Odirley Pereira

Imperial campeão
O Imperial goleou o Estrela por 4 a 2, no domingo (6), e conquistou o título da Copa Regional, categoria Quarentão. A partida, disputada no campo da Ferroviária, foi bastante equilibrada,
com diversas chances para os dois lados. No ﬁm, prevaleceu a
força do ataque do Imperial, com Bicudo e Gatinho inspirados.
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R$ 1,00

Tribuna do Norte
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

PINDAMONHANGABA

Ano 132 - Nº 8330

TERÇA-FEIRA

8 DE ABRIL DE 2014

Bairro do Maçaim recebe asfalto
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou a pavimentação asfáltica dos
primeiros 450 metros da
estrada municipal Prof.
Moacir de Almeida, na entrada do bairro Maçaim.
Após esta fase, o benefício
vai se estender para os dois
lados da bifurcação, somando mais 1.300 metros.
PÁGINA 3

NOVA PISTA
FACILITA ACESSO
AO PARQUE DA
CIDADE

Melhoria facilita acesso e acaba com a poeira na estrada, beneﬁciando a saúde dos moradores da comunidade

‘João do Pulo’ tem novos
equipamentos para exercícios

FILMES, MÚSICA
E EXPOSIÇÃO
HOMENAGEIAM
MAZZAROPI

O Centro Esportivo João Carlos de Oliveira, “João do Pulo”, recebeu a “Estação Saúde”, um equipamento que pode ser usado

CULTURA & LAZER 7

Castolira
deixa título
escapar

PÁGINA 3

PROJETO
INCENTIVA
EMPREENDEDORES
PÁGINA 5

Cidade abre
vagas para
escola de
esportes
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PREDOMÍNIO
DE SOL

PÁGINA 5
Marcos Vinício Cuba

O Castolira perdeu várias
chances e sucumbiu diante do
Floresta, no domingo (6), na ﬁnal da Copa Regional, categoria
Amador. O time não soube aproveitar as oportunidades e saiu
de campo com a derrota de 2 a
1. Apesar do resultado, o grupo
ﬁcou satisfeito com o desempenho por ter sido a primeira participação na Copa Regional.

20º

para vários exercícios como: barra, paralelas,
ﬂexão de braço, abdominais, dentre outros.

A Prefeitura de Pindamonhangaba começou a construção
das pistas de aceleração e desaceleração na entrada do Parque
da Cidade, estruturando o sistema viário. No local, a Secretaria
municipal de Obras realizou a
drenagem do estacionamento,
com a instalação de galeria e
bocas de lobo, terraplanagem
da área e construção de guias e
sarjetas no entorno. Além disso,
construiu calçadas de 2 metros
de largura, na área externa do
parque, em toda a sua extensão.

31º
UV 10
Fonte CPTEC/INPE

Grupo fez
apresentação
de alguns
exercícios

As crianças e os adolescentes
de Pindamonhangaba podem
praticar várias modalidades de
iniciação esportiva em diversos
ginásios. As aulas acontecem
duas ou três vezes por semana,
dependendo da modalidade.
Entre os esportes oferecidos estão: voleibol, voleibol de areia,
futsal, basquete, atletismo, ginástica artística, ginástica rítmica, entre outros. ESPORTES 8
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O próprio umbigo

Reclamar da falha não muda
propósito da pesquisa nem
diminui sua amplitude

A

discussão sobre o erro na divulgação do
estudo feito pelo Ipea - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – toma conta
do país de forma estrondosa desde sexta-feira (4).
Tão grandiosos quanto o equívoco do Instituto, foram os debates sobre o resultado do primeiro
balanço – aﬁrmando que aproximadamente 65%
da população acreditava que mulheres que exibem
o corpo merecem ser atacadas.
Revoltante, impactante ou pura realidade, as
manifestações contra o resultado atingiram todo
o país. De crianças a idosos, muita gente mostrou
indignação ao fato. Só não sabiam, até o momento, que a pesquisa apresentava falhas.
Os cerca de 65%, na realidade, eram sobre a
percepção das pessoas sobre as mulheres que apanham em casa e continuam com seus companheiros.
Independentemente do erro do Ipea – falhas
acontecem em todos os setores da sociedade, seja
um órgão público, privado ou em qualquer lugar,
por qualquer pessoa – a discussão não deve ter o
foco alterado. É como aquele ditado, ‘as pessoas
devem olhar para o próprio umbigo’ ou a passagem bíblica sobre atirar a primeira pedra. Ninguém é perfeito.
Houve o problema e o Instituto mostrou sua
grandiosidade em vir a público e expor a questão.
Ele não se omitiu. O próprio presidente do Ipea,
Marcelo Neri, lamentou a ‘fatalidade’.
Querer destruir ou manchar a credibilidade de
um Instituto competente e sério é pura hipocrisia.
Antes tudo no Brasil fosse como o íntegro Ipea –
um erro a cada seis mil ações – praticamente um
six sigma.
Talvez esse seja o momento de analisar as peculiaridades do resultado, que pela primeira vez
retratou o que pensa o brasileiro sobre polêmicas
envolvendo mulher x comportamento x estupro. A
USP - Universidade de São Paulo – alguns anos
atrás, trouxe pesquisa similar; a Unifesp – Universidade de São Paulo – e a UFF – Universidade
Federal Fluminense – também mantém análises e
publicações sobre o tema.
Fato é que os ‘novos’ dados do Ipea estão disponíveis, aguardando comentários de todos os setores da nação. Não vale criticar ou rebater o Instituto só porque ele está retratando a sociedade.

R
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Sindicato dos Metalúrgicos
discute tema para 1º de Maio
Na última quinta-feira (3), representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de PindamonhangabaCUT participaram de uma oﬁcina
sobre a democratização da comunicação, organizada pela subsede
da CUT Vale do Paraíba e realizada
em Taubaté.
O evento faz parte de uma série
de oﬁcinas realizadas pela CUT São
Paulo em todo o Estado para discutir o tema escolhido para as comemorações de 1º de Maio – Dia
do Trabalhador, deﬁnido como
“Comunicação – O Desaﬁo do Século”.
Os palestrantes: professor Denis de Oliveira, professor de comunicação da Universidade de São
Paulo, e Alex Capuano, assessor
de comunicação da CUT Nacional,
falaram sobre o novo marco regulatório para a democratização dos

Divulgação

meios de comunicação no Brasil, o
Marco Civil da Internet e as redes
sociais, além das estratégias e experiências da área no movimento
sindical.
“O debate sobre a democrati-

Altair Fernandes

Divulgação

Maurício
Cavalheiro,
contista,
trovador e
sonetista

Com o soneto “Palavra chave”, o poeta membro da
APL – Academia Pindamonhangabense de Letras, Maurício Cavalheiro, de Pindamonhangaba, obteve classiﬁcação para participar da coletânea que reunirá os 50
melhores trabalhos participantes do 7º Festival de Sonetos promovido pela AJL – Academia Jacarehyense de
Letras. A solenidade de premiação (1º ao 10º lugares),
ocorrida no dia 28 de março, na Câmara de Jacareí, foi
comemorativa aos 10 anos de fundação da AJL, presidida por Salette Granato.

zação dos meios de comunicação
é uma pauta que atinge a todos os
trabalhadores do país”, defendeu
Alex Capuano.
As oﬁcinas em outras regiões do
Estado seguem até o dia 17 de abril.

Unesp abre inscrições para vestibular
Globo.com

A Unesp abriu, na
segunda-feira (7), as
inscrições para seu vestibular de Meio de Ano.
Serão oferecidas 420
vagas em cursos das
áreas de Exatas e Biológicas e os aprovados
ingressarão na Universidade em agosto. Os
interessados devem se
inscrever no site da Vunesp até 8 de maio, efetuando o pagamento da
taxa de R$ 130.

A primeira fase do
vestibular acontece no
dia 25 de maio, nas cidades onde há oferta de
cursos e ainda em Campinas, Franca, Guaratinguetá, São José do
Rio Preto e São Paulo. A
segunda fase será aplicada nos dias 21 e 22
de junho, nas mesmas
cidades onde será realizada a primeira fase. O
resultado ﬁnal será divulgado em 15 de julho.

Receita vai começar a pagar restituição em junho
A Receita Federal vai começar a
pagar a restituição do Imposto de
Renda 2014 no dia 16 de junho, de
acordo com informações publicadas no Diário Oﬁcial dessa segunda-feira (7). Será feita em sete lotes,
entre junho e dezembro deste ano.
As restituições serão depositadas
na agência bancária indicada pelo
próprio contribuinte na declaração

do imposto de renda. A distribuição
vai ser feita dando prioridade para
pessoas com mais de 60 anos. Em
seguida, a restituição será paga
seguindo o critério de ordem de
entrega. Para receber as restituições por este calendário, o contribuinte não pode ter caído na malha ﬁna, ou seja, a declaração deve
estar regular.

