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Túnel da estrada do Agronômico
recebe obras de asfalto
Divulgação

A Prefeitura concluiu a
pavimentação do túnel da
Estrada do Instituto Agronômico, que está recebendo
mais pavimentação ao longo
de 1.100 metros da via. Os
serviços atendem solicitações dos moradores e outras
pessoas que utilizam a estrada para entrar e sair de Pindamonhangaba.
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PREVISÃO DO TEMPO PARA O CARNAVAL EM PINDAMONHANGABA
SEXTA-FEIRA

SÁBADO

26º
NUBLADO COM PANCADAS
DE CHUVA À TARDE,
NEBULOSIDADE VARIÁVEL

34º
UV 13
Fonte CPTEC/INPE

25º
PANCADAS DE CHUVA À
TARDE, PREDOMÍNIO DE
SOL PELA MANHÃ

22º

31º
UV 14
Fonte CPTEC/INPE

PANCADAS DE CHUVA
À TARDE, PREDOMÍNIO
DE SOL PELA MANHÃ

TERÇA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

DOMINGO

29º
UV 14
Fonte CPTEC/INPE

22º
NUBLADO COM PANCADAS DE
CHUVA À TARDE, MUITAS NUVENS

28º
UV 14
Fonte CPTEC/INPE

20º
NUBLADO COM PANCADAS DE
CHUVA À TARDE, MUITAS NUVENS

29º
UV 14
Fonte CPTEC/INPE
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Corrida das Dondocas no sábado
Na manhã deste sábado (14),
acontece a 17ª edição da Corrida
das Dondocas. A largada terá início às 9 horas e as inscrições podem ser feitas até uma hora antes
da atividade – basta levar um qui-

lo de alimento ou R$ 5.
A corrida sairá na rua Capitão
Manoel Monteiro César Miné,
139, Jardim Cristina e haverá premiação nas categorias masculino e
feminino para 1º, 2º e 3º lugar -

respectivamente, R$ 150, R$ 100
e R$ 50, além de troféu. Os participantes receberão medalhas. A
realização é de Maurício Cortez e
amigos corredores. Mais informações pelo telefone 99742-3222.

Começa folia no carnaval

Divulgação

P

indamonhangaba está no clima do carnaval.
A festa mais popular e democrática do país
começou.

Em todos os cantos da cidade, há atividades. Opção é o que não falta. Tem até retiro na Nova Gokula, culto nas igrejas evangélicas e os tradicionais
rebanhões católicos para quem não gosta da folia.

Sendo fã ou não, fato é que esta é a época mais festiva do ano. Talvez até mais que a semana entre Natal
e Ano Novo, porque o espírito é outro. Parece que é a
fase onde todos tentam se esquecer dos problemas e,
apenas, se divertir.

Aos desavisados, vale a precaução. São cinco dias
de intensa folia. O problema é que, em muitos casos,
‘noite vira dia e tudo pode acontecer’. Você, leitor não
é nenhum gato. Ou seja, não tem sete vidas. Só tem
dois pulmões, um cérebro – que necessita de descanso e hidratação, e principalmente, apenas um fígado,
mas ainda assim acredita que tem um supercoração.

Carnaval para 3ª idade no São Vito
acessa.com

Portanto, manere. Divirta-se, mas com moderação. Isso não vale apenas aos que ingerem bebida alcoólica, mas também para os que simplesmente dançam, sem tomar uma gotinha de álcool. Isso porque,
mesmo sem a ingestão de álcool, o corpo precisa de
hidratação. Desse modo, beba bastante água. Naturalmente, o corpo humano já precisa dela; no calor,
mais ainda; para quem vai ﬁcar dançando, correndo,
pulando; muito mais. Como, em todos os anos, além
da hidratação, vale a ressalva para os que estiverem
com hormônios à ﬂor da pele, para que se previnam.

Todos os anos a Prefeitura distribui preservativos
e, em 2015, não será diferente. Há produtos para todos. Com tanta gente expondo o corpo e vulnerável,
a chance de uma doença transmissível sexualmente aumenta. Há ainda a questão de gravidez. A dica
desta Tribuna a você leitor é que: curta o carnaval,
mas sem estripulias. A festa é de todos. São vários
dias. Não se ‘arrebente’ na primeira noite com o
Socó da Madrugada para depois não ter pique... vá
com calma.

Encontre-se com amigos e familiares, vista sua
fantasia e Caia na Folia.
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Instituição oferece carnaval sem álcool
A Casa São Francisco de Assis
realiza neste sábado (14), a 4ª edição da festa ‘Folia da Paz’. O intuito
da festa é mostrar que todos podem

se divertir sem fazer uso das bebidas alcoólicas. A folia acontece a
partir das 14 horas com o apoio da
Apamex – Associação Pindamo-

“...HOJE EU VOU SAMBAR NA PISTA, você vai de galeria... se você
sentir saudade, por favor não dê na vista, bate palmas com vontade, faz
de conta que é turista...”– Chico Buarque de Holanda

ARENA 101 Pinda: 20/2 (sexta) – Festainha. Os Hawaianos, Hellen Caroline.
www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera
– 9171-8990 e 7811-9776.
BAR DO SANTISTA Pinda: Som ao
vivo durante o Carnaval, com ótimos artistas da região.
CARNAVAL SÃO LUIZ DO PARAITINGA: De 13 a 17 de fevereiro. Veja no
link www.facebook.com/carnavalemSaoLuizDoParaitinga
CARNAVAL LAGOINHA: De 13 a
17/02 – Blocos todas as noites. Programação: www.portallagoinhasp.com.br.
CARNAROBÔ Bar do Robô: Dias 12 e
13/2 (18h) – Grupo Pralana e Dj Marcelo
Ratto.
CARNAVAL TREMEMBÉ: 13/2 (sexta) – Os Estrambelhados. 14/2 (sábado) –
Bloco do Barbosa. 15/2 (segunda) – Bloco
Maricota. 16/2 (terça) – Bloco Juca Teles.
Programação completa: www.tremembe.
sp.gov.br.
ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (ACCI) Pinda – Baile
todo sábado às 19h com banda ao vivo:
21/2 – Antonio Marcos. 28/2 – Anjinho do
Vale. 14 e 17/2 – Bailes de Carnaval com

O carnaval para
a terceira idade do
Distrito de Moreira
César será realizado
nesta sexta-feira (13),
das 16 às 19 horas, no
Recinto São Vito. O
evento, que tem apoio
da Prefeitura, terá decoração típica, com
serpentina, confetes e
serão entregues máscaras aos participantes.
A entrada é gratuita e a organização do
baile informou que
haverá distribuição de
lanche e carrinho de
pipoca à disposição
dos foliões.

João Paulo Ouverney
som mecânico. Somente para pessoas a
partir de 50 anos. Sócios não pagam e nãosócios R$ 10 por baile. Quem quiser se associar basta levar duas fotos 3x4, preencher
ﬁcha e será emitido carnê para pagamento
de R$ 10 mensais. Informações com Luiz
Gongaza (012) 3645-2361.
CLUBE DA VILA São Benedito realiza
bailes no Recinto São Vito (Moreira César)
em fevereiro. 22/2 – Pedro Romano e Banda. Tel (12) 3642-2087.
CLUBE DO LAZER Taubaté: Bailes com
as melhores bandas ao vivo (20h). QUARTA-FEIRA: 18/2 – Não haverá baile. 25/2 –
Nova Dimensão. DOMINGO: 15/2 – Banda
Raio X.
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé
“Creix”: 14 a 17/2 – Bailes de Carnaval.
Animação Banda Gold. 7/3 (sábado) – Baile
Especial Noites das Mulheres. Banda Som
da Terra (SJC). Tel (12) 3674-2413.
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: 12/2
(quinta) – Grito de Carnaval. Talis e Welinton. Aniversariante mais 4 amigos são vip
até 0h. 27/2 (sexta) – Banda Malta.
FERROVIÁRIA Pinda – Som ao vivo no
deck da piscina SEXTA-FEIRA: Associado
em dia não paga e pode retirar dois con-

vites na secretaria. Não sócios: H R$ 10
e M vip até 23h30, e R$ 5 após esse horário. Tel (12) 2126-4444. FEVEREIRO:
13/2 – Sou do Samba (pagode). 20/2 –
Bruno & Hyago. 27/2 – Anjinho do Vale.
FERROVIÁRIA Carnaval 2015: 13/2
(sexta-feira 21h30) – Deck da piscina –
Grupo Sou Samba. 14 a 17 (22h) – Quatro
bailes noturnos. Banda Swinga Brasil. Dois
puxadores de samba do RJ. 15 a 17/2 (15h)
– 3 matinês. Banda Swinga Brasil. Veja programação completa no ﬁnal desta coluna.
HÍPICA PARAÍSO Taubaté: Quintaneja toda quinta, artistas ao vivo com muita
modão sertaneja. 26/2 – Texas Hammer.
Banda Brete.
MANGUEIRÃO Pinda: Bailão sertanejo/forró toda sexta-feira: Programação:
13/2 – Bruno & Hyago – Pré-carnavalesco.
20/2 – Nova Dimensão. O ingresso custa R$
10 para homens e R$ 8, mulheres. Telefone
para contado: (12) 9708-2011.
MIX POTATO Pinda: 13/2 (sexta 21h)
– Marchinas antigas. 14/2 (sábado 21h) –
Chevy. Rua dos Andradas, 393, em frente
ao Banco Itaú.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 13/2 (sexta) – Carna Rock – Mákina L.A. 15/2 (sába-

nhangabense de Amor-Exigente.
A casa está situada na avenida
Princesa do Norte, 300, Cidade
Nova.

