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Casa Noel promove festa na cidade

Zona Azul 
aumenta 
tarifa na 
segunda
O valor dos tíque-

tes para estacionar 
na área central de 

Pindamonhangaba 
fi cará maior a par-

tir da segunda-feira 
(17). A tarifa mínima, 
que dá direito a uma 
hora, passará de R$ 
1 para 1,50 (50% de 

aumento); a máxima, 
para duas horas, vai 

de R$ 2 para R$ 2,50 
(reajuste de 25%).

FUTEBOL – 1ª DIVISÃO

Papai Noel 
chega em 
Pinda

FERROVIÁRIA 
VENDE 
ENTRADAS PARA 
FESTA RETRÔ

Na entrevista desta semana, a Tribuna traz a 
história de Gerson Salgado, conhecido por Ger-
son do Caratê. Apaixonado por esportes, ele con-
ta que iniciou sua vida nas artes marciais ainda 
na infância porque estava ‘cansado de apanhar 
na escola’.

Hoje, maduro, casado e pai de duas filhas, ele 
se diverte com as lembranças do tempo de crian-
ça. Gerson também é engajado em causas sociais, 
onde já levou o caratê para o projeto Escola da 
Família e atualmente ainda ensina a arte marcial 
no centro comunitário do Campos Maia.

O projeto social Casa Noel 
realizará um coquetel am-
bientado com o espírito na-
talino na segunda-feira (17) e 
na terça-feira (18), na Fazen-
da Bela Vista.

No evento benefi cente 
também haverá exposição 
de artesanato e artigos nata-
linos, produzidos por volun-
tárias. A renda vai atender ao 
Lar São Judas Tadeu, Apae, 
IA3, além da ex-atleta Lígia 
Maria Ferreira da Fonseca.

A principal competição esportiva da cidade 
terá um clássico no domingo (16), às 10h30, no 
campo do Jardim Resende. Araretama e Jardim 
Cristina decidem vaga para enfrentar o Vila São 
José na fi nal da 1ª Divisão do futebol. O técnico 

do Araretama, Beibe, tem evitado conversar com 
a imprensa e só divulgará o time titular momentos 
antes da partida. Pelo Jardim Cristina, o zagueiro 
Elton afi rmou que a equipe vai partir para cima do 
adversário e reverter a vantagem.

Araretama e Jd. Cristina 
decidem vaga na fi nal

Odirley Preira

Faltando mais de 40 dias 
para o Natal, o Papai Noel já re-
solveu vir a Pindamonhangaba. 
Neste domingo (16), o ‘bom ve-
lhinho’ chegará de helicóptero, 
às 16 horas, no estacionamento 
do shopping.

No mesmo dia, será aber-
ta a decoração especial de Na-
tal, com o tema “Vila do Noel”, 
com foco nas tradições do perí-
odo e muitas brincadeiras para 
as crianças, como o ‘atelier do 
Noel’, a ‘corrida de barril’, ‘o es-
corregador do Noel’ e o ‘pátio 
animado’. 

Gerson destaca paixão pelo esporte social

PÁGINA 6

Arquivo pessoal

Mesmo com boa vantagem, o Araretama promete jogar no ataque

Coral de 
crianças e 
jovens foi 
uma das 
atrações da 
Casa Noel 
em 2013
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JOSÉ OUVERNEY É “MAGNÍFICO TROVADOR” 
EM NOVA FRIBURGO, DESDE 2008

VIVA MAIS FELIZ, DEIXE UMA TROVA FALAR POR VOCÊ

T R O V A
alando deF www.falandodetrova.com.br

Divulgação

Quando a Zona Azul foi criada em Pin-
damonhangaba, em 2001, foi uma 
verdadeira polêmica. A maioria ab-

soluta da população reclamava, pois acreditava 
que deveria continuar estacionando os carros 
de graça nas ruas.

Era, na ocasião, um pensamento de passível 
compreensão, pois Pindamonhangaba estava 
deixando de ser uma cidade de porte pequeno 
para ser tornar um município de porte médio – 
com seus lá 125 mil habitantes.

Na época, o assunto também foi debatido 
pelo medo e pela desconfi ança do ‘novo’, aliás, 
é uma tendência do Ser Humano – o medo do 
novo. Tudo que é novidade assusta e tende a 
ser rejeitado, evitado e combatido. Como, até 
então, não havia parquímetros, grande parte 
dos motoristas não queria ter que adicionar 
um novo ‘ritual’ às suas rotinas: sair na zona 
de conforto, mudar de atitude e pagar para es-
tacionar.

Com o passar do tempo, e com a concepção 
de que era preciso ‘cobrar’ para que algumas 
pessoas não se sentissem literalmente ‘as do-
nas da rua’, e também para oportunizar esta-
cionamento à maioria dos condutores, a cabeça 
do povo foi se adaptando, mudando e, por fi m, 
se conformando.

É nítido que hoje a percepção sobre Zona 
Azul é bastante diferente do que era há 14 anos 
– quando foi criada, mas com certeza tem lá os 
que ainda são contrários à norma.

É bem provável que reclamem novamente, 
pois a partir de segunda-feira (17), os valores 
terão reajustes: de R$ 1 vai para R$ 1,50 o ti-
cket para 1 hora de estacionamento e de R$ 2 
para R$ 2,50, para 2 horas - aumento de 50% e 
25% respectivamente. As cifras intermediárias 
devem acompanhar o percentual de alteração. 
Só é lamentável não ter a opção de 30 minutos 
para quem paga o ticket direto no parquímetro 
e não haver mais a emissão da segunda via para 
o cliente. 

Por fi m, antes de qualquer ato mais eufórico, 
refl ita sobre os 14 anos sem reajuste. Assim é, no 
mínimo, razoável a mudança. Vai demorar um 
tempo sim, para que todos se acostumem com as 
novas cifras, mas é bom continuar separando as 
moedas para deixá-las no carro, seja para a Zona 
Azul, para o ‘tiozinho’ que olha carro na porta 
da igreja, para a pipoca, para o estacionamento 
particular e até para o pãozinho da padaria. Ah, 
lembrando que há oito vagas rápidas – onde os 
motoristas podem parar sem pagar nada para 
comprar pão e leite nas padarias, por exemplo. 

