REI DAS ASSISTÊNCIAS, JAIME RELATA 50 ANOS DEDICADOS AO FUTEBOL
Israel Dias

Na entrevista desta semana, a Tribuna traz um pouco da trajetória de
vida do ponta-esquerda Jaime ‘do Jardim Rezende’, que tem mais de 50
anos dedicados ao futebol. A história de Jaime, também conhecido como
‘Rei da Assistências’, confunde-se com o futebol de Pindamonhangaba e
toda a magia que o esporte proporciona.
ENTREVISTA 6

QUEIMADAS
SE AGRAVAM
NO INVERNO
PÁGINA 5
QUINTA-FEIRA

17º

Tribuna do Norte
PANCADAS DE CHUVA À NOITE

R$ 1,00

FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

QUINTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

cobrado R$ 5 para os não
associados.
De acordo com o presidente do Centro Convivência dos Idosos, Luiz Gonzaga, a tradicional festa
contará com bebidas, comidas e muita animação.
“Será mais uma grande
confraternização para todos nós e esperamos que a
comunidade também possa participar em massa”.

Fonte CPTEC/INPE
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CCI realiza
baile de
aniversário
no sábado
O CCI – Centro Convivência dos Idosos – do
bairro Vila Rica – promove o baile de aniversário do
mês de julho neste sábado
(26), a partir das 19 horas. O evento contará com
show de Anjinho, que tocará sucessos da MPB, além
de forró e samba. O baile é
aberto para pessoas acima
dos 21 anos, sendo gratuito para os sócios do CCI e

27º
UV 5

Akim/AgoraVale

Dançarino Roberto Faria
é um dos destaques nos
bailes do CCI

PÁGINA 3

Pinda é cenário de clipe musical
U

ma das maiores bandas de heavy metal dos
últimos anos, os paulistanos do
Hevilan, escolheram Pindamonhangaba como cenário para
gravações do single “Desire of
Destruction”, lançado este mês.
O clipe da canção, que faz parte
do álbum “The End Of Time”,
gravado em Pinda pode ser visto
pelo canal do grupo no youtube
ou no site www.hevilan.com.
Como se trata de um disco com
destaque no cenário nacional e
internacional, as paisagens de
Pinda passam a ser vistas por
milhares de fãs de heavy metal
no mundo.
PÁGINA 3

Divulgação

Por celular, motoristas
pagam zona azul
A utilização do sistema Vaga
Inteligente facilita a rotina do motorista que estaciona o veículo na
vaga rotativa na região central de
Pindamonhangaba. O aplicativo
permite aos usuários cadastrados
comprar créditos pelo celular na
hora de estacionar seus veículos,
economizando tempo e garantin-

FUNVIC PINDA
REALIZA PROJETO
BUCAL COM
CRIANÇAS
Clipe gravado em Pinda está disponível para fãs de todo mundo

PÁGINA 2

do mais comodidade a todos. O
programa é gratuito e está disponível para smartphones e tablets
nos sistemas Google Store, Apple
Store e Windows Phone. Ele também permite a consulta de saldos,
a checagem da movimentação e a
utilização dos créditos.
PÁGINA 2

DOAÇÃO DE
MUDAS HOJE E
AMANHÃ NO
VIVEIRO MUNICIPAL
PÁGINA 2
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Vaga Inteligente para estacionamento em Pinda

Júlia Villar

Bancos começam a chorar
BC altera devolução da TED
e bancos serão obrigado a cumprir

A

s regras para devolução da TED - Transferência Eletrônica Disponível – foram
alteradas pelo BC - Banco Central – na
segunda-feira (21). Com isso, é possível que o
consumidor não seja ‘enganado’ pelas instituições bancárias.
Na prática, a medida, que só passará a valer
em maio do próximo ano, vai tornar mais rápido
o cancelamento da operação em casos de erro de
identificação do destinatário ou de inadequação
de finalidade, que são praxes para o cliente desatento e também para o sistema bancário nacional, haja vista a quantidade de reclamações
registradas nos órgãos de defesa do consumidor
contra essas instituições.
A circular do BC, de número, 3.710 limita em
1h (uma hora) o prazo máximo para a devolução
do valor, contados a partir do recebimento do dinheiro pelo outro banco.
Em nota, o Banco Central explicou que anteriormente, a regulamentação exigia que a devolução deveria ser feita ‘tempestivamente’, o que
gerava problemas devido a diferentes interpretações, tanto de clientes quanto dos bancos – que
na maioria das vezes estavam errados e quase
sempre com alegações evasivas e de difícil entendimento.
O BC também acertou ao pressionar as instituições bancárias sobre as ordens de TED em
todas as atividades e serviços dos bancos. Com
isso, o Banco Central elimina restrições abusivas impostas pelos bancos, o que dificultava e
impedia algumas movimentações, atravancando
investimentos e novos negócios, que ficavam à
mercê da ganância das instituições bancárias.
Um passo longo já fora dado no início de julho, quando reduziu o valor mínimo das Transferências Eletrônicas Disponíveis de R$ 1.000
para R$ 750. O Banco Central ainda informou
que pretende diminuir o valor gradativamente
até chegar a R$ 0 – valor simbólico.
Os bancos podem espernear à vontade, pois
o BC não deve voltar atrás. Ao menos, a você
consumidor, saiba que, de vez em quando, seus
direitos fazem valer. Os bancos também devem
aprender a perder, mas no caso deles, deixar de
ganhar.