do) – Carna Rock. Power Plant.
16/2 (segunda) – Carna Rock.
Rockstation.
ÓPERA MIX Pinda: A casa
volta com tudo após o Carnaval.
PINDABAR Pindamonhangaba: 13/2 (sexta) – Grito
de Carnaval. Grupos Toke de
Mestre, e Soul D’ Bem. 14/2
(sábado) –
não informado.
SEGUNDA – Sertanejo. Cerveja
Itaipava a R$ 1 a noite toda.
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 13/2 (sexta) – Carna Santa

Fé. Rodrigo & Santa FéRECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato
Rural: 12/2(quinta) – Wilson &
Washington. 14/2 (sábado) –
Anjinho do Vale. Baile com as
melhores bandas toda quinta e
sábado. Tel. (12) 3648-4036 e
9775-0389.
RESTAURANTE COLMÉIA
Pinda: Almoço com música ao
vivo todo domingo e som ao
vivo quartas-feiras com Yolanda
Vinagre, Zé Bé Filho e Silvinho
Vasques. Telefone (12) 36522120.

DESTAQUE DA SEMANA
FERROVIÁRIA DE PINDA
TERÁ SUPER CARNAVAL

A Ferroviária de Pindamonhangaba realiza um super Carnaval,
conﬁra a programação:
13/2 (sexta 21h30) – Grupo Sou do Samba no deck da piscina.
Não Associado R$ 10 e mulher até 23h não paga.
De 14 a 17/2 (22h) – Bailes noturnos animados pela Banda Swinga (a mesma do Baile do Hawaii). 14/2 (sábado) – Puxador de Samba
Ciganerey, da Mangueira. 16/2 (segunda) – Puxador de samba Paulo
Henrique, da Mocidade Independente. Associado não paga e para
não associado o ingresso é R$ 20. Mesas R$ 30.
Haverá também MATINÊS de domingo a terça, às 15h, com a banda Swinga. Brinquedos inﬂáveis, escultura em bexiga e maquiagem
infantil. Não Associado ingresso R$ 5 crianças até 10 anos. A partir de
12 anos e adulto pagam R$ 7. Veja tudo no link: www.aaferroviaria.
com.br.
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Prefeitura pavimenta
túnel na Estrada
do Agronômico
Divulgação DOV

O prefeito esteve no local acompanhando o início das obras

A

equipe da Usina de Asfalto do DOV – Departamento de Obras e Viação
– da Prefeitura de Pindamonhangaba finalizou a pavimentação do túnel da Estrada do
Agronômico.
Foram utilizados cerca de 30
m³ de asfalto, com a técnica de
CBUQ (conhecido como asfalto
a quente). Para a obra, foram
necessários dez homens, além
de maquinário como retroescavadeira, acabadora, caminhão
espargidor, rolo compressor liso
e dois caminhões basculantes.
O asfalto em toda a extensão
da estrada é de responsabilidade de empresa terceirizada,

vencedora de licitação, tendo
acompanhamento da equipe
do Departamento Técnico Administrativo da Secretaria de
Obras.
A obra atende solicitação de
moradores e foi iniciada na primeira quinzena de janeiro. A
Estrada do Agronômico é um
ponto de entrada e saída para o
munícipe e também para quem
precisa fazer entregas ou negócios na cidade.
Ao todo, são 1.100 metros de
extensão de pavimentação. A
estrada liga a mais três vias rurais, como Pinhão do Borba e do
Una, por exemplo, interligando
vários bairros da zona rural.

Foto retrata última etapa da pavimentação na região do túnel

Moradores devem
eliminar criadouros
do Aedes aegypti

Para evitar que qualquer cidade sofra com a
dengue é necessário que
a população se conscien-

tize. A eliminação de
criadouros do Aedes aegypti é a melhor atitude
para prevenir a doença.

Orientações aos moradores realizada pelos
funcionários da unidade de saúde

Divulgação

O mosquito é o transmissor da dengue, porém, se não há local para
sua reprodução, não haverá registros de casos
autóctones, ou seja, contraídos dentro da cidade.
As equipes das unidades de saúde de Pindamonhangaba realizaram
várias ações na manhã
do dia 6 de fevereiro. No
bairro Bonsucesso houve
conscientização e orientação aos moradores. No dia
7 a equipe de Controle de
Vetores percorreu alguns
bairros de Moreira César
para fazer arrastões, nebulizações e orientações.
De acordo com os dados atualizados na última
quinta-feira (12), o município teve 199 notificações; 131 estão aguardando resultados; 54 foram
negativos; dos casos confirmados, dois são importados e 12 autóctones.
Comparando os dados
com 2014, é possível chegar à conclusão que -2015
mostra-se mais positivo,
no entanto, é preciso estar
atento.
Os profissionais de
saúde destacam que em
dez minutos é possível fazer a vistoria em casa para
evitar possíveis criadouros para o Aedes aegypti.
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Magrão pede informações à CDHU Professor Eric participa de ato de Felipe César – FC pede a
realização de estudos para
sobre sorteio de apartamentos assinatura para nova incubadora
de empresas em nossa cidade
construção do segundo anel viário
no Residencial Azeredo
vereaDor PretenDe saber se há informações sobre o
caDastramento Das Pessoas que vão ParticiPar Do sorteio e se

Documento foi assinaDo entre a Prefeitura De
PinDamonhangaba e a entiDaDe “inova Paula souza”

há Data e local Previstos Para a realização Do caDastramento

O vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS)
conseguiu a aprovação do
requerimento nº 168/2015, na
última sessão realizada no dia
9 de fevereiro, através do qual
está solicitando à Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU,
que informe oficialmente a
respeito do cadastramento
das pessoas interessadas
em participar do sorteio dos
93 apartamentos que estão
sendo construídos no bairro
residencial Azeredo. Os imóveis estão em fase final de
construção. Magrão solicitou
a CDHU informações se há
data prevista e local para a
realização do cadastramento.
Assim que receber a resposta
oficial, Magrão fará a divulgação à população.
Manutenção da
ciclovia de Moreira César
O vereador Magrão apro-

vou também o requerimento
nº 172/2015, reivindicando
ao Executivo, que tome providências para a realização
de melhorias na ciclovia de
Moreira César, localizada
na Avenida Ademar César
Ribeiro. Ele solicita os serviços de poda das árvores,
manutenção da calçada e do
piso da ciclovia.
“Estação Saúde”
para o Parque
das Palmeiras
Outro requerimento de
autoria do vereador Magrão protocolado e aprovado - foi
o nº 167/2015, no qual requer
à Prefeitura a instalação de
uma Academia “Estação
Saúde” para o bairro Parque
das Palmeiras. O vereador
destaca que esta academia
dá oportunidade às pessoas
para a prática de atividades
físicas ao ar livre e de forma
gratuita.
de
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Parceria,

Pois

trará

maiores oPortunidades aos JoVens e emPreendedores da cidade

O vereador Professor Eric (PR)
participou nesta quarta feira, dia
28, no auditório da Prefeitura de
Pindamonhangaba do ato de assinatura do “Protocolo de intenções”
entre o Executivo Municipal e a
entidade “Inova Paula Souza”. O
documento tem como objetivo utilizar 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 empresários visando ganhar mais espaço
no mercado.
O “Sistema de Incubadora” beneficiará os alunos da ETEC e, além
de empreendedores do município,

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 Pindamonhangaba, Polo Apta, Sebrae, Fatec,
Sincomércio, entre outros. “Como
Presidente da Comissão de Educação, 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”, esclareceu o vereador Professor Eric.

