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PINDAMONHANGABA 29 DE MAIO DE 2014QUINTA-FEIRA

Os moradores de Pin-
damonhangaba estão se 
movimentando para con-
seguir uma oportunidade 
no mercado de trabalho. 
Para tanto, estão demons-
trando interesse em cursos 
a distância, presenciais e 
ensino técnico. A Fatec de 
Pinda tem o curso a distân-
cia como o mais concorri-
do, enquanto que a Etec 
– Escola Técnica Estadual 
– conta com mais de 1.300 
candidatos disputando às 
600 vagas oferecidas.

O I Festival de Música da Juventude 
começa nesta sexta-feira (30), no Bosque 
da Princesa. Mais de 60 inscrições foram 
realizadas e todos terão a oportunidade de 
se apresentar. Nesta quinta-feira (29), os 

candidatos da categoria Composição farão 
seu ensaio, a partir das 18 horas. A grande 
fi nal será no domingo (1º/6), com a divul-
gação do resultado e show com “A Tropa”. 
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Com três Copas do Mundo defendendo o Bra-
sil e muitos outros títulos no currículo, José Ely 
Miranda “Zito” é o entrevistado desta edição. Em 
uma conversa exclusiva para a Tribuna do Nor-

te, o ‘gerente’, como é conhecido no Santos FC, 
contou um pouco sobre sua infância e trajetória 
no alvinegro praiano e revelou sua aposta para 
o título da Copa do Mundo 2014.

Pindenses procuram capacitação 
para o mercado de trabalho

ANHANGUERA 
REALIZA 
VESTIBULAR 
NO DOMINGO

TALIS E 
WELINTON 
NO 
ARENA 101

Gerdau reúne 
mais de 12 mil 
voluntários

Um número recorde de vo-
luntários da Gerdau está par-
ticipando de uma gincana so-
cial em 13 países. No Brasil, 
são 12,3 mil voluntários e em 
Pinda, 1.042. As ações come-
çam nesta semana, nas esco-
las municipais, benefi ciando 
13 mil pessoas. 

Jardim 
Regina terá 
“Tarde 
na Rua”

Neste sábado (31), o bair-
ro Jardim Regina receberá o 
“Tarde na Rua”, com ações de 
esporte, lazer e cultura. Toda 
a população está convidada a 
participar. 

FESTA JUNINA 
DO SOS 
COMEÇA HOJE
A tradicional festa ju-

nina do SOS – Serviço de 
Obras Sociais – começa 
nesta quinta-feira (29), 
no Sindicato Rural, com 
diversas atrações.

o “gerente” do futebol

Festival de Música da Juventude 
tem mais de 60 apresentações

PÁGINA 2

ZITO,

Divulgação

Na Fatec, curso a distância é o mais concorrido. Jovens estão preocupados com formação

Banda “A Tropa” fará show de encerramento do festival, que será realizado no Bosque 

CONFIRA 
PROGRAMAÇÃO 
DE JOGOS DO 
CINQUENTÃO E 
DA SEGUNDONA 
PARA O FINAL 
DE SEMANA

FUTEBOL
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TRIBUNA NA NET

Tribuna do Norte EXPEdiENtEFundação dr. João romeiro

ViVa mais feliz, deixe uma troVa falar por Você

t r o v a
alando deF www.falandodetrova.com.br

(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008)

Divulgação

O recuo da economia informal no 
Brasil em 2013 em relação a 2012 
não pode ser compreendido como 

um fator negativo. Aliás, é uma ótima pos-
sibilidade para analisar as cadeias econô-
micas do país e verificar as causas e conse-
quências do recuo.

Em 2012, a economia informal movimen-
tou aproximadamente R$ 782 bilhões - o 
equivalente a 16,8% do PIB - Produto Inter-
no Bruto. Já em 2013, o indicador recuou 
para a 16,2% do PIB.

Para chegar ao índice, a FGV - Fundação 
Getúlio Vargas e o ETCP - Instituto Brasi-
leiro de Ética Concorrencial - verificaram a 
participação nas atividades ilícitas na eco-
nomia, como sonegação de impostos, pira-
taria e trabalho informal.

No documento, a FGV e o Etco atribuem 
à desoneração de tributos da folha de paga-
mento à medida tomada pelo Governo Fe-
deral – que tornou permanente. O ato be-
neficiou as empresas que têm empregados 
com carteira assinada e funciona como um 
incentivo à formalização.

Para especialistas da Fundação Getúlio 
Vargas, o crédito bancário, as notas fiscais 
eletrônicas, a educação e a formalização 
crescente do mercado de trabalho também 
tiveram participação fundamental na queda 
da economia informal.

O simples julgamento da dificuldade de 
manter a economia informal é passível de 
erro e bastante incoerente. Os dados devem 
ser melhor estudados antes de qualquer jul-
gamento prévio. Até porque se há recuo na 
informalidade, há o crescimento da econo-
mia formal.

Assim, é um ótimo momento para refle-
xão dos rumos da economia do Brasil.

Formalização
Economia informal 
recuar não é ruim

Talis e Welinton se apresentam em Pinda
A dupla Talis e Welinton reali-

za show no próximo sábado (31), 
em Pinda, na casa de Shows Arena 
101. O evento começa às 23 horas, 
e as mulheres entram de graça até 
a 1 hora. A casa de shows fica situ-
ada na Estrada Municipal Antonio 
Marson, 4.900, Dutra KM 101. 

Mais informações acesse o site 
www.arena101.com.br/ ou em con-
tato com o telefone (12) 3424-7673.

Reunião 
da UbT na 
‘alfredo Pujol’

O presidente da UBT - 
União-Brasileira de Trovado-
res /seção de Pindamonhan-
gaba,  José Valdez de Castro 
Moura, convida os trovadores 
e professores que trabalham a 
trova nas escolas para a reu-
nião que se realizará nesta 
quinta-feira (29), às 20 horas, 
na escola Dr. Alfredo Pujol. 
José Valdez agradece à dire-
ção daquele estabelecimento 
de ensino da rede estadual 
pela cessão do local para a 
reunião. O encontro será de 
grande importância para a di-
vulgação da modalidade poé-
tica trova no município.     

Conexão de 
Pagode no 
Pinda bar 
acontece na sexta-feira (30), 
a Conexão de Pagode no 
Pindabar. o evento vai contar 
com as apresentações dos 
grupos bom Talento, nota 
Samba e na Pegada. o bar 
abrirá a partir das 22 horas e 
as mulheres entram de graça 
até a meia-noite.

O PindaBar fica situado na rua 
São João bosco, 172, bairro alto 
do Tabaú.  mais informações pelo 
telefone (12) 9-9102-2506.

Delegado Bittencourt critica 
nova lei da aposentadoria

Em entrevista à Folha de São 
Paulo, o delegado Godofredo Bit-
tencourt criticou a lei Federal so-
bre o regime de aposentadorias 
dos policiais. A lei que reduz de 
70 para 65 anos a idade para os 
policiais se aposentarem compul-
soriamente, obriga cerca de cem 
delegados a pararem de traba-
lhar. Bittencourt disse que é uma 
situação difícil ser delegado por 
40 anos e parar de trabalhar de 
uma hora para outra. Segundo 
ele, quem tem 65 anos ainda tem 
muito a fazer.

ssp.sp.gov.br

Festa junina 
do SoS
o SoS – Serviço de obras Sociais 
realiza   festa junina de hoje quin-
ta-feira (29) a domingo (1º/6) e 
de  5 a 8 de junho. o evento será 
no Sindicato Rural, a partir das 
19 horas. haverá comidas típicas, 
concurso de dança de quadrilhas, 
diversão e muitas atrações.

Programação de shows 
dia 29 – banda gold
dia 30 – banda Rota nacional
dia 31 – Frente de Varanda
dia 1º/6 – Luiz e Priscila, (banda 
Faroeste) e banda Rota nacional
dia 5 – nova dimensão
dia 6 - banda Rota nacional
dia 7 – banda bellator
dia 8 – Frente de Varanda

EDMAR JAPIASSÚ MAIA - Rio de Janeiro / RJ - tornou-
se “Magnífico Trovador” em trovas lírico/filosóficas em 
1993, com esta sequência:

1991 – ESPAÇO
Coração... cerca o pedaço
para que o amor não se perca,
que hei de cuidar desse espaço
antes que a dor ponha cerca!

1992 – EMOÇÃO
É num leito outrora farto
de emoções e descobertas,
que no vazio do quarto
pranteio as horas desertas...

1993 – RETRATO
beijo-te a foto... e na espreita
deste amor que eu idolatro,
minha saudade se ajeita
no retrato três por quatro!
    
 Antes, já houvera se tornado “Magnifico Trovador” em humo-

rismo no ano de 1988, com as deliciosas trovas abaixo:

1986 – TEMA LIVRE
Se o teu beijo que inebria
deixasse os lábios doendo,
o bairro não dormiria
com tanta gente gemendo!
1986 – TEMA LIVRE
olhando a sogra de pé,
com o rosto sujo de tinta,
viu que o “diabo” ainda é
mais feio quando se pinta!...
1986 – TEMA LIVRE
ao responder a uma enquete,
o esportista beberrão
diz que prefere o basquete,
por causa do garrafão!...

