento nessa 
área pode fazer bastante 
dinheiro durante esse pe-
ríodo.

Esse é o caso de Adria-
na Gasparin, que começou 
a fabricar ovos em 1990. 
Ela fez um curso a convite 
de uma amiga, sem inte-
resse rentável, e decidiu 
produzir alguns ovos para 
“testar sua capacidade”.

“Quando terminei o cur-
so, fiz alguns ovos e ofereci 
para alguns conhecidos. A 
clientela aumentou tan-
to que fiquei surpresa. No 
ano seguinte, já me pre-
parei e, grávida da minha 
primeira filha, derreti e 
moldei 120kg de chocolate 

sozinha. A partir disso, me 
apaixonei pelo chocolate e 
não parei mais”, revela.

os ovos de chocolate 
também foram uma sur-
presa na vida de Juliana 
maria. Doceira de mão 
cheia, há seis anos decidiu 
se arriscar no mercado de 
ovos de páscoa e relembra, 
com bom humor, a primei-
ra remessa produzida. 

“A primeira vez em 
que resolvi fazer, vendi 
somente seis ovos para 
familiares e amigos. Hoje, 
faço uma média de 200 a 
230”, comemora.

Sempre buscando 
aprimorar

para as duas, a cliente-
la foi se formando de boca 
a boca, mas para isso, foi 
necessário muito esforço, 
afinal, as pessoas só reco-
mendam seus produtos se 
a qualidade é garantida. 

“A cada ano que pas-
sava, os clientes aumen-
tavam, fui atendendo as 
exigências de cada um, 
e os ovos passaram a ser 
personalizados, de acor-
do com o que os clientes 
pediam. É uma satisfação 
muito grande para o con-
sumidor, afinal, o produto 
é entregue do jeito que ele 
quer, do recheio à embala-
gem”, reforça Adriana.

Juliana comenta que, 
justamente para aten-
der à necessidade dos 
clientes, ela investe para 
aprimorar seu trabalho, 
seja em cursos ligados 
aos ovos, como ligados 
à embalagem. “Já fui 
várias vezes a são paulo 
em busca de aperfeiçoa-
mento. Existem muitas 
embalagens diferentes 
e, como dizem, ‘a gente 
come com os olhos’. pro-
curo sempre novidades 
e, este ano, farei o ovo 
de colher, que as pessoas 
pedem desde o ano pas-
sado”, destaca.

Fonte de renda
Durante 18 anos, 

Adriana trabalhou em 
uma farmácia. Quando 
a filha nasceu, decidiu 
mudar de profissão, e co-
meçou a trabalhar com 
chocolataria, em especial, 
com  ovos de páscoa fa-
zendo deles sua principal 
fonte de renda.

“na época da páscoa, 
com certeza a renda é mui-
to melhor. mas durante o 
ano todo, em especial ou-
tono e inverno, as vendas 
de bombom, trufas e pão 
de mel são muito boas”, 
comenta.

Juliana tem sua ren-
da principal a fabricação 
de docinhos para festas. 
É grande a variedade de 
produtos que ela confec-
ciona e vê a produção de 
ovos como uma renda a 
mais. “Decidi trabalhar 
com doces artesanais 
para ter mais autonomia. 
os ovos são um dinheiro 
a mais com o qual eu con-
to todo ano. Coloco metas 
para a produção, tanto 
de ovos como de dinhei-Juliana produz uma média de 230 ovos de páscoa por ano

ro que quero arrecadar e 
faço planos com a renda 
que terei de retorno. As-
sim, tenho o lucro e a sa-
tisfação”.

E o sucesso é compro-
vado. Em 2013, Julia-
na pensou que não teria 
muito êxito nas vendas, 
entretanto, foi o ano em 
que ela bateu recorde de 
faturamento.

Ensinar o próximo
outro ponto em co-

mum entre Adriana e Ju-
liana é o conhecimento.

Juliana conta que uma 
prima optou por entrar no 
ramo e ela prontamente 
decidiu ajudar. “o merca-
do é aberto, então, ensinei 
a ela todo o procedimento, 
as dicas e os truques. En-
tretanto, no segundo ano 
ela já não seguiu todos os 
conselhos e teve uma que-
da na venda. Eu disse a ela 
que cada cliente é diferen-
ciado e merece uma aten-
ção especial, desde a em-
balagem, o papel utilizado 
e o recheio. É isso que faz 
a diferença”, comentou. 

Já Adriana promove 
cursos e oficinas que en-
sinam a técnica da pro-
dução dos ovos. “sou téc-
nica em nutrição desde 

2009 e posso dizer que 
essa escolha só me aju-
dou, pois eu uni o prazer 
de cozinhar com as técni-
cas de higiene e manipu-
lação correta dos alimen-
tos. Hoje, além de vender 
chocolates eu também 
ensino a fazer”.

Uma opção
segundo Adriana, em-

bora existam muitas op-
ções de preços e qualidade, 
o ovo caseiro ainda está 
na preferência de muitas 
pessoas. “por ser feito por 
um processo totalmen-
te artesanal, ele tem um 
sabor diferente, fica mais 
macio e derrete na boca, 
além dos recheios que po-
dem ser variados e muito 
mais gostosos. moldar 
ovos caseiros pode chegar 
a uma economia de até 
50% ou mais, depende do 
tipo e marca a escolher”, 
salienta.

Ela ainda deixa um 
recado para quem dese-
ja iniciar nesse mercado. 
“Quem deseja começar 
precisa fazer um curso, 
traçar uma meta e se de-
dicar, sem esquecer do in-
grediente principal que é 
o amor. Afinal, a Páscoa é 
amor”, define.

na manhã desta quinta-feira (20), 
acontece o lançamento do programa 
“Funvic mais Educação”, que será re-
alizado  no auditório i da Fapi - Facul-
dade de pindamonhangaba (Campus 
Dutra). o programa é uma parceria 
com a Unesco e o grupo Cresça Bra-
sil/Uol, cujo objetivo é oferecer aos 
estudantes e profissionais do merca-
do de trabalho uma nova forma de 
qualificação continuada, cuja didáti-
ca é totalmente online. A qualificação 
profissional atende  a diversas áreas 

como comércio, indústria, varejo e 
atacado.

serão oferecidos mais de 2 mil cur-
sos online, que serão ministrados a 
partir de R$ 39.

o evento contará com vários em-
presários: Denis Engel  (presidente 
da Cresça Brasil/UOL), Luis Otavio 
palhari (presidente da Funvic), nel-
son marquezelli  (deputado federal) e 
Fernando Capez (deputado estadual),  
entre outros, além do prefeito de pin-
damonhangaba.