14 anos depois

Zona azul é reajustada 
de 25% a 50%

O Natal está se aproximando 
e, no domingo (16), quem chega 
ao Shopping Pátio Pinda é o Papai 
Noel. O evento será marcado por 
uma série de apresentações cir-
censes, brinquedos para as crian-
ças e distribuição de algodão-doce 
e pipoca. O helicóptero trazendo o 
‘bom velhinho’ pousará no estacio-
namento do shopping às 16 horas.

Ainda no domingo, será aberta a 
decoração especial de Natal, com o 
tema “Vila do Noel”, com foco nas 
tradições do período e muitas brin-
cadeiras para as crianças, como o 
‘atelier do Noel’, a ‘corrida de bar-
ril’, ‘o escorregador do Noel ‘e o ‘pá-
tio animado’. “Com muita alegria e 
diversão, a nossa ‘Chegada do Pa-
pai Noel’ promete ser inesquecível 
e contamos com todos de Pinda e 
região para tornar essa tarde mági-
ca”, destaca o gerente geral do sho-
pping, Adriano Nogueira. “Temos 
uma grande expectativa em relação 
a este fi m de ano, quando completa-
remos um ano de funcionamento e 
viveremos o nosso segundo Natal – 
ainda mais completo e recheado de 
atrações”, acrescentou. Uma série 

O Boletim Informati-
vo da UBT São Paulo é um 
órgão divulgador da Trova 
editado mensalmente há 
36 anos. Criado pelo Mag-
nífi co Trovador Izo Gold-
man, falecimento em julho 
de 2013, mantém-se fi rme 
e efi caz, diante dos propó-
sitos alavancados pelo seu 
criador. Atualmente sob o 
comando de Domitilla Bor-
ges Beltrame, que é também 
a atual presidente da UBTN, 
o Informativo cresceu mui-
to, depois que passou a ser 

editado por JB Xavier. São 
dezesseis páginas de infor-
mação e entretenimento di-
versifi cados. 

Nesta edição de novem-
bro/2014 o Boletim Infor-
mativo traz, entre muitos 
outros textos, em sua página 
11, a reprodução de matéria 
publicada aqui neste espaço 
da Tribuna do Norte, no dia 
9 de outubro, intitulada “A 
Trova no Vale do Paraíba”. 
São esses tipos de parceria 
que fazem com que a Trova 
cresça e se propague.

DATAS IMPORTANTES
Ainda da edição de novem-

bro do Boletim Informativo de 
São Paulo, de sua página 15 ex-
traímos as seguintes trovas co-
memorativas às datas que reve-
renciamos nesse período.

DIA DA MÚSICA
22 de novembro
Sinto a estrada mais fl orida
porque posso ver mais cor
quando há música da vida
nas partituras do Amor!
EUGÊNIA MARIA RODRIGUES

DIA DA BANDEIRA
19 de novembro
Ama, criança, a Bandeira,
e, por onde quer que vás,
toda a Terra brasileira
no teu peito encontrarás!
ADÉLIA VICTÓRIA FERREIRA

PROCLAMAÇÃO 
DA REPÚBLICA
15 de novembro
República proclamada!
E, proclamada a igualdade,
fi ca aberta a nova estrada
de Progresso e Liberdade!
IZO GOLDMAN

FINADOS 
2 de novembro

Da vida, no grande coro,
eis nosso destino atroz:
- seguimos de choro em choro,
até que chorem por nós!
TASSO DA SILVEIRA

INFORMATIVO DA UBT SÃO PAULO

Papai Noel chega domingo no shopping

de apresentações de corais tam-
bém está agendada para as próxi-
mas semanas. A primeira acontece 

neste domingo, às 19 horas, com 
o coral Petra, fechando o evento 
“Chegada do Papai Noel”.

Após o sucesso da primeira edi-
ção, a Balada Retrô na Ferrô vem 
com tudo para mais uma grande 
festa, que será realizada dia 29. A 
“Festa Brega” terá os grandes su-
cessos da década 80 e 90, som ao 
vivo, DJs Adriano K e Serginho na 
pista com os melhores sucessos do 
dance, rock nacional e internacio-
nal.

No palco, a atração será a banda 
The Cafonas, conhecida nas casas 
noturnas da região com o melhor 
do som “trash”. Com estilo irre-
verente, o grupo é especialista em 
grandes sucessos.

Venda de ingresso
Os ingressos, que são limitados, 

já estão sendo vendidos. No pri-
meiro lote estão sendo disponibi-
lizados 500 ingressos – associado 
R$ 5 e não associado R$ 15. No 
segundo lote o valor do associado 
permanece R$ 5 e não associado 
paga R$ 20. No terceiro lote asso-
ciado paga R$ 10 e não associado 
R$ 30. Os ingressos podem ser ad-
quiridos na academia e Tesouraria 
do Clube, na loja Netto Jeans e loja 
Cozzi Magazine. Mais informações 
pelo telefone 2126-4444.

 Representantes do Grupo Es-
coteiro Itapeva, Grupo Escoteiro 
Pindamonhangaba e Grupo Esco-
teiro Evangélico Levi, todos de Pin-
damonhangaba, participaram do 
Indaba - Encontro de Chefes  Esco-
teiros, no sábado (10).

O evento aconteceu na cida-
de de Guaratinguetá e reuniu os 
grupos escoteiros que fazem par-
te do 38º Distrito Escoteiro Rio 
Paraíba do Sul. O objetivo do en-
contro foi elaborar o calendário 
de atividades e cursos para o ano 
de 2015.

 O comissário do 38º Distrito 
Escoteiro, chefe Mitsuo Marcos 
Okido, destacou a importância 
do encontro, como um momento 
de avaliar as atividades de 2014 e 
buscar melhorias para 2015, ten-
do sempre como foco as crianças 
e os jovens.