TaLEnTo E ComPETÊnCia 
a SERViÇo da TRoVa

Nossa homenagem especial a essa figura incrível da 
Trova brasileira, nascido no Rio de Janeiro, ex-goleiro do 
Flamengo e hoje residente em nova Friburgo, onde empres-
ta também de forma magnífica o seu talento organizacional 
para que os Jogos Florais de nova Friburgo continuem tão 
ou mais brilhantes do que antes.  Magnífico Trovador no 
gênero lírico/filosófico e também no gênero humorístico, ele 
a quem considero o “Pai do Humor” na Trova do Brasil.

A homenagem vem a propósito, visto que neste final de 
semana nova Friburgo está recebendo trovadores de todo 
o País, para concluir o fechamento dos LV Jogos Florais, 
evento iniciado em 1960, pelas mãos de Luiz otávio e J. g. 
de araújo Jorge.  Parabéns, poeta!

EDMAR 
JAPIASSÚ 
MAIA

Faculdade 
Anhanguera 
realiza vestibular 
de inverno

Acontece neste domin-
go (1º/6), o processo sele-
tivo da Anhanguera para 
o segundo semestre de 
2014.  A unidade de Pin-
damonhangaba oferece 
cursos em bacharelado e 
licenciatura, além de cur-
sos superiores de gradu-
ação em tecnologia, com 
duração de dois ou três 
anos. 

Os interessados ainda 
podem efetuar as inscri-
ções pela internet e ou 
diretamente na unidade. 
A taxa é de R$ 25. O pro-
cesso seletivo terá início 
às 9h30 e os vestibulan-
dos devem comparecer à 
unidade com 30 minutos 
de antecedência, munidos 
de cédula de identidade 
original, comprovantes de 
inscrição e do pagamento 
da taxa, além de caneta 
esferográfica com tinta 
azul ou preta. O tempo 
de duração da prova é de 
2h30 e o tempo mínimo 
de permanência é de 60 
minutos.

A prova do vestibular 
também pode ser substi-
tuída pelas notas do Enem 
- Exame Nacional do En-
sino Médio. Neste caso, os 
pontos obtidos na parte 
objetiva e na redação do 
exame serão considera-
dos.

A Faculdade Anhangue-
ra de Pinda passou a ofe-
recer cursos de graduação 
presenciais (Administração, 
Ciências Contábeis, Letras, 
Pedagogia, Serviço Social e 
Tecnologia em Logística), 
além das graduações a dis-
tância.   

No site www.vestibu-
lares.br, além da ficha de 
inscrição, os candidatos 
encontram a relação dos 
cursos oferecidos, edital e 
informações sobre bolsas 
de estudo e financiamen-
tos públicos e privados.

A Faculdade Anhan-
guera de Pindamonhan-
gaba fica localizada na av. 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 3344, Campo 
Alegre.

Palestra 
“Regeneração 
e Cura”

A Associação Espírita e de As-
sistência Social Casa do Caminho 
realiza nesta quinta-feira (29), a 
partir das 19h30, a palestra “Rege-
neração e Cura”.

O palestrante será o médico Dr. 
José Lélis Nogueira e a entrada 
é gratuita. O evento acontecerá 
na sede do Centro Espírita Jésus 
Gonçalves, localizado na rua Se-
nador Dino Bueno, 203, Bosque 
da Princesa.
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Gerdau mobiliza mil voluntários na cidade

Dois homens são 
presos por tráfico 
de drogas em Pinda

Dois suspeitos foram 
presos na tarde da última 
terça-feira (27), no bairro 
Cidade Jardim, em Pinda. 
Um deles era adolescen-
te e foram presos em fla-
grante por tráfico de en-
torpecentes. A quantidade 
encontrada com os dois 
não havia sido contabili-
zada.

A prisão aconteceu du-
rante um patrulhamento 
da Polícia Militar no bair-
ro. Eles foram conduzi-
dos ao Distrito Policial, 
onde foi apresentada a 
ocorrência.

POLÍcia

o centro comunitário da Vila São Paulo está com 
inscrições abertas para atividades de lazer e cultu-
ra. os interessados em participar devem compare-
cer no horário que a atividade de interesse estiver 
ocorrendo. 

Programação:

Segundas e quartas-feiras  – 19 horas – capoeira
Terças e quintas-feiras – 9 horas – ginástica Livre
Sábados – 9 horas - balé

mais informações pelos telefones 3645-9164 e 9 
9117-0430.

Centro Comunitário da 
Vila São Paulo ofereCe 
atiVidadeS de lazer  

Sobre a 
Gerdau

A Gerdau é líder no seg-
mento de aços longos nas 
Américas e uma das prin-
cipais fornecedoras de aços 
longos especiais do mundo. 
Recentemente, passou tam-
bém a atuar em dois novos 
mercados no Brasil, com a 
produção própria de aços 
planos e a expansão das 
atividades de minério de 
ferro, iniciativas que estão 
ampliando o mix de produ-
tos oferecidos ao mercado 
e a competitividade de suas 
operações. Com mais de 45 
mil colaboradores, a Gerdau 
possui operações industriais 
em 14 países – nas Améri-
cas, na Europa e na Ásia –, 
as quais somam uma capa-
cidade instalada superior 
a 25 milhões de toneladas 
de aço por ano. Além disso, 
é a maior recicladora da 
América Latina e, no mun-
do, transforma, anualmen-
te, milhões de toneladas de 
sucata em aço, reforçando 
seu compromisso com o de-
senvolvimento sustentável 
das regiões onde atua. Com 
mais de 120 mil acionistas, 
as ações das empresas Ger-
dau estão listadas nas bol-
sas de valores de São Paulo, 
Nova Iorque e Madri.

Com número recorde 
de participação de cola-
boradores, a Gerdau rea-
liza a 5ª Copa Voluntário 
Gerdau, gincana social 
que visa estimular o tra-
balho voluntário entre 
os colaboradores da em-
presa. Sob o slogan “Com 
uma boa gestão, transfor-
mamos resultados”, a ini-
ciativa mobiliza as ope-
rações da Gerdau em 13 
países: Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Colômbia, 
Espanha, Estados Uni-
dos, Índia, México, Peru, 
República Dominicana, 
Uruguai e Venezuela. So-
mente no Brasil, são 12,3 
mil voluntários envolvi-
dos e as ações se iniciam 
agora, até o dia 30 de ju-
nho de 2014.

Droga apreendida no 
bairro Cidade Jardim na 

última terça-feira (27)

Curso a distância é o mais concorrido 
no vestibular da fatec Pinda

AiAnDRA AlVES MARiAno
* * *

A Etec – Escola Técnica Esta-
dual de Pindamonhangaba vai 
contar 1.339 candidatos concor-
rendo às 600 vagas de cursos 
técnicos gratuitos oferecidos nas 
unidades da cidade.

Como aconteceu nos semestres 
anteriores, o curso mais dispu-
tado será o de Mecânica. Para o 
período noturno, serão 311 candi-
datos brigando por 40 vagas, uma 
média de 7,7 candidatos por vaga. 
No período da manhã, a concor-
rência será um pouco menor: 165 
candidatos, uma média de 4,1 
candidatos por vaga.

Na Etec João Gomes de Araújo, 
as vagas são para Administração, 
Cozinha (Gastronomia), Informá-

tica, Mecânica, Nutrição e Die-
tética, Redes de Computadores e 
Serviços Jurídicos. 

Na unidade também é ofereci-
do o curso de Técnico em Adminis-
tração na modalidade a distância, 
com aulas aos sábados.

Na cidade, também são ofere-
cidos os cursos de Administração 
e Finanças  para a Extensão da 
Etec na EE Prof. Rubens Zamith, 
no Distrito de Moreira César; e 
os cursos de Recursos Humanos 
e Logística  para a Extensão na 
EE Alzira Franco, no Alto do 
Cardoso. 

O exame acontece no dia 8 de 
junho e a divulgação dos locais 
das provas será feita na segunda-
feira (2), pelo site vestibulinhoetec.
com.br.

AiAnDRA AlVES MARiAno
* **

o novo curso de Gestão Em-
presarial, na modalidade Ensino 
a Distância será o mais concor-
rido no vestibular da Fatec – Fa-
culdade de Tecnologia de Pinda-
monhangaba, para o segundo 
semestre de 2014.

o curso conta com 208 can-
didatos concorrendo as 40 vagas 
oferecidas no município, uma 
média de 5,2 candidatos por 
vaga.

A disputa também estará acir-
rada para os candidatos ao curso 
de Manutenção industrial, que 
terá a média de 3,6 candidatos 
por vaga.

no município são oferecidas 
vagas para os cursos superiores 
gratuitos de Tecnólogo em Me-
cânica: Processos de Soldagem 
(40 vagas no período matutino), 
Processos Metalúrgicos (80 va-

Dia 17 de maio, dezenas de voluntários da Gerdau entregaram ovos de 
páscoa no Goiabal, Shangri-lá e bairro das Campinas

Durante seis semanas, 
as equipes têm o compro-
misso de planejar e execu-
tar atividades que envol-
vam conceitos de sucesso 
de gestão em escolas da 
rede pública, instituições 
sociais e micro e peque-
nas empresas localizadas 
nas regiões onde a Gerdau 
está presente. o objetivo é 
levar metodologias de su-
cesso desenvolvidas pela 
Gerdau para contribuir no 
desenvolvimento de insti-
tuições locais. os grupos 
podem trabalhar a troca 
de experiência por meio 
de palestras, jogos, dinâ-
micas, workshops, teatro 
e programas de educação 
na prática, por exemplo.