(Adriana Gasparin)

Lançamento do portal acontece no auditório I da Fapi (Campus Dutra)

Divulgação

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

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

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

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

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

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia
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Vereador Fel ipe César - FC

o presidente do bairro Feital,  el i  e o Vereador proFessor eriC

Vereador Janio ardito lerario
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Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

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

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

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
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Vereador toninho da FarmáCia
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O Vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) solicita à 
Prefeitura Municipal e a 
Secretária de Saúde, Dra. 
Sandra Tutihashi, para que 
seja mantida a distribuição de 
medicamentos na Farmácia do 
Posto nos sábados, domingos e 
feriados. Esta solicitação esta 
sendo feita, pois a partir do dia 
08 de março, a Farmácia do 
Posto deixou de abrir aos sába-
dos, domingos e feriados, pre-
judicando os munícipes que 
precisam dos medicamentos 
com urgência, principalmente 
em casos de feriados prolon-
gados. “Gostaria de solicitar 
à prefeitura que olhasse com 
carinho para essa população 
que não possui recursos para 
comprar algum medicamento 
com urgência, colocando em 
risco sua recuperação durante 
os finais de semana e feriados 

O vereador Carlos Eduar-
do de Moura – Magrão (PPS) 
visitou na tarde da sexta-
feira, dia 14, o canteiro de 
obras, onde será construída 
a unidade do Poupatempo, 
ao lado do Tenda Atacado. 
Atualmente, está sendo re-
alizada a terraplanagem do 
terreno. 

A obra teve início no dia 
10 de março e tem previsão 
de término para daqui três 
meses, conforme informou o 
encarregado de obras, João 
Bosco.

Logo que assumiu seu 
mandato, o vereador Ma-
grão se empenhou muito 
e lutou para que o Poupa-
tempo tivesse uma unidade 
implantada na cidade. Na 
oportunidade, Magrão apre-

Durante a sessão ordinária 
da semana, o vereador Pro-
fessor Eric apresentou reque-
rimento nº 534/2014 ao Exe-
cutivo Municipal, com cópias 
à SABESP e à Subprefeitura 
para que adote providências, 
com urgência, para sanar o va-
zamento de esgoto localizado 
na rua João Francisco da Silva 
(Feital) com a avenida Gastão 
Vidigal Neto (Cidade Nova). 
“Fui procurado por moradores 
desses bairros e pelo presidente 
do Feital, Eli e do Cidade Nova, 
Marquinho. É um absurdo o que 
está ocorrendo. Há meses que a 
tubulação se encontra estoura-
da, vazando esgoto no córrego, 
contaminando assim o solo e 
a água, mas ainda nenhuma 
medida foi tomada. O cheiro 
é insuportável. Moradores, 
que por ali passam, já fizeram 
inúmeras reclamações junto à 
Prefeitura e SABESP. Através 
de requerimento, peço à Se-
cretaria de Obras que tome as 
providências cabíveis, o mais 
rápido possível”, finalizou o 
Professor Eric. 

O Vereador Felipe César 
– FC está solicitando ao pre-
feito municipal, que coloque 
unidades volantes para o 
atendimento médico a popu-
lação cujo bairro não possua 
atendimento médico.

A solicitação está sendo 
muito bem recebida pela co-
munidade.

Vereador Felipe
César – FC atende
bairro Morumbi
Em atendimento a solici-

tação de moradores do Jardim 
Morumbi, o Vereador Felipe 
César – FC conseguiu a colo-
cação de bebedouros na nova 
escola do bairro, bem como 
a intensificação de rondas 

O vereador Janio Ardito 
Lerário (PSDB) é autor 
da Indicação nº 84/2014, 
que solicita a substituição 
das lâmpadas queimadas 
na quadra do Centro de 
Treinamentos Luiz Caloi. 
O documento, aprovado 
por unanimidade, foi apre-
sentado durante a 7ª sessão 
ordinária, realizada no dia 
10 de março, no plenário 
da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba.

O parlamentar observou 

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) está agra-
decendo ao Engenheiro Júnior 
e ao responsável Silvio, do 
DER-Taubaté, pela troca de solo 
e recapeamento do asfalto da 
Rodovia “Vereador Abel Fabrício 
Dias” - SP 62, em vários trechos 
entre a entrada da Fazenda Co-
ruputuba e a entrada da Fabrica 
Jofell. Cal pediu também, que 
seja feito o mesmo trabalho no 
trecho da Vila São Benedito. No 
local, existem algumas saliên-
cias e afundamentos no asfalto, 
principalmente próximo a ponte. 
O vereador também solicita a 
roçadura dos canteiros, onde o 
mato está alto da cidade até o 
bairro Taipas.

Reparos da
Igreja São José
O vereador Cal está cobrando 

providências urgentes do Gover-

Vereador Toninho da Farmácia 
solicita melhor distribuição dos 
medicamentos na Farmácia do Posto
O parlamentar pede que a distribuiçãO dOs remédiOs 

seja mantida aOs sábadOs, dOmingOs e FeriadOs

Vereador Magrão 
acompanha início das 
obras do Poupatempo

Vereador Professor Eric 
pede melhorias para os 
bairros Feital e Cidade Nova

Vereador Felipe César 
– FC quer unidades 
volantes na saúde

Janio Lerario pede troca 
de luminárias no Centro de 
Treinamentos Luiz Caloi

DER faz conserto de 
asfalto em vários 
trechos da SP 62

prolongados”. “Acredito ser 
essencial a manutenção da Far-
mácia do Posto aberta nestes 
dias para que a população mais 
carente de nossa cidade não 
seja prejudicada”, pontuou o 
vereador Toninho da Farmácia.

Sala de distribuição
no Pronto Socorro
O vereador Toninho da 

Farmácia, ao logo de seu 
mandato, tem solicitado a 
instalação de uma sala para 
a entrega de medicamentos 
nas dependências do Pronto 
Socorro Municipal, para pa-
cientes que são atendidos em 
horários em que a farmácia 
do Posto de Saúde central 
não funciona. De acordo 
com o parlamentar, a medida 
busca amenizar a situação de 
pacientes que não possuem 
recursos com a compra de 
medicamentos.

sentou no dia 16 de janeiro 
de 2013, o Requerimento nº 
34/2013 fazendo a solicita-
ção desta benfeitoria para 
Pindamonhangaba. “Além 
do requerimento, eu também 
mantive contato formal com 
o Secretário Davi Zaia que é 
presidente do meu partido, 
pleiteando a instalação da 
unidade do Poupatempo em 
nosso município”, reforçou 
o vereador Magrão.

 “O Poupatempo é de 
extrema importância para a 
cidade, pois representa as ca-
racterísticas de atuação deste 
vereador já que, quando 
estava atuando junto à Pre-
feitura, fomos considerados 
referência pela qualidade do 
atendimento ao público”, 
afirmou o vereador Magrão.

