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Centenária, Estrada de Ferro oferece  
transporte público e turismo

Esporte de aventura 
é setor em expansão

Tenaris 
entrega bolsas 
de estudo de 
engenharia

A unidade da Tenaris de 
Pindamonhangaba sedia, nes-
ta quinta-feira (5), a entrega 
de bolsas de estudo para o 
curso de engenharia das uni-
versidades USP-EEL, Unifei, 
Unesp, FEI e UFRJ. A inicia-
tiva faz parte do Programa 
Educacional Roberto Rocca 
de incentivo à educação, de-
senvolvido pela empresa.

O objetivo do programa é 
estimular jovens talentos de 
cursos de engenharia como 
mecânica, química, metalúr-
gica e elétrica, concedendo 
bolsas.

Radares 
devem 
funcionar no 
fi m do mês

A assessoria de comunica-
ção do DER - Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Estado de São Paulo - infor-
mou que os radares instala-
dos em Pindamonhangaba 
devem começar a funcionar 
até o fi m de fevereiro.

Segundo o órgão, é neces-
sária a aferição do Inmetro - 
Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia 
- para iniciar o processo de 
operação. 

Seja como transporte públi-
co ou como forma de passeio, 
os trilhos centenários da EFCJ 
– Estrada de Ferro Campos do 
Jordão – que ligam a Princesa 
do Norte ao Piracuama, Santo 
Antônio do Pinhal e Campos 
do Jordão atraem cada vez 
mais usuários.

Para atendê-los, a Secre-
taria de Transportes Metro-
politanos, órgão ao qual a 
‘Estradinha’ pertence, está 
investindo mais R$ 8 milhões 
em reformas e construção de 
novas paradas, além de inse-
rir mais horários de atendi-
mentos e estudar a inclusão 
de outros projetos.

Os caminhos da Serra da 
Mantiqueira por onde o bon-
dinho percorre são recheados 
de belas vistas e ar puro, es-
timulando o contato com a 
natureza e, desta forma, valo-
rizando o turismo na região. 
Nesta edição, a Tribuna traz 
um pedacinho do que a EFCJ 
oferece às pessoas.

O esportista Nescau é uma 
das pessoas responsáveis por 
fomentar o turismo de aven-
tura na região, especialmen-
te em Pindamonhangaba. 
‘Amante’ do meio ambiente, 
Nescau já esteve em diversas 
competições de aventura no 
Brasil e na América Latina e 
resolveu, junto com seu ami-
go Tiago Reis, oferecer um 
pouco da experiência do con-
tato intenso com a natureza e 
grupos de pessoas.

Em entrevista à Tribuna, 
ele disse que há opções tanto 
para pessoas com grande ca-
pacidade física, quanto para 
iniciantes.

MENORES 
ROUBAM CARRO 

E INTIMIDAM 
MENINAS

POLÍCIA PRENDE 
LADRÃO DE 
BICICLETA

PÁGINA 3

Divulgação

Passeio turístico e 

Trem de Subúrbio 

estão entre serviços 

mais procurados 

da EFCJ

Atividades são monitoradas por 
equipe técnica credenciada em 
órgãos ofi ciais
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PReFeiTuRa MuNiCiPaL De PiNDaMoNHaNGaBa
eDiTaL ResuMiDo

PReGão Nº 001/2015
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. 01/15, referente à “Aquisição de 
cimento Portland, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”, com encerramento 
dia 19/02/15 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, 04 de fevereiro de 2015. 
PREGÃO Nº 002/2015
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. 02/15, referente à “Aquisição 
de refeições diárias, ininterruptas (almoço e jantar) para o corpo de bombeiros do município de 
Pindamonhangaba pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 19/02/15 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, 04 de fevereiro de 2015. 
PREGÃO Nº 003/2015
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. 03/15, referente à “Contratação 
de jornal de circulação estadual para publicação de atos oficiais da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 20/02/15 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, 04 de fevereiro de 2015. 
PREGÃO Nº 004/2015
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. 04/15, 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 20/02/15 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, 04 de fevereiro de 2015. 
PREGÃO Nº 005/2015
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. 05/15, referente à “Contratação de 
empresa especializada em prestação de serviço em conserto, montagem e desmontagem de pneus 
da frota da Subprefeitura de Moreira César”, com encerramento dia 23/02/15 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, 04 de fevereiro de 2015. 
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 006/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 06/15, referente à “Contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços de locação, transporte, instalação, retirada e 
sucção de dejetos de banheiros químicos e locação de pias portáteis, para eventos do município de 
Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, com encerramento dia 23/02/15 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, 04 de fevereiro de 2015.

Enquanto a indecisão sobre a alíquota 
do Imposto de Renda paira no ar e é 
assunto delicado dentro do Governo 

Federal, que não sabe o que quer, pois uma 
hora determina um índice, hora volta atrás e 
desfaz o anunciado, depois se afugenta de res-
ponder as dúvidas e os porquês, a única certeza 
é que terá Imposto de Renda. E ele será ‘pesa-
do’. Gostemos ou não.

Como verdadeiros animais enjaulados de 
tantos impostos e elevação extrema dos preços 
com a inflação descontrolada, o contribuinte 
vive com os olhos arregalados e apreensivos, 
afinal de contas, ele não tem para onde correr.

Se não são os elevadíssimos preços da gaso-
lina, do diesel, da energia elétrica, da água, do 
telefone, da internet, da TV por assinatura, da 
comida, do supermercado, da escola, do mate-
rial, das roupas, enfim de tudo, é o ‘feroz’ Leão 
do Imposto de Renda à espreita, pronto para 
devorar o bolso e a última gota de esperança do 
povo.

Desta vez a ameaça é da Receita e a mordida 
do seu ‘Leão’ vai doer. Isso é o Brasil de 2015.

Para já tentar conter a angústia da popula-
ção, a secretaria da Receita Federal publicou 
uma instrução normativa informando as regras 
para a declaração de IR da pessoa física neste 
ano. O prazo para entregar a declaração come-
ça em 2 de março e termina em 30 de abril.

Anteriormente, em 2014, o órgão havia 
anunciado que os contribuintes poderão fazer 
rascunho da declaração até 28 de fevereiro. De-
pois, os dados poderão ser transferidos ao for-
mulário definitivo.

Mas isso é apenas uma maneira do contri-
buinte ‘brincar’ com os números - põe aqui, tira 
dali, não adianta, terá que declarar e, na maio-
ria das vezes, pagar.

Aos que terão restituição não precisam ficar 
esboçando sorriso de orelha a orelha. O ideal é 
colocar a mão na ‘consciência’, pois aquilo será 
apenas uma pequena parcela do que foi tirado 
de você durante o ano.