Ft r o v a
alando de

O poeta nasce feito? Quase. Nasce com uma competência natural, a
que geralmente chamamos “dom”.
Esse “dom” distingue-o como uma
pessoa sensível, criativa, capaz
de utilizar a palavra como matéria-prima da arte. O poeta precisa, entretanto, ajudar a natureza,
complementando o “dom” com as
ferramentas proporcionadas pelo
estudo e pelo treinamento. O estudo lhe fornece a indispensável bagagem cultural; o treinamento lhe
permite aprimorar a técnica. Isso
significa que ninguém fará poesia
de boa qualidade sem que se empenhe num constante e disciplinado
exercício de aprendizado.
Consulta frequente a bons manuais de linguagem e de versifica-
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Os motoristas de Pindamonhangaba terão mais
facilidade para usar a vaga
rotativa. Foi implantado
na cidade o sistema Vaga
Inteligente, um aplicativo
que permite aos usuários
cadastrados comprar créditos pelo celular na hora
de estacionar seus veículos.
O cadastro é simples e
rápido - deve ser feito pelo
site www.vagainteligente.
com.br -, e o pagamento
pelo serviço de estacionamento a ser solicitado
pode ser feito por meio de
cartão de crédito. Depois
é só escolher o tempo que
pretende deixar o carro
estacionado, autorizar por
meio de smartphone, SMS
ou internet e utilizá-lo nos
pontos que funcionam o
sistema rotativo.
O aplicativo Vaga Inteligente é gratuito e está
disponível para smartphones e tablets nos sistemas Google Store, Apple
Store e Windows Phone.
Ele também permite a

consulta de saldos, a checagem da movimentação
e a utilização dos créditos.
Além da facilidade e
rapidez, o sistema Vaga
Inteligente possibilita ao
usuário dispensar o uso
de moedas, oferece a comodidade de não precisar
ir e voltar para o veículo
e de ter mais uma opção
nas formas de pagamento,
além da consulta de saldo
e opção de receber aviso
sobre o término do tempo
de estacionamento.

COMO UTILIZAR
Pelo aplicativo: Baixe pelo seu sistema operacional
o aplicativo ‘Vaga Inteligente’.
Pela internet: Acesse o site www.vagainteligente.
com.br/mobile.
Por Mensagem de Texto: Envie um SMS
para o número 27800 o seguinte formato=
EVAGA+12+PLACA DO VEÍCULO+TEMPO EM
MINUTOS.
Exemplo: EVAGA1299999888830
Por telefone: Ao estacionar ligue para
(12) 3317-1962 e siga as instruções.

Doação de mudas de julho
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de
Meio Ambiente, realiza a
doação de mudas de árvores nativas e frutíferas,
nos dias 24 e 25 de julho.
As mudas podem ser retiradas somente por moradores da área rural da
cidade, como chácaras e
sítios. A doação será realizada no Viveiro Municipal. Um total de 30
moradores pode retirar
a senha, mediante apresentação de comprovante
de endereço. As mudas
serão entregues das 8 às
10h30. Cada pessoa poderá retirar até 50 mudas, sendo 45 nativas e
cinco frutíferas, além de
dez de pingo de ouro.

Arquivo TN

†

MISSA DE 7º DIA

A família de DULCE DE SÁ MARINS convida
parentes e amigos para a missa de 7º Dia de
seu falecimento dia 29, ás 19 horas na Igreja de
São Benedito).

Viva mais feliz, deixe uma trova falar por você
www.falandodetrova.com.br

José Ouverney

ESTUDO E TREINAMENTO
ção; leitura de livros e mais livros
de poemas (em nosso caso, principalmente, livros e mais livros de
trovas); aprofundamento na historia da literatura; participação em
oficinas, seminários, congressos,
concursos, festas literárias, etc;
permanente troca de ideias com
outros poetas, sobretudo, produção intensa de poesia. Porque ou
o poeta se entrega para valer à sua
arte, ou jamais passará de fazedor
de versinhos.
Toda arte exige dedicação. A
poesia talvez mais que outra qualquer. Muito estudo. Treinamento
incessante. “Dom”, cultura e técnica somados. Se você aceita o desafio, parabéns para todos nós, candidatos a ler os seus belos versos.

ALGUMAS TROVAS DE
A. A. DE ASSIS
O livro é o portão de acesso
à liberdade e ao saber.
E nem sequer cobra ingresso:
basta abri-lo, entrar... e ler!
Benditas sejam as vidas
que, alegres, serenas, santas,
vivem a vida envolvidas
em levar vida a outras tantas!

Funvic Pinda
realiza projeto
bucal com
crianças

A Funvic - Fundação Universitária Vida Cristã realizou nos dias
16 e 17 de julho, a campanha “Um
sorriso vale mais que Mil palavras”.
Com o objetivo de conscientizar
alunos da Rede Municipal a cuidar da saúde bucal, professores de
Odontologia estiveram presentes
ensinando as crianças o modo correto de escovar os dentes e de cuidar da saúde bucal.
O evento aconteceu nos bairros
Araretama e Feital. Alunos voluntários da Capelania Social entregaram mais de 1.000 kits bucais para
as crianças e adolescentes que estão cursando o Ensino Fundamental nível I.
Para realizar o projeto, a Funvic
contou com a parceira do Comitê
de Educação de Pindamonhangaba, Secretária de Educação de Pindamonhangaba e o CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.

Apresentação
circense é atração
no Sesc

Na sexta-feira (25), o Sesc
Taubaté apresenta o espetáculo circense ‘Os Caros e Raros Tradicionais’, a partir das 20h30, com a Cia
Geracirco.
O espetáculo faz homenagem
aos mestres do circo, tendo no
elenco o Palhaço Zé Bedieh, o equilibrista Bruno Edson e a artista
Adriane Gelli com os tradicionais
números de contorcionismo, laços
e chicotes.
A apresentação gratuita faz parte da programação do projeto ‘Hoje
É Noite de Circo’.
Divulgação

Deus fez a Terra... e, ao fazê-la,
deu-lhe o toque comovente:
fez o céu para envolvê-la
num pacote de presente!

Texto de A.A. de Assis - Maringá/PR

Fundação Dr. João Romeiro
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Cotidiano
Baile e bingo
no CCi Vila Rica

O CCI – Centro de
Convivência dos Idosos
do bairro Vila Rica (rua
Abel Correa Guimarães,
1.451) realiza bingo beneficente, no domingo
(27), às 14 horas. Estão previstas 5 rodadas,
além das extras, e os
prêmios serão: bicicleta,
panela elétrica de arroz,
forno elétrico, panela
de pressão, cesta básica
e vários outros, doados
pelos colaboradores do
centro comunitário. As
cartelas custam R$ 5 e

podem ser adquiridas no
dia do bingo ou antecipadas, com os membros
da diretoria no CCI.
Baile todo sábado
Aos sábados, das 19 às
23 horas, o CCI do Vila
Rica promove baile para
a comunidade, público
maior de 21 anos.
Como em todo último
sábado do mês, o baile
deste sábado (26) será em
comemoração aos aniversariantes, com bebidas e
comidas oferecidas aos
presentes através de do-

ações de associados. Para
embalar a noite o “Anjinho” apresenta seus sucessos do mundo do forró.
Sócios têm entrada
gratuita e não sócios pagam R$ 5.
“O baile movimenta o
nosso Centro de Convivência e as pessoas participam mais dos nossos
eventos, fazendo crescer
essa comunidade e trazer
mais alegria e festas para
os idosos da cidade”, conta o presidente do CCI,
Luiz Gonzaga.