Fotos: AssessoriA

de
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AssessoriA

Professor eric

Vereador
magrão

Professor eric (o

Primeiro da esq. Para a dir.) e as autoridades Presentes ao eVento

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

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

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

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador
Felipe César – FC (PMDB) solicita ao Executivo a contratação
de uma empresa especializada
para realizar estudos visando
a construção do segundo anel
viário em Pindamonhangaba.
Em sua justificativa o vereador alega que tendo em vista
o crescimento do município
nos últimos anos e o fluxo de
veículos, há necessidade de
novas rotas para o contorno
e o acesso da cidade. “Hoje,
está mais que provado que o
anel viário tirou grande parte
do trânsito, principalmente
caminhões e carretas, da região
central da cidade e possibilitou
o crescimento comercial em
torno do atual anel viário, que hoje
já está com um grande fluxo de
veículos. Visando o crescimento da
cidade, assim como o Plano Diretor,
é necessário que sejam iniciadas
as tratativas visando a construção
do segundo anel viário, de modo a
circular toda a cidade, interligando
as estradas que cortam a nossa
região, como Via Dutra, Estrada
Velha Rio-SP e a Floriano Rodrigues
Pinheiro”, enfatiza o Presidente da
Câmara Felipe César – FC.
Rodoviária na Via Dutra
Outra importante obra reivindicada pelo presidente da Câmara,
vereador Felipe César – FC é a
realização de estudos para viabilizar
a construção de uma rodoviária
interestadual às margens da Rodovia Presidente Dutra. O vereador
destaca 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
novas linhas possam ser criadas e
atendidas, principalmente ligando

AssessoriA
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Vereador feLiPe césar

as regiões norte e sul do Brasil,
permitindo que Pindamonhangaba possa ter ligações com outras
cidades e capitais do país. “Nossa
cidade cresce a cada dia, e a Dutra
está cada vez mais próxima, desta
forma, uma rodoviária às margens
desta rodovia, vai facilitar novas
linhas e novas empresas”.
Agrovilas
Com uma forte ligação com o
meio rural, o Presidente da Câmara,
vereador Felipe César – FC, pede
ao prefeito a implantação das chamadas Agrovilas, na zona rural de
Pindamonhangaba. De acordo com
o vereador, na legislatura passada já
foram realizadas diversas desapropriações, porém até o momento o
projeto das Agrovilas, ainda não saiu
do papel. “Precisamos encontrar um
meio de fixar o homem no campo
e a implantação de agrovilas, com
toda a infraestrutura urbana, com
água, luz e pavimentação, além
de saúde e educação. Precisamos
nos preocupar com o trabalhador
rural, dando condições dignas pra
sua moradia”, conclui o presidente
Felipe César – FC.

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

Janio reivindica roçamento Cal apresenta sugestões Toninho da Farmácia
de mato na Estrada “Caio para a Mobilidade Urbana agradece por obra realizada
Gomes Figueiredo”
de Pindamonhangaba
no bairro do Crispim
vereaDor Diz estar PreocuPaDo com a segurança
Dos motoristas e Dos PeDestres que transitam Por
esta imPortante roDovia De

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) apresentou
na última sessão ordinária
do dia 09 de fevereiro,
uma importante Indicação
- número 15/2015 - endereçada ao Poder Executivo,
na qual reivindica, com
urgência, que seja feito o
roçamento do mato que está
encobrindo as placas de sinalização ao longo de todo
o trecho da Estrada “Dr.
Caio Gomes Figueiredo”.
Preocupado com a segurança dos motoristas e
pedestres que ali transitam,
Janio Lerario salienta que

PinDamonhangaba

“além de prejudicar a visibilidade dos motoristas, o
mato está bem seco devido
as poucas chuvas o que
pode causar também incêndio às margens da rodovia”.
Segundo o vereador do
PSDB, “basta apenas uma
fagulha oriunda de uma
bituca de cigarro para causar um grande incêndio e
o fogo se alastrar, podendo causar muitos riscos
e constrangimentos aos
moradores de região, além
de dificuldade de dirigibilidade nesta importante via
de Pindamonhangaba”.
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador Janio ardito Lerario

Fotos: AssessoriA

O vereador José Carlos Gomes - Cal (PTB) enviou requerimento ao Prefeito Vito Ardito
Lerario, com cópia para as Secretarias de Planejamento, Obras e
Departamento de Trânsito, solicitando estudos e providências
para que neste momento em que
está sendo discutida a Mobilidade
Urbana da nossa cidade, NÃO
transforme em mão única, as
avenidas São João Bosco, Monsenhor João José de Azevedo e
rua Ryoti Yassuda, e se possível,
melhorar os entroncamentos das
ruas Suíça com a Ryoti Yassuda,
avenida São João Bosco com a
rua Guaratinguetá, avenida
São João Bosco com a rua
13 de Maio, avenida São
João Bosco com a Eloy
Chaves, avenida São João
Bosco com a rua Rodrigo
Romeiro e avenida São João
Bosco com a rua Coronel
José Francisco.
Acredita o vereador Cal
que transformando essas
avenidas e ruas em mão
única, hoje não resolveria
o problema, considerando
que essas avenidas e ruas,
além do anel viário, são
acessos de entrada e saída
para a região do Distrito de
Moreira César.
O vereador Cal sugere
que o ideal seria implantar um
anel viário da ponte do Rio Paraíba, até o anel viário na rotatória
do bairro Castolira, que já está no
Plano Diretor e posteriormente
ligando até o bairro Mantiqueira,
beirando a vargem.
Carnaval com
Alegria e Segurança
O vereador Cal deseja à todos
os foliões da nossa cidade que se

AssessoriA

de

maniLhões utiLizados na obra

Vereador caL

dades será às 14 horas.
No Centro Esportivo João
do Pulo também haverá Rebanhão e deverá seguir a mesma
programação de Moreira César,
atendendo assim a todo o povo
católico da nossa cidade. Também a população Evangélica
está com uma boa programação
para o carnaval, inclusive um
bloco desfilará na avenida.

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
Assistentes

AssessoriA

de

O Vereador Toninho da
Farmácia (PDT) parabeniza
a Administração Municipal
pela realização de obra de canalização em área localizada
próximo às ruas Felisbino de
Almeida e Argemiro Cyprino
de Oliveira, no bairro do
Crispim.
O Departamento de Obras
e Serviços colocou manilhas
em uma mina d’água que
ficava encoberta pela vegetação e oferecia risco a quem
circulava pelo local principalmente as crianças. “Este era
um pedido antigo que fiz em
nome da comunidade e agora
com satisfação que vejo este
serviço realizado”, diz o vereador Toninho da Farmácia.
Meio Ambiente
O Vereador Toninho da

Farmácia solicita ao Departamento de Meio Ambiente,
em conjunto com a Secretaria
de Obras, estudos visando
a revitalização de uma área
localizada na rua Pedro
Henrique Gonçalves, atrás
do Centro Comunitário do
bairro do Bosque.
Esta é uma solicitação dos
moradores da comunidade
que sugerem a colocação de
bancos, o plantio de mudas e
arborização da área.
Com a realização destas
melhorias, o local pode se
tornar mais uma opção de
lazer para os moradores, bem
como ajudar a consciencização sobre a importância
da preservação ambiental,
pois esta área fica próximo
às margens do Rio Paraíba.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o Vereador Cal

da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador toninho da farmácia,
n o d e s ta q u e , a g r a d e c e c a n a L i z a ç ã o
reaLizada na rua feLisbino de
aLmeida, no crisPim, na foto acima,os

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Fale com o Vereador Janio Lerario

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

de

divirtam muito nesse carnaval,
que já teve um bom inicio com
a realização dos pré-carnavais
no Distrito e no centro da cidade
e que terá muito sucesso com
os desfiles dos blocos de São
Luiz de Paraitinga: Juca Teles
e Barbosa, e os blocos da nossa
cidade, que com apoio da prefeitura, desfilarão com certeza com
muita alegria. Também teremos
o tradicional carnaval de Cristo
“O Rebanhão”, que será realizado
no Centro Esportivo Zito, com a
missa de abertura no sábado às
20 horas e no domingo, segunda
e terça-feira, o inicio das festivi-

de

ComuniCAção

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

imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783)
e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

teLefones:
(12) 3644-2275 e 3644-2279
www.CAmArAPindA.sP.gov.br
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Cidade
oferece
cursos no
Polo de
Construção
Civil

O Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba e a Prefeitura
informam que a partir do
dia 19 começam as inscrições para cursos do Polo
de Construção Civil. São

15 vagas para cada uma
das seguintes qualiﬁcações: encanador, azulejista e pedreiro.
Interessados
devem
procurar o centro comunitário do Vale das Acácias

Divulgação

Atividade prática realizada no Vale das Acácias em 2014
(rua dos Cravos, 240). O
atendimento é das 8 às 11
e das 13h30 às 16 horas.
É necessário apresentar
cópia do RG, CPF e comprovante de endereço. Os
alunos terão aulas práticas

e teóricas, receberão certiﬁcados e poderão entrar
para o mercado de trabalho.
As inscrições podem ser
feitas até o dia 13 de março, mas as vagas são limi-

tadas. As aulas terão início
no dia 16.
O Polo de Construção
Civil iniciou as atividades
em Pindamonhangaba em
2014 e qualiﬁcou dezenas
de proﬁssionais. Os cursos

são ministrados por professores experientes e treinados pelo Fundo Social
de Solidariedade do Estado de São Paulo.
Mais informações podem ser obtidas no local.