A ação é coordenada 
pelo instituto Gerdau, 

responsável pelas polí-
ticas e diretrizes de res-
ponsabilidade social da 
Companhia. “Mobilizar 
e valorizar o trabalho vo-
luntário dos colaborado-
res é uma das maneiras 
mais efetivas de fortalecer 
a cidadania e habilidades 
pessoais e profissionais, 
além de estimular ações 
que contribuam para o 
desenvolvimento susten-
tável das comunidades 

beneficiadas”, diz o dire-
tor-executivo do instituto 
Gerdau, José Paulo Soares 
Martins.

Em 2012, durante as 
olimpíadas de londres, 
o tema das atividades foi 
“segurança”. Mais de 12 
mil colaboradores reali-
zaram tarefas que bene-
ficiaram mais de 76 mil 
pessoas nos nove países 
envolvidos na iniciativa.

Em Pindamonhanga-

ba , 1.042 voluntários es-
tão envolvidos na ação, 
levando os conceitos da 
metodologia 5S – sensos 
de limpeza, utilização, or-
denação, saúde e autodis-
ciplina – para 52 escolas 
públicas municipais. A es-
timativa da Gerdau é que 
13 mil pessoas sejam be-
neficiadas, entre alunos, 
professores, colaborado-
res das escolas, além de 
pais e alunos.

eteC Conta Com 1.339 CandidatoS Para o 
VeStibulinho Para o SeGundo SemeStre

gas nos períodos vespertino e 
noturno), Manutenção industrial 
(40 vagas no período noturno) e 
Projetos Mecânicos (40 vagas no 
período matutino).  os cursos de 
tecnologia da Fatec têm duração 
de três anos. 

Ao todo, 671 candidatos con-
correm às 240 vagas na unidade. 
o exame será realizado no dia 
15 de junho e os locais das pro-
vas serão divulgados no dia 9 de 
junho, no site www.vestibularfa-
tec.com.br.

No total, instituição oferece 240 vagas

Divulgação

Divulgação

Divulgação

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

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

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

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

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

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

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

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

e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Vereador Fel ipe César - FC

Após Indicação, Janio consegue 
solução para o problema de 
buraco na rua 9 de julho

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) está agra-
decendo a Prefeitura pelo 
atendimento do pedido de 
uma Indicação de sua autoria 
aprovada na Câmara de Pin-
damonhangaba. 

Na indicação nº 169/2014, 
do dia 24 de abril, Janio Le-
rario havia solicitado que o 
Departamento de Obras da 
Prefeitura sanasse o problema 
causado por um buraco na rua 
9 de Julho, próximo ao Centro 
de Treinamento Luiz Caloi. 

O vereador comenta que 
“esta obra parecia ser sim-
ples, porém após verificação 
técnica constatou-se que o 
problema era bem mais gra-
ve”. Segundo informações do 
supervisor de drenagem do 

município, Juarez Teodoro, 
os funcionários localizaram 
um desvio do esgoto que ti-
nha origem nos banheiros do 
“Centro de Treinamento Luiz 
Caloi” e estava correndo por 
baixo da caixa do esgoto há 
anos e, devido a este tempo, o 
resultado foi que uma grande 
área na rua 9 de julho com 
três metros de profundidade 
estava praticamente oca, cau-
sando afundamento no asfalto 
e prejudicando calçadas e 
alguns muros mais próximos. 
Por isso, o vereador Janio diz 
que a obra resolveu de forma 
correta o problema. “É papel 
dos vereadores trabalhar junto 
com a Administração e atender 
às solicitações da população”, 
finalizou o vereador Janio.

F
o

t
o

s
: 

A
s

s
e

s
s

o
r

iA
 d

e
 C

o
m

u
n

iC
A

ç
ã

o
/C

V
P

o Vereador Janio agradeCe a 
preFe itura pelo atendimento do 
pedido para resolVer o problema 
Causado por um buraCo na rua 9 
de Julho, próximo ao Centro de 
treinamento luiz Caloi

AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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Vereador Cal

Vereador magrão 
e o engenheiro 
sérgio obserVam 
proJeto da 
Construção 
da ponte que 
Vai  l igar os 
bairros pasin e 
mantiqueira

Vereador proFessor eriC é doador de sangue e pede que a população também 
Faça esse ato de amor que aJuda a salVar V idas

O vereador Professor Eric (PR) participou e doou seu 
sangue, nesta segunda-feira, dia 26 de maio, no Hospital 10 
de Julho, em Pindamonhangaba, da campanha de doação de 
sangue da cidade. “Sou doador desde os meus 18 anos, quando 
entrei na faculdade, e me sinto feliz em ajudar. Peço para 
que todos colaborem, pois a falta de sangue nos hospitais é 
muito grande. Na segunda-feira, a coleta de sangue acon-
teceu no Hospital 10 de Julho, em Pinda mas, como várias 
pessoas me procuraram para também doar, nós pedimos e 
o Hemonúcleo de Taubaté fez a coleta no CISAS, Distrito 
de Moreira César. Agradeço ao apoio dado pela Prefeitura, 
Secretaria de Saúde e da Igreja do Evangelho Quadrangu-
lar Pouso das Águias. Doar sangue, além de ser um ato de 
amor, é salvar vidas”, concluiu o vereador Professor Eric.

Segurança nas proximidades da ETEC
O vereador Professor Eric apresentou requerimento 

1274/2014 ao Executivo Municipal e ao Capitão Paulo Hen-
rique Lourusso Cavalheiro, Comandante da Polícia Militar 
de Pindamonhangaba, solicitando policiamento ostensivo no 
horário de entrada e saída de alunos da Escola Técnica “João 
Gomes de Araújo”, no bairro Boa Vista.  “Estão ocorrendo 
assaltos diários e, conforme o tempo passa, nossos alunos 
ficam mais amedrontados em vir à escola, pois se sentem 
incapacitados de se defenderem destes meliantes que, na 
maioria das vezes, trabalham em grupo. Pedi também ao 
Prefeito que providencie a troca das lâmpadas comuns dos 
postes por lâmpadas de vapor de sódio, que iluminam mais 
as ruas, facilitando a prevenção e segurança dos alunos, 
funcionários e professores”, concluiu o Professor Eric.

O vereador Felipe César – 
FC (PMDB) está preocupado 
com a quantidade de queima-
das que vem ocorrendo pela 
cidade. O vereador ressalta 
que essas queimadas nessa 
época do ano, são bastante 
prejudiciais para a saúde, ain-
da mais para aquelas pessoas 
que já tem algum problema 
respiratório. O vereador pede 
para que as pessoas evitem 
fazer queimadas por menor 
que seja, para que possamos 
ter ar menos poluído, nessa 
época do ano, em que o mes-
mo é bastante seco.

Rede de Água
O vereador Felipe César 

– FC pede a administração 

Vereador Professor Eric 
participa e incentiva a doação de 
sangue em Pindamonhangaba

Felipe César – FC preocupado 
com o meio ambiente pede que 
população evitem as queimadas

que faça a extensão da rede 
de água do bairro da Cruz 
Grande até o bairro da Col-
meia. O vereador justifica 
que a população destes bair-
ros rurais necessitam deste 
benefício e estão pedindo há 
muito tempo.

Rede de Esgoto
Outra solicitação do ve-

reador é a extensão da rede 
de esgoto do bairro Massaim 
até o bairro do Bonsucesso. 
“Precisamos dar melhores 
condições de infraestrutura 
aos nossos bairros rurais e 
nossos pedidos visam dar me-
lhores condições ao homem 
do campo”, diz o vereador 
Felipe César – FC.

O vereador José Carlos 
Gomes - Cal (PTB) apresen-
tou requerimento na sessão 
ordinária desta segunda-feira, 
dia 26, solicitando à Gerência 
Divisional da SABESP/Pin-
damonhangaba que estude a 
possibilidade de fazer a troca 
da tubulação de esgoto da 
rua Alexandre de Moraes, na 
Vila  São Benedito. Segundo 
o vereador, muitos moradores 
estão reclamando - e com ra-
zão - do mau cheiro exalado 
pela atual rede. Cal pede que 
sejam substituídas as mani-
lhas por tubulação de plástico 
e, se possível, com diâmetro 
maior para que seja eliminado 
o mau cheiro, principalmente 
das casas que ficam mais 
próximas dos bueiros.

Poupatempo
O vereador Cal está acom-

p a n h a n d o 
com atenção 
a construção 
da unidade do 
Poupatempo 
de Pindamo-
n h a n g a b a , 
que fica ao 
lado do Ten-
da Atacadista. 
Cal disse que 
“está muito 

Vereador Cal solicita troca 
de tubulação de esgoto
na Vila São Benedito

contente com o andamento 
das obras, cujo trabalho está 
acelerado”.  O Poupatempo 
vai contribuir muito para a 
população de Pindamonhan-
gaba e das cidades vizinhas 
do Vale Histórico.