Trovadora da APL

Acadêmico é
premiado em Jacareí

Fundação Dr. João Romeiro

8 DE ABRIL DE 2014

A acadêmica e trovadora Maria Norma Marcondes Salgado, homenageada na última sessão solene da APL, dentro do projeto elaborado pela entidade “Mulheres de Letras – Letras de Mulheres”,
realizada no Museu Dom Pedro I e Dona Leopoldina, no último dia
28 de março, assistiu à interpretação de seu poema sertanejo: ‘Zé
Mané, o leiloeiro’, apresentado pelos alunos da EE Ryoiti Yassuda
(Tempo Integral), Marco Antonio Gonzaga dos Santos e Karen
Cristina Martins Amaro. Em seu pronunciamento de agradecimento
pela homenagem, dona Norma declamou as seguintes trovas de
sua autoria:
Tal qual o orvalho que molha
os campos e a plantação,
a saudade também molha
com pranto a recordação!

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

lote:
lote:
lote:
lote:
lote:
lote:
lote:

16
15
15
15
15
17
15

de
de
de
de
de
de
de

junho de 2014
julho de 2014
agosto de 2014
setembro de 2014
outubro de 2014
novembro de 2014
dezembro de 2014

Nota Fiscal Paulista
libera créditos para
consumidores
Divulgação

As ﬂores de nossa vida
na primavera colhemos,
no outono, folhas caídas,
só de saudade vivemos!

Dança na Academia de Letras
Ainda dentro
das apresentações dos alunos
da Ryoiti Yassuda na plenária
solene da APL,
ocorrida em homenagem
às
mulheres acadêmicas, houve
espaço para a
dança, números apresentados por Karen
Martins,
Ygor
Ramon Arruda,
Renato Munhós,
Marco Antonio e
José Matheus.

CALENDÁRIO DAS RESTITUIÇÕES:

Portal R3

A bailarina Karen Martins em cena
de dança com Renato Munhós

A Nota Fiscal Paulista liberou, na sexta-feira
(4), R$ 999,87 milhões
em créditos aos consumidores - a maior quantia já
devolvida desde o início
do programa, em 2007.
Para consultar o saldo e utilizar o crédito, é
necessário acessar o site,
digitar o CPF e inserir a
senha cadastrada. O montante liberado ﬁcará à
disposição por cinco anos
e poderá ser utilizado a
qualquer momento dentro
desse período. Os resgates

EXPEDIENTE

são creditados na semana
seguinte à transferência.
Também é possível reservar os créditos para
abater do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores do
próximo ano, mas essa opção estará disponível apenas no mês de outubro.
O sistema é válido no
Estado de São Paulo e devolve até 30% do ICMS
recolhido pelo estabelecimento comercial às pessoas que solicitam o documento ﬁscal.
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Maçaim recebe asfalto e outras melhorias
Divulgação

Melhorias no Maçaim foram solicitadas pela população

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A comunidade do Maçaim solicitou e a Prefeitura de Pindamonhangaba
está realizando diversas
melhorias no local.
A equipe da Secretaria
de Obras está, atualmente, realizando o asfalto
dos primeiros 450 metros
na estrada municipal Prof.
Moacir de Almeida, na
entrada do bairro. Após
o término deste serviço,
o asfalto será estendido
para os dois lados da bifurcação da estrada, somando mais 1.300 metros
de pavimentação.
Antes de receber o asfalto, essa nova região receberá melhorias nas tubulações
de travessia, que estão subdimensionadas ou faltantes.
De acordo com informações da Secretaria de
Obras, nesses primeiros
450 metros foi feita uma
base de bica corrida que,

após a passagem do rolo
compressor, ficou com
uma altura média de 8
centímetros. Depois, a
equipe aplicou a massa
asfáltica a frio, feita com
a máquina acabadora, recuperada pelo pessoal da
Usina de Asfalto municipal. Assim, a pista ficou
com uma largura média
de 4,5 metros. Na entrada
do Maçaim, foi feita, ainda, uma proteção de talude para evitar erosão onde
já existia uma travessia.
Para o pastor da Igreja Pentecostal Quarta Dimensão, do bairro do Maçaim, José Carlos Hiraqui,
“o asfalto representa uma
melhoria muito grande
para a comunidade, pois
eliminou a poeira da estrada”. Hiraqui ajudou a
organizar o encontro entre a comunidade e a administração
municipal,
realizado em setembro de
2013, e lembra que essas

Nova pista facilita
entrada e saída do
Parque da Cidade

e outras melhorias foram
solicitadas e estão sendo realizadas por etapas.
“A iluminação solicitada
também está sendo muito aguardada, para a segurança no bairro”, disse.
“Mas o asfalto é muito positivo, assim como as outras melhorias”.
Segundo o presidente
de bairro da Cruz Pequena (que engloba o Maçaim), Roberto Teodoro
“Aranha”, as melhorias
são bem-vindas. “Estou
preparando uma carta de
agradecimento para entregar ao prefeito. Ainda
existem outras melhorias que precisam ser feitas, mas o asfalto é muito
bom, porque acaba com a
poeira e ajuda até na saúde das pessoas”, disse.
“Essas melhorias são muito importantes porque a
população solicitou e a
prefeitura está atendendo”, concluiu.
Divulgação

Divulgação

Novas pistas estão estruturando o sistema viário na entrada do Parque

Após a base asfáltica, será realizado acabamento a quente

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba vem realizando diversas melhorias
no Parque da Cidade, localizado às margens do
anel viário. Na última
semana, a equipe da Secretaria de Obras iniciou
a construção das pistas
de aceleração e desaceleração na entrada do Parque, estruturando o sistema viário.

Para a realização da
obra, foi colocada uma
massa asfáltica mais forte
(binder), que é uma camada de ligação ou base,
com o emprego de agregado de maior diâmetro.
Posteriormente, será feita uma capa, realizando o
acabamento a quente.
No local, a Secretaria
de Obras já realizou a
drenagem do estacionamento, com a instalação
de galeria e bocas de lobo,

além de terraplanagem
da área e construção de
guias e sarjetas no entorno. Além disso, construiu
calçadas de 2 metros de
largura, na área externa
do parque, em toda a sua
extensão.
A Secretaria de Governo, que cuida do Departamento de Parques, informou que ainda neste ano,
diversas outras melhorias
serão feitas no Parque da
Cidade.

Pinda prepara “Semana de Prevenção da Hipertensão”
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Será promovida entre os
dias 22 e 26 de abril a “Semana de Prevenção e Controle
da Hipertensão Arterial”. O
evento será integrativo e várias campanhas farão parte
da programação, tais como:
Campanha de Combate ao
Câncer Bucal e de Vacinação
contra a Gripe.
As ações serão desenvolvidas pela Secretaria de
Saúde e Assistência Social
da Prefeitura de Pindamonhangaba. A abertura
dos trabalhos ocorrerá no
auditório da Prefeitura,
às 9 horas, no dia 22. Na
ocasião, o público poderá
conferir uma palestra so-

bre hipertensão arterial.
No dia 26, as ações irão
ocorrer em três locais: praça de Moreira César, Monsenhor Marcondes e Araretama, das 8 às 12 horas.
Nestes locais a população
terá a oportunidade de fazer a aferição da pressão
arterial, receber orientações preventivas sobre hipertensão, câncer bucal e
ser vacinada contra a gripe.
De acordo com as informações da Secretaria
de Saúde e Assistência Social, entre os dias 22 e 26,
as unidades de saúde terão
uma programação especial,
basta procurar a unidade
mais próxima de casa para
participar das atividades.

Divulgação

A população poderá fazer a aferição da pressão arterial durante o evento
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Deputado Arnaldo Faria de Sá,
Cal e o prefeito Vito Ardito

Vereador Janio
Ardito Lerario

O vereador Janio Ardito
Lerário (PSDB) é autor da
Indicação nº129/2014, que
solicita ao Poder Executivo
a troca de lâmpadas que
estão queimadas na rua Dr.
Emílio Ribas, esquina com
a rua Dr. Campo Salles, no
bairro São Benedito.
A solicitação é um pedido dos moradores que
procuraram o vereador, pois
os mesmos estão preocupados com a proximidade da
“Festa São Benedito”, que
todos os anos recebe um
grande número de pessoas,
principalmente à noite. De
acordo com o vereador, “a
substituição das lâmpadas
deve ser feita o mais rápido
possível, pois o local precisa estar bem iluminado

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) solicita várias
melhorias para o bairro do Bosque.

