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Carnaval reúne mais de 140 mil
pessoas nos cinco dias de folia

Divulgação

O Carnaval “Caia na Folia”
2015 em Pindamonhangaba foi
um grande sucesso. Nos cinco
dias de festa, a Prefeitura promoveu eventos no Largo do
Quartel, na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso – que
foi transformada novamente
em Avenida do Samba – e em
vários locais pelo centro da cidade, reunindo mais de 140 mil
pessoas, de acordo com números da Polícia Militar. Beija-ﬂor,
Socó da Madrugada, Dondocas,
Juca Teles e Bloco do Barbosa foram algumas das atrações
que atraíram o maior número
de pessoas, complementando a
programação oﬁcial de shows
realizados durante tarde e noite. Foliões de todas as idades foram beneﬁciados na festa, organizada com muita animação e
segurança, além de estrutura de
sanitários químicos e arquibancadas. A presença de ambulantes gerou renda e movimentou a
economia da cidade.
Conﬁra, nesta edição,
material especial sobre
a folia, com fotos e
informações das festas
integrantes do calendário
oﬁcial de comemorações.
Divulgação

MARCHINHAS SÃO
TOCADAS NAS RUAS

BANDAS CONTAGIAM
MILHARES DE PESSOAS
Os grupos Frente de Varanda, Banda Bala, Pralana, Multi Band Show animaram milhares de pessoas
na Avenida do Samba durante o carnaval. Com sucessos da música brasileira, as bandas contagiaram
o público.

Divulgação

Divulgação

No domingo (15), as marchinhas de autores de
Pinda, participantes do Festival de Marchinhas,
desﬁlaram pelas ruas do centro da cidade, com
muita animação. Elas tiveram até a presença das
torcidas, formando blocos.

SHOWS E MATINÊS
NO LARGO DO QUARTEL
O Largo do Quartel foi o endereço de shows e matinês
durante o carnaval. Sob a animação das bandas Pralana,
Charles Anjo 45, Wale Som, Frente de Varanda e Clave
Sol - crianças, adultos e idosos se divertiram sob os
800 m² de área coberta, além de todo o espaço da praça.

PÁGINA 5

PINDENSE VENCE
TRÊS FESTIVAIS DE
MARCHINHAS
Divulgação

PREVISÃO DO TEMPO
SEXTA-FEIRA

25º

31º
UV 13

PARCIALMENTE NUBLADO,
SOL ENTRE POUCAS NUVENS

Fonte CPTEC/INPE

O vencedor do Festival de Marchinhas
de Pindamonhangaba, Guilherme Ribeiro, conquistou o concurso em outros dois
locais: Quiririm e
Ubatuba. Na colônia
italiana de Taubaté,
Ribeiro também utilizou a marchinha A
Confete e Serpentina,
que venceu em Pinda; no litoral ele foi
campeão com Muito
Mais que o Mar e
vice com O Carnaval
Chegou.

PÁGINA 7

Cinco mil Dondocas
colorem ruas da cidade

SOCÓ VIRA
‘MADRUGADA’
COM MÚSICA
PRÓPRIA
Divulgação

O bloco do Socó da
Madrugada encheu as ruas
da cidade na virada de
sexta-feira (13) para sábado
(14). Embalados por música
e animação, milhares de
foliões deram o ponta pé
para o carnaval.

PÁGINA 4

BEIJA-FLOR, BLOCOS E
SHOWS NA AVENIDA
PÁGINA 5

DESFILE OFICIAL
REÚNE 12 BLOCOS
PÁGINA 8

O principal bloco de Pindamonhangaba, Dondocas, reuniu mais de 5
mil pessoas fantasiadas pelas ruas do centro de Pindamonhangaba, no
sábado (14). Esbanjando simpatia e bom humor, as Dondocas ganharam sorrisos, presentes e ‘roubaram’ beijos do público.
PÁGINA 4

LOS BEUDO E PÉ
NA COVA ANIMAM
FOLIÕES

PÁGINA 7
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DITORIAL
Ufa! Passou...

Fôlego não pode acabar

C

hegou ao ﬁm. Já é sexta-feira e a
vida continua. Como de costume,
o carnaval foi marcado por muitas
festas em todo o Brasil. De Norte a Sul, o
que se viu foram ruas, clubes, praças, bares
e varandas ou quintais lotados de gente.
Todos com um só propósito: diversão. Em
Pindamonhangaba, eventos se multiplicaram em todos os bairros: das Oliveiras ao
Tetequera, passando pelo Azeredo e Cidade Nova, ninguém ﬁcou de fora. Sejam festas oﬁciais ou pequenos grupos de amigos,
todos arrumaram alguma coisa para fazer,
até os que não gostam de carnaval, tinham
agenda repleta de compromissos. Mas
como não gostar? Por mais que você não
seja adepto do estilo musical repleto de
samba e marchinha, o que predomina no
carnaval é a alegria, a festa. Nisso, o brasileiro é igual. Muitos dias de descontração
e harmonia, dias sem ter que ir trabalhar,
dias em que as roupas ﬁcam mais confortáveis, mais coloridas e as pessoas menos
formais. Folia demais para pouco tempo.
Mas acabou, veio a Quarta-Feira de Cinzas, a quinta-feira e hoje já é sexta-feira (ê
semana para passar rápido, para voar. Duvidamos agora, alguém reclamar que não
gosta de carnaval).
Nesta sexta-feira, à tarde, ou à noite
haverá, sabemos que sim, um pouco de
energia guardada para o pós-carnaval.
Nem que seja um vestígio de uma fantasia, de cerveja, de drinques, daquela caixa
de eps (popularmente chamada de isopor)
e de animação. Só não se esqueça, que já
estamos no ﬁm de fevereiro e o ano já começou, faz tempo. Aos mais dedicados à
religiosidade, especialmente os católicos,
iniciou a quaresma, período de quarenta
dias longe das tentações. Aí, já será Sábado de Aleluia. Dia de malhar o Judas.
Voltando agora, ao carnaval, aos que não
acreditam que já passou ou aos que não
viram a hora de acabar, ou mesmo aos
que não ‘viram nada’, estão acordando
agora, e nem sabem que o Carnaval 2014
já se foi, esta Tribuna dá a dica. Reserve
fôlego.
São mais 10 meses e uns quebrados até
o ﬁnal do ano. Hora de colocar a cabeça e
o corpo no lugar e retomar à vida normal.