Missa em
Coruputuba
O vereador Cal e a “Dona 

Carminha” avisam que neste 
domingo, dia 1º de junho, 
haverá missa na Igreja Nos-
sa Senhora Aparecida, em 
Coruputuba, a partir das 10h 
30min. O ato religioso será 
celebrado pelo Diretor dos 
Salesianos, Padre Cássio. A 
missa será celebrada pela 
alma dos falecidos da comu-
nidade Coruputubense. Todos 
estão convidados a participar 
dessa celebração.

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

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia
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da Farmácia (PDT) desde 
2007 vem lutando para 
que no Pronto Socorro 
tivesse um local para 
entrega de medicamen-
tos nos finais de semana 
e feriados prolongados. 
“Recebi uma resposta do 
Requerimento nº 475/14, 
de minha autoria, pela 
competente Secretária 
de Saúde, Sra. Sandra 
Tutihashi, que sua se-
cretaria já está provi-
denciando para que no Pronto 
Socorro seja fornecido antitérmico, antibiótico e analgésicos, 
em quantidades suficientes para finais de semana e feriados 
prolongados. Mais uma vez parabenizo a Secretária de Saú-
de e a todos de sua secretaria, por mais uma vez agir com 
consciência, pois a dor e a doença, não marcam hora para 
chegar”, agradece o vereador Toninho da Farmácia.

UBS do Crispim
O vereador Toninho da Farmácia há muito tempo, 

desde a administração passada, solicita um novo espaço 
para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Crispim. 

O pedido foi 
feito devido 
o crescimen-
to do bairro. 
“É preciso 
construir um 
novo prédio, 
p o i s  o n d e 
es ta  ins ta -
lado hoje o 
UBS é muito 
pequeno. A 

UBS do Crispim precisa de um lugar maior para atender a 
grande demanda da população da região que cresceu muito 
nestes últimos três anos. Por este motivo, peço urgência nas 
providências por parte da prefeitura municipal”, solicita 
Toninho da Farmácia.

Toninho da Farmácia solicita que 
medicamentos sejam entregues no 
Pronto Socorro nos fins de semana

Vereador toninho da FarmáCia

O vereador Carlos Eduar-
do de Moura – Magrão (PPS) 
usou a tribuna, na última ses-
são da Câmara, solicitando ao 
Executivo informações sobre 
o início da construção da 
ponte que vai ligar os bairros  
Pasin e Mantiqueira, pois a 
população está cobrando e 
ele precisa dar uma resposta 
à comunidade. 

Magrão participou ativa-
mente na luta pela construção 
dessa ponte, protocolando 
diversos requerimentos e 
participando de reuniões com 
o Subprefeito de Moreira 
César. Segundo o vereador, a 
ponte cedeu em dezembro de 
2013 e, segundo informações 
da Prefeitura, o processo lici-
tatório foi concluído em favor 
da empresa “Souza Pedro En-
genharia e Construção Ltda”. 

Desta forma, o vereador 
Magrão entrou em contato 
com a empresa e marcou uma 

Vereador Magrão pede 
urgência no início da construção 
da “Ponte do Pasin - Mantiqueira”

reunião com o engenheiro 
responsável pela obra da 
ponte. Na tarde da terça-feira, 
dia 27, Magrão e o engenheiro 
Sérgio visitaram o local onde 
será construída a ponte. O 
engenheiro esclareceu deta-
lhes sobre a construção. Ele 
afirmou ainda que “a máquina 
que fará a demolição do que 
restou da velha ponte che-
gará neste próximo sábado 
ou segunda-feira para início 
das obras”. O engenheiro 
esclareceu ao vereador que, 
após início da obra, o prazo 
para conclusão será de 90 
dias. “Agradeço a atenção 
do engenheiro Sérgio pelo 
atendimento e informações 
prestadas e, segundo ele, o 
início das obras está previsto 
para a próxima segunda-feira, 
dia 2. A população aguardou 
ansiosa pela obra e tudo in-
dica que está bem próximo”, 
conclui o vereador Magrão.
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RGF - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
PODER LEGISLATIVO

Período: 1º Quadrimestre/2014 Município: Pindamonhangaba

05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013 12/2013 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014Especificação TOTAL

DESPESAS

285.250,39 329.528,55 246.547,39 226.044,03 227.538,41 228.703,24 326.617,34 320.533,95 233.006,63 301.823,02 284.844,28 258.867,17 3.269.304,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL ATIVO

93.161,75 93.161,75 91.044,44 93.161,75 91.044,44 93.161,75 93.161,75 93.161,75 93.161,75 93.161,75 100.995,75 98.751,40 1.127.130,03
REMUNERAÇÃO DE AGENTES
POLÍTICOS

193.298,10 2.625,52 191.228,80 85.243,99 86.682,84 84.222,20 127.414,91 97.677,03 91.160,36 93.609,72 94.550,56 87.929,99 1.235.644,02ENCARGOS SOCIAIS

2.204,24 16.642,55 16.327,37 3.936,12 11.312,57 6.698,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.121,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS

573.914,48 441.958,37 545.148,00 408.385,89 416.578,26 412.785,75 547.194,00 511.372,73 417.328,74 488.594,49 480.390,59 445.548,56 5.689.199,86TOTAL DESPESAS

05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013 12/2013 01/2014 02/2014 03/2014Especificação

DEDUÇÕES
04/2014 TOTAL

2.204,24 16.642,55 16.327,37 3.936,12 11.312,57 6.698,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.121,41INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES

2.204,24 16.642,55 16.327,37 3.936,12 11.312,57 6.698,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.121,41TOTAL DEDUÇÕES

571.710,24 425.315,82 528.820,63 404.449,77 405.265,69 406.087,19 511.372,73547.194,00 417.328,74 488.594,49 480.390,59 445.548,56 5.632.078,45DESPESA LÍQUIDA

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA

CPF: 072.359.948-35

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO
DIRETOR DE FINANÇAS

CPF: 034.602.108-18

FABIANO ROSA DO AMARAL
C O N T A D O R

CRC: 268781/O-4

SIAP - Módulo Contabilidade: 89 Página 1 de 2

Período: 1º Quadrimestre/2014 Município: Pindamonhangaba
ANEXO A - Tabela de Comp??ência

Entidade Competência do movimentos contábeis*

Período em análise: Maio/2013 a Abril/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 13/2013

01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou  foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.

SIAP - Módulo Contabilidade: 89 Página 2 de 2

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA 28/05/2014
08:31:21

RGF - RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
PODER LEGISLATIVO

Período: 1º Quadrimestre/2014 Município: Pindamonhangaba
(invalid)QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF R$ %
(invalid)RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 332.147.549,03 100,0000 %
(invalid)

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL
(invalid)MONTANTE 5.632.078,45 1,6957 %
(invalid)LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF) 19.928.852,94 6,0000 %
(invalid)LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF) 18.932.410,29 5,7000 %
(invalid)EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,0000 %

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA

CPF: 072.359.948-35

FABIANO ROSA DO AMARAL
C O N T A D O R

CRC: 268781/O-4

SIAP - Módulo Contabilidade: 91 Página 1 de 2

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA 28/05/2014
08:31:21

RGF - RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
PODER LEGISLATIVO

Período: 1º Quadrimestre/2014 Município: Pindamonhangaba
ANEXO A - Tabela de Competência

Entidade Competência dos movimentos contábeis*

Período em análise: Maio/2013 a Abril/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013,
12/2013, 13/2013
01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou  foram importados através dos arquivos xml dos órgãos
consolidados pela contabilidade.
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C O N V O C A Ç Ã O

O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, VEM ATRAVÉS DESTE, CONVOCAR TODOS 
OS PRODUTORES RURAIS DE PINDAMONHANGABA INSCRITOS OU NÃO INSCRITOS 
NO PROGRAMA BALDE CHEIO E CADASTRADOS NA DEFESA AGROPECUÁRIA, 
PARA PARTICIPAR DO SORTEIO DAS NOVILHAS REMANESCENTES DO CENTRO DE 
RECRIA DE MATRIZES LEITEIRAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/05/2014 ÀS 18:00HS, 
NO PRÉDIO DA CATI, SITUADO NA  AVENIDA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 
Nº1181, CENTRO. 
O SORTEIO SE DARÁ PELO REGIMENTO DO DECRETO Nº4.655 DE 27/09/2010.

           
             PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

            ESTADO DE SÃO PAULO

C O N V O C A Ç Ã O

O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, VEM ATRAVÉS DESTE, CONVOCAR TODOS 
OS PRODUTORES RURAIS DE PINDAMONHANGABA INSCRITOS OU NÃO INSCRITOS 
NO PROGRAMA BALDE CHEIO E CADASTRADOS NA DEFESA AGROPECUÁRIA, 
PARA PARTICIPAR DO SORTEIO DAS NOVILHAS REMANESCENTES DO CENTRO DE 
RECRIA DE MATRIZES LEITEIRAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/05/2014 ÀS 18:00HS, 
NO PRÉDIO DA CATI, SITUADO NA  AVENIDA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 
Nº1181, CENTRO. 
O SORTEIO SE DARÁ PELO REGIMENTO DO DECRETO Nº4.655 DE 27/09/2010.