Não há meio legal para fugir do ‘rei das 
selvas’. 

Mordida doida

Em meio a tumulto, 
Receita divulga datas 
para declaração do iR

O DER – Departamento de 
Estradas de Rodagem do Es-
tado de São Paulo - informou 
que os radares instalados 
em Pindamonhangaba ainda 
não entraram em operação 
como havia sido informado 
no mês anterior. De acordo 
com a assessoria de impren-
sa do órgão, eles aguardam a 
aferição pelo Inmetro – Insti-
tuto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia para 
iniciar o processo de funcio-
namento. A previsão é que 
até o final de fevereiro todos 
os aparelhos estejam em ope-
ração.

bandas se apresentam no Óbvio

dER muda previsão de operação dos radares 

A Cervejaria Óbvio re-
cebe neste sábado (7), a 
apresentação dos grupos 
‘Edguy – Cover Brasil’ e 
‘Welloween Cover – Vic-
timofFate’. O evento será 
a partir das 23 horas. O 
convite está sendo ven-
dido por R$ 10 e com-

partilhando o evento 
(disponível na página da 
casa), automaticamente, 
estará concorrendo a en-
trada free mais seis Hei-
nekens na faixa. A Óbvio 
está situada na rua Pru-
dente de Moraes, 222, 
centro.

CoNCoRRÊNCia Nº 002/2015 PRoCesso eFCJ- 166/2013

Encontra-se aberta na ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO, a CONCORRENCIA 
nº 002/2015, objetivando a permissão de uso, a título precário, para Instalação e 
Funcionamento Comercial de Atividades de Comércio de Plantas Ornamentais e Orquidário 
e Artigos de Decoração no Galpão existente na ESTAÇÃO EUGÊNIO LEFÉVRE em SANTO 
ANTÔNIO DO PINHAL - SP, de propriedade do Governo do Estado de São Paulo, sob 
guarda e administração da Estrada de Ferro Campos do Jordão, mediante remuneração e 
encargos de administração, implantação, operação, manutenção e exploração comercial, 
do tipo MAIOR OFERTA, POR ITEM. A realização da sessão será na data de 09/03/2015 
no horário das 10:00h, na Rua Martin Cabral, 87, Centro, Pindamonhangaba - SP. A visita 
técnica deverá ser agendada pelo tel. (12) 3644-7405 / 3644-7411 com Marcelo Scofano / 
Cristiane Adba.
Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2015.

aYRToN CaMaRGo e siLVa-DiReToR FeRRoViÁRio

edital - Contribuição sindical urbana – Sindicato dos Professores de Pindamonhangaba – CNPJ: 
07.192.010/0001-15 – localizado a Rua José Carlos Ribeiro, 136 – CEP: 12412-060 – Jd. Cristina – 
Pindamonhangaba(SP) - Pelo presente edital, na conformidade dos artigos 579 a 606, da Consolidação das 
Leis do Trabalho e do inciso IV, artigo 8º, da Constituição Federal, ficam cientificados os estabelecimentos 
privados de ensino de todos os níveis, cursos, ramos e graus, sediados na base territorial e na área de 
abrangência  desta entidade, conforme estabelecido em sua carta sindical, de que deverão descontar, 
em folha de pagamento do mês de março do corrente ano, a Contribuição Sindical Urbana devido pelos 
professores, ou seja, todos aqueles que, sob qualquer título ou denominação, exercem a função de 
ministrar aulas e recolhe-la, durante o mês de abril à Caixa Econômica Federal, mediante guia própria 
(GRCS) emitida no site da própria Instituição Financeira (http://www.caixa.gov.br/empresa/pagamentos-
recebimentos/ pagamentos/grcsu/Paginas/default.aspx). Dentro do prazo de quinze dias, contados da 
data do recolhimento da Contribuição, os empregadores remeterão, à este sindicato, em atendimento ao 
Precedente Normativo nº 111, do Tribunal Superior do Trabalho e ao constante nas normas coletivas em 
vigor, a relação nominal dos seus empregados contribuintes, acompanhada dos valores do salário mensal 
bruto. A Contribuição Sindical corresponde a um trinta avos da remuneração mensal bruta, qualquer que 
seja a forma de pagamento. O não pagamento na data estipulada acarretará multa, juros e correção 
monetária estabelecidos no artigo 600, da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescidos do décuplo 
fixado na Lei 6986, de 14/4/1982, com as alterações introduzidas pela Lei 7855, 24/12/1989. Outrossim, 
ficam os estabelecimentos de ensino cientificados de que deverão, oportunamente, recolher as eventuais 
diferenças que resultarem da aplicação nos salários, de convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo 
de trabalho ou sentença normativa, referentes ao reajustamento salarial da categoria representada. 
Pindamonhangaba, 02 de fevereiro de 2015.  aurélia Cristina Costa, Presidente.  

PReFeiTuRa MuNiCiPaL De 
PiNDaMoNHaNGaBa

esTaDo De são PauLo
PORTARIA GERAL N.º 4.386 , DE 28 
DE JANEIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições legais, e em 
conformidade com a Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993,
R E  S  O  L  V  E:
1- CONSTITUIR a Comissão de 
Recebimento de Materiais
2- A Comissão será integrada pelos 
senhores:
MEMBROS:
- GUSTAVO FELIPE COTTA TOTARO 
– Coordenador Geral do Almoxarifado
- WALMIR GIL DE CASTRO – 
Almoxarife 
- FABRIZIO MACCHIA REZENDE – 
Auxiliar de Almoxarife 
- SILVANIA MARA MOREIRA – Auxiliar 
de Almoxarife 
- ODAIR ALENCAR BALBINO – Auxiliar 
de Almoxarife
-   JOSÉ MAURO SILVA DE SOUZA – 
Escriturário

-   JOSÉ FERNANDO MAYER 

JUNIOR –  Coordenador de Gestão 
Estratégica
-  MARCOS ANTONIO DE SOUZA – 
Almoxarife
- REGIANE PEREIRA NOGUEIRA- 
Técnica em Nutrição
3- O prazo de investidura dos membros 
da Comissão será de 01 (um) ano.
4 – A Comissão deverá atuar com 
no mínimo 3 (três) membros, sendo 
que os servidores qualificados são 
pertencentes ao quadro da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba.
5 – Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.
Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 2015.
Vito ardito Lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de Gouvêa
secretário de administração
 Registrado e publicado na Secretaria 
de Assuntos Jurídicos em 28 de janeiro 
de 2015.
synthea Telles de Castro schmidt
secretária de assuntos Jurídicos
saJ/valm