Vereador magrão e o enCarregado 

de obras, João bosCo obserVam a 

terraplanagem

máquinas Fazem 

terraplanagem 

do terreno onde 

será Construído o 

poupatempo 

Lei do passe escolar para 
alunos e professores 
Na sessão ordinária do dia 10 

de março, o vereador Professor 
Eric (PR) apresentou requerimen-
to nº 534/2014 ao Executivo Mu-
nicipal, com cópia à Empresa de 
Ônibus “Viva Pinda” solicitando 
informações sobre a questão dos 
professores do ensino infantil, que 
não conseguem fazer a aquisição 
do passe escolar. De acordo com 
o vereador, a Lei nº 3.966/2002 
é clara e garante aos professores 
e alunos dos 1º, 2º e 3º graus a 
concessão de 50% de desconto 
no valor da tarifa do ônibus. “É 
importante lembrar que todos 
são professores, independente 
do nível em que lecionam. Existe 
Lei Municipal que regulamenta o 
passe escolar, Lei esta que não está 
sendo cumprida. Recebi diversas 
denúncias de professores do Ensi-
no Infantil, aos quais foi negado tal 
beneficio. Leis foram feitas para 
serem cumpridas e coloco-me à 
disposição para esclarecimentos 
e reprodução de copia da Lei a 
quem se interessar”, concluiu o 
vereador Professor Eric. 

policiais. Em função disso, 
recebeu agradecimentos da 
população do bairro. Felipe 
César – FC tem se destacado 
pela luta intransigente que 
faz na defesa dos bairros no 
município. Seus projetos, 
em defesa da população, são 
sempre elogiados por todos.

Escola da Cruz Pequena
Desde de 1994, o Vereador 

Felipe César – FC vem soli-
citando a implantação de uma 
escola municipal no bairro 
Cruz Pequena.

Finalmente, após uma lon-
ga luta, a obra já se encontra 
em fase de cobertura, para 
alegria de toda aquela comu-
nidade e adjacências.

que as lâmpadas encontram-
se queimadas há algum 
tempo, o que tornou-se um 
incômodo aos usuários que 
utilizam a referida quadra. 
“Solicito atenção da Admi-
nistração Municipal, pois 
é um serviço simples, que 
não demanda tempo, mas 
gera um incômodo  para as 
pessoas que usam o centro 
de treinamentos, principal-
mente a noite”,  destacou 
o vereador Janio Ardito 
Lerario.

nador Geraldo Alckmin, através 
do Condephaat, para que façam 
reparos de emergência no telha-
do, troca de calhas e dos dutos da 
Igreja São José. O prédio é um 
patrimônio histórico de Pindamo-
nhangaba, do nosso Estado e do 
País e hoje se encontra em estado 
de calamidade pública, correndo 
o risco de desmoronamento.

O vereador Cal salienta, ain-
da, que “devemos lembrar que é 
nessa Igreja que estão enterrado 
os restos mortais da Comitiva 
da Guarda Real de Dom Pedro I, 
aos quais devemos venerar com 
respeito e honra”.

Lembramos que o dia 19 é 
dedicado a São José.

“São José intercedei por 
todos nós para que se consiga 
a recuperação de sua Igreja 
que é tão importante para nossa 
cidade”

aCima, a igreJa são 
José que preCisa de 
reparos urgentes; 
ao lado, máquinas 
e Caminhões que 
trabalham na 
troCa de solo e 
reCapeamento do 
asFalto da rodoVia 
“Vereador abel 
FabríCio dias” - 
sp 62

Vereador Cal
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EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICA

Processo Físico nº: 0000764-92.2012.8.26.0445

Classe – Assunto: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Anônima

Falido (Ativo)Requerente: WMassa Falida da Nobrecel S/A Celulos e Papel e outras

EDITAL DE LEILÃO PARA ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICA PARA 1ª E 2ª PRAÇAS DOS 
BENS MÓVEIS ARRECADADOS E AVALIADOS NOS AUTOS DA FALÊNCIA DE NOBRECEL S/A 
CELULOSE E PAPEL E OUTRAS - Processo nº 0000764-92.2012.8.26.0445.
O EXCELENTÍSSIMO DR. HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, JUIZ DE DIREITO DA 3ª 
Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba/SP, na forma da lei etc.  Faz saber a todos quantos 
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi determinada a alienação judicial 
eletrônica dos bens arrecadados nos autos de FALÊNCIA DE NOBRECEL S/A CELULOSE E 
PAPEL E OUTRAS, Processo nº 0000764-92.2012.8.26.0445, em trâmite perante a 3ª Vara Cível 
da Comarca de Pindamonhangaba/SP, pelo Leiloeiro Oficial Fernando dos Santos Graça,  Jucesp 
nº 841 e/ou o Sr. Felipe Domingos Perigo, Jucesp nº 919, com  escritório situado na Travessa 
Danças Caipiras, 70, Santana - São Paulo/SP, devidamente autorizado por este Respeitável Juízo, 
venderão  em Leilão  Público na modalidade on line, CSM nº 1625/09 do TJ/SP, com lances aceitos 
através do site: www.patrimonioleiloes.com.br, à iniciar-se a 1ª Hasta no dia 24/03/2014 às 11:00 
horas, e com término no dia 27/03/2014 às 11:00 horas, entregando-os a quem mais der valor 
superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Hasta com início no dia 27/03/2014 
às 11:01 horas e com término no dia 22/04/2014 às 11:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª 
Hasta, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% 
do valor da avaliação (Art. 692 do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009):
- No lote 02 contêineres com peças e materiais diversos, sendo compostos por metal de maior 
qualidade como aço inox, alumínio, motores (cobre) e válvulas, em sua maioria acoplados à 
equipamentos diversos, porem sucateados, estas peças não dispõem de identificação precisa 
quanto a sua origem ou tão pouco sobre suas características básicas para reaproveitamento. 
Unificamos os lotes todos, ficando o preço fixado de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por quilograma, 
tendo seu peso estimado em aproximadamente 200 ton. (Duzentas Toneladas), agora, unificados. 
*OBS: Todos os containers acima são compostos por Sucata e equipamentos, NO ESTADO sem 
marca, modelo, ano de fabricação e sem especificação técnica. Os sublotes deste passaram a 
integrar como um só, discriminado no “Lote 2”;
- Lote 05, Planta para a produção e laminação de papel, contento aproximadamente: 04 (quatro) 
bombas de vácuo, 60 (sessenta) registros de alta preção em; 01 (um) conjunto de filtros semi 
montados; 01 (uma) tonelada de tubos de inox; 01 (uma) tonelada de tubos de ferro; 20 (vinte) 
turbinas; Diversos tamanhos de vigas perfil I; 150 (cento e cinquenta) mancais; 150 (cento e 
cinquenta) quilos de cantoneiras; 265 (duzentos e sessenta e cinco) cilindros para calandramento 
e laminação, variando o diâmetro entre 8’ (oito) a 60’ (sessenta) polegadas; 42 caixas de painéis 
elétricos vazias; 157 (cento e cinquenta e sete) motores elétricos de potencias variadas; 98 
(noventa e oito) acoplamentos e luvas; flanges e engrenagens diversas; conexões e reduções 
mecânicas diversas. *OBS: a) Valor mínimo para lance inicial: 1.000.000,00 (um milhão de reais); 
b)Equipamento no estado; c) Peso estimado em 3.000 Toneladas 0,50 (Cinqüenta centavos por 
kg.); d) Peças do mesmo lote como silk, motores e painel elétrico encontram-se em no galpão 
identificado como LOTE 05 GALPÃO 01; e) Não serão vendidas peças separadamente deste lote.
- LOTE 06, carcaças, rolamentos, bobinas e eixos para motores elétricos e motores elétricos 
montados de variadas origens, potencias e desempenhos, vide placas “Lote 06”, valor para lance 
inicial R$ 0,50 (Cinquenta centavos) o quilograma, lote com aproximadamente 150ton. (Cento e 
Cinquenta Toneladas). OBS: a) Sucata e equipamentos, NO ESTADO sem marca, modelo, ano de 
fabricação e sem especificação técnica; b) este lote encontra-se me 02 (dois) galpões fechados 
já previamente identificados, não se misturando com os demais motores encontrados na planta.
- Lote 09, Trator Jhon Deer 200 CLC, sucata,  valor para lance inicial R$ 30.000,00. Preço de  
R$ 0,50 (Cinquenta centavos) o quilograma, lote com 50ton. (Cinqüenta Toneladas), conforme fls. 
16.424. OBS: Equipamento, NO ESTADO.
- LOTE 11, Equipamentos e artigos diversos para análise de matéria prima e papeis, composto 
por balanças, estufas, microscópios e equipamentos de medição em geral, valor para lance inicial 
R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais). OBS: a) Equipamentos, NO ESTADO, sem marca, modelo, 
ano de fabricação e sem especificação técnica; b) Para arrematação deste lote o interessado 
deverá comprovar possuir as seguintes licenças ambientais: classe I e II; licença de funcionamento 
CETESB ou equivalente na unidade da federação na qual encontra-se a licença.
- LOTE 12, Contêiner com Ferramentas variadas em geral, maçaricos/chaves e eletrodos, 
valor para lance inicial R$ 0,50 (Cinquenta centavos) o quilograma, lote com aproximadamente 
25ton. (Vinte e cinco toneladas). OBS: Equipamentos, NO ESTADO, sem marca, modelo, ano de 
fabricação e sem especificação técnica. 
- LOTE 14, aproximadamente 5000 m³ (cinco mil metros cúbicos) de madeira de eucalipto cortada, 
valor para lance inicial R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) por metro cúbico. OBS: para arrematação 
deste lote deverá o interessado apresentar licença ambiental classe I e II e licença de Operação 
IBAMA ou equivalente na unidade da federação na qual encontra-se a licença.
- LOTE 16, aproximadamente 150ton. (Cento e Cinquenta Toneladas) de cavaco de madeira, valor 
para lance inicial de R$ 35,00 (Trinta e Cinco Reais) por tonelada. OBS: para arrematação deste 
lote deverá o interessado apresentar licença ambiental classe I e II e licença de Operação, CETESB 
e IBAMA ou equivalente na unidade da federação na qual encontra-se a licença.
- LOTE 18, composto por maquinas para a manufatura e beneficiamento de chapas de metal até ½ 
polegadas, sendo, 01 (uma) máquina de vinco hidráulico; 01 (uma) Calandra de 2 (Dois) metros de 
largura; 01 (uma) ponte rolante com capacidade para 01 (uma) tonelada com talha manual e trole 
de rolagem no eixo XY; 01 (uma) dobradeira com 1,5m (um metro e meio); 01 (uma) máquina de 
solda VI 315 MIG; 03 (Três) Serras Circulares para madeira; 01 (uma) descascadeira de madeira 
com meio metro de largura com motor, valor para lance inicial R$ 0,50 (Cinquenta centavos) o 
quilograma, lote com aproximadamente 40ton. (Quarenta Toneladas). OBS: Equipamentos, NO 
ESTADO sem marca, modelo ano de fabricação sem especificação técnica. 
- LOTE 22, 01 par (02 Duas) pontes rolantes com capacidade para 30ton. (Trinta Toneladas), marca 
Villares com 25 metros de vão e 140 mts de caminho de rolagem, sendo uma com cabine de 
comando e a outra sem cabine de comando, valor para lance inicial R$ 0,50 (Cinquenta centavos) 
o quilograma, lote com aproximadamente 200ton. (Duzentas Toneladas). OBS: Equipamento, NO 
ESTADO; Somente poderá ser retirado pelo arrematante após a retirada do LOTE 05. 
- LOTE 23, 01par (02 Duas) pontes rolantes com capacidade para 30ton. (Trinta Toneladas), marca 
Villares com 25 metros de vão e 140 mts de caminho de rolagem, ambas sem cabine de comando, 
acionamento por botoeira, valor para lance inicial R$ 0,50 (Cinquenta centavos) o quilograma, lote 
com aproximadamente 200ton. (Duzentas Toneladas). OBS: Equipamento, NO ESTADO; Somente 
poderá ser retirado pelo arrematante após a retirada do LOTE 05.
- LOTE 26, 02 (Duas) gruas estacionarias, com capacidade para 05 ton. (Cinco toneladas); 01 
(uma) grua estacionaria, com capacidade para 10 ton. (Dez) Toneladas; 01 (uma) carreta volante, 
valor para lance inicial 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). OBS: Equipamentos, NO ESTADO sem 
marca, modelo, ano de fabricação sem especificação técnica. 
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES NO ATO DA ARREMATAÇÃO: 
a) TRANSPORTE PARA RETIRADA DOS BENS SERÁ POR CONTA DO COMPRADOR;
b) MANUSEIO COM ENERGIA ELÉTRICA POR CONTA DO COMPRADOR
c) DESMONTAGEM DOS MAQUINÁRIOS POR CONTA DO COMPRADOR;
PARA VISITAÇÃO DOS BENS, IMPRESCINDÍVEL AGENDAMENTO COM A EMPRESA 
PATRIMÔNIO LEILÕES PELO TELEFONE: (11) 2283-0051 / (11) 2283-0123.
Condições de Pagamento: à vista, realizado por depósito judicial em até 24 horas após o 
encerramento do leilão. 
Condições de Venda: Maiores detalhes quanto aos bens poderão ser obtidos consultando os autos 
do feito falimentar em trâmite junto ao Cartório da 3º Vara da Comarca de Pindamonhangaba/SP. 
Todas as despesas e ônus ficarão por conta da massa falida até a data do Leilão, assim, todos 
os débitos e encargos após a arrematação ficarão por inteira e exclusiva conta do arrematante.
Os lotes: LOTES 02, 05, 06, 09, 12, 18, 22, 23 e 26 terão seu peso total estimado, os lances destes 
lotes serão em razão do peso médio estimado indicado na descrição de cada lote. Os Lotes 14 e 
16 terá sua venda por m³ (metro cúbico). Em caso de diferença entre o peso total arrematado e o 
efetivamente apurado na retirada do lote pelo arrematante se dará da seguinte forma: 
a- Caso o valor lançado for superior ao peso real apurado na retirada, o arrematante solicitará guia 
de levantamento da diferença; 
b- Caso o valor lançado for inferior ao peso real apurado na retirada o arrematante depositará a 
diferença para a retirada do total em até 24 horas a constatação do ocorrido, ficando a retirada 
condicionada a comprovação de pagamento, tanto da diferença da comissão do leiloeiro quanto 
da Massa Falida.
Será acrescida a porcentagem de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da arrematação, valor 
este referente à comissão do Leiloeiro Oficial, de acordo com o Decreto 21.981/32, cabendo ao 
arrematante fazer o pagamento diretamente ao Leiloeiro por depósito bancário em até 24 horas 
após o encerramento do leilão (Gestora Judicial PATRIMÔNIO LEILÕES (CNPJ 16.603.739/0001-
28), Banco Itaú S/A 341, Agência 0355, Conta Corrente 07191-1), à vista. 
Informações com o leiloeiro pelo fone (11) 2283-0051 e (11) 2283-0123 ou www.patrimonioleiloes.
com.br.
E para que produza os efeitos de direito é expedido o presente edital de Leilão, que será publicado 
e afixado como de costume na forma da Lei. Nada mais.
Pindamonhangaba, 17 de março de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