           
             PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

            ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

COMUNICADO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2014

A Prefeitura comunica que na CP nº. 03/14, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para execução da cobertura 
da quadra poliesportiva no: Lote 1: Loteamento Triângulo; Lote 2:  Loteamento Karina 
Ramos; Lote 3: Loteamento Goiabal; Lote 4: Loteamento Jardim Regina; Lote 5: Vila 
Rica”, devido à publicação da Portaria Geral n.º 4.247 de 16/05/2014 que estabelece o 
horário de expediente das repartições públicas municipais de Pindamonhangaba, nos dias 
das partidas da Seleção Brasileira nos jogos da Copa do Mundo FIFA 2014, a garantia 
de proposta exigida no item 3.3.4 do edital concernente, deverá ser entregue até às 13h 
(treze horas) do dia 23/06/2014, na Tesouraria desta Prefeitura. As demais informações 
permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 28 de maio 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 
classifi cação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos fi lhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos fi lhos de 6 a 14 anos).

Dia  06/06/2014 às 15:00 horas

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

10º FRANCINE PORTUGAL CASTILHO
RUA DO CAFÉ, 495 - CENTRO
TAUBATÉ – SP
CEP 12010-330

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua 
Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte 
documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos (de 6 a 14 anos).

Dia 06/06/2014 às 14:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

89º SHIRLEY TIEMI SEII YONEKURA
R.JOSÉ VICENTE DE BARROS, 1762 – APTO. 96 BL. 4 – PQ. STO.ANTONIO
TAUBATÉ – SP
CEP 12061-001

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no próximo dia 
30 de maio de 2014 às 15h, na Câmara de Vereadores, para a Audiência Pública referente 
à prestação de contas do 1º quadrimestre de 2014. Todos estão convidados.

                          
CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVOCAÇÃO PARA A 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2014

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - 
Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 6ª reunião 
extraordinária de 2014, a realizar - se:

Dia:   02/06/2014                     
Horário:  16h 
Local:  Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Casa dos Conselhos Municipais e Fundo 
Social de Solidariedade. 

PAUTA: 
• Deliberação sobre o Plano Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba 
– 2014/2017
• Reordenamento de verba estadual – proteção básica

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifi quem sua falta através do email: cmas@
pindamonhangaba.sp.gov.br 

Benedito Sergio Irineu
Presidente – Gestão 2013/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua 
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de 
classifi cação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade (técnico ou superior) conforme exigido no edital do 
concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos fi lhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos fi lhos de 6 a 14 anos).

Dia 06/06/2014 às 14:30 horas

ENCARREGADO DE SETOR

2º DANIEL MOREIRA MANCKEL
RUA MAJOR JOSÉ JOAQUIM HOMEM DE MELLO, 69 – CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-750

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO
A Guerrero Construtora e Incorporadora Ltda – CNPJ 02.182.007/0001-5, situada a Rua Coronel 
José Francisco, nº 263, bairro Bosque em Pindamonhangaba – SP solicita o comparecimento de seu 
funcionário Francisco Domingos Santos, portador da CTPS nº 046829, Série 293-SP, para tratar de 
assuntos do seu interesse.
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História
José Ely Miranda- o 

Zito, nasceu em Roseira 
no ano de 1932. Morava 
com seus pais e mais cinco 
irmãos na pacata cidade-
zinha do interior de São 
Paulo que, na época, ain-
da era um subdistrito de 
Aparecida, emancipada 
somente na metade de dé-
cada de sessenta.

“Meus pais me criaram 
muito bem. Criaram um 
craque”, brinca. Por ser 
uma cidade do interior, 
Zito comenta que todos 
se conheciam e que teve 
uma vida maravilhosa, até 
que precisou mudar para 
Pindamonhangaba a fim 
de dar continuidade aos 
estudos. Nessa época, ele 
tinha por volta de 15 anos. 
Foi então que, com diver-
sas oportunidades, aca-
bou abandonando os estu-
dos para dar lugar a uma 
grande paixão: o futebol.

Na região, defendeu ti-
mes como o E.C Roseiras 
e o time dos Estudantes 

de Pindamonhangaba, 
cidade em que também 
jogou pelo São Paulo. O 
que muitos não sabem, é 
que Zito também chegou 
a defender Pinda jogan-
do basquete, embora sua 
prioridade fosse o futebol.

“Os meninos no Brasil, 
com cinco ou seis anos já 
estão jogando bola e eu 
também fazia a mesma 
coisa. Por sorte minha, 
comecei a jogar bem, por-
que era o dia todo jogando 
futebol”, justifica.

Ele se recorda com ca-
rinho do pai, que adorava 
vê-lo jogando porque, no 
fim das contas, também 
se divertia com Zito. “To-
dos jogavam. Meu pai 
e meu tio ficavam com 
a gente. Eu tinha muita 
amizade com o meu pai. 
Eu o adorava.”

O pai do craque chegou 
a acompanhar um pouco 
da trajetória do jogador. 
Quando ele se profissiona-
lizou pelo Santos, chegou 
a assistiu a alguns jogos.

A ascensão
Foi contratado pelo 

E.C. Taubaté em 1950, 
atuando como volante e, 
eventualmente na zaga. 
Em 1952, foi admitido pelo 
Santos. “Quando fui con-
vidado pelo Santos foi que 
comecei a ter certeza de 
que as coisas estavam dan-
do certo”, admite. Palmei-
rense de infância, a partir 
do momento em que pisou 
na Vila Belmiro, assumiu 
o time da baixada e, a par-
tir de então, literalmente 
“vestiu a camisa”, tornan-
do-se um dos poucos joga-
dores que jamais mudou 
de equipe (Zito sempre es-
teve ligado ao Santos, nun-
ca se deligou totalmente 
do clube). Ele é o terceiro 
maior jogador na história 
do clube em número de jo-
gos, ficando apenas atrás 
de Pelé e Pepe.

A estreia de Zito com a 
camisa alvinegra praiana 
aconteceu em 30 de junho, 
em um amistoso na Vila 
Belmiro contra o Madurei-

POR ANA CAMILA CAMPOS
***

Respeitado por seus gritos e atitude dentro e fora de campo, Zito é sempre irre-
verente e brincalhão, com um bom humor de dar inveja no alto dos seus 81 anos. 
Conhecido pelo apelido, que ganhou desde a infância e que acabou sendo “encurtado” 
para maior facilidade. Admirado como “gerente”, sua marca registrada era o espíri-
to de liderança e acabou naturalmente conquistando o respeito de companheiros, 
dirigentes e torcedores. Com 38 títulos na carreira, ajudou a revelar talentos como 
Neymar e Robinho.

ra, com vitória da equipe 
santista pelo placar de 3 a 1.

Casamento e família
O craque tinha uma na-

morada em Taubaté. Eles 
se conheceram na época 
em que ele jogava e estu-
dava, pois ela também es-
tudava e jogava basquete. 
Eles estudaram no mesmo 
colégio e então iniciaram 

o namoro. Pouco tempo 
após sua mudança para 
Santos, decidiram casar. 
Segundo ele, a esposa e fa-
mília sempre o apoiaram. 
“O pai dela me adorava. 
Depois de muitos anos, 
levei ele para morar comi-
go em minha fazenda. Ele 
era bravo, mas gostou de 
mim”, enfatiza.

Da união, nasceram 
quatro filhos. Uma das 
filhas é hoje falecida. 
Ficaram duas moças 
e um homem, que até 
tentou seguir a carreira 
do pai. Entretanto, por 
ser muito cobrado de-
vido à categoria do pai, 
acabou seguindo outra 
carreira.

Seleção Brasileira
Antes de entrar para a 

Seleção, Zito acompanhou 
a chegada de Pelé no San-
tos, trazido por Valdemar 
de Brito, que fora o nome 
da Copa anterior e consi-
derado craque. Na época, 
ninguém estava esperan-
do o Pelé, pois ele ainda 
era muito jovem e desco-
nhecido. Os grandes no-
mes do futebol eram Zito 
e Pepe.

A primeira partida de 
Zito pela Seleção Brasi-
leira aconteceu em no-
vembro de 1955, um ano 
após a Copa da Suíça. O 
adversário foi o Paraguai 
e a partida aconteceu 
no Pacaembu, pela Taça 

Oswaldo Cruz. Foram 51 
partidas do jogador com 
a camisa canarinho. Den-
tre elas, 45 foram oficiais 
e 10 em Copas. “Fiz alguns 
gols. Alguns, porque eu 
não era de fazer gol”, con-
firma.

Copa do Mundo
A estreia de Zito em 

mundiais se deu em 1958. 
Nos dois primeiros jogos, 
ficou na reserva. A partir 
do terceiro, que entrou em 
campo, não saiu mais.

Naquele ano, sagrou-se 
campeão mundial junto 
com a equipe, fato que se 
repetiu na copa de 1962. 
Sobre essa última, Zito 
destaca a participação de 
Garrincha e relembra com 

carinho seu gol na final 
contra a Tchecoslováquia. 
Sua última participação 
em mundiais foi em 1966. 

“A época de futebol 
foi maravilhosa. Viajei o 
mundo inteiro. Um cai-
pira que saiu de Roseira 
ter essa oportunidade, jo-
gando futebol porque eu 
gostava e ainda ganhando 
dinheiro”, afirma.