Oﬁcina de mosaico em Moreira César
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Assistência Social, oferece oﬁcina de mosaico em Moreira
César, uma intervenção
artística no CEU das Artes, instalado entre o Vale
das Acácias e o loteamento Liberdade. Inscrições
podem ser feitas nos dias
19 e 20 de fevereiro, entre
às 13 e 16 horas no centro
comunitário Cícero Prado.
A oﬁcina é oferecida para
toda a comunidade.

Ao todo são 60 vagas e
os produtos feitos na oficina serão instalados no
prédio do CEU das Artes,
pois, faz parte da identidade visual do equipamento público. As aulas
acontecem de segunda
a sexta-feira, das 8 às 11
horas e das 13 às 16 horas, ministradas pela
artista plástica Claudia
Blanco, profissional experiente na técnica de
produção em mosaicos.
As aulas terão início dia

23 de fevereiro e o material está incluso.
O CEU das Artes
O prédio está sendo
construído na avenida
das Orquídeas, entre
o Liberdade e Vale das
Acácias. As obras serão
concluídas em breve e
os moradores poderão
utilizar o espaço diariamente. Esta obra é resultado de uma parceria
entre os governos Municipal e Federal.

O terreno possui 3 mil
m² e o prédio possui aproximadamente
1.950m²
de área em construção,
distribuídos em dois blocos de uso misto. Neste

espaço haverá auditório
com 60 lugares, telecentro, biblioteca, salas administrativas, recepção e
sanitários com acessibilidade para pessoas com

deﬁciência. No espaço
externo há pista de skate,
local para alongamento e
quadra poliesportiva. As
crianças poderão se divertir no playground.

Divulgação

Ceu das Artes está em construção

REFORÇO DE SINALIZAÇÃO
NO PARQUE SÃO DOMINGOS
A equipe do Departamento de Trânsito da Prefeitura está,
constantemente, reforçando a sinalização horizontal nas ruas
da cidade.
Nesta
semana,
estiveram
na rua
Antonio
Rita do
Amaral,
esquina
com a
rua dos
Puris, no
Parque São
Domingos.
Além da
pintura
de rua,
novas ciclofaixas e placas estão sendo instaladas, garantindo a
segurança no trânsito, de pedestres, motoristas e ciclistas.
Divulgação
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Divulgação Bibliotecas

Oficina gratuita de bonecas

Divulgação Bibliotecas

Lançamento de livro na biblioteca do Bosque

Divulgação Bibliotecas

Crianças conversam com Papai Noel

Bibliotecas municipais reuniram
mais de 5 mil pessoas em 2014
As bibliotecas públicas municipais realizaram diversos
eventos em 2014. De julho a dezembro do ano passado, mais de
5.400 pessoas participaram das
ações nas sete unidades: Bosque, Moreira César, Vila São Benedito, centro, Castolira e Araretama, e na praça Monsenhor
Marcondes.
Entre os eventos realizados, a
coordenação de bibliotecas destaca os seguintes: Concurso de Trovas; Semana do Folclore; Feira do
Livro: Seu Livro Meu Livro; Costurando Histórias; Semana Primavera; Semana Rio Paraíba do
Sul e a Conscientização da Água;
Biblioteca na Praça – Semana da
Criança; Homenagem aos Clientes que mais Leram em 2014; Dia
Nacional do Livro; Oficina de Bonecas; Contação de Histórias; 1ª
Oficina de Leitura e Criação Literária; Encerramento da 1ª Oficina
de Leitura e Criação Literária; Colégio Mestre – Encerramento do

ano de 2014 na Biblioteca do Bosque; Papai Noel na Biblioteca do
Castolira; e lançamento do Livro
Cidades Mortas do escritor de Pindamonhangaba, Dener B. Lopes.

Divulgação Bibliotecas

Para 2015, diversos eventos
estão programados, levando ainda mais pessoas a conhecerem o
acervo das bibliotecas e incentivando a leitura em todas as idades.
Divulgação Bibliotecas

Contação de histórias alegrou as crianças

Semana da Criança na praça Monsenhor Marcondes

SAGUÃO DA PREFEITURA RECEBE
Aulas de yoga
EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS retornam no
O espaço cultural no saguão da
Prefeitura de Pindamonhangaba
recebe, até o dia 2 de março, a
exposição de artes plásticas das
artistas Márcia Greany e Maria
Odila. O evento é gratuito e pode
ser visitado de segunda a sextafeira, das 8 às 17 horas.
Márcia Greany, nascida em 31
de janeiro de 1984, em Suzano-SP,
começou a desenhar aos nove anos,
no Centro de Cultura da Prefeitura
de Suzano, com o professor Palomares (in memorian), artista consagrado daquela cidade. A artista
pintou seu primeiro quadro com
10 anos e não parou mais. Com 21
anos, mudou-se para Cunha, onde
fazia várias exposições e comercializava seus quadros. Mudou-se
para Pindamonhangaba em 2008.
Participou do Pinda em Cena em
2014, expondo suas obras, tanto de
desenho artístico como de pintura.

A artista Maria Odila

Divulgação

Divulgação

A exposição segue por todo o mês no saguão da Prefeitura
Neste ano, vem se preparando para
uma nova fase: a chegada de seu
primeiro filho. Contato com a artista pelo marciarr3@gmail.com.
Maria Odila da Silva, natural
de Pindamonhangaba, foi religiosa
na Congregação das Irmãs Mensageiras do Amor Divino. Desenvolveu seu dom artístico através do
incentivo da família e das irmãs no
convento. Está cursando o segundo
ano de artes na Fasc - Faculdade
Santa Cecília. Durante o tempo
em que morou no convento, teve
a oportunidade de utilizar a arte
como instrumento de evangelização, por meio de teatro, dança,
pintura e cantos na elaboração dos
trabalhos. Ajudou a restaurar os
mosaicos da Capela do Santíssimo,
na Basílica Nacional de Aparecida. Participa do projeto Pinda em

Cena. Suas obras são inspiradas
no belo que existe na natureza e
na espiritualidade. Contato com
a artista pelo m.odiladasilva@
yahoo.com.

domingo de carnaval
O projeto “Yoga para
Todos” está de volta
a Pindamonhangaba.
Realizado pela parceria
entre o Departamento
de Cultura da Prefeitura
de Pindamonhangaba
e a professora Dani da
Terra, as aulas são gratuitas, no Bosque da
Princesa, no primeiro
e terceiro domingo de
cada mês, às 10 horas.
Para participar, não é

preciso ter experiência
na prática, basta levar
uma toalha ou tapetinho
para yoga – pois as aulas
são realizadas no gramado do Bosque - e, se
quiser, filtro solar e uma
garrafinha de água.
Caso amanheça chovendo, as aulas são
automaticamente transferidas para a quadra do
Lar São Judas Tadeu, que
fica em frente ao Bosque.
Divulgação

Divulgação

A artista Márcia Greany

Aulas de Yoga no Bosque da Princesa
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Testes rápidos de DST/HIV são realizados
Divulgação

Diagnóstico cedo proporciona mais sucesso no tratamento das doenças

Moradores de Pindamonhangaba podem participar, durante o ano todo,
da campanha “Fique Sabendo”, desenvolvida pelos
profissionais da Secretaria
de Saúde da Prefeitura. É
feita uma triagem e diagnóstico de DSTs-Doenças
Sexualmente Transmissíveis e HIV. Algumas unidades de saúde também
oferecem o teste rápido,
onde em menos de 30 minutos o paciente recebe o
resultado.
A unidade de saúde da
Vila São Benedito é uma
das que oferece o teste
rápido com um trabalho
importante de detecção
com as gestantes. A enfermeira deste local explica que em torno de 8 a
12 semanas de gestação é
possível entrar com medicação para proteger o
bebê, caso a mãe esteja

com alguma DST ou HIV.
Os moradores da Vila
São Benedito e região,
que desejarem fazer o
teste, podem procurar
a unidade de segunda a
sexta-feira, das 13h30 às
16 horas. Outros locais
que também oferecem o
teste são: Goiabal, Cisas e
Cidade Jardim. No bairro
Goiabal o atendimento é
às terças, nos períodos
manhã e tarde, e às quartas-feiras, no período da
manhã.
Já no Cisas e Cidade
Jardim é feito somente
às terças-feiras, das 7h30
às 11h30 e das 13h30 às
16h30.
Existem vários tipos de
DSTs e muitos podem ser
evitados com a utilização
de preservativos. Durante o carnaval haverá distribuição na Avenida do
Samba.