PReFeiTuRa MuNiCiPaL De 
PiNDaMoNHaNGaBa

esTaDo De são PauLo
PoRTaRia GeRaL Nº 4.384 , De 28 De 

JaNeiRo De 2015.
Dr Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e nos termos do art. 4º da Lei 
Municipal nº 5.400, de 06 de junho de 2012, 
RESOLVE
Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria Geral 
nº 4.103, de 18 de setembro de 2013, 
na representação a seguir indicada 
CONSELHO DIRETOR do Fundo 
Municipal de Apoio às Políticas Culturais 
de Pindamonhangaba, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:
 I – Titular da Secretaria de Educação e 
Cultura
- Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena 
Art. 2º Os membros referidos no item IV 
do art. 1º da Portaria Geral nº 4.103, de 18 
de setembro de 2013, foram reconduzidos 
por decisão da assembleia plenária para 
mais 01 (um) ano de mandato, conforme 
Ata da Décima Segunda Reunião Ordinária 
do Conselho Municipal de Cultura de 
Pindamonhangaba, realizada no dia 15 de 
dezembro de 2014. (anexo único) 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 2015.

Vito ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria aparecida Pedroso Rocha Pena
secretária de educação e Cultura

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 28 de janeiro de 
2015.

synthea Telles de Castro schmidt
secretária de assuntos Jurídicos

saJ/VaLM/Memo nº 12/DC

CoNseLHo MuNiCiPaL De CuLTuRa  
-  20 - 2014/2015

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE CULTURA DE PINDAMONHANGABA, 
REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO 
DE 2014, (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 18H00 NA 
ARTEDUVALE, SITUADA NA RUA BARÃO 
HOMEM DE MELLO (PRÓXIMO À EE DR 
ALFREDO PUJOL).
Ao décimo quinto dia do mês de Dezembro 
de 2014, às 18h00, na Arteduvale, teve 
início a reunião ordinária do CMC de 
Pindamonhangaba tendo como pauta: 1. 
Aprovação de ata; 2. Informe: conta jurídica 
aberta no Banco do Brasil para o Fundo 
Municipal de Apoio às Políticas Culturais de 
Pindamonhangaba (FMAPC); 3. Redefinição 
de membros do Conselho Diretor do Fundo 

de Cultura (FMAPC), por parte da sociedade 
civil, para atualização da portaria 4103/2013 
– recondução ou nova eleição; 4. Devolutiva 
de encaminhamentos: Visita às escolas – 
grupo de apoio à Semana de Consciência 
Negra e balanço do evento; Pedras do 
Tótem – pintura; Projeto futuro: cinema nos 
bairros; CMC na Rádio; Balanço geral das 
atividades do CMC em 2014 e metas para 
2015.  Estavam presentes os conselheiros 
da Sociedade Civil: Laila Gama, Mércia 
Molinari, Francisco Antônio F. L. Filho, 
Ademir Pereira,  Alligton Aurélio de Souza, 
Emile Mourão e do Poder Público: Marília 
Lemos Maia, Gustavo Felipe Cotta Tótaro, 
Eduardo Kogempa. O presidente Francisco 
(Kiko) dá início realizando a leitura da ata 
da reunião anterior, sendo esta aprovada 
por unamidade, assim como a recondução 
dos conselheiros da sociedade Civil 
Emile Mourão (Música), Mércia Molinari 
(Literatura) e Francisco Antonio Leite de 
Freitas Filho (Audiovisual) como membros 
pelo 2º ano do Conselho Diretor do 
Fundo de Apoio às Políticas Culturais de 
Pindamonhangaba, conforme previsto pela 
Lei 5400/12, regendo paritariamente o 
mesmo junto aos representantes do Poder 
Público, vigentes nos cargos de: Secretária 
de Educação, Diretor de Cultura e um 
representante da Secretaria de Finanças. 
O informe da conquista da abertura de 
conta jurídica animou os conselheiros, 
que podem vislumbrar a concretização em 
breve de editais de fomento à cultura, como 
já idealizado. Quanto à parceria realizada 
na Semana da Consciência Negra com 
Museu, Espaço Juventude, APL, CMC 
e escolas,  os participantes fazem uma 
boa avaliação e Kiko e Alligton relatam 
um pouco das experiências nas escolas, 
como boa participação dos alunos no bate-
papo e envolvimento dos professores. 
Como próximas ações para 2015 o CMC 
se propõe a finalizar pintura  das pedras 
Tótem, para aumentar a apropriação pela 
população e dialogar para a concretização 
do Projeto Cinema nos Bairros, com ideal 
de alcançar os espaços mais distantes 
de Pinda. Balanço das Metas alcançadas 
de 2014: Tótem Cultural, um marco piloto 
bem-sucedido, resultado de propostas de 
conferências; Fortalecimento do CMC; 
Fundo de Cultura e Conta bancária abertos; 
Bom diálogo com Departamento de Cultura; 
falta de sede própria e necessidade 
de maior participação pública e maior 
comunicação entre setores, e destes com a 
população. Próxima reunião marcada para 
19/01/2015, às 18h, em local a combinar. 
Nada mais havendo para ser tratado, às 
19h30 o Sr. Francisco Antônio, presidente 
interino, solicita a lavratura da presente ata 
e encerra esta reunião. Pindamonhangaba, 
15 de Dezembro de 2014.

Divulgação

Exall Alumínio S.A.
CNPJ nº 74.685.173/0001-27 - NIRE 35.300.138.848

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 
na sede social da companhia que será realizada em 19 de Fevereiro de 2015, às 10:00 (dez horas), na sede da Companhia 
na Avenida Tobias Salgado, nº 70, Distrito Industrial, na Cidade de Pindamonhangaba - SP, a fim de deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: (i) Aprovar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do 
exercício findo em 31/12/2012 e 31/12/2013; (ii) Aprovar a exclusão da empresa no quadro societário da empresa 
Exa Alumínio do Sul Ltda., inscrita no CNPJ 09.369.680/0001-90, com sede na Rua Carlos Nicolau Lauer Dupont, nº 447, 
Bairro Centro, CEP: 95.865-000, Paverama - RS, transferindo suas quotas para seus acionistas nas devidas proporções de 
participação; (iii) Distratar o Instrumento Particular do Acordo de Acionistas firmado em 16/06/2011. Pindamonhangaba, 04 de 
Fevereiro de 2015. Décio Ulysses Maracini - Diretor Presidente; Antonio Thomaz de Deus - Diretor Vice-Presidente.

alunos de Pinda ganham bolsas 
de estudo de engenharia

O Programa Educacional Ro-
berto Rocca, da Tenaris, conce-
de nesta quinta-feira (5), novas 
bolsas para estudantes de cursos 
universitários de engenharia. Os 
alunos representam as univer-
sidades USP-EEL, Unifej, Unesp, 
FEI e UFRJ. O evento acontece das 
14  às 16 horas, na Universidade 
Corporativa da Tenaris em Pinda-
monhangaba.