Além dos grupos de Pinda, 
participaram o Grupo Escoteiro 
do Ar Subofi cial Palmeira, Grupo 
Escoteiro do Ar Terra das Garças 
Brancas, ambos de Guaratingue-
tá, e o Grupo Escoteiro Mikael, 
de Campos do Jordão.

O Inep - Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira -  publicou na 
quarta-feira (11) o gabarito ofi cial 
do Enem - Exame Nacional do En-
sino Médio/2014, aplicado no sá-
bado (8) e domingo (9). Os gabari-
tos podem ser encontrados no site 
http://enem.inep.gov.br/.

A prova
No sábado, foram aplicadas as 

provas de ciências humanas e suas 
tecnologias e de ciências da natu-
reza e suas tecnologias, com dura-
ção de 4h30. 

No domingo, os candidatos tive-
ram 5h30 para resolver questões de 
múltipla escolha sobre linguagens, 
códigos e suas tecnologias e mate-
mática e suas tecnologias, além da 
redação cujo tema foi “Publicidade 
infantil em questão no Brasil”. 

Grupos da cidade 
participam de encontro de 
chefes escoteiros

Inep divulga gabarito ofi cial do Enem

Começa 
venda de 
ingressos para o 
Retrô na Ferrô
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FUtEBoL - 1ª diViSÃo

Voluntárias promovem Casa de Noel 
para beneficiar instituições da cidade

Mesmo com vantagem, 
Beibe faz mistério

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

A Casa de noel, evento be-
neficente já tradicional na ci-
dade, vai atender, neste ano, 
três instituições de Pindamo-
nhangaba. Serão contempladas 
com doações o Lar São Judas 
Tadeu, a Apae – Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais, 
e o IA3, além da ex-atleta para-
plégica Lígia Maria Ferreira da 
Fonseca. 

Idealizado por Judith Fer-
nandes e Andréa Gonçalves, a 
Casa de Noel busca novas opor-
tunidades e parceiros e o seu su-
cesso cresce a cada ano. 

A iniciativa surgiu em 2009 
com o objetivo de arrecadar re-
cursos para assistir entidades 
carentes da região, mobilizando 
empresas e pessoas que dese-
jam contribuir com a sua causa 
e também gostam de confrater-
nizar. A ação beneficente acon-
tece em Pinda, no final de cada 
ano, em um verdadeiro espírito 
natalino.

Toda a contribuição arreca-
dada durante a Casa de Noel 
é administrada pelas próprias 
voluntárias, que para garantir 
o seu bom uso, durante todo 

Evento de 2013 foi um grande sucesso e reuniu centenas de pessoas 

o ano subsequente, gerenciam 
a sua utilização nas entidades 
assistidas, realizam atividades 
como: compras de mantimen-
tos, equipamentos, aquisição 

de suplementos alimentares 
para pacientes, entre outras.   

Como forma alternativa de 
arrecadação, o projeto também 
promove uma grande exposi-

ção de artesanato e artigos na-
talinos, produzidos por volun-
tárias, e que são rapidamente 
adquiridos pelos convidados, 
encantados pela sua simplici-

dade e ao mesmo tempo sofis-
ticação.

Para as voluntárias, é impor-
tante ter conquistado o auxílio 
de tantos voluntários e parcei-
ros que acreditaram na sua ideia 
e a seguem a tantos anos, dan-
do formas diferentes ao evento. 
“Acredito no projeto Casa de 
Noel como meio para realiza-
ção do voluntariado. Assim meu 
compromisso não é apenas com 
as instituições beneficiadas, mas 
também com os colegas volun-
tários que atuam no projeto”, 
afirma Andréa. 

Além das instituições de Pin-
da, serão beneficiadas a Casa 
Recomeço, a Fundação Dom 
José Antonio do Couto, a Casa 
do Ancião e a Apae, todas de 
Taubaté.

A Casa de Noel 2014 será re-
alizado nos dias 17 e 18 de no-
vembro, oferecendo coquetel 
ambientado no espírito nata-
lino, ao som de atrações musi-
cais especiais, na Fazenda Bela 
Vista.

Os interessados em partici-
par do evento e contribuir com 
as instituições devem entrar em 
contato pelo email eventocasa-
denoel@gmail.com.

ODIRLEy PEREIRA
* * *

Mesmo podendo perder por 
um gol de diferença para avan-
çar à final da 1ª Divisão, o téc-
nico do Araretama, Beibe, faz 
mistério e não divulga os nomes 
dos jogadores que vão entrar 
em campo no domingo (16), às 
10h30, contra o Jardim Cristi-
na, no estádio do bairro Jardim 
resende.

Segundo ele, não há nada de-
finido. “O Jardim Cristina tem 
jogadores habilidosos, bom to-

que de bola, jogada aérea forte 
e pretendo reforçar a defesa au-
mentando a estatura do time”, 
revelou o treinador.

Segundo ele, a única certeza 
é a escalação do goleiro ‘São-
paulino’. “Teremos a mesma 
base dos últimos anos, mas pre-
tendo fazer mudanças táticas. O 
único nome que posso adiantar 
é o goleiro. Todos os demais po-
dem ser trocados”.

Dentre os destaques do Al-
viazul da região Oeste estão Ale-
mão, Tiago, Nardinho e Gá.

Treinador deve aumentar a altura da zaga

Xerife, Elton promete 
equipe no ataque

Um dos destaques da 
temporada para o Jardim 
Cristina, o zagueiro elton 
promete o time no ataque 
contra o araretama. Segun-
do ele, o retorno de vários 
jogadores, como o meia 
everaldo, os volantes rin-
con e rodolfo, o atacante 
Wellington e o lateral direi-
to airton, devem deixar a 
equipe mais ofensiva, mas 
sem sofrer pressão na zaga. 
“nosso time é muito bom 

quando joga completo. o 
técnico Fransérgio é quem 
vai definir os titulares. Com 
todo respeito ao araretama, 
o goleiro ‘Sãopaulino‘ deverá 
tomar uns três gols neste 
domingo. Estamos confiantes 
e a vaga será nossa”. outros 
destaques do time são o za-
gueiro rodrigão e o meia Cir. 