COMUNICADO
Conforme artigo 482 letra I da CLT, convocamos o Sr José Irineu Monteiro Junior, portador da CTPS 
nº 13230, serie 314, residente na cidade de Tremembé, a retornar ao trabalho no prazo de 3 dias. 
Caso não compareça será caracterizado Abandono de Emprego. Marisa Lojas S/A.

1 cm

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 002/2014 CONVÊNIOS 2014 – DESTINAÇÃO DE RECURSO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

PRORROGAÇÃO DE PRAZO
 A Secretaria de Saúde e Assistência Social, através do Departamento de Assistência Social, 
comunica a prorrogação de prazo para a solicitação de convênios, resultado e recurso,   referente 
ao Chamamento Público para  seleção de projetos a serem  financiados com recursos do Fundo 
Muncipal de Assistência Social, para atendimento em sistema de acolhimento a pessoas com 
deficiência  em caráter temporário ou permanente, para até o dia 24 de março de 2014.
O resultado da análise dos projetos será divulgado na Imprensa Oficial do município e no site da 
Prefeitura, no dia 01/04/2014, ficando o prazo para recurso o dia 02/04/2014, até às 17h00.
Pindamonhangaba, 17 de março de 2014.

MARIA CONCEIÇÃO BISPO
Diretora de Assistência Social

ORAÇÃO DAS 13 ALMAS!
Oh minhas 13 almas benditas, sabidas entendidas a vós peço pelo amor de Deus atende ao meu 
pedido... Minhas 13 almas benditas sabias e entendidas, a vós peço pelo sangue que Jesus derramou 
atendei ao meu pedido... Minhas 13 almas benditas sabidas e entendidas peço-vos pelas lágrimas que 
Jesus Cristo derramou de seu sagrado corpo atendei ao meu pedido... Meu Senhor Jesus Cristo que a 
Vossa proteção me cubra, que vossos braços me guardem no seu sagrado coração e me proteja com 
vossos olhos. Oh Deus de bondade vós sois meu advogado na vida e na morte, peço vos atendei ao 
meu pedido... E me livrai dos males e dai-me sorte na vida. Segui meus inimigos, que olhos do mal não 
me vejam, cortai as forças dos meus inimigos. 
(Reza-se 13 Pai Nosso e 13 Ave Maria, 13 dias)                                                                         MBL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CNPJ- 13.129.530/0001-86                                                              NIRE: 3540012061-4

Edital de convocação da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA da COOPERATIVA DE TRABALHO 
NA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS-MOREIRA CÉSAR RECICLA LTDA, a 
senhora presidente no uso de suas atribuições e de acordo com as disposições legais da Lei 5764/71 
e a In.101/2006 do DNRC e Estatuárias, convoca as cooperativas, que estejam em pleno gozo de 
seus direitos, para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, em sua sede na Avenida 
Doutor Lloyd Figueiredo Pereira da Rocha, 170 – Bairro Cícero Prado – Subdistrito Moreira César, 
Pindamonhangaba – SP, CEP: 12.444-530, no dia 28 de Março de 2014, em 1ª convocação às 13:00 
hs, em 2ª às 14:00 hs, em 3ª às 15:00 hs, para a seguinte Ordem do dia; I- Prestação de conta dos 
Órgãos de Administração, II- Parecer do Conselho Fiscal: III- Relatório de gestão; IV- Balanço de 2013, 
V- Destinação das Sobras apuradas, VI- Eleição do conselho de administração, VII- Eleição Conselho 
Fiscal. Pindamonhangaba/SP, 17 de Março de 2014. Maria Ângela Gonzaga da Silva – Presidente.

Maria Ângela Gonzaga da Silva - Presidente da Moreira César Recicla

2 COL   3CM

REDE CATAVALE - CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS LTDA  

CNPJ–19.705.969/0001-96                                NIRE:35.4.0013830-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 

A Presidente da Cooperativa MARIA ÂNGELA GONZAGA DA SILVA no uso das atribuições que lhe 
confere o Artigo 5764/71 do Estatuto Social, convoca as 08 (cooperativas ) associadas em pleno 
gozo de seus direitos sociais, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária e ordinária, 
que realiza-se na sua sede social, situada na Avenida Doutor Lloyd Figueiredo Pereira da Rocha, 
170-Bairro Cícero Prado - Subdistrito Moreira César, Pindamonhangaba - SP, CEP: 12.444-530 
no dia 31 de março de 2014. A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á em  1ª (primeira) 
convocação às 9h (nove) horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados. Em caso 
de não haver quórum para instalação da assembleia, ficam desde já convocados em 2ª (segunda) 
convocação, para as 10h (dez) horas, com a presença de metade mais um dos associados. 
Persistindo a falta de quórum, a Assembleia realizar-se-á ás 11h (onze) horas, em 3ª (terceira) e 
última convocação com a presença de qualquer número de associados sendo superior a 10 (dez). 
A Assembleia Geral Ordinária em  1ª (primeira) convocação às 13h (treze horas), com a presença 
de 2/3 (dois terços) dos associados. Em caso de não haver quórum para instalação da assembleia, 
ficam desde já convocados em 2ª (segunda) convocação, para as 14h (quatorze horas), com a 
presença de metade mais um dos associados. Persistindo a falta de quórum, a Assembleia realizar-
se-á ás 15h (quinze horas), em 3ª (terceira) e última convocação, com a presença de qualquer 
número de associados sendo superior a 10 (dez),  a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia:
EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
• Reforma geral do estatuto social segundo a lei 12.690/2012;
• Votação para a escolha do coordenador (a) de Pátio;
• Autorização para realização de convênios com entidades públicas e/ou privadas;
• Alteração e aprovação do regimento interno;
• Inclusão e exclusão de cooperativas.
EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 
1 – Prestação de Contas dos órgãos da Administração, relativo ao exercício 2013 compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço 2013
c) Demonstração de Sobras ou Perdas e demais demonstrativos; e
d) Parecer do Conselho Fiscal;
2 – Eleição dos componentes dos cargos vagos do Conselho de Administração;
3 – Destinação das sobras ou rateio das perdas;
4 - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
5 – Fixação dos honorários e gratificações do Presidente, do Vice Presidente e do Secretário da 
Cooperativa e o valor da cédula de presença em reuniões do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal.
6- Plano de trabalho para o ano de 2014;
7- Adoção  ou não de diferentes faixas de retirada dos sócios.
Pindamonhangaba, 18 de março de 2014