Pinda ganha posto de atendimento ao empreendedor
Pinda conta com o PAE
- Posto de Atendimento
ao Empreendedor, espaço
onde os munícipes podem
esclarecer dúvidas para
investir em negócios. A
cidade está em desenvolvimento econômico e novos nichos estão de portas
abertas. Quando orientadas, as idéias podem ter
grande sucesso e para isto
foi firmada parceria entre
entidades.
Representantes da Prefeitura, Sebrae-SP, Sincomércio e Acip reuniramse na tarde de quarta-feira
(11) no auditório do Executivo para leitura do regimento interno do PAE e
definições das atividades
do Conselho Gestor.
O PAE é uma atividade
desenvolvida por meio da
Prefeitura de Pindamonhangaba, via Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Sincomércio, Se-

brae-SP e Acip. Os agentes
de atendimento receberam qualificação do Sebrae-SP. Os trabalhos são
desenvolvidos na sala do
PAE, instalada na avenida Albuquerque Lins, 138,
São Benedito, de segunda
a sexta-feira, das 8h30 às
16h30.
Augusto dos Reis Ferreira, gerente do Sebrae-SP, diz que esta é mais
uma iniciativa para que
a entidade fique mais
presente no município.
“Dentro do posto temos
duas pessoas que já foram
capacitadas e teremos a
possibilidade de ter uma
agendada onde consultores e especialistas de várias áreas poderão estar
aqui em Pinda atendendo
os empresários”.
A gerente do Sincomercio, Lígia Lazarin, comenta que a parceria entre
as entidades e Prefeitura

ajuda aqueles que pretendem ser empresários e o
Sincomércio tem interesse
em auxiliar negócios que
perpetuem.
Acip oferece
atendimento gratuito
de contadores
A Acip - Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba também
é um grande parceira da
Prefeitura e todos os empreendedores podem contar com assistência contábil
gratuita. Os atendimentos
ocorrem às quartas-feiras,
das 14 às 16 horas.
Helena Barros, gerente da Acip, afirma que a
associação está para prestar serviços e trazer benefícios para os empreendedores. Ela garante que as
orientações servem para
esclarecer as dúvidas dos
que pretendem se tornar
microempreendedores
individuais.

Divulgação

Representantes da Prefeitura, Sebrae-SP, Sincomércio e Acip

Pré-conferências dos idosos são abertas à população
Os idosos contam com
um Estatuto que garante
muitos direitos, entretanto, alguns não são respeitados. Com o intuito de
fazer com que a população também possa contri-

buir com os idosos estão
sendo realizadas as préconferências. Na tarde de
quarta-feira (11) houve a
primeira, em Moreira César. Dia 25 será no salão
da Paróquia São Miguel

Arcanjo, às 16 horas. Estes encontros são para a 2ª
Conferência Municipal.
A 2ª Conferência Municipal será formada pela
Gestão (programas, projetos e ações), financiamen-

A presidente do CMI convida a população para as pré-conferências

Divulgação

to, participação e direitos
humanos da pessoa idosa.
Esta divisão irá proporcionar momentos de reflexão e
discussão sobre o protagonismo e empoderamento, e
as consequências nas trans-

formações sociais como estratégia na garantia dos direitos da pessoa idosa.
A presidente do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos, Patrícia
Campos, convida profis-

sionais de diversas áreas
para marcar presença nas
pré-conferências e na 2ª
Conferência, que irá ocorrer no dia 25 de abril, às 8
horas, na Etec João Gomes
de Araújo.
Divulgação

Próximo encontro ocorre dia 25 no salão da Paróquia São Miguel Arcanjo

SEXTA-FEIRA
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carnaval
Tribuna do Norte
Tudo pronto para o ‘Caia na Folia’
A Prefeitura de Pindamonhangaba está preparada para
receber mais de 100 mil pessoas
em cinco dias de festa no carnaval “Caia na Folia”. Haverá atrações para todas as idades, no
Largo do Quartel e na avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso,
que está transformada, novamente, em Avenida do Samba,
além dos blocos que percorrerão
vários bairros da cidade.
A abertura será nesta sextafeira (13), com a bateria da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, na Avenida do Samba. No
mesmo dia, a programação oficial terá, ainda, show com Nota
Samba no Largo do Quartel e, às
23h59, o Bloco Socó da Madrugada, que sai em frente ao Palacete Tiradentes (Largo São José).
No sábado (14), o dia todo
será do carnaval: Bloco das
Dondocas, Matinê no Largo do
Quartel com Wale Som, Juca
Teles, Frente de Varanda e Banda Bala na Avenida do Samba e

show com Charles Anjo 45 no
Largo do Quartel.
No domingo (15), a programação oficial começa na parte
da tarde, com Bloco Pé na Cova,
Bloco Los Beudo do Samba, Matinê no Largo do Quartel com
Wale Som seguido de show
com Clave de Sol, além de Multi
Band e Banda Pralana na Avenida do Samba.
Segunda-feira (16) é dia de
Bloco do Barbosa, matinê com
Wale Som no Largo do Quartel
seguida de show com Frente de
Varanda, além de Banda Bala
e Nota Samba na Avenida do
Samba.
A terça-feira (17) terá matinê
com Wale Som e Banda Pralana
no Largo do Quartel e Desfile
dos Blocos, a partir das 19 horas, na Avenida do Samba, seguido de entrega de troféus de
participação.
Todas as atrações do carnaval de Pindamonhangaba são
gratuitas.

Programa
de Rádio
reuniu blocos

O programa “O Prefeito e Você” de
quarta-feira (11) reuniu representantes de
blocos da cidade, integrantes ou não na
programação oficial. Estiveram presentes:
Bloco da Academia da Ferroviária, Bloco
do Bar do Geia, Pé na Cova, Vai que Cola,
Nego Loko, Esquenta, Mineiro, Bom a
Beça com Jesus, Bloco do Cupim, Bloco do
Baiano, Socó da Madrugada, FFeDeF, Los
Beudo do Samba e Bar do Robô.
O prefeito de Pindamonhangaba acredita que o carnaval é uma festa especialmente preparada para a população e por isso
deve ter muita segurança e estrutura, que
estão sendo oferecidas pela Prefeitura. Ele
lembra ainda sobre a importância de cada
um se conscientizar para não extrapolar na
comemoração.

Divulgação

Avenida do Samba recebe milhares de pessoas no carnaval

Carnaval Pinda 2015 em números
• Público esperado: 25 mil pessoas por
dia

• 2 caminhões de som acompanhando os
blocos

• Ambulantes no Largo do Quartel: 60

• Economia para os cofres públicos: o
aluguel de um caminhão de som ficaria, em
média, a R$ 15 mil por dia. Nos oito dias
em que será necessário, sairia ao custo de
R$ 120 mil. Como a Prefeitura montou o
caminhão com funcionários da serralheria e
elétrica da Secretaria de Obras, o custo total
de dois caminhões ficou em R$ 15 mil para
todos os dias, com contratação de som de
melhor qualidade.

• Ambulantes na avenida: cerca de 200
• Seguranças contratados: 90 por dia
• Apoio na Segurança: 50 PMs, 40 PMs
atividade delegada, 17 brigadistas da
Prefeitura, guarda municipal e Corpo de
Bombeiros

Juca Teles
e Barbosa
prometem
arrastar
multidões

• Arquibancada na avenida: para 1.000
pessoas

Matinê: 8 masculinos e femininos, 3 infantis
e 1 deficiente por dia (5 dias)

• Palco na avenida: 96m²

Trajeto Juca Teles e Barbosa: 10 masculinos
e femininos

Sucesso no ano passado,
os blocos Juca Teles e Barbosa
estarão de volta a Pindamonhangaba, respectivamente, no
sábado (14) e na segunda-feira
(16), prometendo reunir os foliões mais animados e criativos.
Confira a letra das marchinhas
e caia na folia!

Avenida: 32 masculinos e femininos, 8
infantis e 4 para deficientes por dia.

MARCHINHA DO
BLOCO DO BARBOSA

• Ambulância de plantão na avenida e na
praça

• Área coberta no Largo do Quartel: 800m²

• Sanitários químicos:

Ô ô Barbosa
Essa curva é perigosa
Siga em frente nessa linha
Que eu vou contar pra Tia Rosa
Ô ô Barbosa
Ai que dor no coração
Ô ô Barbosa
Mete o pé nesse bondão
One, two, three, four...
MARCHINHA DO JUCA TELES
Respeitável público
Do sertão das cotias!
Hoje estamos aqui para convidá-los
A participarem das festividades
[ de Momo.
Como viver sentindo a passagem
[ do tempo?
Do céu, do purgatório
E do inferno, ninguém escapa.
Sabem por quê?
Tem que gritar (ô ô)
Tem que mostrar (ô ô)
Tem que cantar (ô ô)
Juca Teles
Amora em flor
Boca do povo
São palavras de amor
Chegaram as cotias do sertão
Trazendo notícias, confusão
Lançando dardos
Tanto quanto o carnaval
E que ninguém se lixe
E nem se...
Nem nos leve a mal (ô ôôô)
E nem nos leve a mal...