Quem passar enfrenta o 
Vila São José na final, que 
deve ser realizada dia 23 no 
estádio da Ferroviária.

Elton quer a vaga com goleada

Divulgação

Divulgação

Odirley Pereira

exposição 
nacional de 
orquídeas

Nesta sexta-feira (14) 
começa a XX Exposição 
Nacional de Orquídeas de 
Pinda – evento promovido 
pela Assop – Associação Or-
quidófila de Pindamonhan-
gaba e que, este ano, será 
o primeiro evento no Vale 
do Paraíba, Litoral Norte e 
Serra da Mantiqueira or-
ganizado pela Caob - Coor-
denadoria das Associações 
Orquidófilas do Brasil.

A exposição acontece até 
domingo (16), no estacio-
namento da Escola Estadu-
al Dr. Alfredo Pujol, onde 
também são realizadas as 
reuniões mensais do órgão, 
com entrada franca.

Na sexta-feira, será pos-
sível apreciar a mostra das 
19 às 21 horas; no sábado, 
das 8 às 21 horas; e no 
domingo, das 8 às 17 ho-
ras. A associação receberá 
18 expositores de diferen-
tes localidades do Brasil e, 
durante o evento, o presi-
dente da Assop, Tsutomu 
Tanabe, também organiza-
rá palestras gratuitas sobre 
o cultivo e os cuidados 
que a espécie requer. “Se 
a pessoa deseja comprar 
uma orquídea e quer saber 
como cuidar, já orientamos 
durante a palestra. Aque-
les que já têm variedades 
em casa e têm dúvidas, 
podem participar e fazer as 
perguntas, pois com base 
nelas vou desenvolvendo 
os temas”, explica o espe-
cialista.
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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

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

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

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

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

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

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

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

Vereador proFessor eriC aponta o loCal onde sol iC itou uma Faixa para 
pedestres em aVenida do bairro do Feital
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O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) demonstrou 
todo o seu entusiasmo com a Administração Municipal de 
nossa cidade. Janio disse que “o prefeito está empenhado 
na melhoria da cidade, beneficiando a população e todas 
as regiões de Pindamonhangaba”. 

O vereador Janio citou algumas das muitas obras que 
estão sendo realizadas pela atual Administração: 

Janio Lerario destaca 
obras da cidade e enaltece 
Administração Municipal

Construção da unidade 
básiCa de saúde de 
moreira César, no 
bairro terras dos ipês ii

Construção da CreChe 
em moreira Cesar

Construção da ponte 
que l iga o pasin ao 
mantiqueira

Construção da 
quadra Coberta do 

mantiqueira

Janio Lerario explicou que é “com muito esforço e 
dedicação por parte da Administração e toda a equipe que 
estamos vendo as melhorias por toda a cidade”.

dupliCação da 
aVenida manoel 

Cesar ribe iro

Na tarde desta terça-feira, dia 4, 
o vereador Carlos Eduardo de Moura 
- Magrão reuniu-se na Prefeitura com 
o representante dos moradores do 
Residencial Triângulo, João Assis, 
com os engenheiros Sérgio e Júnior, 
do DER - Departamento de Estradas 
de Rodagem, engenheiro da empresa 
Heleno & Fonseca, Ali Omar Rajab, 
Secretário de Planejamento da ci-
dade, munícipes e comerciantes do 
bairro para debater a construção do 
acesso ao bairro Triângulo. 

Magrão havia sido procurado 
por moradores do “Triangulo”, que 
reclamaram da falta de acesso ao 
bairro, após a duplicação da avenida 
Professor Manoel César Ribeiro, o 
que irá prejudicar mais de 4.000 
munícipes e comerciantes, que 
ficaram sem acesso ao Residencial 
Triângulo. 

Após a reunião, os engenheiros 
disseram que levarão a reivindicação 
para ser analisada visando a cons-
trução de uma rotatória defronte ao 
bairro, já que no projeto original essa 

Através do requerimento nº 
2.014/14, o vereador Professor 
Eric (PR) solicitou ao Prefeito 
que fosse estudada a possibili-
dade de isentar pessoas a partir 
de 60 anos das tarifas do trans-
porte público do município. Na 
ocasião, o vereador Professor 
Eric ressaltou a importância 
dessa conquista afirmando que 
“a aprovação do requerimento é 
o primeiro passo para conquistar 
esse beneficio para as pessoas 
de mais de 60 anos. Devemos 
considerar que essas pessoas já 
contribuíram bastante com nossa 
cidade, sendo assim, a isenção 
da tarifa no transporte público 
será um benefício para que eles 
possam realizar suas atividades 
sem precisar se preocupar em ter 
que pagar tarifas pelo transporte”. 

Faixa para pedestres
em Avenida do Feital
Preocupado com a segurança 

dos moradores do bairro do Fei-

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

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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

Vereador toninho da FarmáCia Com os moradores na área Verde da rua 
Fel isb ino de almeida, no Crisp im

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) esta solicitando a 
prefeitura municipal a realização de obras de canalização de 
uma valeta localizada no final da rua Felisbino de Almeida, com 
a rua Argemiro Cypriano de Oliveira, no bairro do Crispim. 

De acordo com 
o vereador, no lo-
cal existe uma mina 
d’água que está enco-
berta pela vegetação. 
E, em vistoria no 
local constatou o 
risco em que estão 
expostos crianças e 
adultos, e por isso 
solicita providências 
urgentes no sentido 
de cercar e colocar 
placas de aviso até 
que se chegue a uma 
solução definitiva 
para o problema.

O vereador To-
ninho da Farmácia 
encaminhou a soli-
citação aos órgãos 
ambientais e recebeu resposta positiva, faltando agora a Secre-
taria de Obras fazer os estudos necessários para a execução do 
serviço de colocação de manilhas para resolver este problema.

