Especial: Dia de Miss

Renan Teixeira

No especial desta semana, a Tribuna traz um pouco do dia a dia de Carla Souza – a miss Pindamonhangaba. Carla venceu o concurso e vai representar o município na seletiva do miss São Paulo. Na
reportagem, Carla conta sobre sua vida e o carinho
que recebe nas ruas da cidade.
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Moreira César oferece cursos
gratuitos de pedreiro e encanador
everestcollege.wordpress.com

Os interessados em fazer
cursos rápidos e gratuitos de
pedreiro, encanador e azulejista devem se cadastrar no
Polo de Construção Civil de
Moreira César até esta sextafeira (11). As aulas, que são
para homens e mulheres a
partir dos 18 anos de idade,
serão práticas e teóricas.
São 15 vagas para cada
curso e se houver mais interessados, haverá lista de espera.
PÁGINA 3
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Consolidado,
shopping eleva
geração de
empregos e
investimentos
Quase cinco meses após a
inauguração, o shopping de
Pindamonhangaba gera cerca de 600 empregos diretos
e 1.800 indiretos. O empreendimento também é um
dos responsáveis pelo aumento dos investimentos
no município. Dentre os
pontos mais elogiados do
shopping, estão o cinema e a
praça de alimentação.

Após curso, alunos terão facilidade para obter emprego devido ao constante crescimento do setor de construção civil

Distrito luta pela classificação
Após enfrentar Pinda na noite de quintafeira (10), o time de futsal de Moreira César
vai encarar a equipe de Redenção, pela Copa
Vanguarda. O técnico Jorjão aﬁrma que o gru-

po está unido e focado na competição. “Treinamos três vezes por semana e vamos dar o
sangue para defender o distrito no torneio”.
ESPORTES 12
Marcos Vinício Cuba

GALERIA
EVITA
ENCHENTES
NA RUA
21 DE ABRIL
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Paróquias
divulgam
programação
para Semana
Santa
Parte das paróquias
de Pindamonhangaba divulgou a programação da
Semana Santa e as atividades que acontecem no
Domingo de Ramos (13).
PÁGINA 6

Cidade discute
segurança
pública

Pindamonhangaba realiza audiência pública para
debater a segurança, nesta
sexta-feira (11), às 10 horas.
O evento, que acontece na
Câmara Municipal, vai discutir propostas para aumentar a segurança da população e reduzir os índices de
violência e criminalidade.
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2

E

Pindamonhangaba

ditorial

Cara de pau

‘Sem Fronteira’, sem
inglês e sem vergonha

E

sta semana a população brasileira viu
mais um episódio lamentável na história
deste país.
O Governo Federal começou a convocar de volta
ao Brasil bolsistas do Ciência Sem Fronteiras, que
nem sequer começaram a exercer atividade na universidade estrangeira, foco do programa federal.
O motivo do retorno forçado é porque 110 bolsistas não conseguiram a proficiência na língua inglesa – inviabilizando o estudo internacional.
Mas se não possuem o inglês, como puderam
sair do país para estudar no exterior? Como tiveram a cara de pau de fazer isso? E como o Governo
permitiu que eles pudessem representar o Brasil lá
fora?
São perguntas que ficam sem respostas claras e
chocam a nação. Nos deixam vermelhos, quer dizer
‘verde e amarelos’, de vergonha.
Esta primeira leva que deve voltar para as terras brasileiras estava no Canadá e na Austrália. Em
média, cada um desses bolsistas custou para os cofres públicos cerca de R$ 35.000, sendo R$ 26,4
mil de bolsa e o restante entre passagem, seguro
viagem e outros custos.
No total, o prejuízo da nação chega hoje a R$
3.850.000 – Três milhões oitocentos e cinquenta mil reais jogados no lixo. Este montante nunca
mais ‘voltará’ ao país. Pelo programa Ciência Sem
Fronteiras, os estudantes ‘pagariam’ este valor com
pesquisas acadêmicas e trabalhos científicos para a
pátria.
Agora, como quitar o saldo negativo se não
aprenderam nada lá fora por não falarem a língua
estrangeira? Por mais que a revolta possa passar
pela cabeça de milhares de pessoas, especialmente de alunos bolsistas, há justificativas para a situação. Os 110 estudantes haviam se cadastrado
para universidades de Portugal – nas quais, naturalmente não era preciso ter conhecimento do inglês. O problema é que o Governo Federal excluiu
Portugal do programa e encaminhou o grupo para
Canadá e Austrália, mesmo sabendo que eles não
dominavam o inglês, nem o francês (caso específico
do Canadá com duas línguas oficiais).
Ao que tudo indica, não basta o estudante falar
inglês, cremos que também seja preciso aulas de
interpretação de texto e raciocínio lógico para os
alunos e para o Governo Federal, para que situações vexatórias como esta não aconteçam mais.
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ALOHA Taubaté: 12/4 (sábado) – Pocahontas + mc Thesco.19/04 (sábado) – Palhaço Tenebroso. 26/3 (sábado) – mc Kaun
Tel (12) 7817-3397. avenida Luiz
gonzaga das neves 1867, Tremembé.
ARENA 101 Pinda: 11/4
(sábado) – Jorge dimas. 17/4
(quinta véspera feriado) – Turma
do Pagode. Elas vip até 1h. 26/04
(sábado) – Velório do boi. banda dallas, e Caio César & diego.
www.arena101.com.br. Lista vip
com Luzera – 9171-8990 e 78119776. bairro marçon, 4.900.
BAR DO SANTISTA Pinda:
Som ao vivo toda quarta-feira e
domingo, com ótimos artistas da
cidade. Porções, bebidas, a simpatia do casal Zé Luiz e Lurdes,
e agradável local de encontro de
amigos.
BUTEKO PINDA: 10/5 (sábado) - bob marley in Celebration.
banda maneva. Tel. 3642-3450.
av. Luiza marcondes de oliveira,
244. www.butekopinda.com.br.
CASARÃO ROSEIRA – toda
quinta-feira, baladas em dois ambientes. djs digão e Juninho com
diversos ritmos. Elas free até 23h.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do idoso (CCi) Pinda – baile
todo sábado (18h30). banda ao
vivo no último sábado do mês. av.
abel Corrêa guimarães, bairro Vila
Rica.
CERVEJARIA DO GORDO

Tribuna do Norte

Audiência Pública discute segurança da cidade
Divulgação

Com o objetivo de debater as
questões de segurança do município, a Câmara de Pindamonhangaba sedia uma audiência pública
sobre a “Segurança de Pindamonhangaba”. O evento acontece às
10 horas desta sexta-feira (11), e
vai buscar, por meio de debates e
diálogo, soluções para amenizar os
índices de violência registrados na
cidade.

Lili negrão
em Pinda
Divulgação

A artista plástica e artesã Lili
Negrão estará em Pindamonhangaba na segunda-feira (14), participando de um evento (gratuito) de
artesanato. A apresentação acontecerá na Loja Pinda Cores e conta
com o apoio da Editora Litoarte. A
loja fica na rua Dr. Campos Sales,
140. Interessados, entrar em contato pelo telefone (12) 3645-3545.

igreja
Quadrangular
comemora
39 anos
A Igreja do Evangelho Quadrangular de Pinda realiza, entre
os dias 18 e 21 de abril, vários cultos em comemoração aos 39 anos
de sua fundação nesta cidade.
Os cultos terão início às 19h30
e contarão com vários preletores,
conjuntos de dança e teatro. A
igreja Quadrangular está situada
na av. Fortunato Moreira, 608, e
possui outras sedes espalhadas
por toda a cidade, contando com
centenas de membros.

Sisem promove encontro
regional em Pinda
O Sisem-SP - Sistema Estadual
de Museus, ligado à Secretaria de
Estado da Cultura, realizou na
quarta-feira (9), o encontro da
Região Administrativa de São
José dos Campos, em Pindamonhangaba, no Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina. O principal objetivo
foi fortalecer a articulação dos
museus e preparar estratégias
de atuação das instituições e do
Sistema.
Durante o encontro, foi abordado o Seminário da Funda-

Fundação dr. João romeiro

3674-2413. CROZARIOL Tremembé: 11/4 (sexta) – Rodrigo &
Santa Fé. Sexta Universitária. Tel.
(12) 3672-2576. www.crozariol.
com.br.
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: Sexta Feira 11/04 : danny &
allan, e Eduardo & Rafael. Sábado
17/4 (quinta): Talis & Welinton.
double drink Fest. Sábado 26/04:
Leo Rodrigues.
FERROVIÁRIA Pinda – Som
ao vivo no deck da piscina SEXTaFEiRa: 11/4 – anjinho do Vale.
18/4 – não haverá baile por ser
Sexta-Feira Santa. associado em
dia não paga e pode retirar dois
convites na secretaria. não sócios:
h R$ 10 e m vip até 23h30, e R$ 5
após esse horário. Tel (12) 21264444. www.aaferroviaria.com.br.
FERROVIÁRIA Pinda: 12/4
(sábado) – baile de aniversário 84
anos. Santa Victória banda Show.
Traje esporte fino. Ingresso R$
15,00 e mesa R$ 20,00, à venda
na tesouraria.
GARGAMEL
PETISCARIA
Pinda: 11/4 (sexta 19h) – dupla
César & maycon. melhores porções, bebidas e ambientes familiar. Rua Elpídeo Sales duarte,
193, Jardim imperial (rua da Kadu
Veículos). https://www.facebook.
com/gargamel.petiscaria.
MANGUEIRÃO Pinda: agora
sob nova direção (Lúcio Tavares
– Paquinha), está realizando ótimos bailes toda sexta-feira, com

ção Bienal; a programação do
Sisem-SP para a RA durante 2014;
o 6º Encontro Paulista de Museus,
que ocorre de 2 a 4 de junho, em
São Paulo; o Edital-ProAC para
museus; as eleições para a Representação Regional e para o Conselho de Orientação do Sisem-SP.
Ainda como parte do cronograma, foi realizada a palestra “Conservação Preventiva em Museus e
Exposições”, pelo museólogo, mestre em Memória Social e Documentos pela Universidade do Rio de Janeiro, Ivanei da Silva.
Maria Fernanda Munhoz

Feira de adoção de Cães e gatos
Internet

Neste sábado (12), o AMA –
Abrigo Municipal de Animais – e
a Associação Centopeia de Proteção aos Animais realizam a Feira de Adoção de Cães e Gatos na
praça Padre João de Faria Fialho,
Largo do Quartel. Será das 9 às 13
horas. Para adotar, é necessário
apresentar RG e comprovante de
residência.