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Pindamonhangaba, 19 de Fevereiro de 2015
CONVOCAÇÃO
O CMC, Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba, vem através deste
convocar seus membros, e pessoas interessadas, para a segunda reunião ordinária
do ano, no dia 23/02/2015 (segunda-feira) às 18h00, no Palacete 10 de Julho,
localizado na Rua Deputado Claro César, 33.
Pauta:
1. Aprovação de ata anterior;
2. Programação das ações para o ano baseada nas metas apresentadas;
3. Programa Fazedores de Cultura / cadastro SNIIC : 1/ proposta de estágio FASC/
Prefeitura/CMC- em andamento; 2/observação do formato do banco de cadastros do
Departamento de Cultura;
4. Situação do Chamamento Público- em tramitação;
5. Redeﬁnição de agenda de reuniões para 2015: alternativa para segundas-feiras
(dias de sessão na Câmara);
6. Informes: 1/Devolutiva de encaminhamentos sobre secretaria do conselho e
renomeação dos membros desistentes do Poder Público; 2/ Portaria Conselho
Diretor publicada (4384/2015) e reunião para eleição do Presidente agendada;
7. Sem mais, contamos com a presença de todos os Conselheiros e demais
interessados.
Francisco Antônio L. Freitas Filho
Presidente Interino CMC
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Rebanhão leva milhares de ﬁéis
aos centros esportivos da cidade
Divulgação

Organizado pela Renovação Carismática Católica em Pindamonhangaba no ‘João do Pulo’, o Rebanhão 2015 foi realizado entre os
dias 14 e 17 de fevereiro, com o tema:
“Deixai-vos conduzir pelo Espírito
Santo” (Gálatas 5,16), atraiu milhares de pessoas.
O evento começou dia 14 com celebração da missa de abertura presidida pelo padre Vitor Hugo. No domingo (15), pregação com Dunga, da
Canção Nova e missa celebrada pelo
frei Diego; na segunda-feira (16),
houve pregação com Emanuel Stênio, da Canção Nova e missa com o
padre Tequinho; e na terça-feira (17),
o encerramento do evento teve a pregação com Ranks Maia e missa com o
padre Xavier, da Canção Nova.
Durante o Rebanhão, foi realizado o Rebanhão Kids, onde as crianças foram evangelizadas em um
espaço preparado especialmente
para elas.
Divulgação

‘ZITO’ RECEBEU EVENTO
EM MOREIRA CÉSAR
Em Moreira César, o Rebanhão, aconteceu simultâneamente com o de Pinda e com o mesmo
tema. Dia 14 houve missa celebrada pelo padre
Cacá; no dia 15, pregação com Nilson Pereira e Dunga, da Canção Nova, missa com padre Cleiton; dia
16, pregação com Jorge Amaral, de Taubaté e Emanuel Stênio, da Canção Nova, além de missa celebrada pelo padre Vitor Hugo. No encerramento, dia
17, pregação com Flavinho e Ranks Maia, e missa
presidida pelo padre Alberto, de Taubaté.
Divulgação

Divulgação

Falecimento do carnavalesco
‘Sambinha’ completa 7 dias
O mestre de bateria
Adilson Palma Alvarenga, o
‘Adilson Sambinha’, deixou
a cidade triste depois da
notícia de seu falecimento
no último sábado (14), no
meio da sua época favorita
do ano: o carnaval. Ele era
um dos mestres da cidade
e região, ﬁgura destacada
nos tempos em que havia as
disputas de escolas de samba. Ele reinou absoluto nos
anos de 1980, ao dirigir os
ritmistas do GRES USPP,
onde foi campeão em várias
oportunidades, e depois
pela PPUC, do Campo Alegre.
Em 2003, fundou a escola de samba Acadêmicos do
Samba que ganhou os cam-

Arquivo TN

peonatos de 2004/06/08.
Na ativa, sempre obteve a
nota máxima no quesito
bateria, onde era auxiliado
pelo pai, Zé Sambinha, falecido há quatro anos. Ele
seguiu a tradição de uma
família que foi grande destaque na história do carnaval da cidade.
Adilson Sambinha era
casado com Ana Maria
Costa Alvarenga e deixa
também três ﬁlhos. Ele foi
sepultado às 10 horas da
manhã do domingo de carnaval, no cemitério municipal de Pindamonhangaba.
A missa de sétimo dia
será celebrada hoje, às 19
horas, na igreja de São Benedito.
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carnaval
Juca Teles e Barbosa arrastam multidões

Os blocos Juca Teles e
Barbosa reuniram, consecutivamente, 30 e 50 mil
pessoas, somando 80 mil
foliões em dois dias de
festas pelas ruas da cidade. Vindos de São Luiz do
Paraitinga, os blocos já se
tornaram tradição em Pindamonhangaba e atraem
cada vez mais seguidores.
Sábado (14) foi o dia do
Juca Teles e segunda-feira
(16), do Bloco do Barbosa.
Ambos se concentraram
no Largo do Quartel, a partir das 15 horas, enquanto
a matinê estava sendo realizada. A saída foi às 16
horas e o destino, a avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso,
transformada,
mais uma vez, em Avenida
do Samba.
Em mais de duas horas de percurso, os foliões
não desistiram e seguiram
acompanhando os blocos
até seu destino final. Ami-

gos e famílias se uniram em
bloquinhos, fantasiados e
esbanjando animação.
Os moradores das casas no percurso tiveram
visão privilegiada e faziam
a festa com os foliões que
passaram pelas ruas. “Assistimos o Juca Teles e o
Barbosa pela sacada de
casa e foi muito bom. Um
verdadeiro mar de gente,
impressionante! As pessoas vinham muito animadas, foi bonito de ver”,
disse Sarita Marques, moradora das proximidades
da praça São Benedito.
“Todos os anos, reunimos a família e os amigos
para ver os blocos passarem e é uma festa. No dia
do Barbosa, não aguentamos e uma parte do grupo
desceu para acompanhar
o bloco. É contagiante!”,
contou Ana Rita Gomes,
moradora das proximidades da Prefeitura.

Juca Teles

Divulgação

Juntos, Juca Teles e Bloco do Barbosa somaram 80 mil foliões pelas ruas de Pinda

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Divulgação

Comemorando 30 anos em 2015, o Bloco Juca Teles
homenageia o poeta luizense Benedito de Souza Pinto,
o ‘Juca Teles’, morto em 1962, e que usava esse pseudônimo para fugir do preconceito que na época rondava
os artistas.
Para Benito Campos, criador e “puxador” oficial do
Juca Teles, este ano Pindamonhangaba se superou.
“Pindamonhangaba é um fenômeno! A cada ano vem
mais gente, o percurso é longo, mas as pessoas persistem, cantando junto e enchendo a gente de alegria.
Esse ano foi sensacional, o melhor de todos os anos”,
disse.