Maria Angela  Gonzaga da Silva - Presidente da Rede de cooperativa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº. 249/2013
Objeto: Aquisição de lanches (itens para café da manhã) para os pacientes do CAPS – Centro de 
Atendimento Psico-Social.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Data de assinatura: 20/02/14.
Vigência: 12 meses.
Contratada: Maria de Lourdes de Souza Rezende ME.
Contrato nº 046/2014.
Valor: R$ 15.990,50.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratada: Carlos César Rezende.
Pindamonhangaba, 20 de março de 2014.
PREGÃO Nº. 015/2014
Objeto: Aquisição de lanches e produtos perecíveis.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Data de assinatura: 26/02/14.
Vigência: 12 meses.
Contratada: Maria de Lourdes de Souza Rezende ME.
Contrato nº 048/2014.
Valor: R$ 104.130,75.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratada: Carlos César Rezende.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº. 249/2013
Objeto: Aquisição de lanches (itens para café da manhã) para os pacientes do CAPS – Centro de 
Atendimento Psico-Social.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Data de assinatura: 20/02/14.
Vigência: 12 meses.
Contratada: Maria de Lourdes de Souza Rezende ME.
Contrato nº 046/2014.
Valor: R$ 15.990,50.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratada: Carlos César Rezende.
Pindamonhangaba, 20 de março de 2014.
PREGÃO Nº. 015/2014
Objeto: Aquisição de lanches e produtos perecíveis.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Data de assinatura: 26/02/14.
Vigência: 12 meses.
Contratada: Maria de Lourdes de Souza Rezende ME.
Contrato nº 048/2014.
Valor: R$ 104.130,75.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratada: Carlos César Rezende.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2014.

Extrato de Convênio nº 02/2014
Processo administrativo n.º 2880/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / Associação Criança Feliz “São Gabriel”
Objeto: verba municipal -  desenvolvimento do projeto Família Feliz 
Valor R$ 47.023,20
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 17/02/2014

Extrato de Convênio nº 03/2014
Processo Administrativo: 2963/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social – Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba
Objeto: recurso municipal – desenvolvimento de cursos pré-profissionalizantes para adolescente, 
jovens e adultos
Valor: R$ 89.523,00
Prazo: 31/12/2014.
Data de Assinatura: 17/02/2014

Extrato de Convênio nº 04 /2014
Processo Administrativo: 2961/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba
Objeto: Recurso municipal – desenvolvimento do projeto Camerata
Valor: R$ 77.175,00
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 17/02/2014

Extrato de Convênio nº 05/2014
Processo Administrativo: 2536/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba
Objeto:  recurso municipal - execução projeto Plano bem
Valor: R$ 116.751,60
Prazo:  31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014

Extrato de Convênio nº 06/2014
Processo Administrativo: 3363/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Instituto de Acolhimento e apoio ao Adolescente – IA3
Objeto: recurso municipal - execução projeto Vem Ser 
Valor: R$ 61.740,00
Prazo:  31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014

Extrato de Convênio nº 07/2014
Processo Administrativo: 2633/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Serviço de Obras Social - SOS
Objeto: recurso municipal – projeto Casa Passagem 
Valor: R$ 50.638,50
Prazo:  28/02/2015
Data de Assinatura: 26/02/2014

Extrato de Convênio nº 08/2014
Processo Administrativo: 2635/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Serviço de Obras Social - SOS
Objeto: recurso estadual – projeto Casa Passagem 
Valor R$ 75.200,00
Prazo:  28/02/2015
Data de Assinatura: 26/02/2014

Extrato de Convênio nº 09/2014
Processo Administrativo: 2630/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Serviço de Obras Social - SOS
Objeto: recurso municipal – Idosos Moreira César 
Valor R$ 11.537,40
Prazo:  31/12/2014
Data de Assinatura: 17/02/2014

Extrato de Convênio nº 10/2014
Processo Administrativo: 2619/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Serviço de Obras Social - SOS
Objeto: recurso municipal – projeto Família Cidadã 
Valor: R$ 61.689,60
Prazo:  31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014

Extrato de Convênio nº 11/2014
Processo Administrativo: 2632/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Serviço de Obras Social - SOS
Objeto: recurso municipal – projeto Família Cidadã
Valor: R$ 18.000,00
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 17/02/2014

Extrato de Convênio nº 12/2014
Processo Administrativo: 2369/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação para auxilio da Criança e do Adolescente 
Objeto: recurso municipal – projeto Crescer
Valor: R$31.915,80
Prazo:  31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014

Extrato de Convênio nº 13/2014
Processo Administrativo: 2358/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação para auxilio da Criança e do Adolescente
Objeto: recurso estadual – projeto Casa Crescer
Valor: R$ 51.326,43
Prazo:  31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014

Extrato de Convênio nº 14/2014
Processo Administrativo: 2887/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Obra Padre Vita – Instituto das Filhas De Nossa Senhora das Graças
Objeto: recurso Municipal – projeto Criança Ativa
Valor: R$ 45.914,40
Prazo:  31/12/2014
Data de Assinatura: 17/02/2014

Extrato de Convênio nº 15/2014
Processo Administrativo: 2958/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação de Caridade Santa Rita de Cássia de Pindamonhangaba 
Objeto: recurso municipal – atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade
Valor: 63.504,00
Prazo:  31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014

Extrato de Convênio nº 16/2014
Processo Administrativo: 2358/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação de Caridade Santa Rita de Cássia de Pindamonhangaba
Objeto: recurso estadual – atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade
Valor: R$ 6.300,00
Prazo:  31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014

Extrato de Convênio nº 17/2014
Processo Administrativo: 5633/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba
Objeto: recurso municipal – desenvolvimento projeto Recomeço – medida socioeducativa
Valor: R$ 143.992,80
Prazo:  28/02/2015
Data de Assinatura: 24/02/2014

Extrato de Convênio nº 18/2014
Processo Administrativo: 5634/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba
Objeto: recurso estadual – desenvolvimento projeto recomeço – medida socioeducativa
Valor: R$ 105.600,00
Prazo:  28/02/2015
Data de Assinatura: 24/02/2014

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 e de curso na área, conforme exigidos no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia  26/03/2014 às 14:00 horas
PINTOR
1º DOUGLAS DA SILVA
RUA JOEL TEIXEIRA DE SOUZA, 72 – MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-160

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Benedito José Coelho convoca os membros da Diretoria e Associados da Liga Pindamonhangabense 
Municipal de Futebol Sete Spciety, -para reunião a realizar-se: 
Dia: 29/03/2014 - horário: 19 horas
Local: Rua Capitão José Martiniano Viera Ferraz n° 167. Centro. Pindamonhangaba- SP.
Assuntos: Apresentação, Discussão das Alterações e Aprovação do novo estatuto da entidade.
Pindamonhangaba, 19 de março de 2014.