O objetivo é incentivar os estu-

dos de jovens talentos de alguns 
cursos de engenharia, tais como 
mecânica, química, metalúrgica 
e elétrica, concedendo bolsas de 
graduação no valor mensal de R$ 
750. Este valor é repassado para o 
estudante agraciado sem nenhum 
vínculo ou compromisso dele com 
a Tenaris. Ao final do período de 
um ano, ele será reavaliado e, se 
mantiver alto nível de desempenho 
educacional, a bolsa é renovada 

por mais um ano.
 Para participar, o estudante 

deve estar no terceiro ano de algu-
ma das faculdades parceiras e ter 
conceito igual ou maior que oito. 
A faculdade filtra os alunos pelas 
notas e o Programa Roberto Rocca 
faz a seleção dos alunos aplicando 
o mesmo processo seletivo utiliza-
do para o Programa de Trainee da 
Tenaris. Anualmente, o programa 
entrega 40 bolsas de estudos.
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A Polícia Militar pren-
deu, na última segun-
da-feira (2), um homem 
acusado de furtar uma bi-
cicleta no centro cidade.

Segundo informações, 
uma equipe policial estava 
em patrulhamento quan-
do recebeu a informação 
do furto e que a vítima ha-
via visto dois indivíduos 
com a bicicleta. Iniciada 

Cinco homens, suspei-
tos de integrarem uma 
quadrilha que atuava no 
tráfico de drogas na região, 
foram presos na madruga-
da da última terça-feira 
(2) em Pinda e em Roseira. 
Com eles, a polícia apre-

endeu 15 tijolos e porções 
avulsas de maconha (tota-
lizando mais de 13 quilos), 
1.062 pedras de crack, e 
1,7 quilos de cocaína.

De acordo com a Dise - 
Delegacia de Investigação 
Sobre Entorpecentes, de 

São José dos Campos, as 
drogas foram apreendidas 
em casas no bairro Vila Ve-
lha, em Roseira, e Jardim 
Azeredo, em Pinda.

Os policiais chegaram 
até os locais, que serviam de 
depósito da droga, depois 

de investigação. Os deti-
dos têm idade entre 25 e 35 
anos e foram levados para o 
CDP -  Centro de Detenção 
Provisória  de São José dos 
Campos. Presos em flagran-
te, responderão por tráfico e 
formação de quadrilha.

Policiais de São José 
prendem quadrilha em Pinda

homem é preso após 
furtar bicicleta 

a busca, a PM localizou o 
primeiro suspeito e a bici-
cleta abandonada. Mais à 
frente, encontrou o segun-
do. O primeiro alegou que 
não sabia do furto, disse 
que estava apenas conver-
sando com o outro, que 
confessou ser o autor do 
crime e foi conduzido ao 
1°DP, onde permanece  à 
disposição da Justiça.

A Polícia Militar localizou um procurado da 
Justiça no bairro Araretama na tarde da última 
terça-feira (3).

No cumprimento do mandato de busca, a 
PM se deslocou até a residência do homem, que 
não resistiu à voz de prisão. 

Conduzido ao Plantão Policial, foi encami-
nhado à cadeia pública de Cruzeiro.

  Captura de procurado  
  no araretama

Um homem de 30 anos 
trafegava, por volta das 
21h20, pelo bairro San-
ta Cecília e  foi aborda-
do por três adolescentes, 
que o obrigaram a sair do 
carro e levaram-lhe o veí-
culo.  Acionada, a polícia 
foi até o local, e quando 
ele contava sobre o ocor-
rido,  duas garotas passa-
ram correndo e chorando. 
Questionadas, contaram 

que tinham sido força-
das por três indivíduos a 
entrarem em um veículo, 
mas conseguiram fugir. 
Elas indicaram o local e 
a equipe policial foi  até 
lá,  encontrando o car-
ro abandonado, sem ne-
nhum dano aparente.

O caso foi registrado na 
delegacia da cidade e os 
suspeitos estão sendo pro-
curados.

menores roubam carro 

Um homem de 49 
anos teve seu carro 
roubado na noite da 
última terça-feira (3), 
no bairro Campo Ale-
gre.

A vítima contou  
que estacionou seu 
veículo às 20h30 para 

Furto de carro no 
Campo alegre 

fazer compras em um 
estabelecimento, onde 
permaneceu por cerca 
de meia hora. Ao re-
tornar não encontrou 
o veículo. O furto foi 
registrado na Delega-
cia de Polícia e está 
sendo investigado.

Cotidiano

Polícia

Mais inforMações
Quem estiver inte-

ressado em conhecer os 
pontos turísticos rurais 
de Pindamonhangaba, 
nadar em rios e cachoei-
ras, fazer trilhas, escalar 
montanhas, descer rio e 
outros esportes de aven-
tura, pode  obter mais 
informações pelo site 
da Agencia Receptiva 
de Turismo de Aventura 
http://circuitoaventu-
ra.wix.com/montanhis-
mo ou pelo telefone (12) 
98881-1788 /WatSapp.

Perfil do
Público

Segundo Nescau, o pú-
blico é variado no segmen-
to, mas não há restrições. 
“Atendemos pessoas de 
todas as idades, de todos 

os estilos, porém a maior 
parte dos grupos é de 
empresas e amigos, que 
fazem dias de escalada e 
trilhas – que são hoje as 
áreas mais procuradas”.

resultados 
como atleta:

Até 2012 era o 2º me-
lhor do país em provas 
que constam de correr pe-
dalar, remar e escalar com 
auxilio de bússola e mapa.

calendário de 
atividades

Site da Ultra Eventos 
Esportivos http://www.
ultraeventos.com.br

calendário 
de Provas:

UltraMTB Maratona de 

Mountain Bike
8 de Março - Serra da 

Mantiqueira:
26 de Julho - Parque da 

Cidade
18 de Outubro - Serra 

da Quebra Cangalha

UltraRACE Corrida de 
Montanha

22 de Março - Nucleo 
Ribeirão Grande

19 de Abril - Nucleo Pi-
racuama

7 de Junho - Serra da 
Mantiqueira

15 de Novembro - Nu-
cleo Piracuama

UltraADV Corrida de 
Aventura

9 de Maio - Serra da 
Mantiqueira

19 de Setembro - Serra 
da Quebra Cangalha

Nescau destaca expectativas e 
crescimento do turismo de aventura

O turismo de aventura 
ainda é um setor pouco 
explorado no País, embora 
nos últimos anos a procu-
ra pela modalidade tenha 
aumentado significativa-
mente. Em Pindamonhan-
gaba, o esportista Marcos 
Rodrigo Ferreira Correa, o 
Nescau, é uma das pessoas 
que ajudam a desenvolver 
este segmento.