Divulgação

Barbosa

Mais ‘novinho’, o Bloco do Barbosa comemora 15
anos em 2015. Conduzido pelo motorista Barbosa, o
bloco começou a sair em 2000, mas a marchinha foi
criada durante uma viagem em 1999. O motorista Barbosa, que trabalhava em uma empresa de ônibus, levou
músicos da cidade para um evento em São Paulo e,
durante o trajeto, o grupo decidiu criar uma marchinha
para ele. No início, Barbosa não gostava de carnaval,
mas, a partir de 2003, quando começou a desfilar no
bloco, pegou gosto e não largou mais.
“É muito bom estar em Pindamonhangaba mais uma
vez. O povo é animado e o percurso, apesar de longo,
fica muito divertido. Esperamos voltar mais vezes”, disse Barbosa.
Divulgação
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CARNAVAL
Tribuna do Norte
Socó da Madrugada anuncia
carnaval colorindo a cidade

Ana Camila Campos

ANA CAMILA CAMPOS
***
Por volta das 22 horas
de sexta-feira (13), muitos foliões começavam a
chegar na região próxima
ao Palacete Tiradentes, na
espera da saída do Bloco
Socó da Madrugada.
Durante a concentração, algumas pessoas ainda chegavam na busca da
aquisição de abadás. O
pessoal aproveitou as bebidas e muitos adquiriam
os churrasquinhos da barraca montada pela Apae –
cuja renda foi para a própria instituição.
A vizinhança assistia a
movimentação “de camarote” – as senhorinhas estavam a postos em suas janelas. Até uma cadelinha

quis participar da folia
– escapou e saiu correndo para o meio do povo e,
felizmente, foi recuperada
pela dona.
Foliões
Rosi Suzano participou
do bloco pela primeira vez
este ano. Ela foi “arrastada” pelas amigas, pois
gosta muito de carnaval.
“Sempre gostei de carnaval e acabei vindo acompanhar um grupo de amigos. Ainda vou participar
no Juca Teles e no Barbosa”, relatou.
Esse também foi o primeiro ano de bloco dos
amigos Fábio Augusto
e Matheus Oliveira, que
chegaram à concentração
na maior animação. “Viemos para abrir o carnaval,

estamos em espírito de
muita curtição, diversão e
alegria”, enfatizaram.
Homenagem
Em meio ao público,
como prometido pelo presidente Socó, muitas pessoas usavam o chapéu vermelho em homenagem ao
seu irmão Toninho, que faleceu exatamente em meio
ao desﬁle no ano de 2014.
Quando o bloco passou em
frente à Praça do Quartel,
local onde Toninho faleceu, Socó pediu um minuto
de silêncio e foi respeitado.
Em seguida, a multidão
aplaudiu a homenagem.
“Estou muito feliz pela força que meu irmão nos deu,
pois este ano viemos ainda
melhores. Estou muito feliz”, disse.

Ana Camila Campos

Cerca de 5 mil pessoas acompanharam o Bloco neste ano
Ana Camila Campos

Dondocas ‘arrasam’ com
sensualidade e simpatia
Odirley Pereira

O presidente do bloco, Rogério Socó, entre foliões

Novos blocos são
opção em Pinda

Odirley Pereira

Eles agradeceram o apoio dos patrocinadores,
da Prefeitura, e entregaram o troféu ao ‘Mineiro’
proprietário do bar de mesmo nome.

com a sugestão de amigos
do dono, que sugeriram
um evento do gênero, pois
sentiam falta do “antigo
carnaval de marchinhas”.
De acordo com pessoas
que compareceram ao local, havia mais de dois mil
foliões, que aproveitaram
a festa até cerca de meianoite - muitos seguiram
de lá para prestigiar o Bloco do Socó da Madrugada,
que também saiu na sexta-feira (13).
Odirley Pereira

Odirley Pereira

O centro de Pindamonhangaba ﬁcou tomado com o
desﬁle das Dondocas no sábado (14) – um dos eventos mais tradicionais do carnaval do município. O bloco
nascido em 1984 com funcionários da Sabesp - reuniu
mais de 5 mil pessoas pelas ruas de Pindamonhangaba.
Há os tradicionais homens travestidos de mulher, mulheres com roupas masculinas, crianças fantasiadas, e
nem os cães e gatos foram poupados.
As Dondocas ‘arrasaram’ neste carnaval. Com simpatia, bom humor e sensualidade, elas pararam o trânsito
no sábado de manhã. Esbanjando ‘beleza e criatividade’,
algumas ganharam sorrisos, rosas e até cerveja; outras
roubaram beijos e abraços. Valeu de tudo na festa mais
animada do carnaval da região.
O presidente das Dondocas, Hélcio César, disse que
o desﬁle superou as expectativas. “Tudo foi perfeito,
sem nenhuma ocorrência e a cada ano temos mais integrantes nesta festa muito bonita”.
O porta estandarte Ricardo e o presidente de honra, Jorge Boi, também destacaram a alegria de desﬁlar.
“Carnaval é isso. É a alegria do povo, sem briga, sem
ocorrências e com muita alegria. As Dondocas fazem
isso há 30 anos e a cada ano nosso desﬁle ﬁca ainda
melhor”.

ANA CAMILA CAMPOS
***
Alguns locais novos,
outros, nem tanto, tiveram destaque no Carnaval
2015 em Pinda.
Um deles foi o chamado
Bar do Geia, localizado na
rua Capitão Vitorio Basso,
Parque São domingos
Esse é o segundo ano
em que o estabelecimento
promoveu comemoração
carnavalesca. A solicitação começou em 2014,

Foliões do ffDéf bloco que estreou neste ano
Odirley Pereira

ffDéf
O bloco estreou este
ano no carnaval pindamonhangabense e a sigla
quer dizer “Foco, Força e
Deus é Fiel”. Eles desﬁlaram pelas ruas centrais da
cidade no domingo (15),
a partir das 11 horas, em
frente ao restaurante Minuano – segundo o presidente, um carnaval saudável com muita marchinha

e axé.
Entretanto, não foi somente na manhã de domingo que eles marcaram
presença – durante muitas atividades do “Caia
na Folia”, era possível ver
pessoas com abadás, canecas e até mesmo carros
adesivados, o que pode ser
entendido como uma prévia de um bloco que chegou para ﬁcar.
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Beija-Flor encanta público na Avenida
Odirley Pereira

Odirley Pereira

Ubirajara Jacino, o Seo Bira, foi à avenida
com o filho e netos
Bateria da Beija-Flor
encantou o público presente à
avenida do Samba
O público que foi
à Avenida do Samba
acompanhar a ‘abertura’
do Carnaval Caia na Folia 2015 ficou encantado

com a apresentação da
Beija-Flor, do Rio de Janeiro, na sexta-feira (13).
Ao som da bateria
nota 10 da agremiação

carioca, milhares de pessoas sambaram acompanhando os movimentos
das quatro madrinhas de
Nilópolis.