“... QUE DOCE LEMBRANÇA daquelas festanças onde tinham danças e lindas meninas, estou contrariado, mas não derrotado, eu sou
bem guiado pelas mãos divinas...” – Tonico e Tinoco
João Paulo Ouverney
Lorena: 12/4 (sábado) – maria
Rita. Via dutra, divisa guará/Lorena.
CHICK NA ROÇA Taubaté:
11/4 (sexta)- gasparzinho e banda arena. 13/04 (domingo) – Toa
à Toa. homem R$ 20 e mulher R$
10 (na hora). Estrada do barreiro.
CLUBE DA VILA São benedito realiza um baile no Recinto
São Vito (moreira César) em abril:
20/4 – banda Três Corações. Tel
(12) 3642-2.087.
CLUBE DO LAZER Taubaté:
domingo 21h –13/4 – baila Comigo. 20/4 – nova Tropical. QUaRTa-FEiRa- 16/4 – Jaqueline. 23/4
– Chamego.Com. Traje esporte
fino. Tel. 3633-5389 e 3011-0400.
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: Todo sábado – balada Sertaneja com melhores bandas. Elas
free até 0h. SP-62, 2.400, estrada
Pinda-Roseira.
CONCURSO GAROTA Portal
Lagoinha: inscrições abertas para
moças entre 13 a 18 anos, do dia
1º a 15 de abril. as 10 mais votadas pelo Facebook participarão da
final no dia 27 de junho. Veja todas as informações no link: http://
www.portallagoinhasp.com.br.
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix”: 12/4 (sábado)
– banda Chamego.Com.
19/4 (sábado) – Trio Voz de ouro.
26/4 (sábado) – banda gold. 17/4
(quinta véspera de feriado) – banda Sincronia Sertaneja. Tel (12)
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os melhores artistas. 11/4 (sexta)
- banda gold.
MUTLEY Taubaté:
11/4
(sexta) - mi Casa Su Casa. Pop
mind. 12/4 (sábado) – banda
Áries. double Vodka Smirnof até
0h30. Listas e bypass com bruna
herrerra: (12) 99132 0550 (claro) (12) 98234 9149 (tim) (12)
99777 0550 (vivo) com whatsapp. (12)78122821 id *64*116982
(nextel). Tel (12) 3632-5540.
www.mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: Quinta) - Telão Rock´n Roll
- Entrada Franca. 11/4 (sexta)
- System of a down Cover (banda daoS). abertura banda bRW.
12/4 - Kiara rock oficial (ingressos
limitados-garanta o seu). Entrada
R$ 15 homem / R$ 10 mulher.
13/4 (domingo) – Sundy Light.
Telão. Entrada franca. Tel (12)
3648-4913. www.cervejariaobvio.
com.br
PINDABAR
Pindamonhangaba:
QUinTa – Quintaneja.
SEXTa – 11/04 – aniv. Renan do
notaSamba. grupos Som de Samba, bom Talento e nota Samba.
SÁbado – 12/4 - Rota nacional
(melhor do rock). dj adriano.
(12) 98174-2168 e (12) 992313221. domingo – 13/4 - não
informado. 20/4 – marcio art. homem R$ 20,00 e mulher R$ 10,00.
Tel (12) 3645-5805, 99142-0181 e
99163-9001.
Site: www.pindabar.com

RANCHO DO GALÃ Taubaté:
11/4 (sexta) – banda Rodeio. Elas
vip até 1h. Tel (12) 3424-7673 e
99169-0122.
RANCHO SANTA FÉ aparecida: 11/4 (sexta) – não informado. 25/04 – Vai Tomá no Fusca.
Rodrigo & Santa Fé. grupo batuque geral e nossa amizade. Tel.
(12) 3105-1663 e 8100-9062.

EXPEdiENtE

RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 10/4
(quinta) – Washington. 12/4
(sábado) – Zé Luiz (SJC).
na próxima semana, devido
à Sexta-Feira Santa, o baile
da quinta deverá ser quarta
(16/4) com Wilson & Washginton. Tel. (12) 3648-4036 e
9775-0389.

DESTAQUE DA SEMANA

a

famosa Santa Victória banda Show, do Paraná, anima
o baile de 84 anos da Ferroviária neste sábado, 12 de
abril. Formada por experientes músicos, repertório variados, instrumentos de sopro e bonitas bailarinas que trocam
constantemente de figurino, a banda dá um grande show.
o traje exigido é esporte fino. ingresso custa R$ 15 e mesa
R$ 20, à venda na tesouraria. informações: Tel 2126-4444 e
www.aaferroviaria.com.br.
Santa Victória Band Show
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CIDADE
Polo de Construção Civil oferece
cursos gratuitos em Moreira César
MARCOS VINICIO CUBA
***
A população poderá
fazer cursos oferecidos,
gratuitamente, pelo Fundo Social de Solidariedade
de Pindamonhangaba, em
parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo. Os cursos rápidos são
de pedreiro, assentador
azulejista e encanador. O
local da realização será o
Polo de Construção Civil.
As inscrições deverão ser
feitas nesta sexta-feira
(11), a partir das 9 horas,
no centro comunitário do
Vale das Acácias (rua dos
Cravos, 240).
Os cursos são direcionados a ambos os sexos, a
partir dos 18 anos de idade. Para fazer a inscrição
é necessário apresentar
cópia do RG, CPF e comprovante de endereço,
com CEP. As aulas serão
práticas e teóricas.
São 15 vagas para cada
curso e caso mais de 15
candidatos se inscrevam,
os excedentes ﬁcarão na
lista de espera. Assim que
os cursos forem ﬁnalizados, serão formadas novas
turmas. Cada candidato
poderá aprender apenas
um ofício por vez. Mais informações podem ser obtidas no ato da inscrição. Os
cursos serão realizados de
28 de abril a 27 de junho.
A presidente da Central Única das Associações de Moradores e
Amigos dos bairros residencial César Park, Vale
das Acácias, José Teberga, Coruputuba e Laerte Assunção, Fabiana
Cristina Leite, comenta
que esta é uma excelente oportunidade, porque
as pessoas estão sempre
procurando estes profissionais. Ela acredita que
a procura pelos cursos
será grande.

Divulgação

São 15 vagas para cada curso e caso mais de 15 candidatos se inscrevam, os excedentes ﬁcarão na lista de espera

Município assina
convênio com Fundo
de Solidariedade
Estadual
O prefeito de Pindamonhangaba assinou um
convênio com o Fundo
Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo
para que o município receba o Polo de Construção
Civil. A assinatura ocorreu no dia 24 de março no
Palácio dos Bandeirantes,
com a presença da presidente do Fundo Social de
Solidariedade do Estado
de São Paulo, Lu Alckmin.
O Polo está instalado
no Centro Comunitário do
bairro Vale das Acácias e
o local foi reformado para
receber as atividades proﬁssionalizantes que serão
oferecidas à população.
Os trabalhos foram executados por proﬁssionais da
Subprefeitura do Distrito.

Centro Comunitário
do Vale das Acácias
recebe reparos
A ﬁm de melhor atender a comunidade do distrito, o centro comunitário do Vale das Acácias
recebeu diversos serviços
de manutenção. Funcionários da Subprefeitura
ﬁzeram a pintura externa
e interna do prédio, além
da restauração de toda
parte elétrica.
Também
houve
a
adaptação de um novo
portão de entrada e saída.
O acesso será pela rua das
Violetas, o portão conta
com 3 metros de largura e
2 metros e 5 cm de altura,
sendo especíﬁco para entrada de veículos largos e
pesados.

Cintia Camargo

Acima, prefeito assina convênio;
ao lado, centro comunitário do Vale das Acácias

Cintia Camargo

Área recebeu terraplanagem para o início da obra

Quadra da escola do Liberdade
recebe terraplanagem
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A escola municipal José
Gonçalves da Silva “Seu
Juquinha”, no loteamento
Liberdade, está recebendo
a construção de uma quadra poliesportiva.

André Nascimento

Localizada na área gramada dentro do terreno da
escola, a quadra terá 827
m² de área total, contendo
três lances de arquibancadas em suas duas laterais,
será fechada com alambrado e terá iluminação.

A quadra levará mais
uma opção de prática
de esportes e atividades
de lazer dentro da escola, proporcionando mais
conforto e qualidade de
vida para os alunos da
unidade.

Loteamento recebe obras de creche
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
As obras da creche do
loteamento
Liberdade,
em Moreira César, seguem sendo realizadas na
avenida das Orquídeas. A
unidade educacional terá
capacidade para atender
até a 240 crianças.
A obra está sendo realizada pela parceria entre
a Prefeitura de Pindamonhangaba e o Governo
Federal, por meio do Ministério da Educação. Segundo informações do Departamento de Contratos
e Convênios da Prefeitura,
a obra está sendo executada com verba do programa
As obras estão
sendo realizadas
ao lado da escola
municipal “Seu
Juquinha”

PAC 2, por meio do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação.
A Secretaria de Obras
da Prefeitura informou
que o projeto contempla
seis salas com banheiro,
sanitários masculinos, femininos e adaptados para
portadores de deﬁciência,

salas de leitura, informática, técnica, de professores, de diretor, almoxarifado, recepção, secretaria,
estacionamento, cozinha,
dispensa, vestiário para
funcionários, lavanderia,
refeitório, pátio coberto
com palco, área para playground e jardim.
Cintia Camargo
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Ricardo Piorino confirma:
Martim Cesar
Vereador Professor
solicita atenção ao
Osvaldo solicita Audiência Audiência Pública sobre segurança
acontece hoje na Câmara Municipal
Loteamento Araretama Pública da Saúde

o Vereador M artiM
c esar , no destaque ,

o EvEnto tEm prEvisão para acontEcEr Em maio
E tEm por objEtivo buscar altErnativas EficazEs

de

C o m u n i C A ç ã o / CV P

para solucionar os principais problEmas no sEtor

AssessoriA

O vereador Martim Cesar (DEM) solicitou ao Prefeito
Vito Ardito para que sejam feitos estudos visando melhorias
no córrego existente entre a rua Ramiro Alves dos Santos e a
rua João Batista Pereira, no Loteamento Araretama. A erosão
está provocando o desbarrancamento do local, o que dificulta
a construção do muro da residência nº 225, da rua Ramiro
Alves dos Santos, além do mato muito alto que está servindo
de criadouro de animais peçonhentos, colocando em risco a
saúde dos moradores da região.

Pede Melhorias eM
córrego no

a raretaMa

Para eVitar erosão e
desbarrancaMento , que
dificulta construção
de Muro eM residência ,
conforMe MostraM as
fotos

Fotos: AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CV P

Vereador Professor osValdo

Residencial Mantiqueira
Outro pedido do vereador Martim Cesar ao Executivo, é
para providências junto ao departamento competente, visando
estudos para que sejam feitas melhorias no piso asfáltico na rua
André Franco Montoro, antiga rua 18, no bairro Mantiqueira.
De acordo com vereador, a referida via encontra-se com vários buracos colocando em risco a segurança dos moradores e
veículos que transitam pelo local.

Durante a última sessão de
Câmara, realizada no dia 07
de abril, o Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) solicitou a realização
de uma Audiência Pública nas
dependências da Casa de Leis,
para tratar de assuntos referentes a Saúde do município.
De acordo com o vereador, o
evento se faz necessário, uma
vez que a pasta vem apresentando diversos problemas e é
alvo de reclamações por parte
da população.
“Muitos munícipes me
procuram para relatar as ocorrências registradas no setor da
Saúde de Pindamonhangaba,
como falta de medicamentos,
dificuldade para marcação
de consultas, bem como pro-

blemas com equipamentos,
dificultando a realização de
exames”, explicou o vereador.
“Nosso papel é fiscalizar e
tentar buscar soluções para
sanar os problemas que afetam
a população, por isso solicitei
essa Audiência Pública, para
que juntos, possamos resolver
e amenizar essas ocorrências”.
O evento tem data prevista
para acontecer no dia 15 de
maio, às 19h00. Para o vereador Professor Osvaldo, “é
importante que a população
compareça para acompanhar
os trabalhos, e juntos buscarmos medidas eficientes, pois
esses problemas não podem
permanecer, ainda mais numa
das pastas mais importantes do
município”, pontuou.

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

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

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador Roderley
Dr. Marcos Aurélio comemora
Miotto tem projeto de Lei o sucesso do abaixo-assinado
aprovado por unanimidade do Pronto Socorro Infantil
de

UNIMED), e que
serão necessárias
para a implantação
de prédio público
de Pronto Atendimento à Saúde.
Dr. Marcos Aurélio alega, em sua
justificativa, que
uma área de atendimento específico
para as crianças,
evitaria que elas presenciassem momentos chocantes de
pacientes terminais ou com
ferimentos graves. “Essa
separação ajudaria na recuperação mais rápida das crianças
que ficam esperando por
atendimento e evitaria sérios
traumas às mesmas”, esclareceu o vereador. Além disso,
a instalação de um Pronto
Socorro Infantil desafogará
o atendimento no Pronto Socorro Central, já que este tem
uma média de 600 consultas
e atendimentos por dia. Na
época do início de seu funcionamento, em 1993, quando o
Dr. Marcos Aurélio era Diretor
de Saúde, a capacidade era de
200 atendimentos diários, o
que possibilitava uma melhor
atenção aos enfermos. “Muito
obrigado a toda população de
Pindamonhangaba que ajudou
diretamente, assinando o
documento e, indiretamente,
apoiando o nosso projeto
do Pronto Socorro Infantil.
Quando o assunto é saúde,
sempre temos que agir com
prioridade”, enfatizou o Dr.
Marcos Aurélio.