SEXTA-FEIRA
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CARNAVAL
Tribuna do Norte
Horários especiais de
funcionamento no carnaval
Divulgação

SHOPPING:
Até sábado (dia 14): funcionamento normal, das 10 às
22 horas;
Domingo (dia 15): lojas,
estandes e quiosques, das 13 às
20 horas, e Praça de Alimentação, das 11 às 22 horas;
Segunda-feira (dia 16 –
véspera de Carnaval): funcionamento normal, das 10 às
22 horas;
Terça-feira (dia 17 – feriado de carnaval): lojas, estandes e quiosques, das 13 às 20
horas, e Praça de Alimentação,
das 11 às 22 horas;
Quarta-feira (dia 18 –
Cinzas): funcionamento das 12
às 22 horas.

PROGRAMAÇÃO
DO CARNAVAL KIDS:
Dia 13 (sexta-feira)
15h-Oﬁcina de máscaras
16h-Oﬁcina de desenhos
17h-Oﬁcinas de colares de Carnaval
18h-Pintura em rosto
19h-Desﬁle de fantasias pelo Shopping
Dias 14 (sábado)
e 15 (domingo)
15h – Oﬁcina de máscaras
16h – Oﬁcina de desenhos
17h – Oﬁcinas de colares de Carnaval
18h – Pintura em rosto
19h – Bailinho e desﬁle
de fantasias pelo Shopping

Instituição aposta em lazer nos dias de folia

DETRAN

Dia 18 de fevereiro – quarta-feira – expediente
das 12 às 16 horas.

As unidades do Detran - Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo em todo o Estado estarão fechadas na segunda (16) e na terça-feira (17) da próxima
semana, devido ao carnaval. Na quarta-feira de Cinzas
(18), os postos retomarão as atividades às 13 horas. A
partir da quinta-feira (19), todas as unidades voltarão a
atender em seus horários habituais - exceto as de Osasco e Taboão da Serra, onde será feriado em comemoração ao aniversário dos municípios no dia 19. Nessas
cidades, os postos do Detran voltam a funcionar na
sexta-feira (20). O expediente diferenciado durante o
carnaval também valerá para o Disque Detran e para as
unidades do Departamento de Trânsito que funcionam
nos postos Poupatempo. Os horários de funcionamento
das unidades do Detran/SP podem ser consultados no
portal www.detran.sp.gov.br ou no Disque Detran.

EDP BANDEIRANTE
A EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto
Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte, informa que
em virtude do feriado de carnaval, os serviços nas
agências de atendimento presencial terão os horários
alterados.
• 16/2 (segunda-feira) - Não haverá expediente;
• 17/2 (terça-feira) - Não haverá expediente;
• 18/2 (quarta-feira) - Atendimento normal.
A EDP mantém o atendimento pela Agência Virtual – www.edp.com.br – e por meio da Central de Atendimento ao Cliente, que funciona 24 horas por dia, no
0800 721 0123 e com ligação gratuita.

PREFEITURA

BANCOS
CAIXA FEDERAL
Dias 16 e 17 de fevereiro – segunda e terça-feira não haverá expediente.

Exceto serviços emergenciais, as repartições públicas ﬁcarão fechadas no período do carnaval. Elas
voltam a funcionar na Quarta-feira de Cinzas, no segundo período.

Carnaval mais seguro
BEBIDA
A famosa frase “se beber não dirija” ﬁca
ainda mais comum nessa época do ano.
Para não passar dos limites, conﬁra algumas dicas:
• Alimente-se bem antes de beber. O álcool é absorvido mais lentamente quando o
estomago está cheio. Nunca beba em jejum.
• Alterne bebidas não alcoólicas, especialmente água, entre os drinks para manter baixo o nível de álcool no organismo.
• O ideal é veriﬁcar antecipadamente os
serviços médicos que estão de plantão. E,
se necessário, procurar por ajuda médica
sempre.
• Lembre-se: se for dirigir, não beba.
Se beber, não dirija. Eleja o motorista da
noite, que não deve ingerir álcool, ou vá de
táxi. Não coloque em risco a sua vida e a de
outras pessoas
• A dica mais importante é: beba com
responsabilidade e moderação e evite
transtornos. Seja consciente e curta muito
mais o seu Carnaval.

Com a animação do carnaval, muitos
foliões acabam entrando no clima da brincadeira e se envolvendo ﬁsicamente com
várias pessoas, seja durante o feriado ou
em apenas uma noite.
Porém, muitas vezes, acabam esquecendo do preservativo e outros cuidados, o que
pode culminar em algumas consequências.

Divulgação

A mononucleose infecciosa se
transmite pelo beijo

O início de ano, juntamente
com as férias, é sempre complicado, principalmente quando se
trata de orçamento ﬁnanceiro,
porque os gastos acabam sendo
maiores.
Se não parar para fazer as
contas, não terá como saber se
poderá fazer uma viagem em
família ou com os amigos ou se
terá que fazer algo mais econômico, como curtir os blocos de rua.
Sendo assim, o primeiro passo é
fazer um diagnóstico ﬁnanceiro,
ou seja, saber em que situação se
encontra: endividado, equilibrado
ou investidor.
Caso esteja com dívidas acumuladas, talvez seja melhor não
adquirir mais uma agora. Pesquise
e veja uma opção mais barata.
Mesmo que seja uma festa na
cidade mesmo, tem o custo da
roupa, da entrada, das bebidas e
comidas. É preciso tomar cuidado
e tentar ao máximo economizar.
Se não for cauteloso, há grandes
chances de o que era para ser um
momento de descontração e alegria, se tornar um longo período
de preocupação.
Aos que se encontram em uma
situação ﬁnanceira equilibrada, o
momento também é de cautela,
até porque, os equilibrados não
possuem dívidas, mas também não
possuem reserva ﬁnanceira, o que
signiﬁca que qualquer passo maior
que a perna pode transformá-los
em endividados, chegando até a
serem inadimplentes.

Divulgação

DICAS:
• Dá para economizar em tudo,
inclusive na fantasia. Talvez, dê
para usar a mesma do ano passado ou pegar uma emprestada com
um amigo. Para os mais prendados
e criativos, ainda é possível fazer a
sua própria, customizando alguma
roupa;

Divulgação

Por isso, algumas recomendações devem ser observadas, em especial, a prática
de sexo seguro, com uso obrigatório do
preservativo.
Vacinas para hepatite B e HPV, que
estão disponíveis no mercado e protegem
o indivíduo, mas isso não signiﬁca que o
preservativo possa ser deixado de lado.

DOENÇAS TRASMISSÍVEIS

Planejamento
ﬁnanceiro no
carnaval

Outras dicas:
- Ingerir muito líquido, principalmente
água potável, pois várias doenças gastrointestinais são transmitidas pela água e por
alimentos mal lavados.
- Não compartilhamento de objetos cortantes e de higiene.
Além do sexo, é importante ressaltar que
algumas doenças também são transmitidas
pelo beijo.
Manter alguns cuidados básicos para
não ser surpreendido é essencial - o contato
com a saliva durante a troca de beijos pode
transmitir uma doença chamada mononucleose infecciosa, popularmente conhecida
como “Doença do Beijo”.
Ela é altamente contagiosa e pode ser
transmitida pela saliva, transfusão de
sangue e contato sexual. Atinge qualquer
faixa etária, sendo mais comum entre
adolescentes e jovens adultos. Os principais
fatores para a proliferação da mononucleose são as más condições de higiene pessoal
e a grande concentração de pessoas em
um pequeno espaço, o que facilita a dispersão do vírus.A doença causa febre, dor de
garganta, mal estar, fadiga, aumento de
gânglios (com dores), de fígado e baço. Os
sintomas duram, em média, três semanas, e
cerca de 10% dos casos apresentam erupção
cutânea, deixando a pele avermelhada e
com aspecto de lixa.
Até o momento não existe nenhuma
vacina para a doença. Geralmente, a virose
não é fatal, mas pode derivar em complicações como meningite, encefalite, anemia
hemolítica e, em casos mais graves, ruptura
do baço.

• Cuidado com a bebida alcoólica. Exagerar nesse quesito não
fará bem para a sua saúde física e
nem para a ﬁnanceira;
• Se for viajar, tente prever todas as despesas que terá durante
e depois. Claro que outros gastos
existirão, mas ter um valor em
mente ajuda a não gastar muito
mais do que o programado;

Divulgação

• Se a situação ﬁnanceira
estiver realmente complicada, não
desanime. Faça algo mais simples
este ano e já comece a se planejar
agora mesmo para o próximo.
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Policia

Após ser assaltado,
homem é baleado
Um rapaz de 20 anos
foi baleado na última
quarta-feira (11), depois
de ser assaltado em um
ponto de ônibus no Distrito de Moreira César.