O militar reformado,
Ubirajara Jacino, o Seo
Bira, foi à avenida com
parte da família e disse que a Beija-Flor faz

Bandas divertem foliões

AINDRA ALVES MARIANO
***
Mesmo a forte chuva
que caiu na noite de domingo (15) não impediu os
foliões de se divertirem e
caírem no samba e no axé.
Quando a Multi Band
subiu ao palco, pouco depois das 19 horas, o local já
estava lotado e, ao som dos
grandes sucessos do axé
music, funk e até arrocha,
mais pessoas foram se juntando e a multidão se perdia de vista quando o grupo
encerrou a participação.
Na sequência, a Banda Pralana, continuou
a animação do público,
que dançou todos os hits.
“Quem está na chuva é pra
se molhar!”, garantiu a estudante Priscilla Romeo,
de 19 anos, que não arredou o pé da avenida até a
última canção.
Já a última noite de
shows na Avenida do
Samba, na segunda-feira (16), foi marcada pela
grande multidão e pela
mistura de ritmos.
Logo às 19 horas, a Banda Bala, que já tinha se

Aiandra Alves

Multi Band animou os foliões ao som do axé music, funk e arrocha
apresentado no sábado (14)
junto com a Frente de Varanda, subiu ao palco para
animar o grande público
que chegava do Bloco do
Barbosa. Os rapazes “não
deixaram a peteca cair” e
mantiveram a animação
dos foliões com grandes
clássicos do carnaval baia-

no, mas também deixaram
sua marca, fazendo a plateia dançar juntinho o arrocha. O grupo até inovou,
mostrando uma versão carnavalesca da música “Domingo de Manhã”, sucesso
de Marcos e Belucci e canção mais executada no país
em 2014.
Aiandra Alves

O público mais jovem
foi ao delírio quando a
banda cantou “É hoje”, da
MC Ludmila.
Outro ponto alto da noite foi no intervalo entre os
dois shows, quando uma
dupla de MCs subiu ao palco e levantou um coro de
mais de 20 mil vozes cantando antigos funks, como
“Eu só quero é ser feliz,
andar tranquilamente na
favela onde eu nasci”.
A seguir, o grupo Nota
Samba se apresentou e
trouxe para a avenida novos e antigos sambas. A
plateia dançou muito pagode, mas também teve
lugar para sambas-enredo
e um pouco de axé music.

Dupla de MCs
levantou um coro
de mais de 20 mil
vozes cantando
“Eu só quero é
ser feliz, andar
tranquilamente na
favela onde eu nasci”

parte da sua história.
“Acompanho a escola
desde que era pequeno e tenho uma relação
muito forte com a Bei-

ja-Flor. Não há sensação
igual estar junto com
a minha Beija-Flor – a
melhor escola de samba
do mundo”.

FOLIÕES
DA CIDADE
E REGIÃO
ELOGIAM
A organização do “Caia na Folia”
2015 chamou a atenção dos moradores
da cidade e região, que elogiaram os
proﬁssionais envolvidos com destaque
para a programação que foi oferecida.
Gleice Gonçalves é de Manhuaçu,
Minas Gerais. Contou que veio para o
carnaval pindense pela primeira vez.
“No carnaval daqui os shows são bem
melhores do que eu imaginava”.
Mário e Maria Helena Garcia contam
que gostaram muito do carnaval da
cidade. Eles aproveitaram para curtir
ao lado da família e amigos. Na noite do
sábado (14), o casal reuniu 40 pessoas
para “cair” na folia.
Christiano Mendrot, promotor de
vendas, foi para a Avenida do Samba
com a família e disse que a noite de sábado foi ”show de bola”, sem ter do que
reclamar.
Marcos Cuba

Foliões da cidade e região aprovaram o
carnaval “Caia na Folia”
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Puxador da Mangueira
e matinês garantem
diversão no Paineiras
O carnaval do Paineiras Country Club iniciou
os agitos na sexta-feira
(13) com a apresentação
de Leandro da Estação
Primeira de Mangueira
e a bateria da escola de
samba. No domingo (15)
e na terça-feira (17) foi
a vez da criançada junto
com os pais curtirem a
folia com a matinê, que
teve desfile e concurso da
melhor fantasia, além dos

monitores que agitaram
as tardes no clube. A festa
do momo foi um sucesso,
o Paineiras teve a casa
cheia durante os três dias
de carnaval.
A primeira noite, com
a casa lotada, o puxador
oficial da escola verde e
rosa, do Rio de Janeiro,
Estação 1ª de Mangueira agitou a noite da pizza
com o melhor do samba
carioca. “Fiquei muito feDivulgação

liz e contente de estar com
a galera que compareceu
em massa, de participar
com nossos amigos e de
fazer parte dessa festa organizada aqui no Paineiras. Ano passado estive
em Pinda, e esse ano voltei
porque o povo é acolhedor, muito gostoso estar
aqui”, contou Leandro.
As matinês de domingo e terça-feira animaram
não só as crianças como
também os pais que participaram e curtiram juntos.
No último dia de matinê,
quem ganhou o concurso
de melhor fantasia foi Julia Maciel que estava vestida de bruxa.
O presidente do Paineiras Country Club, Felipe Pombo, agradeceu
a participação de todos.
“Eu gostaria de agradecer quem esteve presente
no carnaval do clube, foi
um propósito nosso fazer

isso: trazer os associados
e amigos para o Paineiras,
nós temos nos proposto a
fazer algo de bom por Pin-

damonhangaba dentro
do clube. Nós conseguimos resgatar o ambiente familiar coletivo.

Obrigada a todos que
estiveram presentes e
confiaram no nosso trabalho”, finalizou.