Toninho da Farmácia 
solicita melhorias para 
área do bairro do Crispim

O vereador Felipe César – FC (PMDB) reitera ao Prefeito, 
a realização de estudos para viabilizar a construção de uma ro-
doviária interestadual às margens da Rodovia Presidente Dutra. 
Em sua justificativa, o vereador alega que a atual rodoviária, 
construída há mais de 30 anos 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 no-

vas 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 cida-
de 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”.

Hospital municipal
em Moreira César
O vereador Felipe César – 

FC  encaminhou ao prefeito 
Vito Ardito um pedido reite-
rando a realização de estudos 

e providências para a implantação de um Hospital Municipal, 
para atender a região do Distrito de Moreira César.

De acordo com o vereador, é importante ressaltar que o 
Distrito conta hoje com uma população superior a 50 mil habi-
tantes e o atendimento na área da saúde necessita de melhorias, 
conforme relatado pela própria população desta importante 
região do município.

Casas Populares na Zona Rural
O vereador Felipe César – FC reitera ao Executivo a re-

alização estudos visando a construção de casas populares na 
zona rural de Pindamonhangaba.

O vereador pede a construção de casas populares principal-
mente nos bairros: Cruz Pequena, Ribeirão Grande, Mandu, 
Bonsucesso, Piracuama, Pinhão do Borba, entre outros. “Pre-
cisamos 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.

Vereador Magrão 
pede rotatória para
o bairro Triângulo
“Vereador reuniu-se com engenheiros do der 

para Viabilizar a construção da rotatória”
benfeitoria não foi considerada. Na 
sequência, Magrão acompanhou os 
engenheiros do DER e da empresa 
Heleno &  Fonseca, para uma vistoria 
“in loco”, na avenida, a qual está 
sendo duplicada, encontrando-se 
em fase final de construção, com 
previsão de entrega até o final de 
novembro.

Magrão destaca que “protocolei 
o requerimento nº 1854/2014, no 
dia 01/09/2014, reivindicando ao 
Departamento de Planejamento da 
Prefeitura, estudos para construção 
de uma alça de acesso junto à rota-
tória da Confab, com a finalidade 
de adentrar ao bairro Triângulo”. 
Em resposta, a Secretaria informou 
que o local apresenta situação de 
risco alto de acidente e que estão 
estudando um acesso alternativo que 
interligue os bairros Jardim Eloyna 
e Triângulo. Diante do impasse e 
das reivindicações dos munícipes, 
o vereador Magrão protocolou na 
última sessão, o requerimento nº 
2.335/2014, solicitando ao DER, 

a construção de uma rotatória 
ou de um retorno defronte ao 
bairro Triângulo, que compre-
ende os bairros Beta, Delta e 
Campininha.

loCal sugerido pelos moradores para Construção da rotatória

Vereador magrão, 
engenheiros do der, 
ComerCiantes e moradores

do residenCial triângulo

Felipe César – FC reitera 
pedido de construção de 
nova Rodoviária na Via Dutra

O Vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) enviou 
Requerimento ao Prefeito 
Vito Ardito Lerario, com 
cópia para as Secretarias de 
Planejamento, de Esportes 
e de Obras, informar a pos-
sibilidade de se construir 
um campo de futebol para 
a Comunidade do bairro 
Beira Rio, que há tempos 
vem solicitando esta ben-
feitoria, para beneficiar os 
jovens e também os vete-
ranos daquela região, que 
terão mais uma opção para 
a prática saudável do esporte 
maior do nosso Pais, que é 
o Futebol.

O Vereador Cal recebeu 
a resposta, através do ofício 
nº1420/-GAB, que confor-
me reportado pela Secretaria 
competente, que serão ini-

Cal cobra construção de campo 
de futebol para Comunidade 
do bairro Beira Rio

ciados estudos analisando a 
viabilidade da referida obra.

Benfeitorias
para o Ipê II
O vereador Cal também está 

cobrando da Administração, 
um campo de futebol para o 
bairro Terra dos Ipês II, que 
tem um bom time de futebol 
e não possui campo. Também 
cobra a construção de um centro 
comunitário, a conclusão do 
asfaltamento da avenida Nova 
Pinda, no trecho que compre-
ende a saída da Alameda das 
Grevílleas, até a entrada do 
bairro CDHU - Cicero Prado, 
que é trajeto da linha de ôni-
bus da Viva Pinda, ônibus de 
linha das fábricas e também 
muito usada pelos moradores 
do bairro Ipês II e região, pois 
quando chove, faz muito barro 
e na seca muita poeira.

Professor Eric pede ônibus 
gratuito para pessoas
com mais de 60 anos

tal, que correm riscos de serem 
atropelados devido ao grande 
fluxo de veículos na Avenida 
João Francisco da Silva, nas 
proximidades do número 1215, o 
vereador Professor Eric, através 
do Requerimento nº 1.885/2014, 
solicitou que fosse implantada 
uma faixa para pedestres na 
região visando resolver essa 
situação de risco. “Acredito que 
com a instalação dessa faixa para 
pedestres, os munícipes terão 
mais segurança ao atravessar de 
um lado para o outro, pois por se 
tratar de uma avenida de grande 
fluxo de veículos, os moradores 
encontram dificuldades para 
atravessar e, também, já foram 
registrados vários acidentes no 
local. O requerimento é o primei-
ro passo para a conquista dessa 
melhoria para o Feital. Acredito 
que, em breve, será realizado a 
instalação dessa faixa”, enfatizou 
o vereador Professor Eric.