Fotos: Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Cobertura e Fechamento da
Quadra de Esportes 8

8 Construção
na rua

Coelho

Recuperação

de lombada

Eugênio Fortes

a s f á lt i c a

Eugênio
Fortes Coelho 8
na rua

8 Sinalização
do cruzamento da
rua Coronel José
Francisco com a rua
Senador Dino Bueno

Limpeza

e retirada

d o m at o d a s c a lc a d a s
do bairro

8

será beneficiado com a construção de creches,

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
de

C o m u n i ca ç ã o

A s s e s s o r a d e C o m u n i ca ç ã o :
Natália Lugli Sper

B arran co A lto

O límp io

de
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Na sessão ordinária
do dia 25 de março, o
vereador Professor Eric
solicitou à Assistência
Social da Prefeitura, através do requerimento n°
702/2014, todos os processos dos alunos que
se inscreveram para o
programa municipal de
“concessão de bolsas de
estudos universitárias” e
pediu informações sobre
os critérios usados para
a distribuição das bolsas
de ensino superior. “Fui
procurado por muitos V e r e a d o r P r o f e s s o r E r i c
alunos que nem sequer
região Leste. O “Via Rápida
receberam a visita da assisten- Emprego” é um programa do
te social. Outros receberam, Governo de São Paulo, coprovidenciaram os documentos ordenado pela Secretaria de
e, além de não serem contem- Desenvolvimento Econômico,
plados, não tiveram nenhuma Ciência, Tecnologia e Inovaexplicação pela não contem- ção (SDECTI), que oferece
plação. Tenho certeza de que a cursos básicos de qualificação
seleção foi tratada com a maior profissional de acordo com as
seriedade possível, mas por demandas regionais, cujo objetratar-se de dinheiro público, tivo é capacitar gratuitamente a
com a análise dos procedimen- população que está em busca de
tos, obteremos a transparência uma oportunidade no mercado
necessária. Peço a todos os de trabalho ou que deseja ter seu
inscritos que tiverem alguma próprio negócio. “O mercado de
dúvida sobre a seleção ou que trabalho exige, cada dia mais,
queiram fazer alguma denúncia qualificação profissional. Luto
sobre supostas irregularidades por cursos gratuitos e de qualino processo seletivo, que me dade. Recentemente, entreguei,
procurem nos próximos dias, em mãos, ao Governador 15 mil
após o prazo regimental de assinaturas para ampliação dos
resposta ao requerimento, que cursos da ETEC em Moreira
é de 15 dias, para que nenhuma César. Agora, através de requedúvida paire no ar”, argumen- rimento, peço ao prefeito que
tou o vereador Professor Eric. desloque os cursos do programa
Via Rápida Emprego
“Via Rápida Emprego” para
O vereador Professor Eric o Araretama, Região Leste e
também solicitou o desloca- Moreira César. Qualificando,
mento da carreta “Via Rápida garantimos o emprego das
Emprego” para o Araretama, famílias de nossa cidade”,
Distrito de Moreira César e concluiu o Professor Eric.

Fale com o vereador Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:

Assessoria

no

Assessoria

Após requerimentos do vereador, Distrito

Na sessão do último
dia 31, o vereador Carlos Eduardo de Moura
– Magrão (PPS) aprovou juntamente com seus
pares, o Projeto de Lei
nº 45/2014, que dispõe
sobre abertura de crédito
adicional suplementar no
valor de R$ 6.858.000,00
(seis milhões, oitocentos e
cinquenta e oito mil reais).
A verba estipulada será
utilizada para a realização
de benfeitorias em diversos
bairros do município e no V ereador M agrão
Distrito de Moreira César.
Magrão enfatiza, também,
O vereador Magrão des- a importância da liberação
taca que a região do Distrito de verbas para construção de
será beneficiada com a cons- creches no Azeredo e Moreira
trução de creches no Azeredo César. Atualmente, há um dee Moreira César; reforma da ficit nas vagas de creches no
creche “Miguel Félix Adib”, município. A cidade cresceu,
desapropriação no Pasin para a população aumentou e o
construção da praça, Centros número de vagas nas creches
Comunitários no Azeredo e não é suficiente para atender
Laerte Assunção e cobertura a demanda. Com a construção
da quadra do Karina. “São das creches, devem surgir
obras importantes para a po- novas vagas para que as mães
pulação que reside no Distrito possam deixar seus filhos
de Moreira César”, completa com segurança. “Agradeço
Magrão.
ao Prefeito, pois está olhando
Ressalta-se que o vereador para nossa região. No Projeto
conquistou mais uma etapa de Lei que aprovamos, o créda construção da “Praça do dito adicional foi elaborado
Pasin”, sendo que o Projeto para execução de diversas
de Lei, aprovado na Câmara, obras nos bairros do Distrito
possibilitará o início da desa- de Moreira César que vai
propriação dos 11 terrenos que beneficiar toda a população
faltam para início da licitação da nossa região”, conclui o
desta esperada praça do bairro. vereador Magrão.

ob ras n a travess i a d a rua

Professor Eric pede análise
sobre Bolsas de Estudos
para o Ensino Superior

praça e cobertura de quadras

Ladeira Barão, em
frente ao Bosque
da Princesa

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Fale com o Vereador Cal

Vereador Magrão
conquista obras para
Moreira César

do poste

na descida da

de

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
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M arcon d es A z ev ed o ,

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Toninho da Farmácia
solicita melhorias para
o bairro do Bosque

para proporcionar maior
segurança aos nossos munícipes”.
Ofício Sabesp
Ainda com relação
aos pedidos dos munícipes, o vereador Janio
pediu através da indicação
nº130/2014, que o Prefeito
Municipal envie um ofício
à Sabesp, solicitando o nivelamento de dois tampões
de PV (Posto de Visita),
localizados na Av. Dr. Lessa
Júnior, próximo ao número
878, no residencial Lessa.
“É importante este serviço para garantir a segurança
dos ciclistas e motoristas
que trafegam pelas vias,
pois a tampa rebaixada pode
causar graves acidentes”,
explicou o vereador Janio.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Felipe César – FC

vereador

muito tempo vem ajudando nossa cidade, como por
exemplo, em sua importante
participação na construção do
viaduto do bairro das Campinas. O deputado também encaminhou a emenda parlamentar
que possibilitou a construção
da quadra poliesportiva do
bairro do Mantiqueira, a
participação na cobrança da
duplicação da Rodovia Luiz
Dumont Villares, a duplicação Rodovia Manoel César
Ribeiro que já teve início e
a sua luta pela cobrança do
aumento do efetivo policial
na nossa cidade, entre outros.
Sabesp
O vereador Cal está agradecendo a SABESP por ter
trocado, com urgência, a tubulação de esgoto que estava
quebrada no córrego do Barranco Alto, na travessia da rua
Olímpio Marcondes Azeredo.
O problema estava causando
mal estar à comunidade e
poluindo a água do córrego.

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está agradecendo ao Deputado Federal
Arnaldo Faria de Sá (PTB)
que enviou recentemente três
Emendas Parlamentares para
nossa cidade. A primeira - no
valor de R$ 110.000,00 possibilitará a construção da
quadra poliesportiva da Escola
“Sr. Juquinha”, no bairro Liberdade, já em fase de estaqueamento para marcação. Os
recursos de outra emenda, no
valor de R$ 250.000,00 são
para a cobertura da quadra poliesportiva do bairro Castolira,
para atender a população daquele importante bairro.
E a terceira emenda, no
valor de R$ 243.000,00
é para a compra do piso
que será utilizado na
revitalização da praça
Monsenhor Marcondes,
de Pindamonhangaba.
O agradecimento do
vereador Cal é por todos
os serviços prestados
pelo deputado, que há C al v is toria

de

O vereador Felipe César – FC (PMDB) está solicitando ao Prefeito, que
realize estudos visando a
construção de acostamento
na Estrada Jesus Antônio
de Miranda, que dá acesso
ao bairro Ribeirão Grande.
De acordo com o vereador, é
grande o número de romeiros
que por ali passam, além de
cavalos, ciclistas e carros
em direção aquele bairro, o
que faz daquela estrada um
perigo enorme. “Esperamos
que o Prefeito acate nossa
sugestão”, afirmou Felipe
César.
Turismo no Bosque
O vereador Felipe César
– FC reitera à administração municipal a realização
de estudos visando dotar o
Bosque da Princesa de mais
incentivos turísticos. A ideia
do vereador é que seja criado
na “ilha” do bosque um minizoológico, com acesso por
um teleférico e uma passarela
ligando o Bosque da Princesa
ao zoológico, na ilha.

Recursos serão utilizados para obras no centro e
nos bairros de Pindamonhangaba

O pedido visa proporcionar mais segurança e
comodidade, tendo em vista a realização da
“Festa São Benedito”

A ssessoria

Vereador Felipe César - FC

Outra sugestão do vereador é a construção de
uma plataforma, visando a
terceirização de passeios de
lanchas e chalanas ao longo
do Rio Paraíba. “Precisamos
incrementar mais o turismo
em Pindamonhangaba. Temos um trecho do rio que
outrora foi muito utilizado
e agora está parado, precisamos reativar este tipo de
turismo em nossa cidade”,
destaca o vereador Felipe
César – FC.
Hospital e cemitério de
Moreira César
O vereador Felipe César –
FC também reitera ao prefeito Vito Ardito a realização de
estudos e providências para a
implantação de um hospital
municipal e a implantação de
um cemitério municipal, para
atender a região do Distrito
de Moreira César.
De acordo com o vereador, é importante ressaltar
que o Distrito conta hoje
com uma população superior
a 50 mil habitantes e que a
necessidade de um hospital e
um cemitério, é uma carência
de vários anos, causando
transtorno para a população
desta região da cidade. “Há
mais de 15 anos venho pedindo estes empreendimentos
para Moreira César. Pindamonhangaba necessita de
um novo hospital e um novo
cemitério municipal. Como
Moreira César não possui
estes benefícios, vimos aí a
importância destas obras”,
destaca o vereador.