Foliões se divertem na Ferroviária
A diretoria da Ferroviária de Pindamonhangaba
realizou o carnaval em um
clima familiar, de amizade
e segurança, para seus associados e visitantes.
Foram quatro bailes no-

turnos (de 14 a 17 de fevereiro) e três matinês (de
15 a 17), com premiação
para os destaques no último dia.
A Banda Swinga Brasil,
com experientes músicos,

a cantora Marcela Oliveira
e duas lindas e charmosas
bailarinas – Daiana Moreira e Maria Eduarda – animaram a festa.
O baile teve a presença
de foliões famosos como

Lídia Japonesa, Celso Guimarães, Jorge Boi, Ceará
Vaquinha e outros.
Dois puxadores de samba famosos do Carnaval do
Rio de Janeiro estiveram
presentes: Ciganerey da

Mangueira, e Paulo Henrique da Mocidade Independente de Padre Miguel. Eles
foram acompanhados pela
Banda Bateria.
O presidente da Ferroviária, José Celso Pupio, agra-

deceu a todos – associados,
funcionários,
imprensa,
colaboradores, músicos – e
demais pessoas e entidades
que possibilitaram manter a
tradição do carnaval-família
de clube.
Divulgação

PREMIAÇÃO ADULTA
Fantasia Masculina:
1º - Ceará “Vaquinha”.
2º - Celso Guimarães “Zorro”.
3º - Jorge Boi “Dançarina!”.
Fantasia Feminina:
Vermelho”.
1º - Gliner Vilas Boas “Dama de
2º - Cleo “Viúva”.
3º - Silvia Helena “Baiana”.
Grupo de Fantasias:
1º - Carlos e Fernanda “Hop”.
2º - Jardinzão (responsável Altair).
Folião mais Animado: Silvia.
Japonesa “Baiana”.
Folião mais Tradicional: Lídia

PREMIAÇÃO INFANTIL
Melhor Fantasia Baby 1º - Boneco de Neve (Thiago).
2º - Pirata – Guilherme Monteiro.
3º - Natureza (Inês).
Melhor Fantasia Infantil 1º - Shera (Ana Luiza, 2 anos).
2º- Chaves (Fábio, 4 anos).
Melhor Fantasia Kids –
anos).
1º - Gladiador Romano (Nicolas 7
2º - Kiko (Joaquim, 8 anos).
3º - Frevo – (Laura, 5 anos).
Melhor Fantasia Grupo –
ci e Márcia).
1º - Aqualoucos (Responsáveis Nan
2º - Flintstones (Família).
3º - Esqueletos (Família).

Divulgação

Divulgação

PINDAMONHANGABA

Tribuna do Norte

7

20 DE FEVEREIRO DE 2015

carnaval
Largo do Quartel reúne famílias
em quatro dias de matinê
Mais uma vez, o Largo do
Quartel recebeu as matinês seguidas de shows noturnos, de
sábado a terça-feira de carnaval.
Em um ambiente familiar e com
muita animação, famílias inteiras foram curtir os sucessos atuais e relembrar as marchinhas
dos antigos carnavais.
Muitas crianças fantasiadas,
de todas as idades, foram os

destaques na praça. Na parte
da tarde, a animação ficou por
conta da banda Wale Som. Das
19 às 21 horas, em cada dia uma
banda se apresentou, nessa ordem: Charles Anjo 45, Clave de
Sol, Frente de Varanda e Pralana.
Para Maurício, do Campo
Alegre, as matinês foram boas,
principalmente pela segurança.

Divulgação

Segundo ele, um ambiente popular é ótimo para se reunir e
brincar o carnaval. Ele, a esposa
e filho foram fantasiados de super heróis.
A moradora do Parque Ipê,
Silvia Almeida da Rocha, foi ao
Largo do Quartel no sábado (14)
e aprovou. “É sempre bom ouvir
e dançar ao som de Charles Anjo
45! Foi ótimo!”, declarou.
Divulgação

Charles Anjo 45 abriu os shows noturnos no sábado
Divulgação

Crianças fantasiadas, melhor idade e famílias foram maioria nos eventos no Largo do Quartel

Banda Pralana encerrou os shows de carnaval na terça-feira

Chuva não intimida foliões do Los Beudo do Samba
Divulgação

Os foliões do Los Beudo do Samba desfilaram no domingo pelas ruas do centro

ANA CAMILA CAMPOS
***
Este ano, mesmo a chuva não
atrapalhou o Los Beudo do Samba – inclusive alguns foliões levaram guarda chuva.
À frente, musas carregavam
a bandeira da agremiação enquanto Jorge Boi e Valtão, tradicionais intérpretes de Pinda,
entoavam as marchinhas acompanhados pela Banda Furiosa.
No percurso, muitas crianças e
suas famílias se divertiram. Alguns foliões customizaram abadás de formas variadas.
Balões com as cores da agremiação também deram um tom
especial na avenida. Esse é o

quinto ano que o “Los Beudo” faz
o trajeto na rua e a tradição do
bloco é a participação das crianças. “Fizemos até camisetas infantis para crianças menores de
10 anos. Temos em torno de 45”,
comemorou o presidente Carlos
Alberto das Fontes, o Batavo.
A concentração
Por volta das 14h30, os foliões já começaram a chegar ao
Bar do Edinho, próximo à igreja
São Joaquim, onde permaneceram até às 16h30. No espaço, a
bateria, com seus 15 integrantes, animou todos ao som de
sambas enredos antigos, apresentação que foi fruto de diversos ensaios.

PÉ NA COVA MISTURA FOLIA E SOLIDARIEDADE
ANA CAMILA CAMPOS
***
“Quem vai quem vai. Quem
fica já morreu. Caia na folia. Pé
na cova sou eu” – ao som de seu
enredo próprio, o Bloco Pé na
Cova teve uma participação intensa no Carnaval de Pinda. Após
terem participado do festival de
marchinhas, eles deram continuidade à festividade carnavalesca
na tarde de sábado (14), quando
visitaram o Lar de Velhos São
Vicente de Paulo. Voluntários integrantes da agremiação foram até
o local oferecer um lanche para
os moradores, além de pitadas de
muita alegria dessa época do ano.
Eles cantaram e dançaram com os
velhinhos ao som dos sucessos das
marchinhas de “antigamente”; e
a solidariedade não parou por aí
– na segunda-feira (16), foi a vez
do Lar de Velhos Irmã Terezinha

receber os “pénacovenses” com
grande animação. As iniciativas
são denominadas “pé na Solidariedade”.
No domingo (15), o Pé na
Cova desfilou pelas ruas centrais,
arrastando pessoas e divertindo
as famílias da agremiação. O
intérprete Valtão, juntamente com
os foliões, entoaram as músicas
acompanhados do carro de som
e foram contagiando por onde
passaram.
O presidente Sérgio Rezende
destacou que o grande valor foi
a presença das crianças, idosos,
ou seja, da família. “Nossa ideia
é trazer o carnaval família para
avenida”. Ele ainda reforçou
que este ano, o bloco reuniu o
dobro de pessoas do ano passado e que a meta para 2016 é
novamente aumentar o número
de foliões.