Vereador Cal
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ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CIDADE NOVA
Fundada em 06 de agosto de 1979

Rua Mogi das cruzes, nº 500—Pindamonhangaba-SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Em conformidade com o capitulo III (terceiro), artigo 22 (vinte e dois), do estatuto desta Associação. 
Convocamos; todos associados para a assembléia geral, a realizar-se no próximo dia 25 (vinte 
e cinco) de novembro, as 19:00 horas em primeira convocação, e 19:30horas em segunda 
convocação. Com a seguinte ordem do dia: Eleição e posse da nova diretoria para o biênio 
2015/2016.
Pindamonhangaba, 11 de novembro de 2014

José Orlando Cornélio - PRESIDENTE

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2014
 
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados a 
comparecer à 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo 
discriminados: 

Dia:   13/11/2014 (quinta - feira) 
Horário:   14h 
Duração prevista: aproximadamente, 2 horas
Local: Casa dos Conselhos Municipais 

Pauta:

I. Planejamento da II Conferência Municipal, sob o tema Protagonismo e Empoderamento da 
Pessoa Idosa – Por um Brasil de todas as idades.

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:   cmi@pindamonhangaba.
sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou conselhospinda@gmail.com

Patricia Campos
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito 
na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 334/14, 
referente à “contratação de empresa especializada em serviços de manutenção 
preventiva e de manutenção corretiva pelo período de 12 meses, com fornecimento de 
peças quando necessário para os refrigeradores, freezers, fogões e fornos instalados 
nas unidades escolares e projetos da Secretaria de Educação e Cultura do município de 
Pindamonhangaba, conforme termo de referência”, com encerramento dia 01/12/2014 às 
08h e abertura às 08h30. 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, 12 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº 335/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 335/14, referente 
à “aquisição de 22 refeições diárias ininterruptas e 11 no jantar pelo período de 12 meses 
para o Corpo de Bombeiros de Pindamonhangaba”, com encerramento dia 28/11/2014 às 
14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através 
do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº 340/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 340/14, referente 
à “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações 
para acesso dedicado a internet, acessos ponto-a-multiponto com tráfego de dados, voz, 
imagem e telefonia fixa em conformidade com as especificações constantes no termo de 
referência, por 36 meses”, com encerramento dia 16/12/2014 às 08h e abertura às 08h30. 
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, 12 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº 342/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito 
na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 342/14, 
referente à “aquisição de materiais elétricos, hidráulicos, de borracharia e ferragem”, com 
encerramento dia 26/11/2014 às 08h e abertura às 08h30. 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, 12 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº 344/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 344/14, referente à 
“aquisição de veículos de passageiros zero quilômetro para compor a frota do Município de 
Pindamonhangaba”, com encerramento dia 27/11/2014 às 08h e abertura às 08h30. 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, 12 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº 347/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 347/14, referente à 
“aquisição de nebulizador para uso da equipe de controle de vetores”, com encerramento 
dia 28/11/2014 às 08h e abertura às 08h30. 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, 12 de novembro de 2014.
 
PREGÃO Nº 361/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito 
na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 361/14, 
referente à “contratação de empresa para locação de estruturas, com ou sem mão de 
obra, responsabilidade técnica em montagem, desmontagem e operação em estruturas 
metálicas, para coberturas, pisos e afins para apoiar as festividades do calendário oficial 
do município de Pindamonhangaba e eventos realizados pela Prefeitura por um período 
de 12 meses”, com encerramento dia 26/11/2014 às 14h e abertura às 14h30. O edital 
estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 42.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 30.10.2014.

Às dezessete horas do dia trinta de outubro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Quadragésima Segunda Sessão Ordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante 
de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 41.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
23.10.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0249/14 Marcio 
Abirached Filho e 1-0252/14 Marcio Abirached Filho. II – RELATOR: Sr. Tarcísio José 
Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0275/14 Willians Souza. 
III – EXPEDIENTE: Ofício 052/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬30 de outubro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 42.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 31.10.2014.

Às dezessete horas do dia trinta e um de outubro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Quadragésima Segunda Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva 
Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 42.ª Sessão Ordinária, realizada em 
30.10.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sra. Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0284/14 Alessandro 
do Nascimento Silva. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0313/14 Hélio Primo Borges  de Oliveira Rangel e INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0241/14 Paulo Roberto Salomão Filho. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 43.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 04.11.2014.

Às dezessete horas do dia quatro de novembro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Quadragésima Terceira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da 
Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 42.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
31.10.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0243/14 Gleyce Kelli 
Rosa Machado e 1-0255/14 Marcio Abirached Filho. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle 
da Silva Alves DEFERIDO, por votação unânime: 1-0230/14 Anderson Pimentel Gimenes 
e INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0227/14 Valentin Donegatti. III– RELATOR: Sr. 
Adelson Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO, por votação unânime: 1-0259/14 Noe 
dos Santos Junior e INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0244/14 Valdirene Moraes e 
1-0247/14 Flavia Lourenço. IV–EXPEDIENTE: Ofício 053/14-JARI encaminhado ao Diretor 
Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 43.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.11.2014.

Às dezessete horas do dia seis de novembro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Quadragésima Terceira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro 
titular e Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 43.ª Sessão Ordinária, realizada em 04.11.2014. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Tarcísio José 
Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0281/14 Antonio Lucas Dantas 
e 1-0287/14 Lucinete Ferreira da Silva. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0262/14 Alexandre Francisco Ghetti Noronha, 1-0271/14 
Lidiane Leme de Jesus Vinhas Scacchetti e 1-0274/14 Denise Nunes Aguiar. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2014. 

SILVA & SANTANA  REMOLDAGEM LTDA ME, torna público que 
requereu na CETESB a renovação da licença de operação para exercer 
a atividade de recondicionamento recauchutagem,  remoldagem  de 
pneus sito à AVENIDA PREFEITO NICANOR RAMOS NOGUEIRA, 11, 
MOMBAÇA, PINDAMON HANGABA/SP.

A Empresa D. N. TAVARES SUCATAS ME, inscrita no CNPJ n.º 07.874.437/0001-
01, estabelecida a Avenida Independência, nº 831, Bairro Cidade Nova, 
Pindamonhangaba SP, pede o comparecimento do funcionário MARCELO RIBEIRO 
SANTANA, portador da CTPS n.º 42175 serie 293 SP, admitido em 20/03/2014, 
ausente desde 17/10/2014, no prazo de 24 horas, pela segunda vez consecutiva, 
visto fato de já haver solicitado seu comparecimento..