Akim/AgoraVale

Evento não é apenas para idosos,
pois pessoas com idade acima dos
21 anos podem participar da festa
promovida pelo CCI Vila Rica

Cidade é cenário para
gravação de clipe metaleiro
Aiandra Alves Mariano
***
Algumas construções
desativadas em Pindamonhangaba serviram de cenário para o novo clipe da
Hevilan, banda paulistana
que toca heavy metal.
O clipe da música “Desire of Destruction” foi
lançado neste mês e tem a
direção de Caio Cortonesi.
A canção faz parte do álbum “The End Of Time”,
lançado em 2013, e foi escolhida em enquete aberta
aos fãs da Hevilan na internet.
“Isso foi curioso. O
resultado da enquete refletiu exatamente o que
a banda pensava. Muito
legal essa conectividade!”
- disse Jonnhy Moraes,
guitarrista da banda.
O baixista Biek Yohaitus explicou a escolha de
Pindamonhangaba como
locação para o clipe. “Tem
muita gente fazendo muita coisa legal em São Pau-

Divulgação

Banda contribui com o fortalecimento do cenário heavy metal no país
lo, mas o lance é que são
sempre nos mesmos lugares. São ótimos clipes,
mas queríamos sair desses lugares de São Paulo
para fazer algo diferente.
O fato de eu não morar na

capital me ajudou a procurar locações alternativas”,
destacou.
“A locação conversou
muito bem com a banda e
a temática da música, melhor até do que eu pensava.

Fiquei realmente satisfeito com o resultado final”
– afirmou o diretor Caio
Cortonesi.
A banda Hevilan existe
desde 2005, quando o guitarrista Johnny Moraes re-

Reunião do
Comus na
terça-feira
Divulgação

solveu montar uma banda
de heavy metal com um
estilo mais pesado, melódico e trabalhado. Na
procura por músicos que
compartilhassem de seus
mesmo ideais, encontrou
o baixista Biek Yohaitus e
o vocalista Alex Pasqualle. Mais tarde, o baterista
Rafael Dyszy se juntou ao
grupo.
No ano passado, a banda lançou o álbum “The
End of Time”. A crítica
ovacionou o trabalho e o
disco foi eleito pelo público como o melhor de
2013, na categoria Metal,
no Brasil e no exterior.
Isso ajudou a Hevilan a
ser a primeira banda brasileira a fazer parte do
time da famosa gravadora
Massacre Records (Alemanha).
O clipe gravado em
Pinda pode ser visto no
canal da Hevilan no Youtube e no site www.hevilan.com

José Fernandes Ribeiro

O Comus - Conselho Municipal de
Saúde realiza reunião
ordinária na terça-feira (29), no Centro de
Especialidades Médicas (rua Dr. Frederico
Machado, 179, centro). A primeira chamada será às 18 horas,
e a segunda às 18h30.
No encontro serão discutidos os informes e
comissões; informações, ações e serviços
do Cerest, e formação
da Cist.
O presidente do
Comus, José Fernandes Ribeiro, convoca
todos os conselheiros
e convida a população
para conhecer os trabalhos do conselho.

Trabalhadores da Gerdau protestam pela campanha salarial
Durante dois dias os
trabalhadores da Gerdau
realizaram protestos pela
Campanha Salarial e contra problemas na PLR Participação nos Lucros e
Resultados. Pela primeira
vez, os trabalhadores do
administrativo
fizeram
uma paralisação.
De acordo com o presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT, Renato Marcondes, o “Mamão”, as mobilizações
foram feitas para pressionar a bancada patronal do
grupo 8, ao qual a Gerdau
pertence, a avançar nas negociações pela campanha
salarial. Até o momento,
apenas o representantes
do grupo 3 se reuniram

Guilherme Moura

Trabalhadores atrasam entrada do turno para que o G8 abra rodada de negociação
com a Federação dos Sindicatos Metalúrgicos da CUT
de São Paulo. A pauta de
reivindicações foi entregue
aos patrões há mais de um
mês, no dia 16 de junho.
Na terça-feira (22), os
trabalhadores ligados ao
setor administrativo fize-

ram sua primeira paralisação. Eles reclamam
a implantação do PAD
- Programa de Avaliação
de Desempenho - um formato que a Gerdau criou
para pagar a PLR de forma diferente para eles.
Segundo o secretário ge-

ral do sindicato Herivelto
Moraes, “Vela”, além de
a empresa ter mudado as
regras no meio do período, a falta de acompanhamento e de transparência
no processo estão entre os
problemas.
Na quarta-feira, foi a

vez dos trabalhadores da
produção atrasarem a entrada do turno, mobilização
que durou 40 minutos. Eles
também foram prejudicados na PLR, que teve pagamento no último dia 19.
Segundo o secretário
de Comunicação do sin-

dicato, Benedito Irineu, a
reclamação é que os números de produção caíram
drasticamente no período
de fechamento, embora
o histórico de produção
tenha sido relevante nos
demais meses. A falta de
negociação das metas e a
falta de transparência no
demonstrativo dos resultados também são problemas antigos na unidade,
segundo o Sindicato.
As paralisações contaram com apoio de vários sindicatos cutistas
da região: Metalúrgicos
de Taubaté, Condutores,
Construção Civil, Servidores de Aparecida e de Cachoeira Paulista, e o Sindicato dos Empregados
Autônomos do Comércio.