Sua história com o 
esporte começou desde 
cedo, porém foi aos 16 
anos que ele tomou a ini-
ciativa de encarar o turis-
mo de aventura. Na época 
ela fazia curso técnico de 
turismo no Colégio Co-
mercial Dr. João Romei-
ro e atividades do Senar 
– Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural.

No mesmo período, 
trabalhava em uma em-
presa de turismo em Cam-
pos do Jordão, que reali-
zava eventos de aventura, 
tirolesa e arborismo. “Fi-
quei fascinado com esse 
mundo e resolvi entrar de 
cabeça”, afirmou.

Grupo participante de rapel, uma das opções de turismo de aventura

Ciclismo em pontos turísticos

Instrutor Nescau

Do trabalho surgiu a 
ideia de investir no ramo. 
“Entrei no Exército e lá fiz 
pentatlo e corrida de aven-
tura, participava de com-
petições. Depois aprovei-
tei todas as experiências e 
resolvi abrir uma empre-
sa com meu amigo Tiago 
Reis, a Circuito Aventu-
ra Montanhismo, para 
explorar este universo e 
conduzir grupos de pesso-
as por trilhas, levar para 

rafting, duck, técnicas de 
escalada e outras ativida-
des”, relatou Nescau, que 
é credenciado pela Fede-
ração de Montanhismo do 
Estado de São Paulo.

Ele relata que as ações 
da empresa abrangem to-
dos os tipos de turismo de 
aventura, além de condu-
zir grupos para circuito 
religioso, Hare Krishna, 
dentre outros. “Nosso 
foco são passeios para que 
os grupos conheçam o po-
tencial de Pindamonhan-
gaba, porém ainda leva-
mos para outros locais 
como Santo Antônio do 
Pinhal, Campos do Jor-
dão, litoral e outros”.

Segundo Nescau, o 
foco para 2015 é o forta-
lecimento do turismo de 
aventura. “Pertencemos 
à Associação Paulista de 
Corrida de Aventura, que 
pretende fomentar o setor 
em várias partes de São 
Paulo. Temos feito reu-
niões com a Prefeitura e 
com parceiros, da serra 
da Mantiqueira e vários 
proprietário de terras com 
rios, montanhas e cacho-
eiras e esperamos que o 
futuro seja promissor”.

Ele reitera a participa-
ção dos hotéis, pousadas 
e restaurantes. “Quando 
levamos as pessoas e os 
grupos para conhecer um 
restaurante ou uma pro-
priedade rural, recebemos 
posteriormente, informa-
ções do local que revelam  
retorno desse turista. As-
sim, considero que nossa 
atividade não beneficia a 
cidade apenas no momen-
to inicial, mas continua 
levando o nome Pindamo-
nhangaba adiante”.

Divulgação

Divulgação

Odirley Pereira
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ESTRADA DE FERRO
‘Estradinha’ reúne 
transporte público 
e turismo regional

No dia 15 de novembro 
de 2014, a EFCJ – Es-
trada de Ferro Campos 

do Jordão completou 100 
anos. Ela surgiu dos esforços 
de dois médicos sanitaristas 
– Emílio Ribas e Victor Go-
dinho – a fi m de criar uma 
ferrovia para transportar os 
pacientes de tuberculose a 
Campos do Jordão de forma 

rápida e confortável. Ela 
começou a operar na referi-
da data.

Em 2011, passou a ser 
um órgão ligado à Secretaria 
de Transportes Metropolita-
nos. É uma das instituições 
centenárias no Brasil e, em 
todo o período de existência, 
manteve o mesmo nome e a 
mesma extensão.

HISTÓRIA

Segundo o diretor ferroviá-
rio da EFCJ, Ayrton Camargo e 
Silva, o primeiro passo para a 
melhoria da estrutura foi a deci-
são do Governo do Estado em 
transferir a EFCJ da Secretaria 
de Turismo para a Secretaria de 
Transportes Metropolitanos - e, 
após essa mudança administra-
tiva, a ferrovia passou a inte-
grar o sistema EMTU e CPTM.

“A via permanente está 
recebendo melhorias que vão 
contribuir com a estabilidade e 
perenidade, pois sem uma via 
adequada, não conseguimos uma 
circulação adequada dos trens e o 
maior retorno que temos é, justa-
mente, na melhoria da qualidade 
do serviço”, destacou o diretor.

O prefeito de Pindamonhan-
gaba tem de sua infância muitas 
recordações da Estrada de Fer-
ro, principalmente em sua re-
lação com o motorneiro “Paulo 
Aço”, pai do João Carlos de Oli-

O TREM DE SUBÚRBIO

O Trem de Subúrbio, 
que segue até o Piracua-
ma, é meio de transporte 
para muitos trabalhadores e 
moradores da região cortada 
pela linha férrea – um trecho 
de 22 quilômetros. O tempo 
total que o trem leva até 
chegar ao seu destino é, em 
média, de uma hora.

Uma dessas pessoas é a 
dona Alice Moreira. A mo-
radora do Cerâmica com-
partilhou que precisa muito 
do Trem, pois segundo ela, 
é a única forma de condu-
ção que tem, pois não pode 
percorrer distâncias muito 

longas devido à saúde. 
“Preciso dele, sem ele não 
somos nada”.

Ela ainda comenta que, 
quando não tem o trem na 
parte da tarde, ela fi ca no 
centro da cidade, na residên-
cia de sua fi lha. Alice ainda 
diz que esse é o transporte 
que utiliza desde quando era 
criança – ela foi nascida e 
criada na Fazenda Mombaça 
– onde morou por 60 anos. 
Há sete anos ela se mudou 
para o Cerâmica e, por isso, 
diz que boa parte da história 
do bondinho se mistura com 
a de sua própria vida.

A previsão é que o trem de 
serra (que faz o trajeto de Pinda 
a Campos) volte a funcionar até 
o meio do ano. Todo o percurso 
conta com seis estações – sendo 
que no trecho de Pinda, fi cam três 
delas. 

Já com relação às paradas, 
atualmente, são seis. Porém, 
toda a extensão da Estrada de 
Ferro nesse trajeto está passan-
do por reformas e obras, o que 
vai culminar em novas seis esta-
ções, totalizando 12. De acordo 
com informações da adminis-
tração da EFCJ, as edificações 
devem ser inauguradas entre 
março e abril de 2016.