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.130, DE 04 DE NOVEMBRO DE  2014
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 5.723, de 04 de novembro de 2014,

D E C R E T A:
Art. 1º   Fica aberto, nos termos do art. 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), na Secretaria de Obras e Serviços, 
em função do superávit financeiro apurado em 2013 e de adequações de investimentos neste 
exercício, a saber:

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
08.50 Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços   
1024   Pavimentação em Geral  
15.451.0007.1  4.4.90.51 – Obras e Instalações (226)    R$   
186.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit 
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2013, de acordo com o art. 43, § 1º, 
incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2013 com o 
valor de R$ 98.126.902,03 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 
37.569.618,02, resultando o Superávit no valor de R$ 60.557.284,01. 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba,  04  de novembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
                    Secretário de Finanças 

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de novembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.131, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 5.724, de 04 de novembro de 2014,

D E C R E T A:

Art. 1º   Fica aberto, nos termos do art. 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no 
valor de  R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), no Fundo Municipal de Assistência Social, 
em função do superávit financeiro apurado em 2013 e de adequações de investimentos neste 
exercício, a saber:

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
14.12 FMAS/Proteção Básica   
2019  Manutenção da Folha de Pagamento  
08.244.0004.5 3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas P.Civil  R$   435.000,00
08.244.0004.5 3.1.90.13 – Obrigações Patronais  R$   140.000,00

14.13 FMAS/Proteção Especial Média Complexidade   
2019  Manutenção da Folha de Pagamento  
08.244.0004.5 3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas P.Civil    R$   87.000,00
08.244.0004.5 3.1.90.13 – Obrigações Patronais             R$   28.000,00

Art. 2º   O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2013, de acordo com o art. 
43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2013 
com o valor de R$ 98.126.902,03 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de 
R$ 37.569.618,02, resultando o Superávit no valor de R$ 60.557.284,01. 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba,  04  de novembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
                    Secretário de Finanças 
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de novembro de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.723, DE 04 DE NOVEMBRO DE  2014
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º   Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do art. 
42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de                    R$ 186.000,00 
(cento e oitenta e seis mil reais), na Secretaria de Obras e Serviços, em função do superávit 
financeiro apurado em 2013 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
08.50 Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços   
1024  Pavimentação em Geral  
15.451.0007.1 4.4.90.51 – Obras e Instalações (226)   R$   186.000,00
Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte 
do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2013, de acordo 
com o art. 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 
1.01, encerrou 2013 com o valor de R$ 98.126.902,03 e o Passivo Financeiro, conta 
patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 37.569.618,02, resultando o Superávit no valor de R$ 
60.557.284,01. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,  04  de novembro de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
     Domingos Geraldo Botan -  Secretário de Finanças 
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de novembro de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.724, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º   Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do art. 42 da Lei 
4320/64, um crédito adicional especial no valor de                    R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa 
mil reais), no Fundo Municipal de Assistência Social, em função do superávit financeiro apurado em 
2013 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
14.12 FMAS/Proteção Básica   
2019  Manutenção da Folha de Pagamento  
08.244.0004.5 3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas P.Civil   R$   435.000,00
08.244.0004.5 3.1.90.13 – Obrigações Patronais             R$   140.000,00

14.13 FMAS/Proteção Especial Média Complexidade   
2019  Manutenção da Folha de Pagamento  
08.244.0004.5 3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas P.Civil  R$  87.000,00
08.244.0004.5  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  R$  28.000,00

Art. 2º   O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2013, de acordo com o art. 
43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2013 
com o valor de R$ 98.126.902,03 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de 
R$ 37.569.618,02, resultando o Superávit no valor de R$ 60.557.284,01. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba,  04  de novembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de novembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Luiza Martins Braga

novos valores da Zona 
azul começam na segunda

a tarifa do estacionamento rotati-
vo de Pindamonhangaba (Área azul 
digital) terá reajuste a partir de se-
gunda-feira (17). 

a atualização dos valores ocorre 
de acordo com a inflação do período 
e a necessidade de reajustes contra-
tuais da concessão pública. 

Criado em dezembro de 2001, o 
sistema de Área azul digital de Pin-
damonhangaba nunca foi reajusta-
do.

o sistema possui 550 vagas par-
quimetradas, dessas, 28 são desti-
nadas a idosos e 16 para deficien-
tes. as vagas para motociclistas são 
220 e 8 de área verde. atualmente, 
são 30 parquímetros em funciona-
mento.

mais informações na rua dos 
andradas, 70, ou pelo telefone 
3648.6772.

 
Novos valores
R$ 1,50 -  60 minutos
R$ 2,50 - 120 minutos
R$ 7,50 - Tarifa de Pós-Utilização
 
Vaga Inteligente

desde outubro de 2013 a cidade 
conta com o Sistema Vaga inteligen-

te (www.vagainteligente.com.br). o 
usuário pode adquirir créditos pela 
internet para utilização das vagas  
com o cartão de crédito e habilitan-
do as horas de estacionamento pelo 
aplicativo, pela internet, por SmS ou 
por telefone.

essa opção possibilita, além da 
compra, o controle dos créditos no 
momento e local que quiser via in-
ternet. o aplicativo para smartpho-
ne e tablets é gratuito e está dispo-

nível para sistemas iOS, Android e 
Windows Phone.

 
Cartão recarregável
 a Área azul digital possui ou-

tra opção de pagamento, o cartão 
recarregável, que fraciona o tempo 
em 30 minutos, e utilizando o cartão 
o usuário tem um bônus de 10% em 
relação ao tempo.  o condutor pode 
recarregar até R$ 30 de créditos em 
qualquer parquímetro.