Divulgação

Além do desfile no centro, integrantes do bloco estiveram em dois lares de idosos
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Desfile de blocos encerra folia
Um desﬁle de 12 blocos de carnaval encerrou, na noite de terça-feira (17), as festividades do Rei Momo em Pindamonhangaba. Debaixo de uma insistente garoa, os foliões não perderam a animação e prestigiaram os blocos.
Com canções próprias ou paródias de sucessos, os blocos Os Pirados, Bom à Beça com Jesus, Império da Banana
Ouro, Nego Loco, Pé na Cova, Vai que Cola, do Cupim, Esquenta, Amigos do Jardinzão, H-lera, Amigos do Chacrinha e Amigos do Mineirinho ﬁzeram a festa na avenida, com muito samba e bom humor.

Amigos do Chacrinha apesar da garoa, distribuíram bom humor

Famílias inteiras de foliões participaram do desﬁle dos Amigos do Jardinzão

No bloco do Cupim, perucas e chapéus coloridos

No Esquenta, alegria dos foliões foi destaque

No Bloco Império da Banana Ouro, o samba
estava na ponta da língua

Além de festa, o Bloco Nego Loko levou beleza
e simpatia para o desﬁle

O Bloco Pé na Cova levou uma baiana para abrir
seu desﬁle

Muitas crianças participaram da farra junto com
o Bloco Vai que Cola

O bloco evangélico Bom à Beça com Jesus levou uma bateria para animar a noite

O Bloco H-lera também não perdeu o pique e
levou muita animação para a avenida

A bela passista da Mangueira foi o ponto alto da
passagem dos Amigos do Mineiro

Os pirados marcaram presença com muita energia
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Os alunos da Rede Municipal de Ensino iniciaram o ano letivo de 2015
no dia 9 de fevereiro e, no
dia 13, as unidades distribuíram os kits de material
escolar aos estudantes.
Com isso, todos foram beneﬁciados: tanto os alunos,
que começam os estudos
mais estimulados; os pais,
que economizam; quanto
os professores, que podem
desenvolver suas atividades com organização e eﬁciência.

Os pais aprovaram a
iniciativa. Para Marcos Antonio dos Santos, morador
da Vila São Benedito e pai
do Luiz Henrique, do 3º A,
da escola municipal Padre
Zezinho, a entrega dos kits
logo no começo do ano letivo foi uma surpresa agradável. “Foi ótimo! As crianças
agora já têm todo o material
necessário e isso é muito
bom para a economia da
gente. A qualidade do material é muito boa, não temos
do que reclamar”, aﬁrmou.
Divulgação

Sônia e Samuel ﬁcaram contentes com o kit escolar

A moradora do Terra
dos Ipês 2, Luciana Subtil
de Jesus, aﬁrmou que o
material novinho incentiva os estudantes. Ela é
mãe da Nicole, do 5º ano
A também da escola Padre
Zezinho, e contou que a ﬁlha ﬁcou feliz com o kit. “É
importante para as crianças terem contato com o
material escolar, torna os
estudos mais organizados.
Já olhei o kit, ele é ótimo e
tem tudo o que as crianças
precisam”, garantiu.
Outra mãe de aluno da
escola Padre Zezinho, a
moradora do Mantiqueira,
Sônia Aparecida da Silva
Gonçalves, também aprovou o material. Ela é mãe
do Samuel, do 4º A. “Achei
ótimo começar o ano com
o material escolar. Vieram
muitas coisas, tudo de qualidade, tudo certinho. Meu
ﬁlho estava ansioso para
receber o kit e ﬁcou super
animado”, contou.
Área rural
Para a moradora do
bairro das Campinas,
Adriana Cristina de Lima,

a entrega dos kits representou uma grande economia. Ela é mãe da Josimari
do 5º C, do Thiago José do
5º B e da Tatiana do 2º C,
da escola municipal Alexandre Machado. “Os kits
são muito bons, gostei.
Muitas mães não podem
comprar o material escolar dos ﬁlhos, ainda mais
quando são muitos ﬁlhos.
Na outra escola que minhas crianças estudavam,
eles não ganhavam nada e
agora ﬁcaram muito felizes
com o material escolar novinho”, aﬁrmou.
Outra moradora do bairro das Campinas, Carolina
Estela de Oliveira Florentino, também aprovou a entrega dos kits. Ela é mãe da
Wanda do 4º C e da Soﬁa
do 2º C, da escola Alexandre Machado. “Tenho três
ﬁlhas, uma ainda está na
creche, então ganhar os kits
ajuda bastante. Vi na TV
que outras cidades atrasaram a entrega do material
e estava apreensiva, com
medo de demorar em Pinda também. Por isso ﬁquei

Pinda discute Plano de Educação
Pindamonhangaba está
elaborando o Plano Municipal de Educação, que terá
vigência de dez anos. Para
tanto, conta, neste primeiro momento, com a comissão coordenadora, formada
pela sociedade civil, Poder
Executivo, Poder Legislativo, e a equipe técnica da
Secretaria de Educação e
Cultura da Prefeitura.
A primeira reunião foi
realizada no dia 12 de fevereiro, no Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina. Na ocasião, os integrantes da comissão coordenadora puderam conhecer um pouco
mais a respeito dos objetivos do plano e de como os
trabalhos serão conduzidos. Eles também ﬁzeram
leitura e modiﬁcações no
regimento interno.
A secretária de Educação
e Cultura da Prefeitura deu
as boas vindas aos presentes e destacou a importância do papel de cada um.
“Nós somos os agentes que
vamos escrever uma década
de educação para o nosso
município. Que responsabilidade teremos! E que bom
que somos comprometidos e podemos dar nosso
melhor. Estamos aqui com
responsabilidade e gratidão
por estarmos compondo a
história, respaldados na lei,
por meio de articulações de
políticas públicas, promovendo qualidade de ensino e
garantia de legislação e dos
direitos, sem perder de vista
a comunidade”, disse. “Nós
viemos para fazer história,
para isso é preciso muito
compromisso, comunhão e
participação”, acrescentou,
agradecendo a presença de
cada um e desejando um
bom trabalho a todos.