O investimento é de aproxi-
madamente R$ 8,35 milhões e as 
obras são divididas em duas ações 
que focam na melhoria da infra-
estrutura da via permanente e na 
adoção de acessibilidade para as 
principais paradas e estações.

Os pontos em reforma também 
estão sendo adequados quanto à 
acessibilidade para pessoas com 
defi ciência, principalmente, com a 
implantação de rampas e corri-
mãos.

As paradas Agente Hely, São Ju-
das Tadeu, Reino das Águas Claras e 
Centenário, no quilômetro 19, estão 
em obras. Em breve, os trabalhos 
serão iniciados nas estações Pin-
damonhangaba, Expedicionária e 
Piracuama, e nas paradas Cerâmica 
e quilômetro 17. Já a São Miguel está 
sendo reconstruída em outro local, 
no quilômetro 9. A mudança facilita 
o acesso ao Trem de Subúrbio e 
atende a uma antiga solicitação dos 
moradores da região. 

Outra melhoria foi o plantio de 
300 mudas de primavera ao longo 
das margens dos trilhos, como 
recuperação de faixa, consistindo 
em uma ação de paisagismo e 
vedação. 

Dona Alice usa o transporte há mais de 60 anos

TRAJETO

DEPOIMENTOS
veira “João do Pulo”. Falou da 
história e do desafi o dos ideali-
zadores em construir o percurso 
sem os recursos encontrados na 
atualidade, assim como retrata-
do no livro ‘EFCJ – Da saúde ao 
turismo, um século de sonhos e 
paixões’, de Luiz Salgado Ribei-
ro e Suzana Lopes Salgado.

Uma das paixões do arquite-
to e urbanista Ney Marcondes 
é a Fazenda Orybá, local onde 
viveu durante muitos anos. Ela 
está localizada no Piracuama 
e uma das coisas que fi zeram 
Marcondes adquirir a proprie-
dade foram as lembranças da 
infância, época em que ele e os 
primos, inclusive o conhecido 
Tulio Campello, tomavam ba-
nho de cachoeira e ainda pega-

vam carona com os vagões da 
estrada de ferro, com o motor-
neiro “Paulo Aço”, pai de João 
do Pulo, que com alegria dava 
carona às escondidas para os 
meninos

MELHORIAS

O investimento está na casa dos R$ 8 milhões

Prefeito Ney Marcondes

Arquivo EFCJ

Edson Maiero

Ana Camila Campos

Arquivo EFCJ

Ana Camila CamposArquivo TN
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ESTRADA DE FERRO

Foi reaberto em 2012, porém, não está liberado para banho. O local 
compreende uma área verde com mais de 21 mil m², onde o visitante 
pode apreciar as paisagens naturais banhadas pelo rio Piracuama. 
O ‘balneário’ também é conhecido por estar repleto de fi guras dos 
personagens de Monteiro Lobato feitas em cerâmica.

Ainda de acordo com Silva, al-
gumas novidades estão programa-
das para 2015. Uma delas está em 
funcionamento desde novembro de 
2014, que é o Centro de Memória 
da Instituição - um espaço dedica-
do à preservação e celebração da 
rica história da ferrovia, localizado 
na sede administrativa da EFCJ.

“Para este ano, estamos pre-
vendo a licitação do ‘carro cafe-
teria’, um antigo vagão que foi 
reformado e pretendemos instalar 

uma lanchonete para atender ao 
público que utiliza nossos serviços. 
A expectativa é fazer isso ainda no 
primeiro semestre”, relatou.

Ele ainda comentou que existe 
um processo licitatório aberto 
para que o estacionamento da 
EFCJ seja público, se consolidan-
do como mais uma facilidade para 
o turista. O edital está aberto e as 
empresas que tiverem o interesse 
em disputá-lo podem acessar o 
site http://www.efcj.sp.gov.br.

Além dos horários 
convencionais, o 
trem de turismo ago-

ra também sai às 14 horas. 
Além de preço diferencia-
do, o passeio também é 
voltado para um outro tipo 
de público e, devido ao tu-
rismo, apresenta um valor 
diferenciado. A assessoria 
também revela que o obje-
tivo é implantação de Guia 
Turístico, além de algumas 
intervenções artísticas, 
como com personagens 
do Sítio do Pica Pau Ama-
relo, por exemplo, assim 
como foi feito um piloto no 
Natal, com o trenzinho do 
Papai Noel.

Roteiros
PARQUE REINO DAS ÁGUAS CLARAS

MARIA FUMAÇA
Trata-se de um 

trem a vapor que 
liga as estações 

Emílio Ribas 
e Abernéssia, 

em Campos do 
Jordão. O trajeto 
leva os visitantes 

aos passeios de 
trem do século 

passado.

EMÍLIO RIBAS/PORTAL CAMPOS DO JORDÃO

Os bondes ale-
mães, que opera-
ram no Guarujá 
até 1956, atra-
vessam toda a 
cidade, seguindo 
da estação até o 
Portal durante 25 
minutos.

Serviços
TELEFÉRICO MORRO DO ELEFANTE

Primeiro 
teleférico 

implantado no 
Brasil desde 

1970. Seu 
percurso tem 

560 metros 
(em cinco 
minutos) 
e chega a 

1.800m de 
altitude.

PARQUE DO CAPIVARI

Além do telefé-
rico, o Parque 
conta com lago, 
chalés que ven-
dem malhas, 
chocolates casei-
ros e artesanato, 
estacionamento 
e sanitários. A 
entrada é franca.

A estação Eugê-
nio Lefévre foi 

concluída em 
1916. Está a 1.161 
metros acima do 

nível do mar e, 
além de um lindo 

mirante, conta 
com uma lan-

chonete, onde os 
visitantes podem 

se alimentar e, 
também, adquirir 

artigos, como 
doces caseiros.

ESTAÇÃO SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

OPINIÃO DOS TURISTAS
Geralmente, aos fi nais de 

semana, o foco do Trem é o 
turismo. Entretanto, algumas 
pessoas aproveitam até mes-
mo os dias da semana para 
passear com a família.

Esse foi o caso de Wellin-
gton Luiz Germano, que 
resolveu levar a família para 
um passeio matinal, partindo 
da estação às 6h30. Germa-
no morou em Pinda durante 
25 anos e já conhecia o 
trajeto feito pelo bondinho. 
Atualmente ele mora em 
Minas Gerais e, como trou-
xe os fi lhos para passar as 
férias no município, decidiu 

levá-los, juntamente com 
sua esposa, para também 
conhecer as maravilhas da 
região. Denizia Souza Silva 
comenta que foi a primeira 
vez que ela andou de trem, 
assim como Rilley, de 13 
anos e Reuel, de 10. O clima 
fresco contribuiu para a tran-
quilidade do passeio. “Minha 
intenção foi trazê-los para 
ver as paisagens e fazer um 
breve passeio, já que não há 
tempo hábil para descermos. 
Hoje voltamos para Itabirito–
MG, e ainda temos um longo 
caminho pela frente”, contou 
Germano.