4

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

24 DE JUlHO de 2014

Vereador Professor Eric
Toninho da Farmácia diz que nova Vereador Magrão e
escola e complexo esportivo trarão moradores conquistam convoca Audiência Pública para
melhorias para o Crispim e região melhoria para o Crispim discutir situação dos Correios
V ereador
M agrão

de

conversa com

Assessoria

o repórter

T ony B leid
sendo
observado pela
representante
do bairro

C rispim ,
D ona V ilma

de

C o m u n i ca ç ã o / CV P

do

Fotos: Assessoria

Complexo Esportivo
O vereador Toninho da Farmácia recebeu informações da
Administração Municipal, que em breve começará a construção
de um complexo para a prática esportiva no bairro do Crispim,
que deverá contar com um ginásio poliesportivo com medidas
oficiais, arquibancadas móveis, quadras transversais para atender o maior número de atletas e uma pista de atletismo para
treinamento de todas as modalidades. “Venho cobrando desde
2005 este benefício para os moradores do bairro do Crispim.
Agora que Pindamonhangaba foi contemplada através do
PAC2 - Programa de Aceleração do Crescimento, do Governo
Federal, conseguimos trazer este empreendimento para o bairro
do Crispim. Este complexo vai trazer inúmeros benefícios, não
só aos moradores do Crispim, como toda a população de nossa
cidade”, disse o vereador Toninho da Farmácia.

C o m u n i ca ç ã o / CV P

“Após requerimento aprovado na Câmara,
CETESB autoriza prolongamento da canalização”

O Vereador Toninho da Farmácia (PDT) agradece em nome
da comunidade, o início das
obras da nova escola do bairro
do Crispim que será construída
na rua Ceará, próxima a APAE.
Esta escola deverá contar com
12 salas de aula e vai beneficiar
as crianças dos bairros Crispim,
Andrade, Bosque, Carangola e
Santana. “Há mais de dois anos,
desde a administração passada,
venho solicitando a construção
desta escola. Agora nosso pediVereador Toninho da Farmácia
do começa a virar realidade, na
Administração do Prefeito Vito Ardito. Agradecemos antecipadamente em nome de toda a população que será beneficiada com
esta obra”, destaca o vereador Toninho da Farmácia.

O vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS), atendendo ao pedido da representante do bairro do Crispim, Dona
Vilma, protocolou em 2013, o
requerimento nº 2.137/2013,
requerendo providências para
efetuar a canalização d’água na
“área verde”, localizada na Rua
Argemiro Cypriano de Oliveira.
Na época, a representante do
bairro entrou em contato com o
vereador Magrão pedindo ajuda, pois segundo informações da
Prefeitura, não seria possível a
canalização, já que o local era
área de preservação. Magrão
esteve no local e juntamente
com os moradores, se prontificou em fazer o requerimento.
Na oportunidade Dona Vilma,
juntamente com o Vereador
Magrão, foram entrevistados
pelo repórter Tony Bleid, da TV
Bandeirantes, com a finalidade
de alertar o Poder Público dos
problemas que estavam afetando os moradores daquela região.
O edil, entrou em contato com o
Gerente de Divisão da Sabesp,
José Fonseca Marcondes Júnior,
que prontamente enviou uma

equipe técnica para o local.
Desta forma, o vereador
pode acompanhar a coleta de
água realizada pelo funcionário
Aroldo, da Sabesp. De agosto de
2013 até maio de 2014, Magrão
manteve diversos contatos com
o Sr. Edargê, do Departamento
de Meio Ambiente, que cuidou
de todo o trâmite junto à CETESB e à Sabesp para que a
solicitação de canalização fosse
aprovada. O vereador Magrão
informou que a Sra. Vilma,
representante do bairro do
Crispim, também acompanhou
todo o processo até a resposta
da CETESB, de 29/05/14, que
autorizou a canalização.“Fico
feliz pela comunidade do bairro
do Crispim, que lutou incansavelmente pelo prolongamento
da canalização da galeria de
água pluvial, evitando assim
que a água corresse a céu aberto, causando fortes odores e
transtornos aos moradores vizinhos. Parabéns especial à Dona
Vilma pela luta, determinação,
persistência e pela conquista
desta importante obra”, conclui
o vereador Magrão.

Evento será realizado no dia 14 de agosto, a partir
das 19 horas e vai abordar temas como qualidade e
segurança dos funcionários e criação de uma unidade de distribuição no Distrito de Moreira César
Procurado pelos funcionários da EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
- de Pindamonhangaba e informado das condições de trabalho
que eles enfrentam, o vereador
Professor Eric (PR) apresentou
requerimento – aprovado pelo
plenário – no qual convoca
uma “Audiência Pública” para
esclarecer à população sobre
diversas questões.
A audiência será realizada
no dia 14 de agosto, a partir
das 19 horas, na sede do Poder
Legislativo. Serão abordados
diversos assuntos, entre os quais
destacam-se a criação de uma
U.D. (Unidade de Distribuição)
em Moreira César, para o melhor
atendimento do Distrito; criação
de Postos Avançados, como Caixa Postal Comunitária; mudança
do local de trabalho, onde tenha
melhor acesso da população,
e que atenda as necessidades
básicas do trabalhador; esclarecimentos sobre entregas
não realizadas e entregas com
atrasos; motivos das greves e
paralisações; entrega matutina melhorando a qualidade
do serviço e preservando
a saúde dos trabalhadores
dos Correios e colocação de
portas giratórias nas agências
melhorando a segurança dos
funcionários.
O vereador Professor Eric
esclarece que a Audiência
contará com a presença dos
trabalhadores dos Correios e

de dirigentes da empresa, além
das autoridades competentes do
município e será aberta ao público. “Essa Audiência Pública
é importante para debatermos e
solucionarmos os problemas que
afetam diretamente a comunidade e, por isso, é de fundamental
importância a participação
da população. Bairros como
Vitória Park, entre outros, em
pleno século 21, não contam
com os importantes serviços
dos Correios, e precisamos
lutar para que tenham início
o mais rápido possível. Ano
passado, através de reunião
com dirigentes da empresa e o
subprefeito de Moreira César
intermediamos o início dos
serviços nos bairros Liberdade
II e III no mês de dezembro, com
sucesso. Vamos começar mais
esta luta”, concluiu o vereador
Professor Eric.
Assessoria

do vereador

Professor Eric

Vereador Professor Eric

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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