AssessoriA

A instalação de dispositivos como
esse, poderão salvar vidas que custam
muito mais que isso.
Interdição da
Campos Salles e
Rubião Júnior
O vereador Roderley Miotto após
constatar o caos que vem ocorrendo
nos finais de semana nas proximidades do mercado municipal, solicita ao
Departamento de Trânsito a interdição das ruas Dr. Campos Salles e Dr.
Rubião Júnior, nos fins de semana.
De acordo com o Edil, após o inicio
das obras que trarão melhorias aos
feirantes, as barracas estão utilizando
o entorno do mercado, e, nos fins de
semana que a quantidade de feirantes
e ambulantes é maior, e eles utilizam
parte da rua, e os carros passar por
apenas uma faixa. O vereador recebeu reclamações de pedestres e de
feirantes, que pedem medidas para
que não haja acidentes, tendo em vista que nos fins de semana há muitos
pedestres e crianças transitando por
ali, e os carros e motos não respeitam
limite de velocidade, ficam tempos
nas filas, buzinam, param em cima da
faixa de pedestres. “Peço ao Tenente
Henrique, que olhe com carinho este
problema e o quanto antes, ponha
em prática uma solicitação para
melhorar o transito no local, dando
mais segurança à população que vai
ao mercado”.

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador
Ricardo Piorino (PDT), esteve
em São Paulo na segundafeira, dia 24 e se reuniu com
o deputado estadual Major
Olímpio (PDT) para tratar
dos detalhes da Audiência
Pública que será realizada
em Pindamonhangaba hoje,
dia 11 de abril, a partir das 10
horas da manhã, no plenário da
Câmara. O assunto será a segurança pública do município,
que vem apresentando índices
alarmantes e assustadores nos
últimos meses.
Ricardo Piorino e outros
vereadores estiveram reunidos recentemente com o
Governador Geraldo Alckmin
na sede da Prefeitura de Pindamonhangaba para solicitar
providências, junto aos órgãos
do Governo do Estado, para
amenizarem os índices de
violência registrados na cidade. Dentre as reivindicações,
estão: aumento do efetivo das
Polícias (Civil e Militar), bem
como o número de Delegados;
AssessoriA

de

disponibilização de mais
veículos e motos ROCAM;
disponibilização de cinco
Bases Móveis Comunitárias;
agilidade para finalizar o 2º
Distrito de Moreira César, implantando-se plantão policial
de 24h; e colocação da ROTA
por tempo mínimo de 30 dias.
Entre outros itens, o Governador assumiu o compromisso
de ampliar, com urgência, o
número de policiais civis e militares em Pindamonhangaba e
também de enviar 05 (cinco)
Bases Móveis Comunitárias
para o município.
“AAudiência Pública será
o momento de discutirmos e
analisarmos o atual momento
e, juntos, encontrarmos soluções adequadas para esta situação em que vivemos. Temos
a certeza que a experiência e
a competência do deputado
estadual Major Olímpio também serão de grande importância para nos auxiliar nesta
missão na área de segurança
pública”, salientou o vereador
Ricardo Piorino.

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador
ricardo
Piorino

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

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

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) teve aprovado por unanimidade, por ocasião da 11ª Sessão
Ordinária, na última segunda-feira,
dia 7, o substitutivo ao projeto de
Lei n° 15/2014, que “Dispõe sobre
a obrigatoriedade de instalação
de dispositivo para interromper o
processo de sucção em piscinas e
dá outras providências”.
Este Projeto de Lei, visa a instalação de um dispositivo que interrompe
o processo de sucção das piscinas.
Vale ressaltar que no ano passado e
neste ano ocorreram graves acidentes com crianças em várias cidades
pelo Brasil que as levaram a óbito,
por terem ficado presas em dutos de
sucção nas piscinas.
Deste modo, tendo em vista que
as crianças fazem maior uso das
piscinas no período de verão, tal
projeto além de garantir segurança
à população de maneira geral, dará
maior proteção aos pequenos, que
mais se expõem ao perigo gerado
pelos dutos de sucção da filtragem da
água das piscinas. “Este Projeto foi
realizado em várias cidades, e estamos buscando segurança às crianças
de nossa cidade, onde muitas fazem
aulas de natação em locais destinados
pela prefeitura. E não queremos que
haja fatalidades. Solicito ao nosso
Prefeito junto com o Secretário de
Esportes, que olhe com carinho e
sancione este projeto o mais
rápido possível”, finaliza o
vereador.
É importante ressaltar
que existem no mercado
sensores que desligam automaticamente a bomba de
sucção quando detectadas a
obstrução ou bloqueio do ralo
da piscina, e com preços que
ficam abaixo de R$ 100,00.

“EvEnto contará com a prEsEnça do dEputado
Estadual major olímpio E autoridadEs da cidadE”

Vereador dr. Marcos aurélio

O vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR), visando a saúde e a qualidade de vida dos
munícipes, luta, desde o início
de seu primeiro mandato,
em 2009, pela separação do
Pronto Socorro Infantil. Para
isso, apresentou, por diversas vezes, ao longo desses
anos, em sessões da Câmara,
requerimentos que pedem à
Prefeitura, essa separação.
Em 2011, apresentou um
abaixo-assinado com mais de
3000 pindamonhangabenses
no qual, se reivindica a implantação do Pronto Socorro
Infantil.
Foi com grande alegria
que o Dr. Marcos Aurélio
acolheu o Decreto nº 5.036,
de 28 de março de 2014 e
que foi publicado na edição
do jornal Tribuna do Norte,
de 04 de abril de 2014. Nesse
decreto, o Prefeito declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, áreas localizadas na Rua Laerte Machado
Guimarães, de propriedade
da UNIMED de Pindamonhangaba (antigo Hospital da

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

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
AssessoriA
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AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA

12ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 14 de abril
de 2014, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Veto n° 06/2014 - Comunica VETO ao Autógrafo n° 14/2014, que
“Dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores nas vias públicas da
cidade e dá outras providências”. (Ref. Projeto de Lei n° 01/2013, de autoria
do Vereador Osvaldo Macedo Negrão).
II. Projeto de Lei n° 157/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que
“Dispõe sobre o Programa de Apoio ao Aluno Portador de Distúrbios Específicos de Aprendizagem diagnosticado com Dislexia, e dá outras providências”.
III. Projeto de Lei n° 168/2013, do Vereador Felipe César, que “Prevê a
publicação, a título gratuito, de documentos oficiais de entidades assistenciais e associações de bairro, devidamente constituídas, no jornal Tribuna
do Norte, pertencente à Fundação Dr. João Romeiro”.
IV. Projeto de Lei n° 30/2014, do Vereador Roderley Miotto, que “Dispõe
sobre o recebimento e depósito de sobras de materiais de construção para
doação a pessoas carentes e entidades beneficentes ou habitacionais”.
V. Projeto de Resolução n° 07/2014, do Vereador Roderley Miotto, que
“Constitui uma Comissão de Assuntos Relevantes para acompanhar a seleção
das famílias inscritas para o sorteio de moradias populares no município de
Pindamonhangaba”.
Pindamonhangaba, 09 de abril de 2014.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

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

www.camarapinda.sp.gov.br
telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

Tribuna do Norte
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Em cinco meses, shopping
gerou mais de 600 empregos
ANA CAmilA CAmpos
***

Em dezembro de
2013, pindamonhangaba inaugurou um dos
empreendimentos mais
esperados pela população: o shopping pátio
pinda.
Em uma realidade
de quatro meses e meio
de funcionamento e um
investimento de mais
de R$ 150 milhões, o
empreendimento conta
com 55 lojas, sete delas,
âncoras. Além disso, em
se tratando de geração
de empregos, os índices
apontam 600 diretos e
1.800 indiretos.
segundo um dos
principais investidores

do shopping, o empresário Ricardo sayon, o pátio pinda está cumprindo todas as expectativas
possíveis dentro do cenário da dificuldade das
obras, principalmente
pela escassez de mão de
obra qualificada.
“Temos inaugurado,
em média, de duas a
três lojas por semana.
A previsão é de ter, em
poucos meses, a ocupação total do espaço”, enfatizou sayon.
o empresário ainda
destacou que o empreendimento foi muito
bem recebido pela população e, como prova
disso, citou os registros do movimento de

fluxo do último fim de
semana, que contaram
uma fluência de quatro
mil veículos, o que corresponde a uma média
de oito a 10 mil pessoas, fora os usuários do
transporte público.
Ele também agradeceu ao prefeito de pindamonhangaba
pelo
apoio e incentivo à instalação do pátio pinda.
“O shopping não é só
comércio, é um centro de entretenimento
e de lazer para a família. seguramente, ainda
vai crescer muito e, em
pouquíssimo tempo, falaremos em expansão”,
garantiu.
para o prefeito, havia

André Nascimento

Comerciantes e empresários do shopping participaram da entrevista
durante programa de rádio “O Prefeito e Você”, na quarta-feira (9)

uma carência deste tipo
de empreendimento na
cidade, com a possibidivulgação

lidade de oferecer aos
moradores opções de lazer e compras. “A instalação do shopping aqui,
demonstra que pindamonhangaba é uma cidade promissora, com
perspectivas cada vez

maiores de crescimento
nas áreas de serviços,
indústria e comércio. se
antes havia dúvidas em
relação ao sucesso deste
empreendimento, hoje
isso não existe mais”,
salientou.

CinEma
A média de frequência da população ao cinema,
que integra a rede Cineflix, foi medida efetivamente a
partir de fevereiro. As quatro salas, inauguradas na
segunda quinzena de janeiro, registraram 7.500 visitas
em fevereiro, dobrando o atendimento no mês seguinte,
chegando a 15 mil.
Paulo Muller, coordenador da Ad Shopping,
empresa que administra o empreendimento, destacou o
projeto desenvolvido com a rede Cineflix, denominado
“cinema para todos”.
Uma vez por mês uma instituição, escolhida
pela Prefeitura, tem a oportunidade de assistir
gratuitamente a uma sessão de cinema.

Praça de alimentação do shopping, uma principais atrações do centro de compras

Obras da ponte Mantiqueira/
Pasin serão iniciadas
maria Fernanda munhoz

mARiA FERNANdA muNhoz
***

o processo de construção da ponte que liga
os bairros pasin e mantiqueira, em moreira
César, está nos trâmites
finais. Após a finalização
da licitação, a empresa vencedora está sendo
contratada e, após a assinatura do contrato, as
obras serão iniciadas. A
previsão do secretário
de obras é que a ordem
de serviço seja expedida
entre a última semana de
abril e a primeira semana
de maio.
A nova ponte terá fundações de concreto, piso
de estrutura metálica e
asfalto. o investimento
da prefeitura está sendo
de R$ 485 mil.
A ponte terá 13,60 x
9,27m, com pista asfaltada, calçada, iluminação,
além de receber obras

Passarela entre o Pasin e o Mantiqueira foi construída para pedestres

complementares
para
proteger sua cabeceira.
Ao final da obra, a região
receberá nova sinalização
viária.
Com o início da obra,
a previsão é de três a quatro meses para a finalização do serviço, devido aos
procedimentos técnicos
necessários para a reali-

zação da construção.
Enquanto
aguardavam as obras da nova
ponte, a secretaria de
obras e a subprefeitura
de Moreira César fizeram
uma passarela para pedestres, interligando os dois
bairros. o acesso entre os
bairros, para os veículos, é
feito pela sp-62.