Assessoria

Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C V P

Felipe César – FC pede a
Vereador Janio Lerario Cal agradece deputado
construção de acostamento na
pede troca de luminárias Arnaldo Faria de Sá por
Estrada Jesus Antônio de Miranda na Praça São Benedito
emendas parlamentares

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

A s s i s t e n t e s d e I m p r e n s a P a r la m e n ta r :
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)

www.camarapinda.sp.gov.br
Telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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CIDADE
Semana do MEI movimenta
empreendedores de Pinda
Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos
***

Em comemoração à
6ª Semana do MEI - Microempreendedor Individual, evento realizado
em todo o país, o Sebrae
também promoveu atividades alusivas à data
em
Pindamonhangaba. Na sexta-feira (4),
a praça Padre João de
Faria Fialho (Largo do
Quartel) recebeu as
vans do Sebrae, além
da presença de representantes do Banco do

Brasil, Caixa Econômica
Federal, Banco do Povo,
Cati, Secretaria da Agricultura e Acip, que estavam à disposição dos
interessados para realizar os atendimentos.
Também estava prevista uma oficina, denominada oficina “SEI
vender”, mas devido à
chuva, foi transferida
para sábado, dia em que
também foi realizada
uma oficina com o tema
“SEI controlar meu dinheiro”, uma espécie de

Banco do povo
Ana Camila Campos

Casal ficou satisfeito com serviço
Segundo as informações da equipe responsável
pelo atendimento do Banco do Povo no local, como a
maioria dos atendimentos são interligados aos feitos
pelo Sebrae, a instituição atendeu uma média de 10 a
15 pessoas na sexta-feira. Um dos principais motivos
e benefícios foi a queda dos juros, que estão com uma
taxa de 0,35% ao mês. Além disso, subiu o valor do empréstimo por meio do requisitante, que vai de R$ 200 a
R$20 mil, em condições especiais.

palestra sensibilizadora.
Entretanto, os atendimentos individuais continuaram normalmente.
A ação tem como objetivo incentivar a formalização de novos negócios
e de capacitar aqueles
profissionais que já atuam de maneira regular.
Investimento
Daniel de Carvalho
Spinelli compareceu ao
evento na sexta-feira a
fim de buscar mais informações para ampliar
a sua empresa, que oferece serviços de DJ e
buffet para festas.
Ele comenta que ficou sabendo da iniciativa por meio de amigos.
“Já trabalho na área e o
Sebrae ajuda, e muito,
a esclarecer as dúvidas
que você tem, explicando com clareza. Tudo
o que eu precisava eu
consegui”, destacou.
Spinelli
enfatizou
que iria comparecer às
palestras que estavam
previstas para a programação de sábado. O intuito do empreendedor
foi melhorar a renda e
desenvolver seu trabalho de acordo com toda
a documentação exigida, 100% regularizado.
O analista do Sebrae,
Marcos Ramos, foi
quem atendeu Spinelli.
Ele comentou sobre a
importância do evento, enfatizando que os
atendimentos as con-

Analista do Sebrae orienta pessoas na praça

sultas foram mistas
e realizadas, tanto a
pessoas que já são empresários como àqueles que estão buscando
orientação e descobrindo o que o Sebrae
pode oferecer.
A chuva não intimidou muito as pessoas,
na sexta-feira, foram
feitos cerca de 15 atendimentos. “A missão
dos consultores é entender a situação de
cada um que vem buscar orientação, para
que haja um direcionamento mais efetivo para cada cliente,
principalmente sobre
a formalização e ver se
o empreendedor se encaixa no perfil do MEI.
Conscientizamos, também, dos deveres, obrigações e benefícios da
categoria”, esclareceu
Ramos.

Estação Saúde é aprovada por
praticantes de street workout
Marcos Vinicio Cuba

Marcos Vinício Cuba
***
O Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira,
“João do Pulo”, recebeu a
“Estação Saúde”, na qual
a população pode fazer
exercícios como: barra,
paralelas, flexão de braço, abdominais. Interessados podem observar o
material informativo disponível acima do equipamento para se exercitar.
Praticantes de street
workout compareceram
ao local e aprovaram a iniciativa. Na última semana,
o grupo Dark Eagles, que
pratica street workout,
fez uma breve apresentação. O responsável pelo
grupo, Antonio Carlos Cabral, acredita que o equipamento será excelente,
porque é completo e estará incentivando a prática
esportiva.

Grupo fez demonstração no equipamento

Dark Eagles
Este grupo de street workout, que pode ser entendido como musculação na rua,
foi criado por Gian Cabral há nove meses e conta com participação de jovens de 14
a 17 anos. Ele comenta que ficou observando esta modalidade durante um mês, em
vídeos disponíveis na internet, e convidou os amigos para formarem o novo grupo.
Cabral diz que atualmente existe apenas o Dark Eagles praticando o street
workout em Pinda, que treina em média, três horas por dia. Aos finais de semana, o
grupo realiza apresentações no Largo do Quartel ou no Bosque da Princesa.

Farmacêuticos se
mobilizam por
projeto no Senado
Farmacêuticos,
estudantes e munícipes
de Pindamonhangaba
realizaram ontem (7),
uma mobilização pacífica em apoio a votação
do substitutivo ao PL
4385/94 no Senado Federal, que deve acontecer em breve.
Foi organizada uma
carreata para demonstrar a preocupação com
a saúde pública em dois
períodos, manhã e noite, com saída da estrada
Radialista Percy Lacerda, próximo ao Km 99
da rodovia Presidente
Dutra,
até a concessionária Dokar de onde
seguiram em passeata

para a Praça Monsenhor
Marcondes, onde todos
se concentraram até o
final da ação.
“Nós dizemos ’sim’
para a farmácia como estabelecimento de saúde.
Pedimos aos senhores
parlamentares que façam
a escolha certa, ouçam o
apelo da população, que
não quer se sentir insegura quanto ao uso de medicamentos, e decidam
pela aprovação do substitutivo da PL 4385/94,
de autoria do deputado
Federal Ivan Valente”,
enfatiza um dos organizadores do movimento,
Matheus Diniz Gonçalves
Coelho.

Entenda o que é o
“substitutivo ao PL 4385/94”
A profissão farmacêutica foi regulamentada pela
Lei 5991 de 1973. Os tempos
mudaram, os farmacêuticos
ampliaram sua área de atuação e se confirmaram como
personagens essenciais nos
serviços de saúde. Era necessário, então, alterar a lei,
considerando a nova realidade. Mas, ao invés de mudar
a favor dos farmacêuticos, o
projeto apresentado em 1994
pela então senadora Marluce
Pinto significava um atraso
ainda maior, pois eliminava a
obrigatoriedade da presença
do farmacêutico nos estabelecimentos que fazem a dispensação de medicamentos.
Nos casos de drogarias e
ervanários, a responsabilidade técnica tanto poderia ser do
farmacêutico, como do oficial
de farmácia ou até mesmo do
auxiliar de farmácia com curso profissionalizante de nível
médio.
Era preciso construir uma
alternativa que respondesse aos
interesses dos profissionais e às
necessidades da população. Em
1997, as organizações de profissionais farmacêuticos do país
começaram a dar forma a um
substitutivo que integrasse as
farmácias ao Sistema Único de

Saúde e colocasse o farmacêutico como peça central do serviço.
A proposta foi apresentada pelo
deputado Ivan Valente a pedido
da categoria.
O substitutivo diz: “Farmácia é um estabelecimento de
saúde e uma unidade de prestação de serviços de interesse
público, articulada com o Sistema Único de Saúde, destinada
a prestar assistência farmacêutica e orientação sanitária
individual e coletiva, onde se
processe a manipulação e/ou
dispensação de medicamentos
magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados,
cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos,
plantas medicinais, produtos
fitoterápicos e correlatos” (Art.
3° do Substitutivo).
Dezesseis anos depois, o
projeto 4385/94 passou por
inúmeras mudanças e reavaliações das comissões da
Câmara até ficar pronto, mas
não foi votado. Agora, depois
de muita pressão da Federação Nacional dos Farmacêuticos, conselhos, sindicatos
e estudantes da categoria, o
projeto foi incluído na agenda
da Casa como uma das sete
pautas prioritárias para votação.

(Fonte: Sindicato dos Farmacêuticos de
Santa Catarina - http://www.sindfar.org.br)
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EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A GESTÃO
2014/2016 DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS DE PINDAMONHANGABA.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

§ 2º. Cada instituição poderá inscrever até 5 (cinco) eleitores, e um candidato dentre esses
cinco.
Artigo 4º. A Comissão Eleitoral publicará em jornal de circulação local, a relação dos candidatos
e/ou eleitores deferidos até o dia 15 de abril de 2014.

A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, no uso de suas atribuições,
COMUNICA a sociedade civil, que em virtude de insuficiência de inscrições, PRORROGA
o prazo para as inscrições para a assembléia de eleição de representantes no COMAD –
Conselho Municipal de Políticas sobre drogas de Pindamonhangaba, conforme Lei Municipal
5.146 de 15 de dezembro de 2010, alterada pela Lei Municipal 5.556 de 7 de agosto de 2013,
a saber:
•
3 (três) representantes indicados pelas organizações não-governamentais
destinadas à prevenção do uso indevido de drogas, álcool e substâncias que causem
dependência física ou psíquica, tratamento, recuperação e reinserção social de dependentes,
com sede no município de Pindamonhangaba;
•
1 (um) representante de Universidades e/ou Órgãos de representação de classe;
•
1 (um) representante das entidades religiosas com trabalhos na área de tratamento,
recuperação e reinserção de usuários de drogas.
e respectivos suplentes, para a inscrição de eleitores visando à participação na Assembléia
para a eleição dos representantes da sociedade civil que deverão integrar o COMAD –
Conselho Municipal de Políticas sobre drogas de Pindamonhangaba, na gestão 2014/2016,
observadas e atendidas as normas deste presente Edital.