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

Felipe César – FC quer
Janio Lerario demonstra Cal visita obras no
Crispim e Moreira César
cursos técnicos a distância para otimismo com obras e
beneficiar jovens e trabalhadores crescimento do município O vereador José
Assessoria

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

e manejo de águas evitando enchentes em áreas de
acúmulo de água nas vias e
organizando a vazão até os
córregos e rios.
O vereador esclareceu
que “várias empresas já se
instalaram e outras estão por
vir, trazendo para o nosso
município muitos empregos
e renda”. Ele falou também
da duplicação da avenida
Manoel César Ribeiro, da
construção da UBS - Unidade Básica de Saúde - do
Ipê II e das 3 novas UPAS
(Unidade de Pronto Atendimento) que serão instaladas
em Moreira Cesar, Cidade
Nova e Araretama). “Quero
parabenizar o prefeito e
toda sua equipe, que tem
trabalhado muito para o
crescimento da cidade, demonstrando muito cuidado
com a população. Isso não
acontecia há muito tempo”,
finalizou Janio Lerario.
C o m u n i ca ç ã o /C VP

e aos trabalhadores em geral,
sobretudo os mais carentes, de
ter acesso à formação técnica
de forma gratuita.
Rodoviária
na Via Dutra
O vereador Felipe César –
FC reitera ao Prefeito, a realização de estudos para viabilizar
a construção de uma rodoviária
interestadual às margens da
Rodovia Presidente Dutra. Em
sua justificativa, o vereador
alega que a atual rodoviária,
construída há mais de 30 anos

O vereador Janio Ardito
Lerário (PSDB) está muito
otimista com o crescimento
econômico e sustentável de
Pindamonhangaba. O vereador acredita que “realmente
é uma satisfação ver a nossa
cidade sendo bem cuidada e
crescendo muito”.
Segundo o parlamentar,
várias entidades são responsáveis por este crescimento.
Ele citou como exemplo
o Ministério da Educação
que, por meio do PAC 2
(Programa de Aceleração
do Crescimento), possibilitou a construção de seis
novas creches. O pedido
dessas melhorias foi resultado das diversas reuniões
que o prefeito fez com os
moradores de cada bairro.
Janio Lerario informou
ainda que “além de quatro
quadras cobertas para escolas, o município construiu
uma cobertura de quadra
poliesportiva e estão sendo feitas
também diversas
obras de galerias
de águas de pluviais”. Janio disse
que “vale a pena
destacar que estas
galerias são obras
importantíssimas e
que tem a função
de fazer a drenagem

de

V e r e a d o r F e l i p e C é s a r - FC

é pequena e não comporta
a entrada de mais empresas
com novas linhas de ônibus. A
construção de uma outra, mais
moderna, com mais guichês e
plataformas, à beira da Via Dutra, vai proporcionar que novas
empresas e novas linhas possam
ser criadas e atendidas, principalmente ligando as regiões
norte e sul do Brasil, permitindo
que Pindamonhangaba possa
ter ligações com outras cidades
e capitais do país. “Nossa cidade cresce a cada dia, e a Dutra
está cada vez mais próxima,
desta forma, uma rodoviária
às margens desta rodovia, vai
facilitar novas linhas e novas
empresas”.
Casas populares
na Zona Rural
O vereador Felipe César
– FC reitera ao Executivo a
realização estudos visando a
construção de casas populares
na zona rural de Pindamonhangaba. “O Plano Minha Casa,
Minha Vida também contempla
a Zona Rural, precisamos correr
atrás para que nossa cidade
também possa ser contemplada
com este benefício”, diz Felipe
César – FC. O vereador pede
a construção de casas populares principalmente nos bairros: Cruz Pequena, Ribeirão
Grande, Mandu, Bonsucesso,
Piracuama, Pinhão do Borba,
Goiabal, Macuco, Pouso Frio e
Bairro dos Oliveiras. “Precisamos fixar o homem no campo,
dando condições dignas para
sua moradia. Até hoje, o que
temos visto é a construção
de casas populares na cidade.
Precisamos também nos preocupar com o trabalhador rural”,
destaca o vereador.

Assessoria

Assessoria
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O vereador Felipe César FC (PMDB), enviou sugestão
ao Governo Federal, através
do Ministério da Educação e
ao Governo do Estado, através
da Secretaria de Educação, a
possibilidade de instalação de
cursos técnicos à distância, em
diversas áreas para beneficiar
principalmente os jovens e trabalhadores que não tem tempo
suficiente de frequentar as aulas
diariamente.
De acordo com o vereador,
esta iniciativa se faz necessária
para dar condições aos jovens

Vereador
Janio
Lerario

Carlos Gomes – Cal
(PTB) esteve em
visita às obras da
construção da escola
do bairro do Crispim, que terá quadra
coberta. O vereador
ficou contente, pois
esta escola vai beneficiar em muito
os alunos daquela
região, possibilitando também, a prática
de esportes, que é essencial para a formação na vida dos jovens. CAL
também visitou outras obras
que estão sendo construídas,
como a creche do Liberdade,
as creches do Azeredo e do
Centro de Moreira César, que
vai beneficiar muitas mães
dessas regiões, possibilitando-as a conseguirem empregos
e ajudar no sustento de suas
famílias.
Salienta ainda o vereador
CAL que outras obras estão
sendo construídas na cidade,
e estão sendo aguardadas
com muita ansiedade pela
população, pois são obras que
mudarão a vida das pessoas
para melhor, como a duplicação da avenida Manoel César
Ribeiro, o Poupatempo, a
construção da ponte do Pasin
- Mantiqueira, a troca do piso
e cobertura da lateral da Feira
do Mercado e principalmente
a desapropriação do P.A. da
UNIMED, para a construção
do Pronto Socorro Infantil
Municipal, que vai ser um
grande ganho para a saúde,
entre outros.