Subprefeitura
executa obra
de galeria na
‘21 de abril’
moradores de moreira César estão recebendo
uma obra de galeria de
águas pluviais. desde o
dia 31 de março, os serviços acontecem na região
central do distrito, e é executada precisamente na
rua 21 de abril; a obra será
extensiva à rua paschoal
Carlos Cornetti.
A obra custeada no valor de R$ 425 mil, conta
com a instalação de 335

tubos de 1,5 metro. A galeria terá 500 metros de
cumprimento com 0,6m
de diâmetro.
os trabalhos no loteamento João Tamborindeguy Fernandes
são desenvolvidos pela
a equipe da subprefeitura. A obra é necessária, para melhorar o
escoamento das águas
das chuvas e evitar enchentes.
Anúncio publicitário
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cidade
Paróquias terão
programação
especial na
Semana Santa
AnA CAmilA CAmpos
***
A semana santa, considerada uma das épocas
do ano mais importantes
para os católicos, possui
uma série de tradições
que revelam alguns aspectos da fé cristã. As comunidades cristãs em Jerusalém
se reuniam, na sexta-feira
e no sábado, mediante rigoroso jejum, recordando o
sofrimento e a morte de Jesus, ou seja, rememorando
“os dias em que nos foi tirado o esposo”. Dessa forma,

se preparavam para a Festa
da páscoa, no domingo, em
que celebravam a memória
da ressurreição de Jesus.
Após o carnaval, a igreja Católica inicia o período da Quaresma. são 40
dias, que começam na
Quarta-feira de Cinzas e
terminam no Domingo de
Ramos, quando se inicia a
semana santa.
os preparativos para a
celebração, que vão do dia
13 ao dia 20, já começaram em pindamonhangaba. no domingo (13), de-

nominado “Domingo de
Ramos”, é a data em que
se comemora a entrada de
Jesus em Jerusalém. Este
evento está presente nos
evangelhos que contam a
jornada de Jesus à ‘cidade santa’, para celebrar
a sua última páscoa com
os discípulos. nos dias de
hoje, os fiéis levam para a
igreja, ramos de oliveira, a
fim de serem abençoados,
como símbolo de sua fé.
A procissão que introduz
esta celebração, convida
todos os cristãos a saudar

Cleofas .com.br

e acompanhar o senhor
que entra em Jerusalém.
nesse dia, a paróquia
nossa senhora da Assunção realiza santa missa às
7 horas, seguida da ‘Benção dos Ramos’ na Capela
da santa Casa e ’procissão
de Ramos’ com missa solene na matriz nossa senhora da Assunção (igreja são Benedito); às 18 e
às 19h30 também haverá
santa missa.
nos salesianos, também haverá missa às 7 e
às 19 horas; às 9 horas, a

celebração será especial
e realizada no pátio do
estacionamento. para a
comunidade igreja são
lourenço, localizada no
mombaça, haverá uma
concentração às 8h30, em
frente à escola, onde serão
feitas as bênçãos dos ramos, seguida de procissão
até a igreja, onde será celebrada a santa missa.
no santuário mariano
Diocesano nossa senhora
do Bom sucesso – igreja
matriz, a “procissão do
Encontro” vai reunir os

fiéis às 17 horas, em frente ao casarão da família
salles, na praça do Cruzeiro, de onde sairão com
a imagem do senhor dos
passos, para celebrar as 14
estações da via dolorosa,
com os quadros da artista
plástica luiza Bartholomeu. o encontro de maria
Santíssima com seu filho
acontecerá em seguida, na
praça do Fórum e, quando a procissão seguirá de
volta à igreja para a santa
Missa e a cena da Crucificação de Jesus.

confira a PrograMação DaS ParóquiaS:
PARÓQUIA NOSSA SENHORA
DA ASSUNÇÃO
Dia 14 de abril
19h30 - Santa missa e Procissão do depósito
Dia 15 de abril
15h – missa para os enfermos e idosos
19h30 – Santa missa na matriz e Procissão do Encontro (mulheres)
19h30 – Santa missa no Lar de Velhos e Procissão do
Encontro (homens)
Dia 16 de abril
19h30 Santa missa e Procissão das dores de maria
Dia 17 de abril
9h30 – missa dos Santos Óleos – renovação das
promessas sacerdotais – Catedral São Francisco das
Chagas e Taubaté
19h30 - Santa missa da Ceia do Senhor/ Cerimônia do
Lava-Pés e guarda de honra ao Santíssimo Sacramento
Dia 18 de abril – Sexta-feira Santa
9h – Solene Via-Sacra
15h – Solene ação Litúrgica e adoração da Cruz
19h30 - Comovente Cerimônia do descimento da Cruz/
Procissão do Senhor morto/ beijamento do Senhor morto
Dia 19 de abril – Sábado Santo
19h30- Solene Vigília Pascal e missa de Ressurreição
Dia 20 de abril – Domingo da Ressurreição
7h – Santa missa
9h - Santa missa – Sítio 4 milhas (Cavalgada)
9h - Santa missa
18h - Santa missa
19h30 - Santa missa

SaleSianoS
Dia 14 de abril
7h – missa
19h30 – ofício das Trevas (em seguida, Sacramento da
Reconciliação – Confissão)
Dia 15 de abril
7h – missa
19h30 – Celebração do Encontro de Jesus e maria (as mulheres
sairão com a imagem de nossa Senhora das dores da Paróquia
nossa Senhora de Fátima (Crispim), às 18h30. os homens sairão
com a imagem de nosso Senhor dos Passos da igreja do Santana,
no mesmo horário, rumo à igreja do Salesianos, onde haverá o
encontro. Traga vela para a procissão. Em seguida, Sacramento da
Reconciliação (confissão).
Dia 16 de abril
7h – missa
19h30 – Celebração de Taizé (em seguida, Sacramento da
Reconciliação – Confissão)
Dia 17 de abril
7h – não haverá missa
9h – missa do Crisma (Catedral de Taubaté)
19h30 – missa vespertina da Ceia do Senhor (quadra do
Salesianos)
Dia 18 de abril – Sexta-feira Santa
6h – Caminhada do Silêncio, saindo do estacionamento do
Salesianos até a Vila São benedito (moreira César).
15h – Celebração
19h30 – Encenação da Paixão do Senhor:
Sermão das sete últimas palavras de Cristo na cruz;
Procissão com a imagem do Senhor morto até a Paróquia nossa
Senhora de Fátima.
Dia 19 de abril – Sábado Santo
19h – missa da Vigília Pascal. início no estacionamento
(Salesianos). Traga vela para a Procissão.
Dia 20 de abril – Domingo da Páscoa - Ressurreição do
Senhor
7h – missa
9h – missa na quadra. após a celebração, café comunitário (traga
lanche para partilharmos)
19h – missa.

Show de garagem acontece neste sábado
mARCos ViníCio CuBA
***
será realizado neste
sábado (12), o “show de
Garagem”, uma atividade cultural itinerante
que abre as portas para
que os músicos da cidade possam apresentar
trabalhos aos munícipes.
o show será na praça em
frente ao Cemitério municipal, com início a par-

tir das 14 horas.
A abertura será com
o DJ William Bueno. na
sequência, banda The
Bridgestones, FDp (Filhos de pinda), infúria,
Violência Gratuita, Tripa de Rato (TXDXRX),
Free, BRW e synthesis
Band. o encerramento
ficará por conta de um
solo com Rogério Fernandes.

De acordo com as
informações dos organizadores, as bandas
poderão permanecer no
palco durante 50 minutos, neste período está
incluso o tempo de montagem.
o vocalista da The
Bridgestones,
marcos
Vinício Vicente, conta
que a banda foi fundada
há quase um ano, o re-

pertório é underground
e todos admiram bandas inglesas e brasileiras. “nosso repertório
é cheio de nirvana, Feather, The offspring e
peni Waze. A expectativa é bem grande, temos
ensaiado bastante nos
últimos dias e estamos
bem animados”.
o evento conta com o
apoio da prefeitura.

Santuário Mariano DioceSano
noSSa Senhora Do BoM SuceSSo

Dia 12 de Abril – Sábado – Procissão do Depósito
19h – Santa missa – Logo após, será formado o grande cortejo,
transportando a imagem do Senhor dos Passos até a igreja de São
José.

Dia 13 de Abril – Domingo de Ramos
07h - Santa missa
08h30 - defronte a igreja São Joaquim, benção de Ramos e
procissão até o Santuário, seguida de missa solene com o canto
da Paixão.
11h - Santa missa
17h - Procissão do Encontro e Via Sacra: saindo a imagem do
Senhor dos Passos da igreja de São José e a imagem de nossa
Senhora das dores do Santuário, realizando-se o Encontro na
Praça do Fórum. Segue-se a Via Sacra em direção ao Santuário,
seguida de missa, canto da Paixão e Cena do Calvário.

Dia 14 de Abril - Segunda–Feira Santa
15h – Via Sacra
19h – Santa missa
dia 15 de abril – Terça–Feira Santa:
15h – dia Consagrado aos enfermos: missa com Unção para os
enfermos e idosos.
obS: Pede-se a colaboração para o transporte dos Enfermos.
19h - Santa missa
Dia 16 de Abril – Quarta–Feira Santa
15h – Celebração das dores de nossa Senhora:
Encerrando com as bênçãos para as diversas necessidades.
19h – Santa missa
SOlENE TRíDUO PAScAl
Dia 17 de Abril – Quinta–Feira Santa:
instituição da Eucaristia e do Sacerdócio
19h30 – Santuário mariano: Celebração da Ceia do Senhor
com Cerimônia do Lava–Pés.

Dia 18 de Abril – Sexta-Feira Santa:
Paixão e morte do Senhor
15h - Solene ação Litúrgica: Liturgia da Palavra, Veneração da
Santa Cruz, Comunhão, Cena do Calvário e em seguida beijamento do Senhor morto.
19h – Encenação da Paixão morte e Ressurreição de Jesus: na
associação atlética Ferroviária pelos membros da CaJa.
22h – Procissão do Enterro com o Canto da Verônica.

Dia 19 de Abril – Sábado Santo:
08h ás 17h – beijamento do Senhor morto
20h – Solene Vigília Pascal:
À entrada do Santuário: benção do Fogo novo e Círio Pascal em
seguida, solene Proclamação da Páscoa, seguindo com a Liturgia
da Palavra, benção da Água batismal, Liturgia Eucarística e Procissão da Ressurreição.
obs. Para esta cerimônia pedimos que tragam velas para a renovação das promessas do batismo e rosas, sinal da alegria pela
ressurreição do Senhor .

Dia 20 de Abril – Domingo da Páscoa do Senhor:
missas nos horários normais.
obs.: no encerramento da missa das 18h, teremos a Coroação
de nossa Senhora das dores. Sua aceitação e União com o divino Filho.

PINDAMONHANGABA
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Festival de Esquetes e cantoria
marcam homenagem a Mazzaropi
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Neste final de semana,
o “Mazzaropi em Cena”
terá mais dois eventos em
homenagem ao cineasta:
o Festival de Esquetes e a
cantoria no cemitério.
No sábado (12), às 19
horas, o Espaço Cultural
Teatro Galpão receberá o
Festival de Esquetes “Mazzaropi que te amo tanto” e a
apresentação do curta “O
Caipira e a Bicicleta”. Esquetes são apresentações
de cenas curtas, com cerca
de 10 minutos, normalmente de comédia. Essas
encenações serão feitas
pelos artistas inscritos e
deverão reproduzir cenas

dos filmes de Mazzaropi.
A intenção é perpetuar o
trabalho do cineasta, inovador para sua época e
que trata de temas ainda
atuais.
No domingo (13), será
realizada a tradicional
cantoria no túmulo de
Mazzaropi, no Cemitério
Municipal, das 8h30 às 12
horas. Violeiros, cantores
e declamadores de toda a
região estarão presentes,
homenageando Mazzaropi, reproduzindo as músicas de seus filmes e de sua
época, além das poesias e
trovas com a temática do
caipira. Participarão os
artistas: Ferreira e Barrerita, Tião Monteiro e

Montanhez, Pedro Amaro e Felipe, Mais Xaropi (cover de Mazzaropi),
Bê-Kê-Kê, Mazzaropinho,
Maressa e grupo musical
Mazzaropi, entre outros.
O evento será iniciado
com uma oração, para a
qual foram convidados
os acadêmicos Joel Hirenaldo, Barbieri, Argemira Fernandes e Judite de
Oliveira.
Toda a população está
convidada a prestigiar a
programação do “Mazzaropi em Cena”. As atividades
são gratuitas e abertas a
pessoas de todas as idades.
O cineasta Amácio Mazzaropi completaria 102 anos
no dia 9 de abril de 2014.