Artigo 5º. Da impugnação da inscrição, caberá recurso à Comissão no prazo de 03 (três) dias
úteis, contados a partir da data da publicação.
Parágrafo único - Os Recursos deverão ser protocolados no Setor Executivo dos Conselhos
Municipais, à Rua Euclides Figueiredo, 94, respeitando seu horário de funcionamento/
atendimento e, serão julgados pela Comissão Eleitoral, devendo a decisão ser publicada no
Jornal local, até o dia 29 de abril de 2014.
Artigo 6º. A eleição dos conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 7 de maio de 2014,
às 16 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal, à Avenida Nossa Senhora do Bonsucesso,
n. 1400.
Artigo 7º. Participarão da Assembleia de eleição os eleitores cuja a inscrição tenha sido
homologado pela Comissão Eleitoral.
Artigo 8º. Cada eleitor poderá votar em 1 (um) candidato de cada segmento, em cédula
especifica distribuída pela Comissão Eleitoral no dia da votação.
Artigo 9º. A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação.
§ 1º. O critério de desempate se dará pelo maior tempo de atuação da instituição no município
e ainda havendo empate, pela maior idade do candidato. Ainda permanecendo, se dará por
sorteio.
§ 2º. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resultados.
§ 3º. O resultado da eleição será publicado após a apuração, na primeira edição, após a
eleição.
Artigo 10º- A posse aos novos conselheiros será realizada pelo Prefeito Municipal ou seu
representante, em data e local a serem definidos, posteriormente.
Artigo 11 - Após a posse, em sua primeira reunião ordinária, os conselheiros realizarão a
eleição da diretoria, que deverá ser composta de:
I.
Presidente
II.
Vice-presidente
III.
Secretários
IV.
Tesoureiros
Artigo 12. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral.

REGIMENTO ELEITORAL
Artigo 1°. Ficam convocadas as instituições conforme cita a Lei 5.556/2013 e descrito acima,
para votarem e serem votados a uma das 5 (cinco) vagas para conselheiros titulares e 5 (cinco)
vagas para conselheiros suplentes, seguindo ordem de classificação decorrente na votação.
Artigo 2º. A organização do processo eleitoral ficará a cargo da Comissão Eleitoral composta
especialmente para essa finalidade.
Artigo 3º. O pedido de inscrição dos eleitores fica prorrogado até o dia 11 de abril de 2014,
devendo ser protocolado no Setor Executivo Conselhos Municipais, respeitando seu horário de
funcionamento/atendimento, das 8 às 11h30 e das 14 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.
§ 1º. Para a inscrição será necessário apresentar:
I.
Ficha de inscrição (conforme modelo – a ser retirado)
II.
Cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) dos eleitores e/ou candidato
III.
Cópia do estatuto social e CNPJ da instituição
IV.
Cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) do responsável legal
V.
Relatório simples de atividades dos últimos 12 (doze) meses da instituição, para
comprovação do relacionamento.

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Comissão Eleitoral

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:

EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 079/2014
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. 79/14, referente à “Aquisição de lixeiras
e kit para coleta seletiva para serem instaladas nas ruas e praças do município”, com encerramento
dia 22/04/14 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, 07 de abril de 2014.
PREGÃO Nº 080/2014
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. 80/14, referente à “Aquisição de
refrigerador de 80 litros tipo frigobar, bebedouro elétrico com suporte para galão, eletrodomésticos,
aparelho de telefone e geladeira duplex”, com encerramento dia 22/04/14 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, 07 de abril de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 082/2014
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 PPRP nº. 82/14, referente à “Aquisição de
troféus e medalhas para premiações em competições, eventos e festivais organizados pela Selp”,
com encerramento dia 23/04/14 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, 07 de abril de 2014.

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 1
Dia 16/04/2014 às 14:00 horas
7º IRIHA DE OLIVEIRA TAKEZAWA
RUA DAS GARDÊNIAS, 124 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-540
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social

CONVOCAÇÃO PARA A 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 4ª reunião Ordinária de 2014, a
realizar - se:

EDITAL
EDITAL DE CITAÇÃO de terceiros incertos e não sabidos e que possam interessar com prazo
de 30 dias (processo n. 875/10) – Cartório 3º Ofício desta Comarca de Pindamonhangaba, como
segue: Dr. ALESSANDRO DE SOUZA LIMA 3ª Vara, na forma da Lei, faz saber a todos quanto ao
presente edital vires ou tomarem conhecimento, que tramita pelo Cartório do 3º Ofício o processo
de usucapião sob n. 875/10, movido por FRANCISCO PEREIRA LOPES e s/m. GLEBA 1 “Inicia-se
no ponto P1 definido pelas coordenadas UTMN.7451862,1636m e E:455710,7769m, deste segue
até o ponto P2 com azimute de 169º48’28” e distância 74,076; deste ponto segue até o ponto
P3 com azimute de 176º18’35” e distância de 10,681; deste ponto segue até o ponto P4 com
azimute de 183º40’00” e distância de 18,275; deste ponto segue até o ponto P5 com azimute
de 180º57’57” e distância de 158,425; deste segue até o ponto P6 com Azimute de 176º28’26” e
distância de 35,507, confrontando até com a Estrada Municipal José Pereira Lopes; deste segue
até o ponto P7 com azimute de 322º26’21” e distância de 169,379; deste segue até o ponto P8
com azimute de 322º08’47” e distância de 74,055; deste segue até o ponto P9 com azimute de
324º24’30” e distância de 54,893, até aqui confrontando com a propriedade de Francisco Pereira
Lopes e s/m Maria Aparecida Pereira Lopes, denominado Sitio Vô Neneca, matricula n. 42.419,
42.420 e 42.421/RI – Pindamonhangaba-SP; deste segue até o ponto P10 com Azimute de
70º05’05” e distância de 94,822; deste segue até o ponto P1 Inicial com azimute de 71º48’00” e
distância de 83,198; confrontando com a propriedade de Pedro Pereira Lopes e Antonio Donizete
Pereira Lopes, denominado Fazenda Sete Milhas, Matricula 29.466 RI – Pindamonhangaba-SP.
O perímetro acima descrito encerra uma área de 2,6818 ha.” GLEBA II “ Inicia-se no ponto P11
pelas coordenadas UTM N:7451759,8203m e E:455735,6263m, deste segue até o ponto P12
com azimute de 149º48’26” e distância de 42,520; deste segue até o ponto P13 com azimute
de 146º01’19” e distância de 112,140; deste segue até o ponto P14 com azimute de 146º51’49”
e distância de 19,785; deste segue até o ponto P15 com azimute de 148º58’59” e distância de
35,895; deste segue até o ponto P16 com azimute de 154º19’21” e distância de 41,504; deste
segue até o ponto P17 com azimute de 157º18’48” e distância de 51,102; deste segue até o ponto
P18 com azimute de 153º48’40” e distância de 9,733; deste segue até o ponto P19 com azimute
de 148º02’19” e distância de 91,765, confrontando com a propriedade de Diva Cesar Vizaco; Thais
Cesar Vizaco; Giuliana Faria Souza Vizaco e Rafaela de Souza Vizaco, denominado Fazenda São
Sebastião, Matricula n. 2.660 RI- Pindamonhangaba-SP; deste segue até o ponto P20 com azimute
de 242º35’19”e distância de 77,753; deste segue até o ponto P21 com azimute de 322º10’59” e
distância de 214,234, confrontando até aqui com a propriedade de Francisco Pereira Lopes e s/m
Maria Aparecida Pereira Lopes, denominado Sitio Vô Neneca Matricula 42.419; 42.420 e 42.421
RI Pindamonhangaba-SP; deste segue até o ponto P22 com azimute de 349º54’30” e distância de
23,430; deste segue até o ponto P23 com azimute de 356º36’43” e distância de 34,138; deste segue
até o ponto P11 inicial com azimute de 0º56’01” e distância de 157,647; confrontando até aqui com
Estrada Municipal José Pereira Lopes . O perímetro acima encerra uma área de 3,1108 ha.
Dr. Alessandro de Souza Lima - Juiz – 3º Ofício.

Dia:
Horário:
Local:

09/04/2014
17h
Auditório da Prefeitura Municipal

PAUTA:
•
•
•
•
•
•

Aprovação de ata;
Capacitação SIG/PBF – Milton Rodrigues;
Apresentação parcial do superávit dos recursos federais
Intenção e aprovação da execução financeira dos recursos federais
Palavra aberta a Gestora da Assistência Social
Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho.