Atualmente, ele estre-
lou uma das campanhas 
da Master Card em co-
memoração às Copas do 
Mundo (é possível confe-
rir a campanha acessan-
do o link http://vimeo.
com/94537444), como 
forma de homenagem à 
sua atuação.

Aposentadoria
O jogador deixou os 

gramados em 1967, encer-
rando sua carreira em um 
amistoso contra uma sele-
ção de Fortaleza, partida 
na qual marcou um gol na 
vitória por 5 a 0.

Entretanto, ele chegou 
a ocupar as funções de su-

pervisor do Santos e, ao 
longo dos anos, exerceu 
outras várias atribuições 
importantes dentro da 
Vila Belmiro.
Amizades e os craques

Zito revela que fez mui-
tas amizades e diz que 
muitas delas são, de cer-
ta forma, conservadas até 

hoje. Alguns veteranos se 
reúnem algumas vezes, 
principalmente em even-
tos alusivos. “O Pepe é 
meu amigo. O Pelé foi meu 
sócio, mas depois acabou 
a sociedade. Também en-
contro os veteranos do 
Santos na Vila quando vou 
até lá”, conta.

Copa 2014
Sempre otimista, o palpite é um só, sem 
titubear. “Favorito é o Brasil. Os jogadores 
do Brasil continuam sendo os melhores. O 
futebol é brasileiro, né?

Zito acompanhou a chegada de Pelé (com ele na foto) ao Santos

O último jogo de sua carreira foi em 1967, quando marcou um belo gol
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CONFIRA AS PARTIDAS

O sábado (31), será de 
decisões na categoria Sub 
17, vai acontecer os jogos de 
volta das semifinais. Ramos 
receberá a Ferroviária em 
casa, o Etna enfrenta o Co-

lorado no Machadão, am-
bos os jogos serão a partir 
das 10 horas. Na categoria 
Sub 13 a Ferroviária será 
a anfitriã do PS Gerezim; 
o São Paulo vai até o cam-

po do Feital encarar o time 
da Novelis. O início destes 
jogos estão programados 
para as 8h30.

O Cinquentão vai para 
a 10ª rodada neste domin-

go (1º/6) e a Segundona 
entrará na oitava rodada. 
Os desafios do Cinquen-
tão estão marcados para às 
8h30, já na Segundona há 
confrontos às 10 e 15 horas.

CINQUENTÃO

Flamengo x Pindense
Local: Socorro

Campo Alegre x Maricá
Local: Quirinão

Fim de Carreira x Afizp
Local: Planedi

Santa Cecília x Estrela
Local: Santa Cecília

Independente x América
Local: Afizp

SEGUNDA DIVISÃO
Jogos às 10 horas

Flamengo x River Junior
Local: Socorro

Santa Cecília x Santa Cruz
Local: Santa Cecília

Galáticos x Afizp
Local: Jardim Regina

Araretama x Bonsucesso
Local: Ramirão

Atletic x Jardim Resende
Local: Afizp

Cícero Prado x Bela Vista
Local: Moreira César
Universo x Maricá
Local: Jardim Resende

Jogos às 15 horas
Moreira César x Andrada
Local: Machadão

Jardim Eloyna x Santos
Local: Jardim Eloyna

Cidade Nova x Mantipê
Local: Cidade Nova

Jardim Regina x Campo Alegre
Local: Jardim Regina

Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem, na 
data e local abaixo, para a realização da 5ª reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
•	 Definição de local, dia e horário para reuniões ordinárias
•	 Calendário de eventos alusivos à Mulher
•	 Regimento Interno – RI – leitura e interpretação
•	 Leitura de atas
•	 Informes

Dia: 	 02/06/2014 (segunda-feira)
Horário: 	 18h (tolerância de 10min)
Duração: Aproximadamente 90 minutos
Local: 	 Auditório da Prefeitura Municipal

Observação: 
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverao
justificar a ausência atraves do email – cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br
  

Simone Braça
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Gestão 2014-2016

Convocação para a		5ª Reunião Ordinária do CMDM – 2014.

CMDM - Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

COMUNICADO
A empresa RAD – ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDALTDAL – EPP com Inscrição Estadual n°
143.454.750.118 e CNPJ n° 14.297.484/0001-97, comunica o roubo de 01 talão de nota fiscal, modelo
1 do n° 51 ao 100, sendo que do n° 51 ao n° 69, usadas e do n° 70 ao n° 100, em branco.

CURSO 
VAGAS 

DISPONÍVEIS 
Administração 16 
Segurança do Trabalho 20 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

EDITAL Nº. 02/2014 – BOLSA DE ESTUDO

Estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes para bolsa de estudo de ensino 
técnico na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João 
Romeiro”.

A Diretora do Departamento de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,
Sra. Maria Conceição Bispo, no uso de suas atribuições e nos termos do Inciso IV do Artigo 2º da
Lei nº 3.775 de 05 de março de 2001, resolve tornar públicos os critérios de inscrição e seleção de
alunos para concessão de Bolsas de Estudo dos Cursos Técnicos de Administração e Segurança
do Trabalho na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João
Romeiro”, nas quantidades, a saber:

CURSO
VAGAS 

DISPONÍVEIS
Administração 16
Segurança do Trabalho 20

Poderá ocorrer alteração no nº de vagas disponíveis em razão de desistência ou reprovação as
quais poderão ser		ser		ser supridas pelo presente Processo Seletivo, obedecida a classificação

As bolsas serão de 100% do valor do curso, sendo os alunos bolsistas isentos da taxa de matrícula
e material pedagógico.
Haverá reserva de 20% das vagas para pessoas portadoras de deficiências, as quais não possuam
características que as impeçam de cumprir as exigências do curso.

1-	 DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba sito
à AvenidaAvenidaA Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso ou na Subprefeitura de Moreira
César, no período 19/05 a 04/06 de 2014.
2-	 DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

Poderão se inscrever os interessados que:

- possuírem Ensino Médio concluído ou estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio;
- residirem no Município de Pindamonhangaba há, no mínimo, 2 (dois) anos, e;
- possuírem renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo vigente.

3-	 DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
:
3.1. –
-		RG
- Comprovante de residência no Município há, no mínimo, 2 (dois) anos;
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Escolar, caso esteja cursando a 3ª série
do Ensino Médio, ambos em escola pública;
- Comprovante de renda de todos os moradores do domicílio (holerite atual, CPTS);
- Declaração de renda individual no caso de desempregado ou autônomo;
- Ficha de inscrição retirada no Protocolo, devidamente preenchida.

3.2. Os requerentes que não preencherem a ficha de inscrição de forma correta, completa
e fidedigna, ou que não apresentarem toda a documentação necessária, terá seus pedidos
indeferidos, automaticamente.

3.3. As pessoas portadoras de deficiência deverão declarar sua condição no ato da inscrição, para
fazer jus à vaga reservada, bem como, indicar a necessidade de prova ampliada e/ou acessibilidade.

4-	 DA SELEÇÃO

		 	 	 	 	4.1. Os inscritos serão submetidos a uma avaliação com questões objetivas de Português,
Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades.

					4.2. A avaliação será realizada no dia 08/06/2014, nas dependências do Colégio Comercial Dr.
João Romeiro, localizado na Rua Senador Dino Bueno, 119 – Centro, com início às 9h e término
às 12h.

				4.3. Os inscritos deverão indicar opção pelo curso a ser realizado de acordo com a disponibilidade
de turma do colégio, devendo indicar ainda, no ato da inscrição, primeira e segunda opções.

5-	 DA TRIAGEM SOCIAL
Após avaliação prevista no item 4. “da Seleção” os classificados		serão submetidos a uma triagem
social realizada pelo Departamento de Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba,
devendo atender os seguintes requisitos:

- Renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo;

- Não ser, no momento, beneficiário de outra bolsa de estudo;

- Não possuir outro curso técnico;

- Não ter outro membro da família bolsista na supracitada Escola.

6. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS

6.1. O resultado classificatório será o de maior para a menor pontuação obtida na avaliação,
observando ainda, a análise dos critérios da triagem social.

6.2. O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado na Secretaria do Colégio
Comercial Dr. João Romeiro no dia 24/06/2014.
6.3. Do resultado caberá recurso no prazo máximo de 10 (dez ) dias contado da publicação.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente e de acordo com
as normas deste Processo, bem como serem corretas e verdadeiras todas as informações por ele
prestadas.

7.2. A bolsa de estudo somente será válida para os cursos cujas turmas iniciantes completem
número mínimo de 20 (vinte)	 	matriculas previstas para a viabilidade da sua efetiva abertura e
autorização para início das atividades.

7.3. Caso o aluno beneficiário desista do curso após iniciadas as aula, a bolsa de estudo
correspondente poderá se transferida para o classificado suplente até 30 (trinta ) dias do início das
aulas ou, decorrido este prazo, para classificado suplente que esteja
regularmente matriculado no Colégio na mesma turma e curso do
desistente ou, classificado suplente regularmente matriculado em curso distinto, obedecida à opção
indicada na avaliação.

Para maiores informações, procurar o Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba..
Pindamonhangaba, 12 de Maio de 2014.