Semana do Livro Infantil e de Monteiro
Lobato terá contação de histórias
Divulgação

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
As bibliotecas públicas municipais estão
preparando a programação de comemoração da
Semana do Livro Infantil e de Monteiro Lobato.
As ações serão realizadas nos dias 14, 15 e 16
de abril.
Serão realizadas contações de histórias pelas
funcionárias da Brinquedoteca e da Biblioteca da
Vila São Benedito. As sessões serão abertas a toda
a população e atenderão,
também, algumas escolas
municipais.
A intenção do evento é levar as histórias
de
Monteiro
Lobato
principalmente para as
crianças,
incentivando
a leitura e despertando
a criatividade. Todas as
ações são gratuitas e a
população está convidada a participar.
As bibliotecas públicas municipais integram
a Secretaria de Educação, Cultura e Turismo
da Prefeitura de Pindamonhangaba.

Maria Fernanda Munhoz

Tradicional Cantoria no Cemitério Municipal, realizada no ano passado

Biblioteca faz Feira de
Troca de Livros no Bosque
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
As bibliotecas municipais realizam, no domingo (13), a “Feira de
Troca de Livros”, no Bosque da Princesa. O evento será das 9 às 17 horas,
com entrada gratuita.
A feira tem o objetivo

Programação da Contação de Histórias

Quarta-feira (16/04)
8h – Biblioteca Maria do Carmo dos Santos Gomes “Carminha” (Vila
São Benedito)
8h – Biblioteca Maria Bertha César (Moreira César)
9h – Biblioteca Maria do Carmo dos Santos Gomes “Carminha” (Vila
São Benedito)
10h – Biblioteca Maria Bertha César (Moreira César)
10h – Biblioteca Maria do Carmo dos Santos Gomes “Carminha”
(Vila São Benedito)
13h30 e 15h – Biblioteca do Araretama

bibliotecas estará no local
realizando novos cadastros para que os leitores
possam emprestar livros
em qualquer uma das seis
bibliotecas públicas municipais de Pinda. Para fazer o cadastro, basta levar
duas fotos, RG e comprovante de residência.

Feira será no domingo,
das 9 às 17 horas

Segunda-feira (14/04)
8h, 9h e 10h – Biblioteca Maria do Carmo dos Santos Gomes “Carminha” (Vila São Benedito)
Terça-feira (15/04)
8h e 10h – Biblioteca Vereador Rômulo Campos D´Arace (Bosque)
13h30 – Biblioteca do Sesi
13h30 – Biblioteca Maria do Carmo dos Santos Gomes “Carminha”
(Vila São Benedito)
14h30 – Biblioteca Maria do Carmo dos Santos Gomes “Carminha”
(Vila São Benedito)
15h – Biblioteca do Castolira
15h30 – Biblioteca Maria do Carmo dos Santos Gomes “Carminha”
(Vila São Benedito)

de abrir um espaço para
que as pessoas troquem
seus livros, gibis e revistas gratuitamente. É,
também, uma oportunidade para os leitores experimentarem diferentes linguagens, estilos e
autores.
Neste dia, a equipe das

Domingo é dia de Dança Circular
O Bosque da Princesa recebe, nos domingos,
dias 13 e dia 27 de abril,
as rodas abertas de Dança Circular, a partir das 10
horas. O evento é gratuito

e todos estão convidados a
participar.
As rodas são realizadas
no segundo e último domingo de cada mês. Para
participar, não é preciso

ter nenhum conhecimento
específico, pois os movimentos são ensinados um
a um, antecedendo a cada
dança. Pessoas de todas as
idades podem participar.

Pinda participa da Assembleia Geral do Caminho da Fé
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Pindamonhangaba
participou da 10ª Assembleia Geral Ordinária da
Associação dos Amigos da
Caminhada da Fé, realizada na última sexta-feira
(4), em Águas da Prata
-SP, sede da instituição.
A cidade foi representada
pelos funcionários do Departamento de Turismo
da Prefeitura.
Na pauta, a apresentação, pela Diretoria Executiva, do relatório anual das
atividades; demonstrativo
de resultados de exercício;
orçamento para o exercício de 2014; municípios
inadimplentes; correção
da contribuição para o
exercício de 2015; inclusão de novos municípios,
e designação de membros

da Diretoria Executiva
para ocupar cargo vago de
presidente. A última presidente renunciou (motivos
pessoais), tendo sido eleita interinamente Regina
Helena Janselo Moraes,
representante da cidade de
Águas da Prata. A próxima eleição para a diretoria
será em março de 2015.
Caminho da FÉ
O Caminho da Fé (Brasil) inspirado no milenar
Caminho de Santiago de
Compostela (Espanha) foi
criado para dar estrutura
às pessoas que fazem a
peregrinação ao Santuário
Nacional de Aparecida,
oferecendo-lhes os necessários pontos de apoio.
Este percurso é repleto de
belas paisagens, muita natureza e paz.
O caminho pode ser

percorrido a pé ou de bicicleta, passando por cidades do Estado de São
Paulo, bem como cidades
do estado de Minas Gerais;
seu percurso tem aproximadamente 542 km que
podem ser concluídos de
17 a 20 dias a pé ou 7 a 10
de bicicleta e seu maior
trajeto se dá pela Serra da
Mantiqueira. São 30 Km
percorridos em Pinda. O
destino final é o Santuário
Nacional de Aparecida, onde
o peregrino recebe seu certificado de Peregrino Mariano
na Secretaria da Basílica.
Mais informações sobre o Caminho da Fé podem ser obtidas no www.
caminhodafe.com.br,
e-mail:
contato@caminhodafe.com.br ou telefones (19) 3642-2751 e (19)
3642-2098.

Divulgação

Assembleia do Caminho da Fé, realizada em Águas da Prata-SP

SEXTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

11 DE ABRIL DE 2014

MISS PINDA 2014

Carla se prepara para disputar
fase estadual do concurso
22 de março, em Taubaté
e coroou outras seis representantes de cidades da
região, que também participarão da classificatória.
O concurso foi promovido
pela WR Modelos e Grupo
Band Vale e mais de 200
mulheres concorreram às
sete vagas.
Para se preparar, Carla mudou sua rotina e se
inscreveu numa academia de ginástica. “Eu fazia exercícios sozinha, em
casa. Agora vou fazer um
trabalho mais direcionado, focado no concurso”,

explica ela.
Outra medida foi intensificar os cuidados com
a pele e os cabelos. “Sempre fui bastante vaidosa,
mas estou me cuidando
ainda mais, com limpeza
de pele e hidratação nos
cabelos, periodicamente”,
conta a jovem.
Já no quesito alimentação, Carla não precisou fazer grandes ajustes. “Sempre comi pouco e tenho
hábitos alimentares saudáveis, então não precisei
mudar muita coisa. Acredito que, com a academia,
Renan Teixeira

talvez mude alguma coisa,
para ganhar um pouquinho mais de massa muscular”, ressalta.
Com 1,70 metro de altura, 82 centímetros de
busto, 60 de cintura e 88
de quadril, Carla, como
toda mulher, não está
contente com seu corpo e
pretende ganhar uns dois
centímetros de quadril até
a seletiva. “Acho que sempre dá pra melhorar. Eu
vou à luta”, garante.
A seletiva será realizada no dia 25, na capital do
Estado.

Renan Teixeira

AIANDRA ALVES MARIANO
***
A jovem Carla Cristina
Sousa, de 18 anos, eleita
Miss Pindamonhangaba
está se preparando para
a seletiva da fase estadual
do concurso.
Na próxima etapa, que
aconteceria neste sábado
(12) e foi adiada para o dia
25 de abril, 30 jovens, eleitas em suas cidades, serão
selecionadas para concorrer ao título de Miss São
Paulo, em agosto.
Carla foi eleita num
evento que ocorreu no dia

Jovem nunca pensou em ser modelo
Carla Sousa, Miss Pindamonhangaba, nunca pensou em ser modelo, não tem book fotográfico e seu
primeiro desfile foi no evento em que foi eleita para representar a cidade nas próximas etapas do maior
concurso de beleza do país.
Apesar de ter recebido algumas propostas de trabalho como modelo e, mesmo com o incentivo da
família, Carla nunca tentou ingressar no mundo da moda. “Sempre me achei tímida e, sinceramente, não
me achava bonita o suficiente para tentar ser modelo”, conta.
Depois de tentar convencê-la a se inscrever no concurso, sem sucesso, seu primo Renan Teixeira,
decidiu, ele mesmo inscrevê-la. “Peguei os documentos da Carla com a irmã, escolhi umas fotos que eu
tinha feito dela recentemente e fiz a inscrição. Ela só soube quando recebemos a confirmação de sua participação no concurso”, relembra.
Como já estava inscrita, Carla decidiu tentar. “Pensei: se eles me
aprovaram eu vou tentar. E se vou lá, vou fazer o melhor que
puder!”
Decidida, ela começou a treinar para o desfile na passarela e, com a ajuda do primo, foi se familiarizando com
a câmera fotográfica.
No dia do desfile, a insegurança voltou. “Quando conheci as outras meninas, todas lindas e acostumadas
com a passarela, achei que não teria nenhuma chance”.
Mas, contra suas expectativas, Carla foi a vencedora
e agora pretende se aprimorar e aproveitar a oportunidade. “Eu creio muito em Deus e acredito que tudo foi
direcionado por Ele. Minha meta agora é me dedicar a
esse concurso e aproveitar as novas portas que estão se
abrindo. O momento é de plantar, para colher os frutos
futuramente”, destaca.

Renan Teixeira

“Pinda me deu muitas coisas boas e eu quero retribuir”
Para Carla Sousa, representar Pindamonhangaba no concurso e tentar
a classificação para a fase
estadual é uma forma de
retribuir “as coisas boas
que recebeu”.
Nascida em Coqueiral (MG), Carla conheceu
Pindamonhangaba no início da adolescência, após
passar por uma tragédia
familiar. Seu irmão mais
velho faleceu aos 15 anos,
vítima de afogamento.
Carla ficou muito de-

primida e para superar o
trauma, veio passar uma
temporada na casa da tia,
em Pinda. “Foi um período muito bom. Eu consegui me reerguer e ver a
vida de uma forma mais
bonita”, relembra ela.
Em 2013, em busca de
emprego, Carla, já com 17
anos, e sua irmã decidiram
morar em Pinda. “Minhas
recordações daqui eram as
melhores e isso nos motivou a tentar a vida aqui”.
Para ela, depois de tudo

isso, poder representar a
cidade é um privilégio. “A
alegria que a cidade me
deu, eu espero que agora eu possa retribuir, me
classificando na seletiva e
levando o nome da cidade
para outros lugares”.
Para Willian Roggles,
proprietário da WR Modelos e organizador do Miss
Pindamonhangaba, Carla é
uma forte candidata a uma
das vagas do Miss São Paulo.
“A cidade está com uma bela
representante”, afirmou.