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br
Assistentes
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Vereador Cal

Outras Reivindicações
O vereador Cal também
está cobrando com urgência, o
aumento dos policiais da atividade delegada, principalmente para o Distrito de Moreira
César; a instalação de câmeras
de monitoramento na cidade;
além de melhor atendimento
no Pronto Socorro Municipal
e mais rapidez na realização
dos exames solicitados pelos
médicos.
Avenida Antônio
Pinheiro Júnior
O vereador Cal agradece
a prefeitura e o Departamento de Obras, por concluir o
recapeamento da avenida Dr.
Antônio Pinheiro Júnior, que
é um dos seus pedidos, em
nome da população e espera
que termine rápido os recapeamentos programados na
cidade, para iniciar os recapeamentos programados no
Distrito de Moreira César, em
especial na Vila São Benedito,
que está em péssimo estado.

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
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w w w . ca m a r ap i n d a . s p . g o v . b r

Telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279
e 3644-2281

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

24 de juLho de 2014

5

Tempo seco aumenta risco de
queimadas à beira das estradas
Entre 50% e 60% dos casos de fogo em mato à beira das estradas no ano ocorrem no inverno
Em meio a um dos
piores períodos de estiagem dos últimos anos e
com o inverno, estação
caracterizada por clima
ainda mais seco, a Artesp
– Agência de Transporte
do Estado de São Paulo – e as concessionárias
de rodovias intensificam
uma série de ações para
minimizar os efeitos das
queimadas, que se acentuam nessa época do ano.
O número de incêndios
à beira das estradas nos
meses de inverno (junho
a setembro) atinge entre
50% a 60% de todas as
ocorrências registradas
ao longo do ano, de acordo com levantamento da
Artesp entre 2011 e 2013.
Como parte das ações, a
Agência e as concessionárias promovem campanhas de conscientização dos motoristas, que
integra a Operação Corta
Fogo, programa composto de ações conjuntas que
envolvem também a Secretaria do Meio Ambiente, o Corpo de Bombeiros,
a Defesa Civil Estadual e
outros órgãos.
Coordenação
da Operação
A coordenação da Operação Corta Fogo estendeu o período de vigência
do programa em um mês
este ano. Diferente de
2013, quando as ações foram desenvolvidas de junho a setembro, este ano
a operação irá até o fim
de outubro. Isso ocorre
por causa da previsão de
um período de seca ainda
maior do que nos anos anteriores. Os resultados da
Operação Corta Fogo nas
rodovias sob concessão no

ano passado foram bastante satisfatórios, com
redução de 11,68% de casos em relação a 2012, entre junho e setembro. Foi
registrado em 2012 um
total de 3.208 queimadas
nesse período, ante 2.833
nos mesmos meses no ano
passado.
Mais um dano
causado pelo
cigarro
Uma das principais
causas de queimadas nas
rodovias no Estado é o
lançamento de bitucas

de cigarros pelas janelas
dos veículos. A vegetação seca vira combustível para o fogo. Outros
fatores geradores são a
utilização de fogo para
limpeza de terrenos,
queima de lixo, fogueiras, queimadas para fins
agrícolas não autorizadas e também os balões.
Nas faixas de domínio
das rodovias, além das
bitucas, grande número de focos é provocado
pela população vizinha à
estrada ou transeuntes,
principalmente nas áreas

mais próximas aos aglomerados urbanos.
Denúncias
As denuncias podem
ser feitas pelo Disque Ambiente (0800 113 560) e
Polícia Ambiental (0800
0555 190), além de acionar
os tradicionais 190 e 193.
Segurança
Além do prejuízo ao
meio ambiente, nas rodovias as queimadas também podem comprometer
a segurança do motorista,
já que a fumaça reduz a vi-

sibilidade, o que pode levar a acidentes, principalmente colisões traseiras.
No caso do motorista se
deparar com alguma queimada na rodovia, além
de avisar os órgãos competentes, ele pode tomar
algumas precauções para
prevenir acidentes: fechar
o vidro do veículo; manter
distância segura do veículo da frente; trafegar com
farol baixo aceso; não ligar o pisca alerta com o
veículo em movimento; e
não parar na faixa de rolamento.
Arquivo TN

Cuidados com
a saúde
Além do problema das
queimadas, o tempo seco
causa diversos incômodos
à saúde, como ardência e
ressecamento dos olhos,
boca e nariz, por exemplo,
até o agravamento de doenças respiratórias.
A baixa umidade relativa do ar ainda dificulta
a dispersão de poluentes, que acabam sendo
inalados pelas pessoas
favorece a ocorrência de
problemas respiratórios e
infecções.
De acordo com especialistas, crianças, idosos
e pessoas que possuem
histórico de problema
respiratório são os grupos mais vulneráveis às
doenças neste período e
precisam redobrar os cuidados.
Para evitar ou minimizar a ocorrência de problemas de saúde em decorrência do tempo seco,
siga alguns cuidados importantes:
— Ingerir bastante líquido;
— Não praticar exercícios entre as 10 e 17 horas quando a umidade do
ar estiver baixa;
— Deixar um recipiente com água ou um pano
molhado no quarto antes
de dormir;
— Não usar o umidificador elétrico por muitas
horas seguidas;
— Lavar as narinas
com soro fisiológico ou fazer inalações com o produto;
— Manter os ambientes arejados e livres de
tabaco e poeira,
— Evitar locais fechados em que haja grande
concentração de pessoas,
como shoppings-centers,
supermercados e cinemas.

Pitucas de cigarro estão entre principais causas de incêndios às margens de estradas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 032/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 32/14, referente à “Contratação
de empresa especializada em manutenção de 2º e/ou 3º níveis de extintores contra incêndio
de utilização predial, portáteis e sobre rodas, com eventual reposição e substituição de peças
defeituosas necessárias”, com encerramento dia 08/08/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2014.
PREGÃO Nº 040/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 40/14, referente à “Aquisição de
vidros automotivos, tipo parabrisa, a serem aplicados nos veículos pertencentes à frota municipal”,
com encerramento dia 08/08/14 às 15h e abertura às 15h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2014.