		MARIA CONCEIÇÃO BISPO -		Diretora do Departamento de Assistência Social
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MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Na quarta-feira (28), 
os pindenses participa-
ram de uma competição 
que tem como foco desen-
volver nas pessoas o gosto 
pela atividade física: o Dia 
do Desafio. A Secretaria 
de Juventude, Esportes e 
Lazer da Prefeitura pre-
parou uma programação 
extensa. Foram oferecidas 
atividades como caminha-
das, aulas de zumba, fute-
bol, futsal, basquete, vôlei 
de areia, entre outras.

O público teve a opor-
tunidade de fazer ativida-
de física por 15 minutos e 
pontuar para que o mu-
nicípio vença a cidade de 
Sobral, no Ceará. O Dia 
do Desafio completou 20 
anos. A meta é mobilizar 
milhares de brasileiros. No 
Brasil o evento é coordena-
do pelo Sesc.
Os funcionários da Prefeitu-
ra também  se exercitaram. 

População participa do Dia do Desafio  

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

 Sábado (31) haverá 
atividades culturais e es-
portivas no bairro Jardim 
Regina. A comunidade 
poderá participar do “Tar-
de na Rua”, promovido 
por meio de parcerias 
entre o Departamento de 
Assistência Social, Pin-
da Consciente e a Funvic 
- Faculdade de Pindamo-
nhangaba. As ações serão 
realizadas a partir das 
12h30, em frente ao tele-
centro, localizado na rua 
Kurt Maischberger.

Os convidados desta 
edição são os seguintes 
artistas: Bob, Acoustic 
Fever, Natacha, CLR, 
Mc Jaz, Paradoxo, Ver-
daderos, Apes, Otrolado 
Resistente, Mc Máskara 
Boladão e Bonde da QZ, 

Atividades culturais e esportivas 
chegarão ao Jardim Regina

Final de semana com semifinais 
e rodadas de classificação

Nathan MC e os B-boys 
Paulo e Fusion Style. 
Também haverá grafita-
gem, oficina de pipas e 

brincadeiras.
O Mc Máskara co-

menta que este projeto é 
interessante para que os 

artistas da cidade se apre-
sentem e isso é bom para 
que a população cidade 
também os conheça.

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

CONVOCAÇÃO
Coma aprovação deV.Sª no concurso público 01/2010, CONVOCAMOS-LHE		a		comparecer
na sede da Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville –
Bairro Mombaça, dia		05 de junho, quinta-feira, as 10 horas, com os documentos abaixo.
Apresentar xerox legível, bem como os originais para conferência, da seguinte
documentação:
•	 CPF/MF.
•	 RG.
•	 Título de Eleitor.
•	 PIS / PASEP.
•	 Comprovantes de votação na última eleição (1º e 2º turno) ou Certidão do
Cartório
	 Eleitoral comprovando estar quite com a Justiça Eleitoral.
•	 Comprovante de endereço (conta de luz ou de telefone, recente).
•	 Certidão de nascimento ou casamento. Em caso de separação judicial
apresentar certidão averbada.
•	 Certidão de nascimentos dos filhos.
•	 RG e CPF/MF do cônjuge.
•	 Comprovante de escolaridade exigida pelo edital.
•	 Certificado Militar
Apresentar  originais da seguinte documentação:
•	 Comprovante da experiência exigida pelo edital.
•	 Carteira de Trabalho.
•	 01 foto 3x4 (recente).
•	 Certidão negativa de		antecedentes criminais, emitida pelo setor competente da
Comarca (fórum) da residência do candidato.
•	 Atestado de Antecedentes Criminais.
•	 Declaração de bens do aprovado e de seu cônjuge.
•	 Para o candidato que foi servidor de Órgão Público ( Federal, Estadual ou		
Municipal), de empresa pública, autarquia ou sociedade de economia mista,	 	apresentar
declaração em que conste o cargo/função exercida, data de entrada e desligamento,
informando não ter sido demitido por justa causa ou a bem do serviço público.
CONVOCADA:		DEIZE SIBELE DE SOUZA RENÓ- ASSISTENTE LEGISLATIVO
Pindamonhangaba, 28 de maio de 2014

VEREADOR RICARDO PIORINO - PRESIDENTE

Funcionários da prefeitura e população participaram das atividades

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

O “ Tarde na Rua” será em frente ao telecentro, a partir das 12h30

Profissionais de Educação 
Física foram até o pátio do 
Executivo para oferecer vá-
rias atividades físicas. Foi 
possível conhecer e fazer 
aula de zumba, além de ou-
vir o recado do projeto anti-
drogas Coalizão e o rap espe-

cial do Dia do Desafio, feito 
por Nathan MC e Bob.
Josiane dos Santos co-
menta que participa da 
atividade há muito tem-
po: “Eu participei uma 
vez na escola, aqui no 
pátio da prefeitura é a 

primeira vez e foi muito 
bom”. Ana Caetano tam-
bém pratica atividade fí-
sica e gostou bastante da 
programação do Dia do 
Desafio. Ela conta que a 
participação de muitas 
pessoas foi interessante.



PROGRAMAÇÃO DIA 30
ORDEM MÚSICA    AUTOR   INTÉRPRETE  CIDADE

1º EU SEI QUE VOU TE AMAR VINÍCIUS DE MORAES  SAMANTA   PINDA
2º VERSOS SIMPLES  CHIMARRUTS  SAMANTA   PINDA
3º ROADHOUSE BLUES  THE DOORS  RÁDIO MOTEL  PINDA
4º SOLDIER OF LOVE  PEARL JAM   RÁDIO MOTEL  PINDA
5º QUANDO A CHUVA PASSAR RAMON CRUZ/IVETE SANGALO ANA LUÍSA E LUCAS GUEDES PINDA
6º SHE WILL BE LOVED  MAROON 5   TAMYRES ZICARDI  PINDA
7º ORAÇÃO   ADRÉ ARRAIS/THIAGO ARRAIS DAC   PINDA
8º RESSUSCITA-ME  ALINE BARROS/ANDERSON FREIRE BIANCA ARIEL  PINDA
9º ENJOY THE SILENCE  MARTIN GORE/DEPECHE MODE FRAKTALS   PINDA
10º MY SACRIFICE  CREED   ERICK ACÚSTICO  PINDA
11º REMEDY   BANDA SEETHER  SYNTHESIS   PINDA
12º ME DÁ UM BEIJO  ANDRÉ DOMINGUES  ANDRÉ DOMINGUES  PINDA
13º ETERNAMENTE  VIDA RELUZ  JÚLIO CESAR   PINDA
14º É ISSO AÍ   ANA CAROLINA  JÚLIO CÉSAR  PINDA
15º ROBOCOP GAY  JULIO RASEC - MAMONAS AERONAUTA BARATA  PINDA
16º HOTEL CALIFORNIA  EAGLES   ACOUSTIC FEVER  PINDA
17º A CIDADE   JOÃO HIGINO FILHO  CONTROLADOR DE MÁQUINAS PINDA
18º TOCANDO EM FRENTE  RENATO TEIXEIRA  MONBEL, DANIEL E BANDA PINDA
19º IDEOLOGIA  CAZUZA / ROBERTO FREJAT RÁDIO CLUBE  PINDA
20º BALLS TO THE WALLS  ACCEPT ANDE DEAFFY  HELLA   PINDA
21º FOR THE LOVE OF GOD STEVE VAI   ROGÉRIO FERNANDES  PINDA

PROGRAMAÇÃO DIA 31
ORDEM MÚSICA   AUTOR   INTÉRPRETE  CIDADE

1º TRASH   JOÃO GABRIEL/TALLES DONOLA TRIPA DE RATO  PINDA
2º PUNKS THRASHERS CROSSOVER JOÃO GABRIEL/TALLES DONOLA  TRIPA DE RATO  PINDA
3º SEU PIOR INIMIGO É VOCÊ MESMO JUSCELINO FERREIRA C. SILVA AERONAUTA BARATA  PINDA
4º APESAR DE SUA AUSÊNCIA FABIO NUNES  RUPIA   PINDA
5º SINTÉTICO   FABIO NUNES/BETO K  RUPIA   PINDA
6º DE OURO   ANA LUÍSA   ANA LUÍSA E LUCAS GUEDES PINDA
7º BLOCO DE MÁRMORE  MAURO SILVA/JOHN GUILLON ACOUSTIC FEVER  PINDA
8º QUANDO O MUNDO ACABAR GABRIEL TERRA OROZIMBO IN PULSE   GUARÁ
9º FALSOS PROFETAS  PHERCEU BENTO GONÇALVES IN PULSE   GUARÁ

10º GAME OVER  JOÃO MARCOS/LUCAS DE LIMA/
    JOÃO PAULO/LUCAS MERCIAL CONTROLADOR DE MÁQUINAS PINDA

11º SURREAL   BIANCA ARIEL  BIANCA ARIEL  PINDA

12º ESTRADA

   GIONANI BITTENCOURT  
    CARVALHO/BRUNO DOMINGUES/ 
    JOÃO PAULO FRANÇA CARVALHO/ 
    LEONARDO MELO  

BANDA PI HATERS

  