Renan Teixeira

Renan Teixeira
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2º CADERNO
Tribuna do Norte
Prefeitura reinicia
projeto de educação
ambiental

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo,
realizou, na última semana, um encontro para
apresentação de detalhes deste ano do Pasa –
Projeto A Sociedade do
Amanhã, que faz parte
da Rede Escolas Sustentáveis.
O Pasa é um projeto
de educação ambiental
dirigido a escolas públicas e tem como objetivo a

criação de uma cultura de
sustentabilidade a partir
do fortalecimento de hábitos e comportamentos
sustentáveis na escola, na
família e na comunidade.
O projeto atua em duas
frentes: estímulo à mudança de comportamento
e promoção de atitudes e
práticas sustentáveis entre alunos, professores,
funcionários e membros
da comunidade escolar;
e promoção da melhoria
dos indicadores de sustentabilidade da escola,
como consumo de água e

de energia, minimização
de resíduos sólidos, ambiente escolar e biodiversidade.
O Pasa é uma iniciativa da empresa Novelis e
vem sendo realizado em
parceria com a Secretaria de Educação, Cultura
e Turismo da Prefeitura
de Pindamonhangaba há
cerca de dez anos. Desde
2012, é realizado em parceria com a Rede Escolas
Sustentáveis.
Durante o encontro,
foi apresentado um resumo dos anos anteriores e

Maria Fernanda Munhoz

O encontro de sensibilização e planejamento foi no auditório da Prefeitura
as propostas de trabalho
para 2014, com sua metodologia e perfil, foi falado a respeito do material que compõe o projeto
e que será disponibilizado para as escolas participantes. Também foi feita a definição da agenda
do curso de formação de

educadores e das visitas
de acompanhamento pedagógico nas escolas participantes.
De acordo com informações da Secretaria de
Educação, neste ano 20
escolas municipais participarão do projeto, sendo
que mais dez ainda serão

deﬁnidas para integrar o
Pasa. A secretária de Educação da Prefeitura aﬁrmou que esse é um projeto muito importante, pois
trabalha com a conscientização ambiental dentro
e fora da escola, incluindo
toda a comunidade a partir da criança.

Secretários e proﬁssionais de Saúde
entram na ‘guerra’ contra a dengue
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Secretaria de Saúde e Assistência Social
da Prefeitura de Pindamonhangaba promoveu
duas reuniões para apresentar os dados obtidos
sobre a dengue. A primeira ocorreu na segundafeira (7), no auditório do
Executivo e contou com a
presença de profissionais
das unidades de saúde da
família, Cpic - Centro de
Práticas Integrativas e
Complementares, e outros setores. Na quarta-feira (9), o encontro
foi no auditório da Santa
Casa e foram convidados
os secretários municipais, representantes da
Unimed, Santa Casa, entre outros órgãos.
O objetivo é integrar
todos os setores para
evitar o aumento de casos da doença no município. A secretária de
Saúde e Assistência Social destaca que a união
de todos é essencial para
que o município vença
esta guerra contra a dengue. Ela enfatiza que a
cooperação dos munícipes é primordial e que a
melhor arma de combate é a prevenção, porque
o Aedes aegypti está se
adaptando até a climas
amenos e criou resistência a alguns produtos
químicos, como inseticidas e repelentes.
O mosquito Aedes aegypti tem sido encontrado dentro das residências
e Pindamonhangaba poderá ser a próxima cidade a registrar epidemia
da doença. De acordo
com os trabalhos da Vigilância Epidemiológica da
Prefeitura de Pindamonhangaba, os criadouros
estão dentro das casas e
os mais comuns são vasos de plantas, depois estão os ralos externos.

A ação cidadã começa
dentro da própria casa. A
dengue está em todos os
lugares e Pindca está próxima de cidades que a Secretaria Estadual de Saúde já

decretou epidemia.
Toda pessoa que estiver com os sintomas da
doença: febre alta, forte
dor de cabeça, dor atrás
dos olhos, perda de apeti-

te, náuseas, vômitos, tonturas, cansaço, manchas
vermelhas, moleza, entre
outros, devem procurar
a unidade de saúde mais
próxima de casa.
Marcos Vinício Cuba

Divulgação

A questão do tombamento da Mantiqueira
continua em discussão

Tombamento da Serra da
Mantiqueira é discutido
no Condephaat

Marcos Vinício Cuba

As reuniões
visam integrar
os setores
para evitar
o aumento
de casos de
dengue na
cidade

SAIBA O QUE FAZER PARA MANTER O AEDES AEGYPTI LONGE DE SUA FAMÍLIA
- Coloque areia nos vasos de plantas e faça pequenos furos para que o recipiente
não acumule água (preﬁra não utilizar vasos de plantas)
- Coloque telas e cloro nos ralos externos
- Observe a vasilha de água dos animais de estimação
e lave-as
- Coloque as garrafas com a boca virada para baixo
- Limpe as calhas
- Tampe as caixas d´água
- Caso tenha plantas aquáticas, troque sempre a água
e lave o recipiente

DANIELA GONÇALVES
***
Representantes
dos
municípios
abrangidos
pela Serra da Mantiqueira estiveram reunidos
em seção ordinária do
Condephaat - Conselho
de Defesa do Patrimônio
Histórico Arqueológico,
Artístico e Turístico, e discutiram sobre o pedido
de abertura de estudo de
tombamento da Serra da
Mantiqueira.
A reunião seria voltada ao pedido de abertura
de processo para estudo
do tombamento ou seu
arquivamento,
quando um dos conselheiros
pediu vista do processo
e, com isso, a discussão
foi prorrogada para a seção ordinária do mês de
maio.
A reunião contou com
a participação do prefeito
de Pindamonhangaba e
também do diretor de Licenciamento Ambiental.

Condephaat
O Conselho de Defesa
do Patrimônio Histórico
Arqueológico, Artístico e
Turístico tem a função de
proteger, valorizar e divulgar o patrimônio cultural
no Estado de São Paulo.
Para que esse conjunto
de bens continue fazendo
parte da vida das pessoas,
inclusive adquirindo novos usos e signiﬁcados.
Nessa categoria se encaixam bens móveis, imóveis,
ediﬁcações, monumentos,
bairros, núcleos históricos,
áreas naturais, bens imateriais, dentre outros.
Tombamento
O tombamento é um
ato administrativo realizado pelo poder público,
com o objetivo de preservar para a população bens
de valor histórico, cultural,
arquitetônico, ambiental
e até afetivo. A intenção é
impedir que esses bens venham a ser destruídos ou
descaracterizados.

Comunidade conta com os serviços do Creas
A população de Pindamonhangaba
conta
com os serviços prestados por proﬁssionais no
Cras - Centro de Referência em Assistência Social
e dos Creas - Centro de
Referência Especializado de Assistência Social.

O atendimento do Creas é
realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas
e das 13 às 17 horas. Está
instalado na rua Cônego
José Luís Pereira Ribeiro,
bairro São Benedito.
A Proteção Social Especial demanda atenção

e intervenções qualiﬁcadas. De acordo com
a nova classiﬁcação da
Política Nacional de Assistência Social, as ações
são divididas em média e
alta complexidade. O público-alvo são crianças,
adolescentes, jovens e

idosos que se encontram
em situação de violação
de direitos, decorrentes
de abandono, privação,
perda de vínculos, exploração sexual ou violência.
Na área da Proteção
Social Especial também
são incluídos os serviços

de atendimento à população em situação de rua
e serviços de acolhimento e atenção integral. Estas ações são destinadas
a criar laços de pertencimento familiar e comunitários para a reinserção
social.
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Parque aquático é uma das atrações da AA Ferroviária

Ferroviária
comemora 84 anos
Fundada em 12/4/1930
por ferroviários (EF Campos do Jordão e Central
do Brasil), a Ferroviária
sobreviveu ao tempo, cresceu e hoje é um dos maiores clubes do Vale do Paraíba. nascida em torno do
time de futebol, disputou
até o profissional e possui grande número de
títulos conquistados ao

longo de sua existência.
Tem estádio de futebol, sede social, ginásio
de esportes, conjunto de
piscinas, academia, campo
de futebol society, quadra
de vôlei de areia e oferece
23 atividades esportivas e
eventos sociais aos mais
de 7.000 associados entre
titulares (2.500) e dependentes.

o atual presidente é
José Celso Púpio, tendo como vice-presidente Marcos antonio dos
Santos. o presidente do
Conselho deliberativo é
José Francisco Monetiro.
Telefone (12) 2126-4444.
Site www.aaferroviaria.
com.br e Facebook https://www.facebook.
com/aaferroviaria.

11 de abRiL de 2014
João Paulo ouverney

Pesqueiro do Noé
oferece mais de 20
espécies de peixes
Maria FErnanda Munhoz
***
durante a Quaresma e
a Semana Santa, que antecedem à Páscoa, grande número de pessoas se
abstêm da carne vermelha
e uma das opções para o
cardápio é o peixe. Com
isso, os pesqueiros se tornam uma alternativa tanto de lazer quanto para
alimentação, para pessoas
de todas as idades.
Pensando nisso, os
pesqueiros de Pindamonhangaba estão estruturados para receber o público, que tende a aumentar
nessa época do ano.
um dos pesqueiros da
cidade é o Pesqueiro do
Noé, que fica na Estrada

Municipal anhanguera,
1.600 (próximo à Pedreira). aberto todos os dias,
a partir das 8 horas até o
último cliente, o pesqueiro conta também com
restaurante que serve comida por quilo, self-service e variados tipos de
porções.
Conta com seis lagos para pesca esportiva e pesque-pague com
mais de 20 espécies de
peixes, como pintado,
pacu e tambaqui, entre
outros. oferece infraestrutura completa, com
vários banheiros, área
infantil e com uma tirolesa com 180 metros de
extensão, além de vários
quiosques que podem

ser aproveitados com a
família e amigos.
há também a pesca noturna, que é feita através
de agendamento.
Para entrar em contato com o Pesqueiro do
noé, os telefones são (12)
9 9782-8745 e 3643-7022,
com Evandro e Erika, e
também (12) 9 9770-0078,
com João. o e-mail é o
pesqueironoe@live.com,
site www.pesqueironoe.
com.br e Facebook Pesqueiro do noé.
o departamento de
Turismo da Prefeitura
apoia e incentiva todos
os locais turísticos da cidade. Para mais informações, os telefones são (12)
3643-1761 e 3643-1424.
divulgação

ETR ÓLEOS S/A
CNPJ: 07.830.977/0001-85
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Cumprindo dispositivo legal, apresentamos as demonstrações referentes ao período de janeiro a dezembro de 2013. A Diretoria.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2013 e 31/12/2012 (Em Reais)
31/12/2013
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2012
ATIVO
5.714.461,87 6.469.655,55 PASSIVO
5.714.461,87 6.469.655,55
CIRCULANTE
778.919,32 1.126.675,50 CIRCULANTE
11.025,01
59.250,07
Disponível
73.843,11
340.045,81 Fornecedores
10.063,01
20.288,94
Clientes
83.011,83
68.768,26 Obrigações Fiscais/Sociais
962,00
23.751,13
Impostos a Recuperar/Desp.Antec./Adiant.
622.064,38
634.070,80 Outras Obrigações
0,00
15.210,00
Estoques
0,00
83.790,63 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
8.752.316,51 6.708.673,72
PERMANENTE
4.935.542,55 5.342.980,05 Exigível a Longo Prazo
8.752.316,51 6.708.673,72
IMOBILIZADO
4.935.542,55 5.342.980,05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(3.048.879,65) (298.268,24)
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2013 (Em Reais)

Demonstração do Resultado do Exercício - (Em Reais)
31/12/2013
31/12/2012
Receita Operacional Bruta
40.310,00
178.900,35
Vendas de Produtos
39.908,50
161.403,20
Vendas de Serviços
401,50
17.497,15
Deduções da Receita Bruta
(3.728,67)
(44.944,19)
Devoluções de Vendas
0,00
0,00
ICMS sobre Vendas
0,00
(28.395,58)
ISS
0,00
0,00
COFINS sobre Vendas
(3.063,56)
(13.596,60)
PIS sobre Vendas
(665,11)
(2.952,01)
Receita Operacional Líquida
36.581,33
133.956,16
Receita Líquida
36.581,33
133.956,16
Custo das Vendas
(44.698,00) (255.165,34)
Custo dos Produtos Vendidos (CPV)
(44.698,00) (255.165,34)
Resultado Operacional Bruto
(8.116,67) (121.209,18)
Despesas/Receitas Operacionais
(2.477.291,74) (2.332.466,34)
Despesas com Fabricação
(68.250,04) (136.604,69)
Despesas Administrativas
(181.344,03) (240.904,19)
Despesas Tributárias
0,00
0,00
Despesas Gerais
(19.420,37) (450.430,90)
Despesas Financeiras
(2.840.932,50) (3.993.749,69)
Receitas Financeiras
632.655,20 2.489.223,13
Resultado Operacional
(2.485.408,41) (2.453.675,52)
Outras Desp./Rec. não Operacionais
(265.203,00)
642.449,88
Resultado Antes CSLL/IRPJ
(2.750.611,41) (1.811.225,64)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (2.750.611,41) (1.811.225,64)