COMUNICADO
Considerando que nem todas as entidades inscritas neste Conselho apresentaram no prazo
estabelecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social os documentos exigidos e necessários
que comprovam que as mesmas estão em pleno e regular funcionamento e as tornam aptas ao
atendimento,
Considerando o trabalho relevante que as entidades inscritas no Conselho prestam ao município,
Vimos informar que aquelas entidades inscritas que ainda não apresentaram os respectivos
documentos têm o prazo até o dia 30 de julho do corrente ano para a apresentação dos mesmos.
Os referidos documentos: Relatório de Atividades do ano anterior e Plano de Ação do corrente
ano, deverão ser entregues com os dados estabelecidos e exigidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, através da Resolução n. 14, de 15 de maio de 2014, que revogou a Resolução
n.16, de 5 de maio de 2010, ambas do Conselho Nacional de Assistência Social, no seguinte
endereço:
Rua Deputado Claro Cesar, 53, Centro, com ofício endereço a presidência.
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2014.
Benedito Sergio Irineu
Presidente – Gestão 2013/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro
César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de
quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 01/08/2014 às 14 horas
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 6
17º ANDREIA EFIGENIO ANDRADE DA SILVA
RUA CAPITÃO ANTONIO MARCONDES HOMEM DE MELLO, 277 – MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-090
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP.
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416/3642-3316 - Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
É feita a presente INTIMAÇÃO por edital de JEAN CARLOS DA SILVA TEODORO, em virtude do
mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, nas vezes em que foi procurado, em
atendimento ao requerido pela credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, devendo
Vossa Senhoria comparecer a essa Serventia, no endereço supra, das 09:00 às 16:00 horas, para
efetuar o pagamento da importância em mora, além das despesas de intimação e postagens,
publicação do presente edital e emolumentos da qual é devedor, em decorrência de atraso no
pagamento das prestações relativas ao Contrato de Financiamento Habitacional nº 8555523945534, firmado em 28/12/2012, registrado sob nº 02, na Matrícula nº 51.572, neste registro imobiliário,
tendo por objeto o imóvel situado na RUA JOSE M DE OLIVEIRA nº 0, LOTE 757, QUADRA 28,
VISTA ALEGRE, PINDAMONHANGABA-SP. O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze)
dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e
consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2014.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR - - Oficial Registrador -

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 195/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) MAURO RODRIGUES, responsável
pelo imóvel situado a PRAÇA DOUTOR EMILIO RIABS, Nº0, bairro SÃO BENEDITO, inscrito no
município sob a sigla SO.11.08.06.026.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 194/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) ANNE MARIE SANSELME,
responsável pelo imóvel situado a RUA DOS SAGRADOS CORAÇÕES, Nº1338, Lote 22, bairro
ALVARENGA, inscrito no município sob a igla SE.11.07.04.002.000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 193/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) YOSHIHIRO TAKEZAWA,
responsável pelo imóvel situado a RUA ANTONIO MARCONDES H DE MELLO , S/Nº , bairro
MOMBAÇA I, inscrito no município sob a igla SO110103031000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 191/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) ARAGUAIA CONTR BRAS DE
ROD S/A, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE MILTON MONTEIRO , S/NR°, bairro
MANTIQUEIRA, inscrito no município sob a
sigla NE 250401026000, para que efetue a
limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 193/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) YOSHIHIRO TAKEZAWA,
responsável pelo imóvel situado a RUA ANTONIO MARCONDES H DE MELLO , S/Nº , bairro
MOMBAÇA I, inscrito no município sob a igla SO110103031000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2014
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 22/07/14, concernente ao
valor da garantia Licitação supracitada, leia-se corretamente: “... valor R$ 1.447,00 ...”. As
demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2014.

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Convocação para a 3ª Reunião Extraordinária do CMDM – 2014.
Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem,
na data e local abaixo, para a realização da 3ª reunião extraordinária, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
•
•
•
•

Apresentação da programação da Semana Lei Maria da Penha
Apresentação da programação da Semana da Igualdade
Informes
Leitura e aprovação da Ata

Dia:
Horário:
Duração:
Local:

30/07/2014 (quarta-feira)
18h30 (tolerância de 10min)
Aproximadamente 2 horas
Auditório da Prefeitura Municipal

Observação:
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverão justificar
a ausência através do email – cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br
Simone Braça
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO PAPEL, CELULOSE, PASTA DE MADEIRA
PARA PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DE PINDAMONHANGABA – ELEIÇÕES SINDICAIS – AVISO
– Em cumprimento a legislação vigente e de acordo com os estatutos desta entidade, comunico
que foi registrada a seguinte chapa de número 01 (um) única registrada como concorrente a eleição
a ser realizada no dia 25 de julho de 2.014, que se refere ao aviso publicado no Jornal Tribuna do
Norte edição do dia 27/06/2014 na pagina 10. Chapa nº 1 - Única – Diretoria – Efetivos: Hilton Roberto
Nicoletti, Elias Lourenço de Paula, Oscar dos Santos Gomes, João Benedito Leonel, Julio Lemes da
Silva. Suplentes –Antonio Ramos da Silva, Jorge Rosa da Silva, João Antonio Lemes.- Conselho
Fiscal : Efetivos: Venceslau da Silva, Antonio Bernado, Alirio Antonio Causso. Suplentes – Valmir de
Oliveira, Geraldo Benedito dos Santos. Delegados Representantes no Conselho da Federação: Efetivos:
Hilton Roberto Nicoletti, Oscar dos Santos Gomes. Suplentes – Valmir de Oliveira, Venceslau da Silva.
Conforme determina os estatutos sociais, fica aberto o prazo de 48 horas para a impugnação da
candidatura a contar da data de publicação deste aviso.
Pindamonhangaba, 18 de julho de 2014.
HILTON ROBERTO NICOLETTI - PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA DEFESA
RETORNO A JSM 052
Atenção jovens nascidos no ano de 1996 e anteriores, compareçam à JUNTA DE SERVIÇO
MILITAR - DO DIA
21 A 31 JULHO 2014, com:
O ALISTAMENTO MILITAR PARA MARCAR O DIA DO EXAME DE SELEÇÃO
A Junta de Serviço Militar de Pindamonhangaba, esta situada à Avenida Albuquerque Lins,
nº 138 – Bº São Benedito que , e os atenderá todos os dias úteis, a partir das 08:30 horas
as 12 horas e das 14 horas as 16h30 horas
OBS:

Peço a gentileza de divulgar esta propaganda até o dia
“21 A 31 JULHO de 2014”.
MARIA THEREZINHA CAMILO DE SOUZA
Secretaria da JSM 052

QUINTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

24 DE JULHO DE 2014

ENTREVISTA
Tribuna do Norte
Israel Dias

Ponta-esquerda, Jaime
coleciona histórias

N

ascido em 12/7/1956,
em Pinda, Jaime Ramos cresceu, estudou e
trabalhou na zona Rural. Com
mais de 50 anos dedicados ao
futebol de Pindamonhangaba,
é um desses sujeitos típicos do
interior paulista: fala mansa,
tranquilo e trabalhador.
Desde criança gostava de jogar bola: “Passei por todas as
categorias de base: Fraldinha
até Juvenil, e cheguei ao Amador, disputei a Segunda Divisão
pela fazenda Sapucaia, onde fui
campeão várias vezes. Os campeonatos daquela época eram
mais competitivos, uma divisão
mais bem estruturada e todos
com muita vontade de jogar”.
Dentre os campeonatos que
disputou, Jaime relembra que
tinha que enfrentar a ira da torcida adversária, que ﬁcava bem
próxima aos campos. “Como eu
jogava na ponta esquerda, e tinha muita habilidade, sempre
driblava em velocidade. Assim
os zagueiros diﬁcilmente logravam êxito em me desarmar.
Então, eles tentavam apelar
para a violência. Antigamente
os campos não eram murados.
A única coisa que nos separava
da torcida era a cerca de bambu.
Uma vez, alguns torcedores invadiram o campo e driblei eles

“A MINHA FUNÇÃO
ERA A DE PARTIR
PARA CIMA DA
ZAGA E DAR
ASSISTÊNCIAS.
JÁ FIZ MUITO
CENTROAVANTE
SE TORNAR
ARTILHEIRO DOS
CAMPEONATOS”
também. No ﬁm, todos reconheciam a minha habilidade e sempre saia de campo ovacionado”.
Rei das assistências
Conhecido como rei das assistências de sua juventude, Jaime nunca foi artilheiro. “A minha função era a de partir para
cima da zaga e dar assistências.
Já ﬁz muito centroavante se tornar artilheiro dos campeonatos.
Assim marquei uns 50 gols na
carreira, porém consagrei muita
gente, deixava os atacantes na
cara do gol. Se houvesse estatísticas, estaria em primeiro neste
quesito”.
Aos, 20 anos, encantado pela
esposa Ana Donizete Arlindo
Ramos, Jaime decidiu que era
hora de parar com o futebol e
Israel Dias

trabalhar na fábrica, revezando turnos, para cuidar de sua
família. Casou e teve quatro ﬁlhos, mas sempre que podia e
pode está no campo do Jardim
Resende fazendo a manutenção
para que na hora do jogo esteja tudo funcionando. “Os meus
ﬁlhos que se chamam: Rodrigo
Ramos, Rafael Ramos, Ana Paula Ramos e Ana Lúcia Ramos e
minha esposa compreendem a
minha missão. Quantas e quantas vezes venho aqui no campo
cuidar de tudo. Isso demanda
tempo, muitas vezes, deixo de
estar em casa porque preciso vir
trabalhar, fazer a marcação das
linhas do campo, por exemplo”.

Jaime faz as marcações do campo de futebol

Treinador
Também se arrisca, quando
preciso, a comandar os jogadores: “Quando aparece uma
oportunidade de treinar uma
equipe para disputar campeonatos, logo trato de observar
a melhor característica de
determinado jogador para
usá-lo de modo ideal. Gosto de
trabalhar com as categorias
de base. As crianças têm muita
vontade de aprender e passo
um pouco da minha experiência para elas”.

TECNOLOGIA A
SERVIÇO DO FUTEBOL
Autodidata, curioso e inventor, ele cria algumas engenhocas para ajudar a resolver os
problemas. “Quando os jogadores chutavam a bola muito
forte, ela caia dentro do ribeirão que passa ao lado campo.
E sempre que isso acontecia,
era um transtorno. Tinha que
me molhar para recuperá-la.
Então tive a ideia de criar

um ‘passaguá de bola’. Agora
consigo retirá-la da água com
facilidade, basta segurar o
passaguá e pegar”.
Também inventou uma espécie de “máquina” para ajudar a
fazer a marcação das linhas do
campo. “Para pintar as linhas
do campo nós colocávamos a
cal no carrinho de mão e com
as mãos íamos jogando. Agora
faço tudo com a ajuda desta
lata adaptada. Em uma hora
consigo pintar tudo”.
Israel Dias

Fotos relatam trajetória do clube

Fundação do Unidos
do Jardim Rezende
Hoje, Jaime faz parte da diretoria do Unidos do Jardim Rezende
Futebol Clube. “Faz 20 anos que esse clube foi criado. O Edson,
que gosta muito de futebol, decidiu atender ao pedido de uma
garotada que queria jogar e não tinha um espaço para isso. Ele
ﬁcou comovido ao ver esses meninos contribuindo cada um com
R$ 2 para comprar um jogo de camisa amarela, e um amigo
nosso o Paulo Japonês ajudou. Então o Edson fundou o Unidos e
posteriormente me chamou para integrar a diretoria.”

Mecanismo de captura de bola, criado por Jaime, é utilizado em todas as partidas

Jaime e seu inseparável companheiro Edson no campo do Unidos do Jardim Rez ende
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Parceiros
Atualmente, o estádio João
Cândido, está com uma boa
estrutura, vestiários azulejados,
cabine de imprensa, bar e uma
área de lazer. Mas não foi sempre assim. “Quero agradecer a
todos que ajudaram a construir
tudo isso. Sempre ﬁzemos um
trabalho de formiguinha aqui.
Cada um foi assentando um
tijolinho aqui, outro ali. Muita
gente nos auxiliou. Infelizmente
não me lembro de todos. Jânio,

Zezão da JK, Marcelo da Alvo,
Claudião, Gilson e Sheila”, são
alguns que me lembro.
“Colaboramos na formação
de muitas crianças que vêm
treinar aqui. Disputamos vários
campeonatos e queremos continuar crescendo. Ainda tem muito por fazer. Temos que arrumar
o estacionamento do estádio
e algumas outras coisas. Mas
não vamos parar de trabalhar”,
ﬁnalizou.