TAUBATÉ

13º MARIANA COCAÍNA
  GIONANI BITTENCOURT  

    CARVALHO/BRUNO DOMINGUES/ 
    JOÃO PAULO FRANÇA CARVALHO/ 
    LEONARDO MELO  

BANDA PI HATERS  TAUBATÉ

14º EM CADA PÁGINA  NANDA RIBEIRO  ESCOLA ALLEGRO  PINDA
15º DE DENTRO DO MEU PEITO MONTBEL/RODRIGO  MONTBEL, DANIEL E BANDA PINDA
16º PARA SEMPRE  JOÃO PAULO MOREIRA BANDA FREE  PINDA
17º MENINA DA FANFARRA  FELIPE M /JOÃO P MOREIRA BANDA FREE  PINDA
18º SOBRE CRESCER  MICHEL LOURENÇO  MI ACÚSTICO  PINDA

19º MUDE – NÃO ESPERE QUE 
 TUDO CAIA DO CÉU  

MICHEL LOURENÇO  MI ACÚSTICO  PINDA

20º ESSA MOÇA  NICOLAS HIDEO/GABRIEL CLARO PARADOXO   PINDA
21º DOR DE CABEÇA  NICOLAS HIDEO/GABRIEL CLARO PARADOXO   PINDA
22º MENINA LINDA  KALLIF ABDON ABRAHÃO PRAIANDO   PINDA

23º PRA ELA   GABRIEL CAVALHEIRO/ 
    MAURÍCIO CAVALHEIRO 

MICROFONIA  PINDA

24º MÃE, EU NÃO QUERO CRESCER ANDERSON GIMENES  MICROFONIA  PINDA
25º NO PIÃO DE 1100  LEURISON DERLIZ DOS SANTOS MC DERLIZ   PINDA
26º SERÁ QUE VALE?  WAGNER MUZAK  MUZAK, O JOÃO E O MATHEUS PINDA
27º PIRACUAMA  WAGNER MUZAK  MUZAK E ASNEGA  PINDA
28º ESCRAVOS DA REDE  LEONARDO PLAZA LIMA THE REDNECKS  PINDA
29º LIVRE   POLIANA KAREN/MARIANE GODOI  DAC   PINDA
30º ME DÁ UM BEIJO  ANDRÉ DOMINGUES IBAR ANDRÉ DOMINGUES  PINDA
31º THE WARRIORS MARCH VALDIR DOS S/JOÃO VITOR CRUZ HELLA   PINDA

32º A TODO DIA
  ALYFER VINICIUS DOS SANTOS/

    HENRIQUE S PARENTE CARVALHO A&H   PINDA

33º DIAS MELHORES 
 DIEGO MATOS/HENRIQUE CASTRO/ 

    HIGOR BARROS/GABRIEL CRUS/
    FABIO TOLEDO  

BANDA CONTROVÉRSIA PINDA

34º SONHO HOMICIDA  MAURO LUIZ/HIGOR BARROS/ 
    GABRIEL CRUZ/FABIO TOLEDO 

BANDA CONTROVÉRSIA PINDA

35º PULANDO   AYRTON PAIM  OS CHEIRA FUNGOS  PINDA
36º TE ENGRAVIDEI  AYRTON PAIM  OS CHEIRA FUNGOS  PINDA
37º DEAD MEMORIES PLAY  EMILE MOURÃO/BANDA FRAKTALS FRAKTALS   PINDA
38º SEU CORPO QUENTE  ERICK BUSTAMANTE  ERICK BUSTAMANTE  PINDA

39º CORINGA   HOGO AUGUSTO CAMPOS/
    THIAGO RAFAEL LEITE  

HUGOS KAOS/DRCDR  PINDA

40º HÁ DE SER   ALINE DOMINGUES IBAR ALINE DOMINGUES IBAR PINDA

41º ANTES DE PARTIR  ALAN SONES/BRUNO HENRIQUE/ 
    MAURÍCIO F.  

BANDA RÁDIO CLUBE  PINDA

42º SOZINHO NAMULTIDÃO VINICÍUS/ADRIANO  ROTA NACIONAL  PINDA

PROGRAMAÇÃO DO DIA 30

PROGRAMAÇÃO DO DIA 31
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Tribuna do Norte
VARIEDADES

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

Os organizadores do 1º 
Festival de Música da Ju-
ventude convida a popula-
ção para prestigiar o even-
to, que será realizado no 
Bosque da Princesa, entre 
sexta-feira (30) e domin-
go (1º/6). Puderam se ins-
crever candidatos entre 15 
e 35 anos. 

O 1º Festival de Música 
da Juventude é promovi-
do pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
do  Espaço  Juventude e 
da Secretaria de Educa-

CONHEÇA OS JURADOS DO FESTIVAL
O corpo de jurados é exigente 

e certos detalhes poderão fazer a 
diferença para quem quer vencer o 
festival.  Os músicos estão ansiosos 

e além de agradarem ao público 
terão o desafi o de conquistar os 
jurados. Confi ra o breve currículo de 
cada um.

LUIZ HENRIQUE 
TAVARES GONÇALVES

Formado em Comunicação Social, mú-
sico profi ssional registrado na Ordem dos 
Músicos do Brasil (OMB nº 62161). Com-

positor, guitarrista e baixista, co-fundador 
e integrante dos Zumbis do Espaço, uma 

das bandas mais respeitadas no cenário do 
rock independente, com 18 anos de carrei-
ra, mais de dez álbuns lançados e centenas 

de shows por todo o Brasil. Ex-integrante 
das bandas Gin Tonics e Street Bulldogs.

PEDRO IVO LUÍS SALES 

Pedro Ivo Luís Sales, membro da Aca-
demia Pindamonhangabense de Letras 
(cadeira N°2), é vocalista da Banda “Dedos 
e línguas”, gravou dois CD’s sendo o 1° no 
ano de 2000-“Vem comigo” e o 2° em 2008 
“CD-SOMA”. Apresentou-se em vários pro-
gramas de televisão e rádio. Professor de 
biologia, pós-graduado em Biologia Mole-
cular. Poeta musical, cantor e compositor.

PAULO MICHEL NUNES

Radialista e jornalista, atualmente 
diretor Executivo da Produtora Pixel Maker 
Digital Jobs, na cidade de São Paulo.  Há 15 
anos é produtor cultural e já atuou no Vale 

do Paraíba. Produziu espetáculos itine-
rantes, que chegaram a visitar mais de 70 
cidades do Brasil, e nos últimos dois anos 

vem se dedicando à produção e direção 
executiva de vídeos para músicos e cine-

astas como Rossi, ex-integrante do banda 
Pavilhão 9 e o documentário Educação.doc 

de Lais Bodawski e Luiz Bolognesi.

MARIANNA VIEIRA

Graduada em psicologia pela Univer-
sidade de Taubaté, formada em Arte-E-
ducação, com especialização em Artes 
Cênicas pela Fasc - Faculdade Santa 
Cecília, especialista em Técnica Vocal. 
Cantora e apresenta-se há mais de 20 
anos em estabelecimentos comerciais no 
Vale do Paraíba. 

JOÃO PAULO OUVERNEY

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Festival de Música da Juventude 
começa nesta sexta-feira

O evento recebeu mais de 
60 inscrições e todos irão se apresentar

Jornalista profi ssional, foi secretário de 
redação no Jornal da Cidade, atuou como co-
laborador dos jornais Vale Paraibano, Diário 

de São José, A Gazeta Esportiva, integrou a 
equipe da Rede Globo na cobertura das elei-
ções gerais em Pindamonhangaba. Traba-

lhou como editor no Jornal da Cidade, Jornal 
de Moreira César, Jornal Tribuna do Norte, 

membro efetivo na Academia Pindamonhan-
gabense de Letras, fundador e vice-presidente 

da União Brasileira de Trovadores.

ção e Cultura. O objetivo 
é revelar novos talentos e 
promover o intercâmbio 
artístico cultural, incenti-

vando a apreciação  musi-
cal como ferramenta  para  
as políticas públicas de ju-
ventude do município.

Na sexta-feira (30), a 
partir da 19 horas, se apre-
sentam candidatos da ca-
tegoria Interpretação. O 
show de encerramento 
será da Banda BRW. No 
sábado (31), a partir da 17 
horas, exibição da cate-
goria Composições, com 
a banda Daruê fazendo o 
show de encerramento. 
A fi nal, domingo (1º/6), 
terá início às 17 horas e o 
encerramento vai ser com 
a banda A Tropa.

Este evento será pro-
movido em cumprimento 
à Lei nº 5.581, de 05 de 
novembro de 2013.

Ensaios e quesitos a 
serem avaliados

Foram recebidas mais 
de 60 inscrições e todos 
irão se apresentar. Na noite 
de quarta-feira (28), houve 
ensaio para a categoria In-
terpretação; nesta quinta-
feira (29), às 18 horas, ha-
verá para os candidatos da 
categoria Composição.  

Na categoria Composi-
ção serão avaliadas: melo-
dia, letra, arranjo e perfor-

mance; em Interpretação: 
afi nação, dicção, ritmo e 
performance.

A banda BRW irá se apresentar nesta sexta-feira A banda Daruê fará o encerramento de sábado

A Tropa fecha o evento no domingo

Arquivo pessoal

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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