31/12/2013
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2012
Fluxo de Caixa das Atividades Operac.
Caixa Gerado pelas atividades operac. (1.532.093,94) (132.184,66)
Prejuízo do Período
(2.750.611,41) (1.811.225,64) Fluxo de Caixa das Atividades de Invest.
(Aum.) redução nos ativos operacionais:
Aquisição de Imobilizado
0
0
Contas a Receber
83.011,83
68.768,26 Caixa Aplicado nas atividades de invest.
Adiantamentos
73.720,44
72.154,71 Fluxo de Caixa das Atividades de Financ.
Impostos a Recuperar
547.883,43
554.846,60 Financiamentos
0
0
Despesas Antecipadas
463,51
7.069,49 Ingresso de Capital
Estoque
0,00
83.790,63 Caixa Aplicado nas atividades de financ.
0
0
Depreciação/Amortização do Período
502.413,25
833.161,22 Aum. (Red.) de Cx. e Equivalentes de Cx.
(1.532.093,94) (132.184,66)
Aum. (redução) nos passivos operacionais:
Caixa e Equivalentes de Caixa:
Fornecedores
10.063,01
20.288,94 Saldo Inicial
1.390.448,48 1.522.633,14
Obrigações Tributárias
Saldo Final
(141.645,46) 1.390.448,48
Salários e Encargos Sociais
0,00
22.106,60
(1.532.093,94) (132.184,66)
Outras Contas a Pagar
962,00
16.854,53
Notas Explicativas referente ao período de janeiro à dezembro de 2013: 1: Contexto Operacional: A Companhia tem sede em Pindamonhangaba no Estado de São Paulo. 2: Principais Práticas Contábeis: As
demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na legislação societária. (a) Apuração de Resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência. (b)
Estoque: Foram apurados de acordo com a legislação vigente. (c) Permanente: As depreciações e amortizações foram efetuadas de acordo com o estabelecido pela Receita Federal (d) Passivo Circulante: Demonstrados por
valores conhecidos.
Vania Ferreira - Liquidante

Jandira Matos da Silva - CRC 1SP201825/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:

ETR ÓLEO ---- 3 col 11 cm

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 22/04/2014 às 16:00 horas
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
8º SILVIO FERNANDES DE MATOS
RUA DOS JASMINS, 70 – JARDIM MOTORAMA
SÃO JOS´[E DOS CAMPOS – SP
CEP 12224-220
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro
César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de
quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 22/04/2014 às 14:30 horas
RECEPCIONISTA
9º CAMILA DA COSTA
RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 15 – BOA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-260
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 065/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 65/14, que cuida de “Aquisição de materiais elétricos-manutenções
diversas no distrito de Moreira César”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): 7R COMERCIAL LTDA. ME (19, 21, 22,
25 e 27); D. L. ISHIZUCKA ME (01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 39, 45, 47 e 51); INFRA-CAMP COMERCIO DE TUBOS CONEXÕES E VÁLVULAS LTDA.
EPP (38, 40, 41, 42, 53, 54, 55 e 56); SANTOS GOUVEA COMERCIAL LTDA. EPP (03, 06, 14, 35, 36, 37,
43, 44, 46, 48, 49 e 50). Itens imprósperos: 31, 52.
Pindamonhangaba, 07 de abril de 2014.
PREGÃO Nº. 066/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 66/14, que cuida de “Aquisição de material de serralheria e para solda
aplicação – obras e manutenções diversas no distrito de Moreira César”, a Autoridade Superior homologa
a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): 7R
COMERCIAL LTDA. ME (01 e 22); SANTOS GOUVEA COMERCIAL LTDA. EPP (02 e 21). Itens imprósperos:
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.
Pindamonhangaba, 07 de abril de 2014.
PREGÃO Nº. 067/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 67/14, que cuida de “Aquisição de tampão e grelha de ferro fundido
nodular para ser utilizado em galerias de águas pluviais no distrito de Moreira César”, a Autoridade Superior
homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/
lotes): HIDROIDON COMÉRCIO LTDA. ME (01); RAUL RABELLO NETO EPP (02).
Pindamonhangaba, 07 de abril de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento
de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, 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
específico, conforme exigido no edital do
concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme
exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho
de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e
dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de
0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos
de 6 a 14 anos).
Dia 22/04/2014 às 10 horas
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
11º MARCELA DOS REIS RIBEIRO
RUA TIRADENTES, 291 – ALTO DO
CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-160
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

O local possui toda a infraestrutura para receber grupos
Extrato de Convênio nº 37/2014
Processo administrativo n.º 3357/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / Lar São Judas Tadeu
Objeto: verba municipal
Valor R$ 76.960,80
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 02/04/2014
Extrato de Convênio nº 38/2014
Processo Administrativo: 3359/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social – Lar São Judas Tadeu
Objeto: recurso estadual
Valor: R$ 29.787,62
Prazo: 31/12/2015.
Data de Assinatura: 02/04/2014
Extrato de Convênio nº 39 /2014
Processo Administrativo: 5636/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
e Assistência Social / APAE – Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Pindamonhangaba
Objeto: Recurso estadual
Valor: R$ 6890,00
Prazo: 31/03/2015
Data de Assinatura: 02/04/2014
Extrato de Convênio nº 40/2014
Processo Administrativo 3368/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
e Assistência Social / IA3 – Instituto de
Acolhimento e Apoio ao Adolescente
Objeto: verba estadual
Valor: R$ 40.000,00
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 04/04/2014
Extrato de Convênio nº 41/2014
Processo Administrativo: 3367/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
e Assistência Social / IA3 – Instituto de
Acolhimento e Apoio ao Adolescente
Objeto: recurso municipal
Valor: R$ 42.000,00
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 04/04/2014
Extrato de convênio
Convenentes: Prefeitura Municipal
Pindamonhangaba – TRT 15ª. Região
Prazo: 3 anos.
Objeto: Cessão de Servidores
Data de Assinatura: 19/02/2014

de

Extrato de Convênio
Convênio 17/2014 - EMTU
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Empresa Metropolitana
de Transporte Urbano de São Paulo S.A. –
EMTU/SP
Objeto: cooperação técnica e apoio reciproco
para o desenvolvimento e a execução
conjunta de ações necessárias para a
implementação da utilização das credenciais
expedidas pela EMTU, para que se propicie
as pessoas com deficiência, usuárias do
transporte público metropolitano, a integração
e acesso aos meios de transportes, dando
oportunidade a este público de obter
liberdade o acesso ao sistema metropolitano
ou municipal oferecidos no município
Prazo: 1 ano.
Data de Assinatura: 08/03/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, 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 específico, conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 22/04/2014 às 10 horas
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
11º MARCELA DOS REIS RIBEIRO
RUA TIRADENTES, 291 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-160
EDSON MACEDO DE GOUVÊA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - 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 22/04/2014 às 14:00 horas
AJUDANTE
13º THIAGO DE MOURA TEODORO
RUA CIDADE MONTEIRO LOBATO, 141 – TERRA DOS IPÊS II
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-110
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

Estado de São Paulo
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2014

PREGÃO REGISTRO DE

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 074/2014 de “Aquisição de massa asfáltica (CBUQ)
faixas III e IV do DER com fornecimento e transporte para entrega dentro do município de
Pindamonhangaba – SP em diversos locais”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 28/03/2014:
ATA nº 074/2014
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

Empresa:

ANDRADE BRITTA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA ARUSP LTDA
MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

DESCRIÇÃO

01

TO

Massa asfáltica (CBUQ) – faixa III DER

Andrade Britta

163,35

15.000

02

TO

Massa asfáltica (CBUQ) – faixa IV DER

Andrade Britta

166,32

15.000

PREÇOS Nº 261/2013
A Prefeitura comunica o primeiro aditamento
para rerratificação de ata de registro de
preços n° 008/2014, firmada entre o município
de Pindamonhangaba e a empresa José
Barbosa Moreira Filho – ME estabelecendo
as seguintes condições:
01 – Onde consta “Aos três dias do mês de
janeiro do ano de dois mil e quatro” deverá
ler-se “Aos três dias do mês de janeiro de dois
mil e quatorze”.
02 – As demais cláusulas e condições
constantes na Ata de Registro de Preços n°
008/2014, lavrada em 03 de janeiro de 2014,
permanecem inalterados, com exceção das
acima mencionadas.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2014.

Tribuna do Norte

PINDAMONHANGABA
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11 DE ABRIL DE 2014

ENTRETENIMENTO
Capitão América 2 - O Soldado
Invernal faz alusão aos “Vingadores”
Na sequência (novamente escrita por Christopher Markus e Stephen
McFeely), Steve Rogers
(Chris Evans) continua
sua colaboração com Nick
Fury (Samuel L. Jackson)
e a S.H.I.E.L.D. e luta para
aceitar seu papel no mundo moderno, tentando se
acostumar com o fato de
que foi descongelado e
acordou décadas depois
de seu tempo. Enquanto
isso, uma nova ameaça
surge direto de seu passado: o super herói terá que
enfrentar um poderoso
inimigo chamado Soldado Invernal. A história se
passa dois anos após os
acontecimentos em Nova

Show de Arnaldo Antunes
será no dia 27
Cantor e compositor se apresenta gratuitamente em Pinda, no Largo do Quartel
Rafael Cañas

PROGRAMAÇÃO
CINEMA DE PINDA

S.O.S. MULHERES AO MAR 2D (IDIOMA ORIGINAL)
Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2013, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: CRIS D’AMATO, Duração:
01:34:00h
De Sexta a Quarta-feira às 21h30
CAPITÃO AMÉRICA 2: O SOLDADO INVERNAL 3D
(DUB)
Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2013, Idioma:

INGLES, Diretor: JOE E ANTHONY RUSSO, Duração:
02:15:00h
De Sexta a Quarta-feira às 13:30h - 16:15h - 19:00h
CAPITÃO AMÉRICA 2: O SOLDADO INVERNAL 3D
(LEG)
De Sexta a Quarta-feira às 21h45
CAPITÃO AMÉRICA 2: O SOLDADO INVERNAL 2D
(DUB)
De Sexta a Quarta-feira às 16:35h - 22:00h
RIO 2 3D (DUB)
Ano de Produção: 2013, Idioma: INGLÊS, Diretor: CARLOS SALDANHA, Duração: 01:42:00h

York, durante o fime ‘Os
Vingadores’
O elenco de Capitão
América 2 - O Soldado Invernal inclui ainda
Scarlett Johansson (Viúva Negra), Sebastian Stan
(Bucky Barnes/Soldado
Invernal), Anthony Mackie (Falcão), Cobie Smulders (Maria Hill), Frank
Grillo (Ossos Cruzados),
Georges St-Pierre (Batroc,
o Saltador), Hayley Atwell
(Peggy Carter), Toby Jones (Arnim Zola), Emily
VanCamp (Agente 13) e
Maximiliano Hernández
(Agente Jasper Sitwell).
Robert Redford viverá
Alexander Pierce, o líder
da S.H.I.E.L.D.