De acordo com a Asses-
soria de Imprensa da EFCJ 
Pindamonhangaba, de ja-
neiro a outubro de 2014, foi 
registrada uma média de 135 
passageiros por dia, sendo 
que no mês de outubro, 
houve um recorde, transpor-
tando 4.251 pessoas - um 
aumento de demanda de 
52% em relação ao mesmo 
período de 2013.

“A demanda aumentou e 
é uma grande alegria per-
ceber que os investimentos 
que fazemos estão fazendo o 
serviço ser procurado pelas 
pessoas”, comemorou Silva.

A família aproveitou para passear e conhecer o turismo que Pinda oferece

TREM TURÍSTICO CAFETEIRA NO VAGÃO

Arquivo EFCJ

Arquivo EFCJ

Arquivo EFCJ

Arquivo EFCJ

Arquivo EFCJ

Arquivo EFCJ

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

EFCJ
- - - - - - - MAIS INFORMAÇÕES:

(12) 3644-7408
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Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

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

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

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

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

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

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

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

Vereador Janio ardito Lerario

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

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

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
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O vereador Professor Eric (PR) 
participou nesta quarta feira, dia 
28, no auditório da Prefeitura de 
Pindamonhangaba do ato de assi-
natura do “Protocolo de intenções” 
entre o Executivo Municipal e a 
entidade “Inova Paula Souza”. O 
documento tem como objetivo utili-
zar o novo sistema de gerenciamento 
de incubadora. As “Incubadoras” 
são espaços que contribuem com 
o desenvolvimento e formam um 
modo de organização, servindo 
para auxiliar os empreendedores e 
transformá-los em grandes empre-
sários visando ganhar mais espaço 
no mercado.

O “Sistema de Incubadora” be-
neficiará os alunos da ETEC e, além 
de empreendedores do município, 

Professor Eric participa de ato de 
assinatura para nova incubadora 
de empresas em nossa cidade

Documento foi assinaDo entre a Prefeitura De

PinDamonhangaba e a entiDaDe “inova Paula souza”

os jovens poderão criar projetos e 
desenvolvê-los nas empresas, lojas e 
comércio e, assim, incentivando-os  
a abrir seu próprio negócio.

O Programa conta com o apoio 
da Fapi/Funvic, ACIP - Associação 
Comercial e Industrial de Pindamo-
nhangaba, Polo Apta, Sebrae, Fatec, 
Sincomércio, entre outros. “Como 
Presidente da Comissão de Educa-
ção, Cultura, Turismo e Esportes 
estou muito feliz com a nova parceria 
e o novo Sistema de Incubadora, 
pois trará maiores oportunidades 
aos jovens e empreendedores de 
nossa cidade. Estamos lutando muito 
junto ao Centro Paula Souza para, 
também, ampliar os cursos técnicos 
gratuitos em nossa cidade”, escla-
receu o vereador Professor Eric.

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

A
s

s
e

s
s

o
r

iA
 d

e
 C

o
m

u
n

iC
A

ç
ã

o
/C

V
P

Vereador feL iPe césar
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Vereador toninho da farmácia

Professor eric (o Primeiro da esq. Para a dir.) e as autoridades Presentes ao eVento

Vereador caL

O vereador José Carlos Go-
mes - Cal (PTB) apresentou um 
Requerimento na Sessão de Câmara 
do último dia 02 de fevereiro, 
assinado por todos os vereadores, 
solicitando ao Prefeito Vito Ardito 
Lerario, à Secretaria de Saúde, 
Sandra Tutihashi, com apoio das 
Secretarias de Assuntos Jurídicos, 
Administração, Finanças e o CO-
MUS, para que a verba devolvida 
pelo Legislativo, cerca de R$ 3 
milhões, seja utilizada para um 
chamamento público para compra 
de serviços médicos especializados 
e exames, através de uma entidade 
sem fins lucrativos ou uma Orga-
nização Social (O.S.), para suprir 
a falta de Médicos no atendimento 
da Rede de Saúde Pública de nosso 
município, principalmente com a 
inauguração da UBS Ipê II, e das 
UPAS, que estão sendo construídas, 
e que deverão ser entregues, em 
breve, para a população.

Salienta o vereador Cal que a 
Secretaria de Saúde sofreu várias 

O vereador Felipe Cé-
sar – FC (PMDB) pede à 
Administração Municipal 
a realização de estudos 
visando a construção de 
uma quadra poliesportiva 
coberta no bairro do Ribeirão 
Grande. Em sua justifica-

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) encaminhou 
a Indicação nº 16/2015 ao 
Executivo Municipal, na 
qual solicita ao Departamen-
to competente da Prefeitura 
para que seja feita a repintura 
das faixas de pedestres que 
estão localizadas nos princi-
pais cruzamentos do centro 
de Pindamonhangaba.

De acordo com o parla-
mentar, o pleito apresentado 
tem a finalidade de colaborar 
com a organização do trân-
sito local, haja visto o fluxo 
considerável de veículos 
nestes locais, o que muitas 
vezes causa transtornos 

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) enviou so-
licitação ao Prefeito Vito Ar-
dito, pedindo a realização de 
estudos visando a construção 
de um Centro Comunitário no 
bairro do Carangola. 

O vereador Toninho da 
Farmácia faz esta solicitação 
atendendo a inúmeros pedi-
dos de moradores daquela 
comunidade, que relatam a 
falta de um local para a re-
alização de suas atividades 
sociais, reuniões e atividades 
esportivas e de lazer.  

“A construção deste Cen-
tro Comunitário é de grande 
importância para a comunida-
de e foi colocada como priori-
dade nas reuniões realizadas 

Janio quer repintura
de faixas de pedestres 
no centro da cidade
inDicação foi encaminhaDa ao executivo e vereaDor 
quer evitar transtornos aos motoristas e PeDestres 

para motoristas e insegu-
rança para os pedestres, em 
especial idosos, gestantes e 
portadores de necessidades 
especiais. 

Janio pede também, atra-
vés da Indicação nº15/2015, 
para que seja feito o ro-
çamento o mato que está 
cobrindo as placas de sina-
lização de trânsito ao longo 
da rodovia Dr. Caio Gomes 
Figueiredo. Ele acrescenta 
que “com o mato alto fica 
prejudicada a visibilidade 
dos motoristas que trafegam 
por esta importante estrada, 
o que aumenta o risco de 
acidentes”.