A vítima contou que,
por volta das 22h30, dois
indivíduos armados se
aproximaram em uma
motocicleta e pediram a
mochila. Depois de entre-

gar para o criminoso, o rapaz saiu correndo e neste
momento foi baleado nas
pernas.
Encaminhado ao Pronto-Socorro, permanece in-

Acidente deixa um ferido

ternado e em observação.
Na mochila roubada havia
documentos pessoais e
algumas peças de roupas,
além de um calçado e um
celular.

Casa é roubada no Parque Ipê
Uma casa no bairro
Parque Ipê foi o alvo de
criminosos na tarde da última quarta-feira (11).

A vítima, um rapaz de
27 anos, contou aos policiais que os bandidos
estouraram o portão e a

porta de acesso ao interior
da casa. Foram subtraídos aparelhos eletrônicos,
notebook, câmera digital,

Horário de verão
termina dia 22
de fevereiro
O Ministério das
Minas e Energia avaliou que não vale a
pena estender o horário de verão, que está
em vigência para as
regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste.
Segundo o Ministério, com mais um mês
de horário de verão,
algumas
localidades
do País ficariam com
um período da manhã
mais escuro, acarretando mais consumo de
energia.
O órgão afirma também que a economia no
final da tarde não seria
tão expressiva, já que o
pico de consumo tem
se deslocado do final
da tarde para o início
da tarde.

Divulgação

dois Playstations e uma
televisão.
O caso está sendo investigado.

Duas motocicletas que
trafegavam em sentidos
opostos pela avenida Antônio Pinheiro Junior, no
Jardim Cristina (bairro
Campo Alegre), chocaram-se na altura da rua
São José. No acidente,

uma adolescente, 16 anos,
que estava na garupa de
uma das motos, feriu-se
levemente e foi socorrida,
atendida e liberada em seguida. Os veículos passaram pela perícia técnica,
pois sofreram danos.

Três são recolhidos em Pinda
Três pessoas foram recolhidas por determinação
da Justiça na última quarta-feira (11).
Seguindo determinação
do Juiz da Vara da Infância
e Juventude, duas menores
de 15 anos foram internadas por 90 dias por envolvimento em ato infracionais.

Já o outro é um homem de 34 anos, com
mandado de prisão aberto. Ele foi capturado pela
Policia Militar no bairro
Jardim Resende e conduzido ao Plantão Policial,
sendo recolhido em seguida para a Cadeia Pública de Cruzeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

COMUNICADO
A Comissão de Coordenação agradece a todos que têm contribuído para o Plano de
Mobilidade Urbana de Pindamonhangaba participando das atividades realizadas até o momento e
informa que a elaboração do Plano continuará em uma nova etapa.
Foram realizadas uma série de atividades públicas e trabalhos técnicos colhendo e
analisando informações e agora será dado inicio à fase do estudo de proposições para a Mobilidade
Urbana do município nos diversos temas abordados, considerando as diretrizes da Lei a Lei Federal
12.587/12 e do Decreto Municipal 5151/2015 e, especialmente, a prevalência dos pedestres, das
bicicletas e do transporte coletivo sobre os automóveis e o transporte individual.

O horário de verão
começou no dia 19 de
outubro para os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e
termina no dia 22 deste
mês. O principal objetivo da medida é reduzir
o consumo de energia
no horário de pico, registrado a partir das
18 horas, aproveitando
melhor a luminosidade
natural.

Assim sendo, renovamos o convite para que participem da nova rodada de Reuniões
Técnicas, Reuniões Participativas e Audiência Pública que serão realizadas, conforme calendário
abaixo.
Atividade

Local

Data

Reunião Técnica

Auditório da
Prefeitura

24/02/2015, das
8:30 às 11:00

Reunião Técnica

Auditório da
Prefeitura

25/02/2015, das
8:30 às 11:00

Reunião Técnica

Auditório da
Prefeitura

26/02/2015, das
8:30 às 11:00

Reunião Técnica

Auditório da
Prefeitura

27/02/2015, das
8:30 às 11:00

Centro Comunitário
da Cidade Nova
Instituto João
Gomes de Araujo Centro

04/03/2015, das
18:00 às 21:00

LICENÇA DA CETESB
PAULO GUSTAVO SALGADO RIBEIRO torna público que requereu na CETESB a
Licença de Operação para atividade de Aquicultura, criação de truta, sito à Avenida
das Azaleias, s/n, São José dos Alpes, Pindamonhangaba/SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - SETOR FARMACÊUTICO
Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas
de Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida, Potin e Arapei, por seu representante legal, convoca
os trabalhadores associados ou não, da categoria dos trabalhadores nas indústrias de produtos
farmacêuticos, enquadrados no 10º Grupo, do quadro anexo ao artigo 577 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, para se reunirem em assembléia geral extraordinária que se realizará
no dia 20/02/2015 ás 14h00 na sede do Sindicato, localizada na Rua dos Bentos, nº 481 – São
Benedito – Pindamonhangaba - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão
e deliberação sobre a pauta de reivindicações a ser apresentada ao Sindicato representativo
da respectiva categoria econômica. b) Outorga de poderes à entidade, por seus representantes
legais, para negociação coletiva, celebrar acordos, requerer realização de mesa redonda junto ao
MTb, constituir comissão de negociação e, ainda, em caso de malogro das negociações, suscitar
dissídio coletivo junto ao Tribunal competente, assistido pela Federação da categoria. c) Discussão
e deliberação sobre a cláusula que trata das Contribuições. d) Posicionamento da categoria sobre a
eventual realização de movimento paredista em caso de malogro das negociações.. Não havendo
número suficiente de acordo com as normas aplicáveis, em primeira convocação, nos horários
supra - mencionados, as mesmas se realizarão, no mesmo dia e local, com qualquer número de
presentes, para os efeitos de direito. Pindamonhangaba, 13 de Fevereiro de 2015 – Sebastião de
Melo Neto.

Reunião
Participativa
Reunião
Participativa
Audiência Pública

Câmara Municipal

Temas
Diretrizes gerais e conceituais,
legislação e regulamentos e
organização institucional.
Sistema viário, sistema
ferroviário, sistema cicloviário
Trânsito de pedestres, transporte
coletivo, transportes
especializados de passageiros,
estacionamento regulamentado
Trânsito, transporte de cargas,
transporte hidroviário e
transporte aéreo.
Geral

05/03/2015, das
18:00 às 21:00

Geral

12/03/2015, das
17:30 às 21:30

Geral

Pindamonhangaba, 11 de fevereiro de 2015.
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretario de Planejamento
Coordenação do Plano de Mobilidade Urbana de Pindamonhangaba.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA- A.S.C.P.
Vimos através do presente edital, em
conformidade com o (Título III, Capitulo
IV Artigo 23 inciso III) e (Título V, Capitulo
II Artigo 33 e Capitulo VI Artigo 43 inciso
II), do ESTATUTO SOCIAL em vigor da
Associação dos Salesianos Cooperadores de
Pindamonhangaba, fica o (a) Salesianos (as)
Cooperadores (as) Membros, CONVOCADO
a se fazer presente, a Assembleia Geral
Extraordinária, no dia 06 de março de
2015 as 19h30 à Rua Olímpio Marcondes
de Azeredo nº 281 CEP 12.441-030 –
Loteamento Azeredo em Moreira César –
Pindamonhangaba – SP, a fim de participar
da ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS DA
DIRETORIA PARA O TRIÊNIO DE 2015
A 2018, da Associação dos Salesianos
Cooperadores de Pindamonhangaba.
Pindamonhangaba, 10 de fevereiro 2015.
Amauri Monteiro - Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PLANO DE MOBILIDADE
URBANA
DE PINDAMONHANGABA
Estado
de São Paulo

Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400 - CEP 12.420-010, Pindamonhangaba SP.
DE PREÇOS Nº 315/2014
Tel.:PREGÃO
(012)REGISTRO
3644-5800,
e-mail: mobilidade@pindamonhangaba.sp.gov.br

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba estará no próximo dia
27 de fevereiro de 2015 às 15:00 horas, na
Câmara de Vereadores, para Audiência
Pública referente à Prestação de Contas
do 3º Quadrimestre de 2014. Todos estão
convidados.