Divulgação

Divulgação

Pais e alunos da Rede Municipal
aprovam kits escolares

Carolina e suas três ﬁlhas
bem contente. No kit vem
bastante coisa e material
de qualidade. As meninas
adoraram!”, destacou.
Ensino de qualidade
A intenção da Secretaria de Educação e Cultura
da Prefeitura é oferecer
um ensino de qualidade
para os alunos. Os kits escolares foram divididos
entre Educação Infantil
e Ensino Fundamental e
contêm materiais básicos
como cadernos, lápis, borracha, apontador, material
de pintura e de arte, entre

outros.
“A excelência em educação é um compromisso
compartilhado. Que todos os alunos tenham um
excelente retorno e que
possamos contar com a
parceria dos pais na vida
escolar. A Secretaria de
Educação
continuará,
neste ano, realizando um
trabalho pautado na seriedade, no respeito e na
transparência”, concluiu
a secretária de Educação
e Cultura da Prefeitura de
Pindamonhangaba.

INSCRIÇÕES PARA OFICINA DE
MOSAICO TERMINAM HOJE

A Secretaria de Educação está conduzindo a parte técnica dos trabalhos
Condução dos
trabalhos
A elaboração do Plano
Municipal de Educação é
uma exigência da Lei Federal 13.005, de 25 de junho
de 2014, e tem o prazo até
junho deste ano para ser ﬁnalizada.
A equipe técnica, formada por representantes
da Secretaria de Educação
e Cultura, é responsável
pelo levantamento de dados para o diagnóstico municipal, assistência para a
elaboração do plano e articulação entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo
e a comissão coordenadora, com suporte técnico da
Undime - União Nacional
dos Dirigentes Municipais
de Educação. De acordo
com a diretora do Departamento Pedagógico da
Secretaria de Educação e
Cultura da Prefeitura, um
dos grandes objetivos do
trabalho é que a construção do plano ocorra com a
participação popular. Para
isso, serão necessárias discussões sobre as metas e
estratégias, com foco na
realidade municipal. “O
resultado será praticamente idêntico ao Plano
Nacional de Educação, só
que adequado à realidade

municipal. Essa é a grande
oportunidade que temos
para discutir a Educação
como um todo” ﬁnalizou.
Para as discussões, serão realizados fóruns setoriais, em Moreira César,
na Região Leste (Feital,
Cidade Nova), Araretama
e centro, tornando a discussão mais acessível para
os moradores das regiões
participarem.
A representante do Conselho Municipal de Educação, Abigail Zacharias,
concorda. “Precisamos da
participação da comunidade para a execução desse

plano. Os fóruns setoriais
são importantes para todos
poderem ter condições de
participar, até aqueles mais
humildes, que vivenciam as
situações e podem se sentir
mais encorajados a participarem, e que, com certeza,
têm opiniões valiosíssimas
que devem ser levadas em
consideração”, aﬁrmou.
A próxima reunião técnica do grupo ﬁcou marcada para esta sexta-feira
(20), às 8h30, no Palacete
10 de Julho e contará com a
participação dos representantes da equipe técnica e
comissão organizadora.

COMISSÃO COORDENADORA DO PME

A comissão coordenadora do Plano Municipal
de Educação foi instituída pela portaria geral nº
4375, de 15 de janeiro
de 2015, e conta com representantes das seguintes instituições: Sindicato
dos Servidores Públicos
Municipais de Pindamonhangaba, Campos do
Jordão, Lagoinha, São
Luiz do Paraitinga, Cunha
e Redenção da Serra; do
Sindicato dos Professores do Ensino Oﬁcial do
Estado de São Paulo;
do Poder Legislativo; do

Poder Executivo (Planejamento, Saúde e Assistência Social, Finanças,
Administração, Educação
e Cultura e Assuntos Jurídicos); Redes de Ensino
Público e Privado do município (Educação Básica,
Ensino Técnico e Ensino
Superior); e dos Conselhos Municipais das áreas de Educação, Saúde,
Assistência Social, Direito
da Criança e do Adolescente, Cultura, Idoso,
Pessoa com deﬁciência,
Associações e Movimentos Sociais.

Termina nesta sextafeira (20) o prazo das inscrições da oﬁcina de mosaico em Moreira César.
As atividades serão realizadas no centro comunitário Cecília Nicoletti, localizado na avenida Lloyd
Figueiredo Pereira da
Rocha, no Cícero Prado.
Os interessados devem ir
neste local das 8 às 11 horas ou das 14 às 16 horas.
A oﬁcina de mosaico
é uma atividade que será
desenvolvida para o público de todas as idades
e é gratuita. Os trabalhos produzidos irão fazer parte da identidade

visual do CEU das Artes.
Ao todo são 60 vagas
e as aulas acontecerão
no centro comunitário
Cícero Prado de segunda
a sexta-feira, das 8 às 11
horas e das 13 às 16 horas. As atividades serão
ministradas pela artista
plástica Claudia Blanco,
proﬁssional experiente
nesta técnica.
Ao participar das oﬁcinas de mosaicos os
alunos também aprenderão um novo ofício.
Este trabalho artístico
pode gerar renda e o trabalhador pode investir
nesta carreira.

TIME DO EMPREGO ABRE VAGAS
ATÉ FINAL DO MÊS
Os cidadãos que estão desempregados têm a
oportunidade de integrar
o Time do Emprego, programa estadual coordenado pela SERT - Secretaria
do Emprego e Relações do
Trabalho desenvolvido em
parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio do Departamento de Assistência Social.
Em 2014 a cidade teve
dois times formados: Vencedores e Vitoriosos e 25
integrantes conquistaram
uma vaga no mercado de
trabalho. Para este ano são
60 vagas disponibilizadas.
Os maiores de 16 anos, que
estão à procura de oportunidades no mercado de
trabalho, também podem
se inscrever.