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do email: cmas@pindamonhangaba.
sp.gov.br
Benedito Sergio Irineu - Presidente

- CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CONVOCAÇÃO - 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data
e local abaixo, para a realização da “6ª Reunião Ordinária de 2014” , cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
—
—
—
—
—
—

Informes e encaminhamentos realizados
Aprovação de atas (4ª e 5ª)
Alterações do Regimento Interno - RI
Propostas de políticas para criança e adolescente
Apresentação de resultados dos projetos executados em 2013
Outros assuntos pertinentes ao Conselho

Dia:
Horário:
Local:

08/04/2014 (terça-feira)
17h (dezessete horas)
Auditório da Prefeitura Municipal
Adriano Augusto Zanotti
Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO 2 col x 8.5 cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Pindamonhangaba, 04 de abril de 2014.

A Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, convida os segmentos abaixo relacionados para
participarem da Assembléia de Eleição do Conselho Municipal de Educação a ser realizada dia 08
de abril de 2014, às 18h30min, na Secretaria de Educação, Cultura e Turismo – Avenida Fortunato
Moreira, 173 – Centro:
— Poder Público Estadual – Diretoria Regional de Ensino (Titular e Suplente);
— Representante da Rede Municipal (Educação Infantil e Ensino Fundamental) Professor ou
Funcionário (Titular e Suplente);
— Representante da Rede Estadual (Ensino Fundamental ou Médio) Professor ou Funcionário
(Titular e Suplente);
— Representante da Rede Privada (Educação Básica) Professor ou Funcionário (Titular e Suplente);
— Representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Professor ou
Funcionário (Titular e Suplente);
— Representante do Ensino Técnico ou Educação de Jovens e Adultos ou Ensino Superior
(Professor ou Funcionário) (Titular e Suplente);
— Representante da Rede Municipal (Educação Infantil e Ensino Fundamental) - Pai de Aluno
(Titular e Suplente);
— Representante da Rede Estadual (Ensino Fundamental ou Ensino Médio) Pai de Aluno ou Aluno
Maior de 18 anos (Titular e Suplente);
— Representante da Rede Privada (Educação Básica) Pai de Aluno ou Aluno Maior de 18 anos
(Titular e Suplente);
— Representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Pai de Aluno (Titular
e Suplente);
— Representante do Ensino Técnico, Educação de Jovens e Adultos ou Ensino Superior – Pai de
Aluno ou Aluno Maior de 18 anos (Titular e Suplente).

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
CONSELHOConvocação para a 4ª Reunião Ordinária do CMDM – 2014.
Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem, na
data e local abaixo, para a realização da 4ª reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
•
•
•
•

Informes
Aprovação de atas
Processo eleitoral das representantes da sociedade civil
Órgãos municipais de atendimento á mulher vítima de violência

Dia:
Horário:
Duração:
Local:

07/04/2014 (segunda-feira)
18h (tolerância de 10min)
Aproximadamente 90 minutos
CIAS – Centro Integrado de Assistência Social
(Setor executivo dos conselhos municipais)

Observação:
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverao justificar
a ausência atraves do email – cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br
Ana Maria Braz Cavalcante
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Rosangela Gonçalves e Silva
Respondendo pela Secretaria, de Educação, Cultura e Turismo

CAMARA DE vEREADOREs DE PINDAMONHANGABA

03/04/2014
08:22:19
Exercício de 2014

BALANCETE sINTÉTICO
Março de 2014
RECEITAs

DEsPEsAs

Descrição

611000.001

TRANsFERÊNCIAs RECEBIDAs
Duodécimo a Receber

1.666.670,00

833.333,00

TOTAL DAs TRANsFERÊNCIAs RECEBIDAs

1.666.670,00

833.333,00

5.912,08
35.730,94

3.047,25
20.007,01

8.959,33
55.737,95

9.404,10
2.844,31

5.076,08
1.391,53

14.480,18
4.235,84

722110.001
722110.002

RECEITAs EXTRA-ORçAMENTÁRIAs
INSS - TERCEIROS
INSS - SERVIDORES

Anterior

Período

Acumulado

Conta

Descrição

1.027.180,35

602.539,24

1.629.719,59

TOTAL DAs DEsPEsAs ORçAMENTÁRIAs

1.027.180,35

602.539,24

1.629.719,59

TRANsFERÊNCIAs CONCEDIDAs
Devolução de Duodécimo do Exercicio Anterior
TOTAL DAs TRANsFERÊNCIAs CONCEDIDAs

3.200.853,04
3.200.853,04

623000.003

PENSAO ALIMENTICIA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

7.131,53
66.745,23

3.453,01
34.984,69

722420.001
722520.001

RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA
CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN

2.637,57
10.757,62

1.335,37
5.811,99

3.972,94
16.569,61

722110.002
722110.003

INSS - SERVIDORES
INSS - VEREADORES

722520.002
722520.003

MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN.
CONTRIBUIÇAO SINDICAL

20,34
0,00

10,17
5.002,56

30,51
5.002,56

722130.001
722200.001

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PENSAO ALIMENTICIA

722540.003
722540.004

CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A

33.051,39
12.842,70

17.733,34
5.429,32

50.784,73
18.272,02

722310.001
722420.001

722599.001
722599.002

VALE TRANSPORTE
CREDITO DE TERCEIROS

827,82
970,79

489,55
45,17

1.317,37
1.015,96

722520.001
722520.002

18.346,30
207.222,72

2.522,22
106.339,26

APLICAçãO
TOTAL DOs BANCOs

3.200.853,04
3.200.853,04

112.868,35
3.047,25

0,00
3.047,25

112.868,35
6.094,50

39.422,13
9.149,80

19.404,67
4.829,20

58.826,80
13.979,00

2.844,31
7.131,53

1.391,53
3.453,01

4.235,84
10.584,54

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

63.350,13
1.335,37

39.906,50
1.302,20

103.256,63
2.637,57

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN.

10.757,62
20,34

5.811,99
0,00

16.569,61
20,34

CONTRIBUIÇAO SINDICAL
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

85,88
35.092,79

0,00
19.889,12

85,88
54.981,91

722540.004
722599.001

CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A
VALE TRANSPORTE

13.246,11
827,82

5.429,32
489,55

18.675,43
1.317,37

722599.002

CREDITO DE TERCEIROS

2.899,22

424,34

3.323,56

724530.001

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA

31.062,85

1.948,91

33.011,76

333.141,50

107.327,59

440.469,09

20.868,52 722520.003
313.561,98 722540.003

DIsPONIBILIDADEs

0,00
0,00

DEsPEsAs EXTRA-ORçAMENTÁRIAs

10.584,54 721200.001
101.729,92 722110.001

RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013
INSS - TERCEIROS

TOTAL DAs DEsPEsAs EXTRA-ORçAMENTÁRIAs

BANCOs
COMUM

Acumulado

2.500.003,00

722200.001
722310.001

TEsOURARIA

Período

2.500.003,00 01

INSS - VEREADORES
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
TOTAL DAs RECEITAs EXTRA-ORçAMENTÁRIAs