A Polícia Civil con-
cluiu nesta semana mais 
16 investigações em Pin-
damonhangaba. Entre 
elas,  dois casos de homi-
cídio, três de estelionato, 
cinco de furto, além de 
casos de tráfico de entor-
pecente. Já os casos de 

Polícia resolve mais crimes
roubo, morte suspeita, 
homicídio culposo, apro-
priação indébita e adul-
teração de sinal identifi-
cador do veículo tiveram 
um caso cada. Nos pró-
ximos dias começará a 
ação penal para os envol-
vidos nos casos.

Polícia

Mulher retira bilhete na praça Barão do Rio Branco
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entrevista
Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

Esportista de 
Pinda leva o 
caratê para a 
comunidade

Tudo começou quando ele 
ainda era pequeno e bus-
cava uma arte marcial para 

não apanhar mais na escola, um 
modo de defesa. Um amigo de in-
fância indicou o caratê e como era 
muito popular na época, por con-
ta dos filmes de kung-fu e caratê, 
ele decidiu começar a praticar no 
Ginásio ‘João do Pulo’. “Meu pri-
meiro professor foi o Rogério Ca-
bral. Hoje em dia ele não dá mais 
aula, mas tenho contato com ele. 
Me identifico muito com ele, pois 
os nossos projetos são bem pare-
cidos”, conta.

Depois de algumas aulas to-
mou mentalidade de que não 
havia necessidade de revidar. 
O que ele fazia era evitar, pois 
o caratê ensinou que é desne-
cessário que haja contato com a 
outra pessoa. ‘Quando um não 
quer, dois não brigam’ é o lema 
do seu mestre Sensei Funacoshi 
e que segue fielmente desde os 
tempos de criança.

Sua história como professor 
começou há 11 anos, quando 
ingressou no projeto ‘Escola da 
Família’. Depois de quatro anos 
em escolas começou a dar aulas 
na academia Tayoba e este ano 
se desligou para dedicar o seu 
tempo em seu novo projeto para 
a população.

“Este projeto começou em 18 
de março de 2014, na praça do 
cemitério. As aulas eram ao ar 
livre, na grama, e eu queria mui-
to arrumar um lugar confortável 
para que meus alunos não preci-
sassem mais tomar sol e chuva. 
Com ajuda de alguns amigos en-
contrei o centro comunitário do 
bairro Campos Maia e conver-

Gerson Salgado é apaixonado por um esporte: o caratê! Com 43 anos, casado e pai de duas 
meninas ele possui um projeto para levar o esporte para a comunidade de Pindamonhangaba

Aulas ao ar livre são mais motivadoras, segundo o professor

Filme ‘Karatê Kid’ difundiu o esporte para o mundo na 
década 1980. Obra também inspirou o jovem Gerson

A PAlAvrA mAis 
PróximA PArA 
dEscrEvEr o 
quE é o cArAtê 
nA minhA vidA 
é PAixão

‘ 

’

sei com os donos do local, que 
gostaram da minha iniciativa 
e cederam o lugar para nós. No 
começo eu exigia o uso do qui-
mono (vestimenta tradicional 
japonesa), porém, muitos dos 
alunos não tinham condições de 
comprar e por isto liberei a vesti-
menta normal de calça e agasa-
lho. Para participar das minhas 
aulas basta ter mais de 12 anos e 
ter disposição”, explica.

Existem vários estilos na área 
do caratê e o que o ele pratica e 
ensina é o ‘Shotokan’. Fundado 
no Japão por Sensei Funacoshi, 
é um dos estilos mais aplicados 
no mundo.

Segundo Gerson, o caratê 
é um esporte de disciplina, no 
qual o lutador precisa de muito 
esforço. A arte marcial em geral 
busca a perfeição e por isto ele 
e seus alunos treinam muito, re-
petidamente. Porém, este não é 
o maior objetivo segundo o pro-
fessor. “Minha meta é educar, 
ensinar a disciplina, o respeito. 
O caratê desenvolve muito a co-
ordenação motora, reflexo, ra-

ciocínio rápido e para os adoles-
centes o desempenho na escola 
melhora muito. Já os adultos 
começam a ter flexibilidade no-
vamente”.

Esta arte marcial é resumida 
em uma palavra: disciplina. Ela 
cria disciplina em tudo, e é por 
isso que precisa ser seguida ao 
pé da letra. Você aprende a res-
peitar o próximo, as coisas ao 
redor, respeitar horários, a hie-
rarquia, que é sempre respeitar 
o mais velho e o mais graduado. 
Ter respeito, escutar os conse-
lhos dos mais experientes, ser 
gentil, ter cordialidade, dar o 
lugar no ônibus para o mais ve-

Gerson Salgado e parte dos seus alunos de caratê no Centro Comunitário do Campos Maia

lho, ajudar aquela pessoa que 
está em um momento difícil. 
“Temos sempre que dar o nos-
so melhor e colocar o caratê em 
prática! O caratê não é só dar 
socos e chutes, é uma filosofia 
de vida. Muitas vezes enfrenta-
mos dificuldades no nosso dia
-a-dia e esta arte ensina você 
a não descontar sua raiva nos 
outros. Não há necessidade de 
agredir.”

Gerson tenta explicar o sig-
nificado do caratê na sua vida. 
“Não existe uma palavra ou 
termo para descrever o que ele 
representa. A palavra mais pró-
xima acho que é paixão! Desde 

que comecei a praticá-lo tomei 
uma dependência e não imagi-
no minha vida sem ele. Minha 
rotina é a arte marcial”.

As aulas do professor Ger-
son são abertas, e para partici-
par basta comparecer ao centro 
comunitário do Campos Maia 
vestindo calça e agasalho. De-
pois será entregue uma ficha 
para registrar dados e uma de-
claração para os responsáveis 
no caso de algum acidente. “Na 
verdade o contato não existe, 
existe a disciplina. Sempre são 
combinados os movimentos e 
por isso o risco de um acidente 
é mínimo.”

Pessoas de várias idades são instruídas pelo professor de artes marciais

Texto: Julia Villar
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