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 315/2014 de “Aquisição de tijolo de barro cerâmico para ser utilizado em diversas obras no município
de Pindamonhangaba”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 19/12/2014:

ATA nº 230/2014
UNID.
ITEM
DE
MEDIDA

01

PC

ATA nº 231/2014

Empresa:

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

KATO

0,69

30.000

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

1.013.001.005314 – Tijolo baiano
cerâmico de barro medindo 14 x 19 x
19cm com 08 furos

BR

1,40

60.000

DESCRIÇÃO

1.013.001.005313 - Tijolo baiano
cerâmico de barro medindo 9 x 19 x
19 cm com 08 furos
Empresa:

UNID.
ITEM

DE
MEDIDA

02

PC

Pindamonhangaba,

SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA. EPP
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de

fevereiro
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variedades
Rebanhão
é opção
para
feriado
Seguindo a tradição
anual, Pindamonhangaba realiza durante os dias
de folia, mais uma edição
do Rebanhão. Quem não
gosta de curtir o carnaval
e prefere usar esses dias
para aprofundar a fé, pode
comparecer ao ginásio do
“João do Pulo” de 14 a 17
de fevereiro. A iniciativa é
organizada pela Renovação Carismática Católica
e terá o tema “Deixai-vos
conduzir pelo Espírito
Santo” (Gálatas 5,16).
A entrada é franca e
deve atrair grande público. A abertura acontecerá
às 20 horas de sábado (14),
com celebração da missa
presidida pelo padre Vitor

Hugo. No domingo(15),
haverá pregação com
Dunga da Canção Nova e
missa celebrada pelo Frei
Diego, às 20 horas; na segunda-feira (16), pregação com Emanuel Stênio
da Canção Nova e missa
com padre Tequinho, às
20 horas; no último dia,
terça-feira (17), a pregação com Ranks Maia
e missa às 20 horas com
padre Xavier da Canção
Nova encerram o evento.
De 15 a 17 de fevereiro,
também será realizado o
“Rebanhão Kids”, quando as crianças são evangelizadas em um espaço
preparado especialmente
para elas.
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Atividades devem reunir mais de 5 mil pessoas

moReiRa CéSaR Realiza evento no zito
Em Moreira César, o tradicional Rebanhão acontece de 14 a 17 de fevereiro no Centro Esportivo José
Ely Miranda “Zito”. O tema deste ano segue o padrão do CE ‘João do Pulo”.
O evento também começno sábado (14), às 20 horas, com missa celebrada pelo padre Cacá; no dia
15, haverá pregação com Nilson Pereira e Dunga,

da Canção Nova, além de missa com o padre Cleiton, às 20 horas; no dia 16, pregação com Jorge
Amaral, de Taubaté e Emanuel Stênio, da Canção
Nova, seguida de missa celebrada pelo padre Vitor
Hugo; o encerramento acontecerá na terça-feira
(17), com pregação do Flavinho e Ranks Maia,sucedida por missa com o padre Alberto, de Taubaté.

Pastor Benedito assume Lar Nova Esperança
Divulgação

O pastor Benedito Alves da Silva, o Bas, acaba
de assumir a presidência
do Lar Nova Esperança.
Ele ficou surpreso e feliz
com o convite, pois sabe
que tem muitos desafios
pela frente.
Enquanto atendia a
um cliente em sua barbearia, uma equipe chegou ao estabelecimento
o convidando para comandar uma importante missão: a diretoria

do Lar Nova Esperança,
que está atualmente interditado. Como o Lar
existe em uma espécie de
comodato, se até o vencimento não houvesse
alguém para assumi-lo,
seria fechado e o terreno
voltaria para a Prefeitura.
Diante disso, ele decidiu encarar o desafio.
“Vamos trabalhar devido
ao amor que a gente tem
pela obra social. Estou
encontrando grandes di-

ficuldades diante da situação em que encontrei
a documentação e estrutura do Lar. Vamos fazer
um trabalho diferenciado para ter condições
de recuperar e reabrir a
instituição”, afirmou.
Silva contará com o
apoio de uma nova diretoria – são 14 pessoas,
segundo ele, capacitadas para exercer o trabalho que a instituição
necessita.

novo modo de vida
Crianças participam de ações no Lar

Playmobil no ShoPPing
Imagem ilustrativa

Em tamanho ampliado, 10 personagens da
linha Playmobil chegaram ao Shopping Pátio
Pinda e ficam em exposição até 10 de março.
Nesse período, crianças, jovens e adultos terão a oportunidade de
ficar frente a frente com
os bonecos de um metro
e meio e ainda fazer selfies.
A exposição também
visa a conscientizar as
pessoas em temas do
dia a dia, com frases reforçando a importância
da economia de energia
e da alimentação balanceada.

O pastor conta que ele
e a esposa, a missionária
Juna, passarão a viver no
Lar, pois a intenção é formar uma verdadeira família. “Vamos ser o pai e
a mãe que os jovens precisam. Vamos estar o tempo
todo lá, fazer as refeições
juntos. Não queremos que
os moradores sejam pessoas que se sintam rejeitadas à sociedade”, revela.
Silva terá quatro meses para saldar as dívidas
do Lar, recuperar as certidões necessárias para funcionamento e reabrir o es-

tabelecimento. “Para fazer
a obra de Deus é preciso
amá-la; em segundo lugar, é preciso amar as pessoas. Sabemos que vamos
receber indivíduos com
vários tipos de problemas,
mas sabemos também,
que a educação, que dentre suas variáveis possui
a educação religiosa, contribui para a formação do
caráter de uma pessoa de
bem”, enfatiza.
O estabelecimento já
está sendo reformado por
uma equipe e o serviço
está sendo feito com re-

cursos próprios. “Estamos
solicitando ajuda para reabrir o estabelecimento.
Gostaríamos que a população compreendesse que não é um Lar de
uma só igreja, mas é o
lar de uma comunidade
cristã, que desenvolve
um trabalho baseado na
união, seja evangélico,
católico espírita...”.
Quem desejar contribuir, pode depositar
qualquer quantia na
conta corrente 826-5
agência 6536-6 – Banco
do Brasil.
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PeRfil
É pastor Evangélico há 34 anos e presidente da
igreja “Chamada da Fé”, localizada no Crispim.
Sempre desenvolveu e participou de trabalhos
de cunho social, tanto que, em 1984, fez parte da
equipe que ajudou na fundação do Lar em Pinda –
entretanto, como era Militar da reserva e essa era
época das Diretas Já, ele foi obrigado a se afastar e
continuar somente com seus trabalhos sociais de rua.
É formado em teologia e capelania e veio em um
contínuo trabalho social e de igreja.
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Quatro partidas dão
início neste domingo
(15) às quartas de
ﬁnal da Copa Regional

Equipes iniciam
mata-mata da
Copa Regional
Após a fase de classiﬁcação
da Copa Regional, a competição
entra nas quartas de ﬁnal com
quatro confrontos de ida neste domingo (15), às 10 horas.
Devido à pontuação na fase de
grupo, as equipes visitantes jogam por dois ‘resultados iguais’
para obter a classiﬁcação às semiﬁnais.

QUARTAS DE FINAL
Independência x Vila São José, no Bosque
Real Esperança/Sports Elite x Araretama, no Azeredo
Mantipê x Castolira, na Vila São José
Cantareira x Capituba, na Aﬁzp

Copa Fresga
começa sábado
A Liga Pindamonhangabense de Futebol promove, neste sábado (14), a
abertura da Copa Laerte
Alves da Silva, o Fresga,
na categoria Sênior 50.
O primeiro jogo acontece

às 8h30 entre Terra dos
Ipês e Amigos do Gerval,
às 8h30, no Ramos; na
sequência, às 10 horas, no
mesmo local, se enfrentam Santa Cruz e Fim de
Carreira.

COPA GINA SÊNIOR 50 -

(COPA
FLAMENGUINHO)

DOMINGO (15)
Às 8h30
Maricá x Esplanata Taubaté, no Quirinão
Santos x Flamenguinho, no Vera Assoni
São Cristovão x Aﬁzp, no Aﬁzp
Às 10 horas
Campos Alegre x Borracharia Chafariz
Flamengo x Independente

Divulgação

GINÁSIO DE ESPORTES
DO ARARETAMA
RECEBE MELHORIAS
O ginásio de esportes Rita
Eni Cândido, “Ritoca”, no
bairro Araretama, tem recebido diversas melhorias. Os alunos de natação e hidroginástica agradecem a administração
municipal, que está instalando
concertinas em todo o ginásio.
De acordo com informações
da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, os serviços feitos
na reforma do vestiário do ginásio do Araretama foram: troca
de encanamentos e instalação
de bancos e concertinas para
garantir a segurança dos alunos.

Os interessados em praticar algum esporte podem
procurar o ginásio de segunda a sexta-feira para obter
informações sobre as vagas
disponíveis. Quem deseja
praticar natação ou hidroginástica pode deixar o nome
na lista de espera, basta apresentar o RG e comprovante
de endereço.
A comunidade do Araretama e região também comparece ao ginásio durante as competições para apoiar os atletas
que representam a cidade.

Reforma no ginásio Rita Eni Cândido ‘Ritoca’, no bairro do Araretama

COPA GUGA PARA NO CARNAVAL

Em virtude do Rebanhão, os jogos da Copa Guga de Futsal
voltam a ser realizados na próxima semana.