Felipe César – FC solicita 
construção de uma quadra 
coberta no Ribeirão Grande

tiva, o vereador alega que 
este é um bairro rural muito 
populoso e carente de lazer, 
principalmente esportivo. “A 
construção desta quadra vai 
proporcionar mais lazer para a 
população do Ribeirão Grande 
e bairros vizinhos”.

Melhorias para
o Bonsucesso 
O vereador Felipe César 

– FC reitera ao Executivo a 
extensão da rede de esgoto do 
bairro Massaim até o bairro 
do Bonsucesso. “Precisamos 
dar melhores condições de 
infraestrutura aos nossos 

bairros rurais e nossos pedidos 
visam dar melhores condições 
ao homem do campo”, diz o 
vereador.

Poupatempo para
o Produtor Rural
O vereador Felipe César 

– FC reitera solicitação ao 
Governador Geral-
do Alckmin, pe-
dindo a instalação 
de um Poupatempo 
para o trabalhador 
rural, nos moldes 
das cidades de Ita-
petininga e Avaré, 
com os mesmos 
serviços oferecidos 
pelo programa, de 
modo a facilitar o 
atendimento para o 
“homem do campo”. 
Em sua justificativa, 
o vereador alega que 
o trabalhador rural 
não pode deixar seus 
afazeres por muito 
tempo e um atendi-

mento direto e diferenciado a 
ele, facilitará em muito para 
que possa regularizar sua 
documentação. “Tudo que 
uma casa de agricultura faz, 
esse Poupatempo Rural tam-
bém faz, de uma forma ainda 
mais eficaz. O produtor terá 
acesso a mais de 50 tipos de 
serviços oferecidos, como a 
emissão de Guia de Trânsito 
Animal Eletrônica (e-GTA), 
adesão aos programas da Se-
cretaria de Agricultura, linhas 
de crédito, financiamento e 
seguro rural do Feap, entre 
outros”, explica o vereador 
Felipe César – FC.

Cal pede solução para 
falta de médicos na 
Rede de Saúde Pública

demissões de médicos especialis-
tas, prejudicando o atendimento da 
população e a que Prefeitura já fez 
vários chamamentos de médicos 
clínicos especialistas, aprovados 
em concurso realizado e eles não 
aceitaram prestar serviços médicos 
em nossa cidade.

Cal disse que “a exemplo do 
novo contrato feito pela Prefeitura 
com a Santa Casa e principalmente 
com o atendimento do Pronto So-
corro, que tinha como maior entrave 
a falta de médicos para atender os 
pacientes, o problema praticamente 
foi resolvido no novo contrato 
aumentando os vencimentos dos 
médicos, que ficou um dos maiores 
da região”. 

Bloco Juca Teles
O vereador Cal está reforçando 

o convite da Prefeitura para que a 
população do Distrito de Moreira 
Cesar participe do desfile do “Bloco 
Juca Teles”, neste sábado, dia 07, 
saindo defronte a Caixa Econômica 
Federal, a partir das 16 horas.

Toninho da Farmácia 
solicita construção de Centro 
Comunitário no Carangola

Vereadores Magrão e 
Professor Osvaldo são contra 
a transposição do Rio Paraíba

no bairro, por isso solicito ao 
prefeito, em conjunto com a 
Secretaria de Planejamento, 
estudos visando a viabilidade 
desta obra”, pede o vereador 
Toninho da Farmácia.

Cobertura de Quadra 
O vereador Toninho da 

Farmácia está também solici-
ta estudos junto as Secretarias 
de Obras e Planejamento, 
com o objetivo de viabilizar a 
cobertura da quadra de espor-
tes localizada no Carangola. 

Esta também foi uma soli-
citação feita pelos moradores 
do bairro, que beneficiará 
um número muito grande de 
jovens que hoje encontram 
dificuldades para a realização 
de práticas esportiva.
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Vereadores 
magrão e 

Professor 
osVaLdo

Os vereadores Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS) e Professor 
Osvaldo (PMDB) afirmam que são contrários a transposição do Rio 
Paraíba do Sul. Segundo eles, a transposição das águas vai prejudicar 
o fornecimento e a qualidade da água na RMVale - Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba. Essa é maior seca já registrada nos últimos 
80 anos e, segundo estudos, se não chover nesse verão e, no próximo 
de 2016, a chuva não vier em quantidade suficiente, o Rio Paraíba do 
Sul se  tornará um novo Cantareira.

O pesquisador da Coppe/UFRJ, Paulo Carneiro, afirmou que a RMVale 
e o estado do Rio de Janeiro não têm outro manancial que possa ser suprido 
além do Paraíba do Sul. E com a quantidade de usos que essa bacia já 
tem, uma retirada adicional, na verdade, trará consequências imediatas.

O Governo de São Paulo lançou no dia 30 de janeiro, o “Projeto de 
transposição do Rio Paraíba do Sul”, o qual prevê o desvio de parte de 
suas águas para socorrer as represas de São Paulo. De acordo com re-
portagem veiculada no último domingo, dia 1º, no “Fantástico” da Rede 
Globo, o Rio Paraíba do Sul pode não ter água para socorrer o Sistema 
Cantareira, devido a maior seca registrada pela qual o rio vem passando.

No reservatório de Jaguari, em São Paulo, se planeja fazer a transpo-
sição do Rio Paraíba do Sul, obra apontada como uma das soluções para o 
problema da falta d’água em São Paulo. Segundo o projeto, seis motores 
vão bombear de 5 mil a 8 mil litros de água por segundo do Paraíba do Sul 
por 20 Km até a represa de Atibainha, que faz parte do sistema Cantareira. 

O objetivo é abastecer 2 milhões dos 22 milhões de habitantes da Gran-
de São Paulo. Mas, segundo o especialista em recursos hídricos, Edilson 
Andrade, para isso acontecer, os reservatórios do Paraíba do Sul precisam 
se recuperar primeiro. “Nesta situação de crise, não daria para passar esse 
volume para São Paulo”, afirmou Edilson Andrade durante entrevista. 

O vereador Magrão enfatiza que “repudia o referido projeto, o qual, 
em 2014 foi condenado por uma Comissão de Especialistas que fez um 
estudo do Paraíba do Sul, encomendado pelo Governo do Rio de Janeiro, 
que desaconselhou qualquer obra de transposição. “Na próxima sessão 
estarei encaminhando, juntamente com o Professor Osvaldo, uma moção 
de repúdio ao Governador de São Paulo, como forma de protesto contra 
a transposição”, finalizou Magrão.