Benedito José Coelho - Presidente

COMUNICADO
OURO NEGRO AGROPECUARIA LTDA situada na Estrada Municipal dos Martins, 4001 – Bonsucesso 
Pindamonhangaba - SP, DECLARA que a funcionaria PAULIANA MARIA DE JESUS, portadora da CTPS nº 
028411 serie 00405 está ausente do emprego desde o dia 14/01/2014, configurando assim o abandono de 
emprego de acordo com as leis trabalhistas (art.482 Letra I) vigentes no País.

DANIELA GONÇALVES
***

Diversas alterações 
de trânsito na região 
central a fim de oferecer 
mais fluidez no tráfego 
foram realizadas no mu-
nicípio.

Uma das mudanças 
realizadas pelo Departa-
mento de Trânsito foi a 
alteração na rua Antônio 

DANIELA GONÇALVES
***

Crianças da escola 
municipal “João Cesá-
rio”, no bairro do Feital, 
participaram de uma pa-
lestra sobre o uso cons-
ciente de resíduos sóli-
dos.

A ação faz parte da 
programação oficial da 
Semana da Água, e tem 
o objetivo de trazer o 
jovem à reflexão sobre 
consumo e desperdício 
da água, além da utiliza-
ção dos resíduos sólidos.

A palestrante Maria 
José Mendes, coorde-
nadora do projeto Cubo 
Ambiental do instituto 

Mão única na 
‘Antônio Pinto 
Monteiro’

André Nascimento

Pinto Monteiro; a via que 
operava em mão dupla, 
se tornou mão única, no 
sentido centro/bairro até 
o cruzamento com a rua 
Juó Bananére.

O local está devida-
mente sinalizado com 
placas e cavaletes, para 
facilitar a visualização e 
adaptação dos condutores 
de veículos e pedestres.

Uso consciente de resíduos 
sólidos leva crianças à reflexão
Evento faz parte da programação oficial da Semana da Água

IA3, debateu com os pe-
quenos sobre a impor-
tância de se reciclar e  
também orientou a to-
dos sobre como lidar de 
forma consciente com 
o descarte de resíduos 
sólidos, tal como a sua 
aquisição.

Maria José debateu 
com os alunos do quin-
to ano, sobre o consumo 
excessivo de produtos, 
que leva ao descarte de 
maneira irregular de lixo 
e resíduos poluentes.

As atividades da Se-
mana da Água percorre-
rão ainda o Distrito de 
Moreira César e também 
o bairro Vila Prado.

As alteraçoes visam mais fluidez no trânsito

Confira a programação:

20/03
Plantio de mudas nativas
Local: área de preservação permanente do Córrego do  
Curtume (anel viário próximo ao Parque da Cidade)
Horário: 9h30

21/03
Palestra: “A Água na Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte”
Palestrante: Eng. Drª. Maria Judith Salgado Schmidt
Local: auditório da Prefeitura de Pindamonhangaba
Horário: das 10h às 11h30

 22/03
Mobilização de conscientização sobre o uso correto da Água
Local: Praça Monsenhor Marcondes
Horário: das 9h30 às 11h30



Tribuna do Norte
ENTREVISTA

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 classifi cação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última 
eleição
Observação: os candidatos que justifi caram 
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 - Certifi cado 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 fi lhos e 
dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos fi lhos de 
0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos fi lhos 
de 6 a 14 anos).

Dia  26/03/2014 às 16:00 horas
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
5º ROBSON WILLIANS SOARES DA SILVA
RUA DONA FRANCISCA BICUDO DE 
MELLO, 585 – QUADRA COBERTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-130

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, o 
candidato nominado a seguir, munido da 
seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última 
eleição
Observação: os candidatos que justifi caram 
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 - Certifi cado 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 fi lhos e 
dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 
0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos 
(de 6 a 14 anos).

Dia 26/03/2014 às 15:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO

78º FERNANDA DOS SANTOS PRADO
RUA OLYNTHO DE MOURA, 187 – JARDIM 
ANA ROSA
TAUBATÉ – SP
CEP 12071-060

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, o 
candidato nominado a seguir, munido da 
seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última 
eleição
Observação: os candidatos que justifi caram 
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 - Certifi cado 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 fi lhos e 
dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 
0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos 
(de 6 a 14 anos).

Dia 26/03/2014 às 15:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO
77º JOANA REGINA DE OLIVEIRA TEBERGA
RUA DR. OCTAVIO OSCAR CAMPELO DE 
SOUZA, 221 – PQ. DAS NAÇÕES
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-350

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PINDAMONHANGABA 19 DE MARÇO DE 2014QUARTA-FEIRA

Lá vai o TITA pela ponta direita
uem vê aquele homem sentado no banco de reservas não sabe o que ele já fez pelo futebol de 
Pindamonhangaba. Fez não. Ele continua fazendo. De cabelo tupiniquim e bigode quase ao 
estilo mexicano, Edson Flavio Martins é uma das fi guras mais folclóricas do futebol.

Talvez por este nome só sua amada Rosana, esposa do segundo casamento, e suas 
quatro fi lhas (Ana Carolina, 28 anos, Camila, 26, Tábata, 18, e Thais, 15) o conheçam. 

CARREIRA
Sua carreira de boleiro 

iniciou quando ele tinha 
apenas 15 anos. “Sempre 
via futebol com olhares de 
espectador e de atleta. O 
futebol é a grande paixão 
da minha vida”.

No começo, Tita era 
centroavante, mas devido 
a sua habilidade e veloci-
dade, rapidamente seus 
treinadores o transferiram 
para a posição do campo 
onde mais lhe cabia bem: 
a ponta direita.

E assim jogou no Santa-
na, Corinthians, Industrial 
de Coruputuba, Estrela, 
Palmeirinha, Goiás, Pinden-
se, Ferroviária, Unidos do 
Jardim Resende, Flamen-
go, Seleção de Pindamo-
nhangaba e tantos outros 
clubes da cidade, além de 
partidas comemorativas 
por equipes de Tauba-
té, Tremembé, Roseira e 
outros municípios. “Joguei 
por muitos times e con-
quistei vários títulos. Fui 
campeão em praticamen-
te todos os lugares por 
onde passei. Porém, mais 
importante do que ganhar 
campeonatos, é o carinho 
e a amizade que a gente 
faz pelos campos”.

No juvenil do Industrial, 
ele foi treinado por Home-
ro Bastos, que confi rma a 
rapidez de Tita. “Era ligeiro, 
ágil e decisivo. Ideal para 
a ponta direita”, lembra 
Homero.