Anterior

DEsPEsAs ORçAMENTÁRIAs
Legislativa

722110.003
722130.001

724530.001

DIsPONIBILIDADEs
0,00
2.531.375,86
888.423,07
3.419.798,93

TEsOURARIA
BANCOs
COMUM
APLICAçãO
TOTAL DOs BANCOs

TOTAL DAs DIsPONIBILIDADEs

3.419.798,93

TOTAL DAs DIsPONIBILIDADEs

TOTAL GERAL

6.233.363,91

TOTAL GERAL

0,00
700.050,00
262.272,19
962.322,19
962.322,19
6.233.363,91

31 de março de 2014

SIAP - Módulo Controle de Execuçao Orçamentaria: 30

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 16/04/2014 às 15:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
84º RITA DE CÁSSIA DANIEL DE OLIVEIRA
RUA ANTONIO GALHARDO, 589 – PARQUE DO SOL
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12518-110
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, 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 - 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).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 5
Dia 16/04/2014 às 14:00 horas
5º ANA GRAZIELA APARECIDA SILVA
RUA CÔNEGO TOBIAS, 112 – SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-030
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os 136 (cento e trinta e seis) médicos cooperados
da UNIMED DE PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho
Médico, a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
no auditório da ACIP – Associação Comercial e Industrial, à Rua
Deputado Claro César, 44 – Centro, em Pindamonhangaba-SP, no dia
24 de abril de 2014, às 18 h em primeira convocação, com a presença
de 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 19 h em segunda convocação, com a presença de metade
e mais um dos cooperados, e às 20 h em terceira convocação, com a presença mínima de 10 (dez)
cooperados, para deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
1. Aprovar a desapropriação amigável do imóvel sito à Rua João Gama, nº 115 – São Benedito,
matrícula nº44.635, e do imóvel sito à Rua Dr. Laerte Machado Guimarães, São Benedito, matrícula
nº42.477, ambos em Pindamonhangaba, SP, em virtude do Decreto nº5.036, de 28 de março de
2014, da Prefeitura de Pindamonhangaba.
Obs.:
1. Para efeito de quorum, o número de cooperados em condições de votar é de 102 (cento e dois).
Pindamonhangaba, 4 de abril de 2014.
DR. JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT,
Diretor Presidente,
UNIMED DE PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico.
ANS Nº 342343
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS
DA GERDAU S.A. – UNIDADE PINDAMONHGANGABA
Rodovia Luiz Dumont Villares, s/nº, Km 02, Pindamonhangaba/SP, CEP: 12.442-260
CNPJ: 60.219.045/0001-83
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Gerdau
S.A. – Unidade Pindamonhangaba, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social,
convoca os associados, que nesta data são em número de 1.472 (um mil, quatrocentos e setenta
e dois) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária
a realizar-se na sala de treinamento da Fundição de Ferro (FEP) à Rodovia Luiz Dumont Villares,
S/Nº, km 02, nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, CEP: 12.442-260, por
absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia 23 de abril de 2014, obedecendo os seguintes
horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o
estatuto social: 01) Em primeira convocação: às 14:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços)
do número total de associados; 02) Em segunda convocação: às 15:00 horas com a presença
de metade e mais um do número total de associados; 03) Em terceira e última convocação: às
16:00 horas com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes
assuntos:
ORDEM DO DIA
EXTRAORDINÁRIA:
1. Reforma parcial do Estatuto Social, destacando:
a) Alteração do parágrafo único do art. 32 (Resolução CMN 4308/14);
b) Alteração do art. 69 (Resolução CMN 4308/14);
2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
ORDINÁRIA:
1. Prestação de contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2013, compreendendo o Relatório
da Gestão, o Demonstrativo da Conta de Sobras, o Parecer do Conselho Fiscal e Parecer da
Auditoria Externa;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Eleição dos membros da Diretoria;
5.Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
6.Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
Pindamonhangaba/SP, 08 de abril de 2014.
Carminho Antonio Marpica - Diretor Presidente
Nota: Conforme determina a Resolução 3.859/10 em seu art. 30, as Demonstrações Contábeis
do Exercício de 2013 acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes estão à
disposição dos associados na sede da Cooperativa.

COOPERATIVA DE ECONOMIA - 2col x 8,5

EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE
CIVIL PARA A GESTÃO 2014/2016 DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE
PINDAMONHANGABA.

COMUNICADO

Conta

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:

Página: 1

PRORROGAÇÃO DE PRAZO
A Secretaria Municipal de Esportes, no uso de suas atribuições, COMUNICA a sociedade
civil, que em virtude de insuficiência de inscrições, PRORROGA o prazo para as inscrições
para a eleição de representantes no Conselho Municipal da Juventude de Pindamonhangaba,
conforme artigo 5º, inciso II da Lei Municipal 5.574 de 17 de outubro de 2013, a saber:
REGIMENTO ELEITORAL
Artigo 1°. Ficam convocadas as instituições da sociedade civil, diretamente ligadas à defesa de
direitos ou ao atendimento ao jovem, legalmente instituídas, em regular funcionamento há mais
de 1 (um) ano e que atuem com atividades continuadas na área da juventude.
§ 1º. As instituições da sociedade civil concorrerão a 14 (catorze vagas), sendo sete vagas de
titulares e sete vagas de suplentes.
§ 2º. As instituições poderão inscrever seus representantes para concorrer às vagas assim
distribuídas:
a) 2 (duas) vagas para entidades de atendimento que tenham ações desenvolvidas para o
público jovem em todas as políticas públicas;
b) 2 (duas) vagas para entidades de defesa de direitos que tenham ações desenvolvidas para
o público jovem em todas as políticas publicas;
c) 3 (três) vagas para entidades associações acadêmicas e grêmios estudantis, sendo 1 (uma)
vaga destinada a alunos secundaristas e 1 (uma) vaga destinada a alunos de graduação.
Artigo 2º. A organização do processo eleitoral ficará a cargo da Comissão Eleitoral composta
especialmente para essa finalidade.
Artigo 3º. O pedido de inscrição dos eleitores fica prorrogado até o dia 11 de abril de 2014,
devendo ser protocolado no Setor Executivo Conselhos Municipais, respeitando seu horário de
funcionamento/atendimento, das 8 às 11h30 e das 14 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.
§ 1º. Para a inscrição é necessário que o eleitor e candidato tenha a idade mínima de 16
(dezesseis) anos e a apresentação dos seguintes documentos:
I.
Ficha de inscrição (conforme modelos - Anexos 1 e 2)
II.
Cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) dos eleitores e/ou candidatos
III.
Cópia do estatuto social e CNPJ da instituição
IV.
Cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) do responsável legal
V.
Relatório simples de atividades dos últimos 12 (doze) meses da instituição, para
comprovação do relacionamento.
§ 2º. Cada instituição poderá inscrever até 05 (cinco) eleitores, e um candidato dentre esses
05 (cinco).
Artigo 4º. Os candidatos e/ou eleitores deferidos pela Comissão Eleitoral será publicado em
jornal de circulação local, até o dia 15 de abril de 2014.
Artigo 5º. Da impugnação da inscrição, caberá recurso à Comissão no prazo de 03 (três) dias
úteis, contados a partir da data da publicação.
Parágrafo único - Os Recursos deverão ser protocolados no Setor Executivo dos Conselhos
Municipais, à Rua Euclides Figueiredo, 94, respeitando seu horário de funcionamento/
atendimento e serão julgados pela Comissão Eleitoral, devendo a decisão ser publicada no
Jornal local até o dia 22 de abril de 2014.
Artigo 6º. A eleição dos conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 24 de abril
de 2014, às 18 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal, à Avenida Nossa Senhora do
Bonsucesso, n. 1400.
Artigo 7º. Participarão da Assembleia de eleição os eleitores cuja inscrição tenha sido
homologada pela Comissão Eleitoral.
Artigo 8º. Cada eleitor poderá votar em 1 (um) candidato de cada segmento, em cédula
especifica distribuída pela Comissão Eleitoral no dia da votação.
Artigo 9º. A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação.
§ 1º - O critério de desempate se dará pelo maior tempo de atuação da instituição no município
e ainda havendo empate, pela maior idade do candidato. Ainda permanecendo se dará por
sorteio.
§2º - Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resultados.
§ 3º - O resultado da eleição será publicado após a apuração, na primeira edição do jornal
local.
Artigo 10 - A posse aos novos conselheiros será realizada pelo Prefeito Municipal ou seu
representante, em data e local a serem definidos, posteriormente.
Artigo 11 - Após a posse, em sua primeira reunião ordinária, os conselheiros realizarão a
eleição da diretoria, que deverá ser composta de:
I.
Presidente
II.
Vice-presidente
Artigo 12. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral.
Secretaria Municipal de Esportes - Comissão Eleitoral
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CULTURA
“Mazzaropi em Cena” terá exibição de filmes
Reprodução

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Durante este mês, Pindamonhangaba homenageia o cineasta Amácio
Mazzaropi, que completaria 102 anos no dia 9 de
abril de 2014. O artista

está sepultado no Cemitério Municipal de Pinda
e faz parte da história de
muitos munícipes, pois
filmou sucessos em cenários da cidade.
Para comemorar o aniversário de nascimento de

Mazzaropi, a Prefeitura está
realizando uma programação gratuita, com diversos
eventos. Entre eles, a exibição de filmes no Espaço
Cultural Teatro Galpão.
Nesta terça-feira (8),
às 19 horas, será exibido o
filme “Betão Ronca Ferro”
e, às 20h30, “O puritano
da rua Augusta”. Na quarta-feira (9), às 19 horas,
será “Jecão, um fofoqueiro no céu” e, às 20h30,
“Jeca contra o capeta”. E
na quinta-feira (10), encerrando a série de exibições, às 19 horas, “Zé do
Periquito” e, às 20h30, “O
Corintiano”. A entrada é
gratuita. O Espaço Cultural Teatro Galpão fica na
avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, 2.750.

Reprodução

Cena do filme “O puritano da rua Augusta”, que será exibido nesta terçafeira (8), às 20h30, no Teatro Galpão
Reprodução

Festival de Esquetes
“Mazzaropi que te amo tanto”
está com inscrições abertas
Estão abertas, até a
próxima
quinta-feira
(10), as inscrições para
o Festival de Esquetes
“Mazzaropi que te amo
tanto”, que faz parte da
programação do Mazzaropi em Cena.
Esquetes são pequenas peças ou cenas
dramáticas, geralmente cômicas, podem ser
apresentadas em grupos
ou em forma de monólogos, com menos de dez
minutos de duração.
Os esquetes deste festival deverão ter como
ponto de partida uma
cena de um filme de Mazzaropi. Cada participante poderá inscrever
até dois esquetes.
As inscrições podem
ser entregues no Depar-

tamento de Cultura, pessoalmente ou via e-mail
(cultura.pindamonhangaba@hotmail.com). No
ato da inscrição, é necessário entregar as fichas
de inscrição e técnica,
cópia do RG e do CPF do
responsável.
O Teatro Galpão estará aberto para ensaios
no dia 12 (dia das apresentações), das 15 às 18
horas. Os três melhores
esquetes e o melhor personagem Mazzaropi receberão troféus.
Mais informações e
a ficha de inscrição no
Departamento de Cultura, rua Dr. Campos Sales, 530, São Benedito,
telefones 3642-1080 e
3643-2690.
Divulgação

Pesqueiro Bom Sucesso oferece quatro lagos

Cartaz do filme “Betão Ronca Ferro”, atração
das 19 horas, também nesta terça-feira

Programação continua
No sábado (12), o
Espaço Cultural Teatro
Galpão sedia o Festival
de Esquetes “Mazzaropi
que te amo tanto”, com
apresentações a partir
das 19 horas.
Um dos mais tradicionais eventos em homenagem a Mazzaropi,
a cantoria do túmulo
do cineasta, no Cemitério Municipal, será
realizada no domingo
(13), das 8h30 às 12
horas.
Até o dia 25 de abril,
o Museu Histórico e Pe-

dagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina realiza
a exposição Raízes do
Vale, com o tema “Caipiras de lá pra cá, daqui
pra lá”. A visitação é de
sábado a terça-feira, das
13 às 17 horas, e de quarta a sexta-feira, das 8 às
17 horas.
Até o dia 30, de segunda a sexta-feira, das
8 às 17 horas, o espaço
cultural do saguão da
Prefeitura está recebendo a exposição Mazzaropi em Cena, com cartazes do filme do cineasta.