De Sexta a Quarta-feira às 14h05
RIO 2 2D (DUB)
De Sexta a Quarta-feira às 14:30h - 16:50h - 19:15h
NOÉ 2D (DUB)
Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2013, Idioma:
INGLÊS, Diretor: DARREN ARONOFSKY, Duração:
02:18:00h
De Sexta a Quarta-feira às 13:50h - 19:20h
NOÉ 3D (DUB)
De Sexta a Quarta-feira às 16:25h - 19:10h
NOÉ 3D (LEG)
De Sexta a Quarta-feira às 21:55h

Espetáculo mostra “Vizinhos” no Largo do Quartel
Asa Campos

Artista apresentará sucessos de sua carreira
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
O cantor e compositor
Arnaldo Antunes realiza
show gratuito em Pindamonhangaba, no dia 27 de
abril, às 20 horas, no Largo do Quartel. O artista
está trazendo para a cidade o show “Dois Violões”,
ao lado dos músicos Chico
Salem (violões e guitarra portuguesa) e Betão
Aguiar (violão e guitarra).
Em 70 minutos de
show, o repertório passeia por músicas de sua
carreira, como “Não Vou
Me Adaptar”, “O Pulso”,
“Alegira” e “Essa Mulher”, mas Arnaldo também apresenta canções
escritas em parceria com

Paulo Miklos (“Fim do
Dia”), Marisa Monte e
Carlinhos Brown (“Consumado”) e Liminha
(“Invejoso”), entre outros artistas.
O show conta também
com uma versão da música “Judiaria”, de Lupicínio Rodrigues.
O evento está sendo
trazido à cidade pela parceria entre a Prefeitura
de
Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria de
Educação, Cultura e Turismo e Departamento de
Cultura, e o Governo do
Estado, por meio do Circuito Cultural Paulista.
O evento é aberto
para pessoas de todas as
idades.

A peça mostra o cotidiano de um homem e uma mulher que querem escapar da mesmice
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Pindamonhangaba apresenta, nesta sexta-feira (11),
o espetáculo de rua “Vizinhos”, às 19 horas, no Largo
do Quartel. Sob a ótica circense, a peça fará sua estreia
em Pinda, mostrando o cotidiano de um homem e uma

Sesc apresenta contação de história
Divulgação

O Sesc Taubaté apresenta nos dias 12 e 13 de
abril, às 16h30, a contação de história Travessia Narrativa, com Kiara
Terra, no espaço da Exposição ‘Eu Vi uma História: arte e narrativa popular no Acervo Sesc de
Arte Brasileira’.
O evento, gratuito,
acontece no dia 21 de
abril, às 11h30 e às 15 horas. A atividade faz parcom te do programa Lendo
Kiara o Mundo, que promove
Terra mediações de leitura,

contações de história,
oficinas artísticas e cinema. Os eventos visam
ampliar as possibilidades
de acesso à literatura e
narrativas infanto-juvenil, ajudando no desenvolvimento infantil e na
formação de leitores e
estimulando a integração
entre pais e filhos.
O Sesc Taubaté fica na
avenida Milton de Alvarenga Peixoto, 1.264, Esplanada Santa Terezinha.
Informações pelo telefone (12) 3634-4000.

mulher. A entrada é gratuita.
“Vizinhos” é um espetáculo de rua em que os
objetos se transformam e
assumem novos usos, flertando com o surrealismo.
Assim, um sofá engole o
homem que lê e é também
um trampolim para que
ele salte e se solte no ar. O

varal de roupa passa a ser
o arame no qual a mulher
equilibra-se passo a passo:
o dia a dia por um fio.
Esse será o primeiro projeto do “Artinerant´s”, que
tem como objetivo divulgar
a Arte em Movimento. O
espetáculo tem o apoio do
Governo do Estado de São

Paulo, da Secretaria de Estado da Cultura e do ProAC
- Programa de Ação Cultural de 2013, e vem para
a cidade graças à parceria
com a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação,
Cultura e Turismo e Departamento de Cultura.

O Show de Truman pode virar seriado

O novo braço da TV Paramount idealizou um novo
projeto. O estúdio pretende
produzir séries para emissoras abertas, fechadas e
até provedores online. Para
desenvolver tal trabalho, a
Paramount contratou mais
pessoas para seu recente
departamento de TV.
Dentre os títulos que
são idealizados pela emissora se destacam uma
adaptação de “O Show de
Truman”, outra de “O Exterminador do Futuro”,
além de uma adaptação do
romance” The Alienist”,

de Caleb Carr, e uma minissérie baseada na biografia de Charles Lindbergh de A. Scott Berg.
Criado no final do ano
passado, o departamento
tem Amy Powell como administradora e Jason Fisher
como gerente de produção.
Fisher já trabalhou na AMC
e supervisionou projetos
como The Walking Dead e
Breaking Bad.
Não foram divulgadas
mais informações sobre o
projeto, se eles realmente
seguirão em frente e se terão seus pilotos produzidos.
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Cena do filme
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esportes
Tribuna do Norte
Moreira César fará
terceiro jogo pela Copa
Vanguarda de Futsal
o Distrito de Moreira César também conta com representantes
na Copa Vanguarda de
futsal. A equipe jogou
na noite de quinta-feira
(10), contra Pindamonhangaba, no ginásio
Juca Moreira (até o fechamento desta edição,
a partida não havia terminado). Ela entra em
quadra novamente no
dia 24 de abril, contra
redenção, em Cruzeiro,
às 20h15. No primeiro
jogo, Moreira César enfrentou Cunha e perdeu
por 5 a 4, ao contrário
do que foi publicado na
edição anterior.
O técnico Jorjão afirma

Marcos Vinício Cuba

Time do
distrito
precisa
vencer
Redenção
da Serra
que armou o time para
fazer bons jogos e espera
representar o distrito com
muita garra. A equipe

está treinando três vezes por semana e é formada por Mica, bruno,
Celsinho, Chupa-Cabra,

handebol masculino
vence pela Paulistana
MarCos ViníCio Cuba
***
a equipe de handebol
masculino de Pindamonhangaba, categoria cadete, venceu o primeiro
jogo válido pela Liga Paulistana no dia 6 de abril. A
partida foi em Guarujá. O
time pindense venceu os
donos da casa pelo placar
de 26 a 11.
O próximo jogo será no
dia 26 de abril, em Taubaté, contra o Clube Japhy,
às 12h15, o local ainda não
está definido. A torcida
poderá acompanhar a terceira partida do campeonato no ginásio rita Eny
Cândido, no araretama,
dia 18 de maio, às 11 horas, contra o Itapevi.

a equipe de Pinda é
formada por: alexandre
Luciano, alexandre ramalho, bruno, Carlos
Eduardo, Daniel, Diogo,
Felipe, Gabriel, Geovane, Guilherme, bernardo, Luis Gustavo,
Marcos, Paulo, robert,
Victor Hugo, Vinício e
Vinícius.
os atletas treinam e
fazem musculação. As segundas, quartas e sextasfeiras os treinos são no ginásio do Centro Esportivo
José Ely Miranda, “Zito”;
às terças e quintas-feiras,
no ginásio do alto Tabau. As aulas de musculação são realizadas no
Centro de Treinamento
Luís Caloi.

Cidade conquista
3º lugar geral no judô

Diego, Marcondes, Daniel, barra Mansa, Ponei, Felipe, Wellington,
Mateus e Índio.

Divulgação

Ciclista vence prova de MTB
MarCos ViníCio Cuba
***
Jauro Pereira Gomes
Ferreira sagrou-se campeão geral da 1ª Etapa
ultra MTb, realizada no
bairro ribeirão Grande no
último final de semana. A
competição contou com a
participação de competidores do Vale do Paraíba e
grande São Paulo. A próxima etapa será realizada
em agosto, na região da
Serra da Bocaina.
Ferreira destaca que
muitas pessoas estão praticando esta modalidade
no município e agradece aos amigos e família.
“Com meus amigos aprendi a saltar, observo como

Divulgação

Competição foi bastante difícil para os atletas
eles descem em rampas,
é tudo muito gratificante
e o esporte é prazeroso.
Também agradeço à associação sabesp Pinda,

associação atlética Ferroviária, sport Elite e à bicicletaria Fonseca”.
o atleta conta que treina entre duas e cinco ho-

ras por dia nas estradas
e também faz a subida
na rua Floriano Peixoto,
uma vez por semana.
“Fiz uma prova inteligente, a bike aguentou
mais uma corrida com
descidas duras e com
bastante
regularidade, foi onde consegui
meu melhor resultado desde que entrei no
MTB. Cheguei inteiro
no final, estando motivado pelo desempenho pessoal. Agora vou
continuar
treinando
e aprendendo sempre
com meus amigos do
pedal. Obrigado a todos
que de alguma forma me
ajudam”, finaliza Jauro.

Atletas destacam-se em provas
MarCos ViníCio Cuba
***
os atletas de Pindamonhangaba
destacaram-se na Etapa
Juventude da Liga
Coneleste, no dia 5 de
abril. A competição foi
realizada no Centro
Esportivo João Carlos
de oliveira, “João do
Pulo”, com a participação de representantes
de Taubaté, Campos
do Jordão, redenção,
Jacareí e Tremembé.
a etapa serviu de preparação para os Joguinhos da Juventude.
isabela silva de assis garantiu o 1º lugar
nos 800 metros; Jonathas belo reis subiu no
lugar mais alto do pódio no lançamento de
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MarCos ViníCio Cuba
***
Os judocas das categorias de base da secretaria
da Juventude, Esporte
e Lazer da Prefeitura de
Pindamonhangaba participaram do tradicional
torneio Jarbas Dias Ferreira, na cidade de são
José dos Campos, no dia 6
de abril. O evento contou
com a presença de aproximadamente 600 competidores de várias cidades do
Vale do Paraíba, Litoral
norte e serra da Mantiqueira.
Pindamonhangaba
foi representada por 30
atletas, que competiram
nas classes sub 13, sub
15, Sub 18 e Sub 21. Deste número, 23 subiram ao
pódio. Destacaram-se os

campeões: Tanais borges,
schariel amorim, bianca
Ferreira, Mateus Marcondes, Pablo senna, Fabricio
Evangelista e Luís antônio Nunes. Das 16 entidades participantes, Pinda
conquistou o 3º lugar geral, ficando entre ADPM
– são José dos Campos
(1º lugar); secretaria de
Esportes de são José dos
Campos (2º lugar); academia Calasans Camargo
(4º lugar) e associação Hirakawa de Judô (5º lugar).
A próxima competição
das categorias de base do
judô da Secretaria de Esportes de Pindamonhangaba será o Campeonato
regional das Classes sub
18 e sub 21, a ser realizado em santa branca neste
domingo (13).

Pinda joga contra
Sertãozinho
neste sábado
Antônio Antunes venceu
os 110 metros com barreiras

dardo e, no salto em altura, ana Flávia Ferreira de Mattos foi a campeã nos 5.000 metros.
o atleta antonio
antunes conquistou o
primeiro lugar nos 110
metros sobre barreiras

e terceiro nos 400 metros sobre barreiras;
Julia andrade Garcia
classificou-se em segundo lugar nos 5.000
metros; Danielle salvador ribeiro ficou em
segundo lugar nos 100

metros; outro segundo lugar foi conquistado
no lançamento
de dardo, com Marcos
Dubsky; o atleta José
ricieri obteve o terceiro lugar no lançamento
do martelo.

MarCos ViníCio Cuba
***
o time de futsal masculino de Pindamonhangaba vai encarar sertãozinho neste sábado pelo
Campeonato
Paulista,
Série A2. A partida será
no ginásio rita Eny Cândido, “ritoca”, no araretama, às 19 horas.
Os jogadores estão
em rítmo de competições e também disputam
a Copa Vanguarda. Para
encarar os desafios, trei-

nam no ginásio alto Tabaú no período da noite.
os atletas são orientados
por Lucas Costa e adilson Caju.
Esta é a primeira vez
que
Pindamonhangaba participa da categoria principal da série a2
da Federação Paulista. O
time é formado pelos jogadores: Dida, Lucas, Edinho, allan, Thiago, Diego,
Luís Henrique, João Maurício, Glayssom, Flávio,
Nilo e Silvinho.