Tita disse que jogou 
com milhares de jogado-
res, alguns famosos, ou-
tros que acordaram de um 
sonho repentino, alguns 
até que ‘jogaram a carreira 
pelo ralo’. “A vida de um 

Tita não foi um daque-
les jogadores que fi cava 
fazendo contas para saber 
quantas vezes havia ba-
lançado as redes, como o 
Baixinho Romário e, mais 
recentemente, Tulio Mara-
vilha. Ele alega que guarda 
em sua memória muitas 
lembranças sobre as gran-
des partidas da sua vida.

Tita se recorda que 
deve ter marcado por vol-

ta de 200 gols e dado mais 
de 500 assistências. “Em 
todos os jogos eu me des-
tacava e nunca fi quei no 
banco. Muitas vezes eu 
marcava gols, outras eu 
deixava os companheiros 
na cara do gol. Sempre 
prefi ria dar o passe fi nal”, 
admite.

Dentre os 200 gols, 
segundo Tita, 15 foram 
de cabeça, algo difícil de 

imaginar quando se trata 
de uma pessoa com ape-
nas 1,62m. “Tinha boa 
impulsão e me posicio-
nava bem. Sentia o chei-
ro do gol e sabia o lugar 
certo de fi car”.

De acordo com ele, 
nunca fez gol contra. “É 
uma questão normal na 
vida do atleta, mas feliz-
mente nunca aconteceu 
comigo”.

EXPULSÃO

Em uma das épocas que mais brilhava 
pelos campos de futebol, Tita teve uma 
das piores notícias de sua vida: uma gra-
ve lesão no menisco do joelho esquerdo. 
“Me machuquei jogando e senti dores 
terríveis. Fiz uma cirurgia aos 35 anos 
de idade e nunca mais fui o mesmo”, se 
emociona o ex-atleta.

Com lágrimas nos olhos, Tita relata a 
experiência dolorosa. “Meu mundo tinha 
desabado. Não sabia o que fazer. Minha 
única alegria eram as fi lhas. Eu ia para 
o campo, andava, corria, fazia exercícios, 
mas a habilidade e a velocidade não eram 
as mesmas. Sentia que minha carreira ti-
nha acabado”.

Valente, Tita não deixou que um pro-
blema afetasse sua alegria, sua fé. E vol-
tou a jogar. “Não tinha a mesma energia, 
velocidade, mas futebol não tem como 
desaprender. Passei a jogar na lateral di-
reita e coloquei o sorriso no rosto”, diver-
te-se.

Com o passar dos anos, Tita resolveu 
sair de campo, mas não abandonou o fu-
tebol. Foi auxiliar técnico e atualmente é 
massagista. Na Copa Regional, categoria 
Quarentão, Tita é o responsável por dei-

xar os músculos dos jogadores em perfei-
tas condições.

Aos 51 anos, ele está prestes a viver 
mais uma emoção, ser avô. Sua fi lha Tá-
bata está grávida de cinco meses, mas 
ainda não sabe se será menino ou meni-
na. “A vida da gente é assim. Muitas coi-
sas a gente não sabe o que vai acontecer”.

Cotado por muitas equipes, o massa-
gista, ex-lateral e eterno ponta direita só 
tem uma certeza. “O futebol faz parte da 
minha vida”. 

200 gols e 500 assistências

O RETORNO

O FIM

Disciplinado, Tita conta que deve ter fei-
to cerca de 2 mil jogos na carreira, o que cul-
minou em apenas uma expulsão. “Teve um 

jogo em que o ‘juiz’ estava nos prejudicando 
muito. Fiz algumas reclamações e ele tirou o 
vermelho do bolso. Foi injustiça”.

boleiro é curta e passa 
por um caminho estreito 
e árduo, é difícil. Conheço 
gente que poderia ter se 
tornado  profi ssional e que 
acabou com a carreira em 
uma noitada com mulhe-
res, não treinava, ‘cheira-
va’, se acabava”, lamenta.

Segundo ele, nunca 
se envolveu com nada de 
ruim. “No auge da minha 
idade, nunca coloquei 
bebida na boca. Nunca 
precisei de nada, além do 
talento que Deus me deu. 
Sinto muito pelos atletas 
que só fi cam na balada”, 
comenta Tita.

Ele crítica a postura dos 
jogadores atuais. “A vida 
é uma só. Sinto dó, pena 
e dor quando vejo bons 

Odirley Pereira
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pela ponta direita
uem vê aquele homem sentado no banco de reservas não sabe o que ele já fez pelo futebol de 
Pindamonhangaba. Fez não. Ele continua fazendo. De cabelo tupiniquim e bigode quase ao 
estilo mexicano, Edson Flavio Martins é uma das fi guras mais folclóricas do futebol.

Talvez por este nome só sua amada Rosana, esposa do segundo casamento, e suas 
quatro fi lhas (Ana Carolina, 28 anos, Camila, 26, Tábata, 18, e Thais, 15) o conheçam. 

O
di

rl
ey

 P
er

ei
ra

Tita controla a bola da Copa, a Brazuca

Ex-treinador Homero 
confi rma características

Sub 13 e Sub 17 da Ferrô se destacam 
Os garotos do Sub 13 e 

Sub 17 do futebol da Ferro-
viária tiveram um final de 
semana de vitória em suas 
rodadas. Pelo campeonato 
Sub 13, goleou o São Paulo 
no sábado (15), no campo do 
Estrela pelo placar de 5x0.
Pelo Sub 17, a Ferroviária ven-
ceu por 6x0 o Independente, 
em jogo realizado dia 15, no no 
Jardim Resende. 

SUB 13 - 4ª RODADA  
        
CORINTHIANS 0 x 2  GR ETNA  
PS GEREZIM 0 x 3  ADC  NOVELIS  
       
SUB 17 - 4ª RODADA  
        
UNIDOS DO BONSUCESSO FC 1 x 6 COLORADO  EC  
EC MARICA   3 x 2 AA CIDADE NOVA  
EC RAMOS   8 x 0 GE MOMBAÇA  
A MIL POR HORA FC  2 x 2 INTERPINDA FC  
CORINTHIANS FC   3 x 2 GE ETNA 

Mas basta dizer uma pequena palavra, de quatro letras, para que todos saibam quem é o verdadeiro 
Edson. E não é o Pelé, é o Tita. Criticado por poucos, contestado por alguns, mas conhecido e querido 
por todos. Assim é Tita, o massagista de Pindamonhangaba. Desde que nasceu, em 24 de outubro de 
1962, Tita vive e respira futebol. Segundo ele, com dois anos de idade já jogava bola. Aos poucos foi 
aprimorando as técnicas. Era o destaque  nas rodas de amigos, na escola e nos campos da cidade.

Q

Texto: Odirley Pereira

meninos, gente talentosa, 
se acabarem com bebidas, 
drogas e mulheres. Tem 
que ter a cabeça no lugar”.
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