Bibliotecas recebem livros do Prêmio SP
Divulgação

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Pindamonhangaba recebeu da Secretaria de Estado da Cultura, na última
semana, a doação de seis
kits, contendo 20 livros
cada. As publicações são
de autores vencedores do
Prêmio São Paulo de Literatura, do ano 2011. Todas as bibliotecas públicas
municipais receberão um
desses kits.
O Prêmio São Paulo de
Literatura foi criado em
2008 pela Secretaria do
Estado da Cultura como
forma de valorizar a produção literária, estimular
novos autores e incentivar
a leitura. Atualmente, está
entre os prêmios literários

de maior visibilidade no
país e vem ajudando a divulgar obras e autores que
se tornam relevantes no
cenário nacional.
Os autores vencedores,
entre outros prêmios, têm
seus livros distribuídos pelas
bibliotecas de todo o estado.
Desde que foi criado, o
Prêmio teve participação
de um total de 1.177 livros,
premiou 13 romances e,
assim, contribuiu de forma decisiva para dar visibilidade não só às obras
vencedoras, mas também
aos trabalhos finalistas.
Agora, os leitores pindenses terão acesso a essas obras, gratuitamente,
em todas as bibliotecas
municipais.

Livros serão distribuídos para todas as
bibliotecas municipais

Divulgação

Pesqueiro oferece lazer no Bonsucesso
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Os pesqueiros são
atrativos turísticos de
gastronomia e lazer.
Dessa forma, recebem o
apoio do Departamento
de Turismo da Prefeitura,
por meio de orientações e
divulgação. O Pesqueiro
Bom Sucesso é mais uma
opção da cidade, tanto
para um dia de lazer com
a família e para os adeptos da pesca, como para as
pessoas que não comem
carne durante a quares-

ma e Semana Santa.
Aberto todos os dias,
das 7 às 20 horas, o Pesqueiro Bom Sucesso conta com uma estrutura de
quatro lagos, sendo dois
de pesque pague (cobrado
por quilo o que se pesca),
um de pague e pesque e
outro com o sistema de
pesca esportiva, reunindo
várias espécies de peixes.
O local oferece porções
variadas e bebidas em geral, e também o serviço de
limpeza do peixe, caso o
cliente queira levar para

casa. O acesso se dá pela
estrada Pindamonhangaba - Campos do Jordão, no
bairro Bonsucesso. Para
mais informações, o telefone de contato é o (12) 9
9226-6211, com Terezinha
ou Ronivaldo.
Os estabelecimentos
turísticos da cidade que
quiserem receber a orientação e apoio do Departamento de Turismo da
Prefeitura devem entrar
em contato pelos telefones
(12) 3643-1761 ou 36431424.
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ATAQUE IMPERIAL

Gatinho e Bicudo garantem título
Odirley Pereira

O Imperial conquistou
a Copa Regional, categoria
Quarentão, com uma goleada de 4 a 2 sobre o Estrela,
no domingo (6), no campo da
Ferroviária.
O treinador César disse
que o título é resultado da
união e empenho do grupo.
Para o capitão do time, Morvan, a humildade foi o fator

primordial no campeonato.
O zagueiro Duzinho, que faz
dupla com Sergião, destacou
o posicionamento tático de
todos os setores. O volante
Moacir enalteceu o estilo de
jogo e a hora certa de atacar.
Para o artilheiro do Imperial, o atacante Gatinho, que
marcou duas vezes, tudo se
encaixou perfeitamente. Seu

companheiro de ataque, Bicudo, também com dois gols
no jogo aﬁrmou que a partida foi perfeita. “Viramos com
dois gols de vantagem e focamos no contra ataque na segunda etapa. Estão todos de
parabéns”.
Os gols do Estrela foram
marcados por Pato e Marcinho.

CASTOLIRA lamenta vice
O Castolira desperdiçou
diversas chances na final
da Copa Regional, categoria Amador, e deixou o
título escapar. Derrotado
por 2 a 1 pelo Floresta, de
Tremembé, a equipe do técnico Gordinho dominou o jogo,
mas pecou nas ﬁnalizações.
O JOGO
O time sentiu as ausências dos meias Piá (suspenso)
e Baiano (lesionado) e deu
muito espaço para o Floresta
no primeiro tempo, que abriu
dois gols de vantagem com o
atacante Anderson. Na etapa
complementar, o Castolira
pressionou, mas esbarrou no
goleiro César.
Em cobrança de pênalti, o
meia Mica sinalizou para Cé-

Odirley Pereira

Floresta
aproveitou as
oporunidades
sar, goleiro menos vazado do
campeonato, o que iria fazer
e desperdiçou a cobrança. A
entrada de Allan Deivid deu
velocidade ao Castolira. Foi
dele também o gol que diminuiu o placar, mas no ﬁm o
título ﬁcou para o Floresta.

Gordinho disse que saía
feliz com o resultado. “É
expressivo porque foi nossa primeira participação na
Regional, mas lamento o
fato de não termos vencido
um jogo que estava em nossas mãos”.

Futebol faz preparação
Marcos Vinício Cuba

Atacantes Gatinho e Bicudo marcaram duas vezes cada um

Vagas para escolinhas
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Secretaria de Esportes e oferece diversas
opções nas escolas de iniciação. Basta procurar o
ginásio ou centro esportivo mais próximo de casa
para obter informações.
As aulas são destinadas
ao público dos 6 aos 17
anos. Os alunos têm duas
ou três aulas semanais, e
as turmas de treinamento
frequentam os ginásios ou
centros esportivos mais
dias. Entre os esportes estão: voleibol, voleibol de

areia, futsal, basquete, atletismo, ginástica artística, ginástica
rítmica, entre outros.
Os interessados
também podem ligar para os ginásios
e centros esporti-

vos. Para efetuar
a matrícula é necessário levar duas
fotos 3x4, cópia do
RG ou certidão de
nascimento e os
pais, ou responsáveis, assinam a ﬁcha.

TELEFONES
Alto Tabaú – 3642-5054
Centro Esportivo “João do Pulo” – 3648-2248
Centro Esportivo “Zito” – 3637-5425
Cidade Nova – 3643-1374
Juca Moreira – 3643-4936
“Pai João” – 3637-5069
Luiz Caloi – 3642-1998
“Ritoca” – Araretama – 3643-1400

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
As mulheres que gostam de jogar futebol estão
convidadas a representar
a cidade. O time está em
fase de preparação e ainda há vagas. Interessadas,
com idade a partir dos 15
anos, devem comparecer

aos treinos no campo do
Centro Esportivo “João do
Pulo”, às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir
das 19h30, com chuteira e
meião.
Elas vão participar dos
Jogos Regionais, torneios
regionais e de quadrangulares que serão organizados

pela Secretaria de Esportes
da Prefeitura.
Atualmente as integrantes são: Ellen, Eduarda,
Débora, Fabíola, Rosineide, Regiane, Aline, Valéria,
Fran, Jane, Karen e Bruna.
Os treinos aconteciam três
vezes por semana, uma hora
e meia por dia.

Pinda recebe Sertãozinho pelo Paulista
Marcos Vinício Cuba

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
O futsal masculino de Pinda
vai encarar Sertãozinho pelo
Paulista A2, dia 12 de abril, no
ginásio Rita Eni Cândido, no
Araretama, às 19 horas.
No dia 4, a equipe jogou
contra Cruzeiro, também no
Araretama, e o visitante levou
a melhor. O placar foi 3 x 2.
O Cruzeiro abriu o placar

aos sete minutos do primeiro
tempo, o segundo gol foi de
cabeça. Ainda no primeiro
tempo, Pinda teve a oportunidade de diminuir a diferença com um tiro livre, porém
o chute não foi certeiro. Na
etapa complementar, Luiz
Henrique sofreu falta, Allan
David bateu direto e fez o
primeiro para Pinda. O gol
de empate foi de Nilo. Faltan-

do apenas 44 segundos para
o ﬁm houve uma falta para
Cruzeiro: Roger cobrou o tiro
livre e não deu chances para
Dida.
O time de Pinda é formado por Dida, Lucas, Edinho,
Allan, Thiago, Diego, Luís
Henrique, João Maurício,
Glayssom, Flávio, Nilo e Silvinho. O técnico é Lucas Costa e o auxiliar Adilson Caju.