As inscrições podem ser
realizadas em dois locais:
no PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador,
na avenida Albuquerque
Lins, 138, São Benedito, e
no PAT de Moreira César,
dentro da Subprefeitura. O
atendimento é de segunda
a sexta-feira, das 8 às 16
horas. É necessário apresentar CPF, RG, carteira de
trabalho e número do PIS
- Programa de Integração
Social – caso possua.
Ao todo serão organizados 12 encontros com
os facilitadores. O início
das atividades está previsto para o dia 10 de
março e acontecerão no
PAT. A primeira turma
começa às 8 horas e a segunda às 14 horas.
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Feira de
livros retorna
à Biblioteca
do Bosque
A Feira de troca de livros
“Meu Livro, seu Livro” está
de volta à Biblioteca Pública Municipal “Ver. Rômulo
Campos D´Arace”, no Bosque da Princesa, neste domingo (22). Será das 8 às 17
horas, com entrada gratuita.
Sucesso no ano passado,
a feira é realizada no 4º do-

mingo de cada mês - a última
aconteceu em novembro, em
virtude do período natalino
e das férias escolares.
O evento é organizado
pela coordenação das bibliotecas,
Departamento
de Cultura e Secretaria de
Educação e Cultura da Prefeitura.

Feira “Meu Livro, seu livro” é realizada no 4º domingo de cada mês

Palacete 10 de Julho promove ‘bate-papo’ com artista
O Centro de Memória
Barão Homem de Melo, no
Palacete 10 de Julho, realizou, na quinta-feira (12),
um bate-papo com a artista

chilena Nicole Tijoux, que está
participando do projeto de intervenções artísticas em São Paulo
“Arte e Intervenção”. A atividade
faz parte da programação cultu-

ral do Palacete e a artista foi
trazida por meio da Associação
Janela Contemporânea.
A artista explicou um pouco de sua obra, pintura realista

em óleo sobre tela, com a temática ‘frescor’. Ela contou que as
intervenções em São Paulo têm
como tema “o que o artista entende que falta àquele espaço”,
Divulgação

A artista chilena Nicole Tijoux (ao centro) explica seu processo criativo

por isso ela utilizou imagens
de piscinas. A intenção é chamar a atenção da população
que passa em pontos de grande
circulação na região sul de São
Paulo, como veículo para a recuperação da paisagem visual
da cidade. “Uma invasão silenciosa e pacífica, que contribui
também para a valorização da
arte contemporânea”, disse.
Nicole Tijoux nasceu em
Santiago do Chile, em 1981.
Mestra em artes visuais pela
Universidade do Chile, é diplomada em Gestão Cultural
e Criação de Indústrias Criativas e possui licenciatura em
pintura e artes plásticas. Também estudou desenho clássico
em Florença, na Itália. Além
do Chile e da Argentina, já realizou mostras individuais na
França e na Bélgica.
De acordo com a diretora de
Patrimônio Histórico da Prefeitura de Pinda, a intenção é
levar mais ações como essa ao
Palacete, para interação com os
estudantes e artistas da cidade.

DOMINGO É DIA DE DANÇA CIRCULAR
O Bosque da Princesa realiza,
neste domingo (22), mais uma
edição das rodas de dança circular.
Será das 10 horas ao meio-dia. É
só chegar e entrar.
A dança circular é ministrada
pelos focalizadores Bebel Moraes
e João Junqueira, que ensinam os
passos aos participantes, antes de
cada nova música. As oficinas são
uma forma de lazer, colaborando
para a redução do estresse e melhora da coordenação motora. São
indicadas para pessoas de todas
as idades.
O projeto é uma parceria entre
a Secretaria de Educação e Cultura
da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de
Cultura, e a Baú Arte Cultura.
Caso o dia amanheça chuvoso,
a atividade será realizada na quadra do Lar São Judas.

Divulgação

Indicada para redução do stress e melhora da coordenação motora, atividade acontece das 10 horas ao meio-dia
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CONCURSO DE LOGOMARCA
ESTÁ COM INSCRIÇÕES
ABERTAS
Estão abertas as inscrições para o concurso de logomarca da Incubadora de Empresas
de Pindamonhangaba. Todas as pessoas que
tiverem ideias criativas poderão mandar os
trabalhos para a Prefeitura até o dia 25 de
março. O prêmio para o vencedor é um notebook, oferecido por uma empresa educacional
parceira.
De acordo com o regulamento do concurso, a comissão julgadora fará as análises
entre os dias 30 de março e 3 de abril. O
resultado será divulgado em 8 de abril.
Além das inscrições no Setor de Protocolo é possível enviar o trabalho por meio do
e-mail logo.incubadora@pindamonhangaba.sp.
gov.br, devendo constar no campo assunto a
indicação Concurso Logomarca Incubadora.
Ao enviar via e-mail é preciso preencher
em um único anexo a ﬁcha de inscrição,
assinada, e a arte digitalizada em formato
pdf, com no máximo 20 mb. O participante se
compromete a entregar a arte ﬁnal da logomarca no arquivo original, caso o trabalho
seja selecionado.

Reuniões técnicas sobre
Mobilidade Urbana
retornam nesta terça-feira

A equipe da Secretaria
de Planejamento da Prefeitura de Pindamonhangaba
está realizando várias reuniões técnicas, participativas e
audiências para a elaboração do Plano de Mobilidade
Urbana. Na terça-feira (24),
inicia a segunda fase de reuniões técnicas, que acontecem até o dia 27, das 8h30
às 11 horas, no auditório da
Prefeitura.
A reunião do dia 24 irá
discutir diretrizes gerais

e conceituais, legislação e
regulamentos e organização institucional; no dia
25, os seguintes assuntos:
sistema viário, ferroviário
e cicloviário e, no dia 26,
os temas serão: transporte de pedestres, coletivo,
especializados de passageiros e estacionamento
regulamentado. Encerrando a semana técnica, dia
27 haverá discussões sobre
trânsito, transporte de cargas, hidroviário e aéreo.

A população pode
contribuir com a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, também
conhecido como PMUP,
dando sugestões pelo
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Já foram
registradas mais de 100
manifestações por meio
do site. Além disto, haverá mais duas reuniões
participativas. A primeira acontece dia 4 de março no centro comunitário

do bairro Cidade Nova,
e no dia 5 será na Etec
João Gomes de Araújo.
O horário de ambas é das
18 às 21 horas.
A segunda Audiência Pública vai acontecer
no dia 12 de março, das
17h30 às 21h30, no auditório da Câmara de Vereadores. Os interessados em
participar devem fazer as
inscrições e terão até três
minutos para a exposição
das ideias.
Divulgação

A população pode contribuir com a elaboração do Plano Municipal, por meio de sugestões no
site da Prefeitura

Prefeitura realiza manutenção
nos bairros da cidade
A Prefeitura de Pindamonhangaba
realiza,
ininterruptamente, serviços de manutenção nos
bairros da cidade. Entre
os dias 5 e 12 de fevereiro,
foram feitas limpeza, capina, roçada, retirada de entulho, ações do setor rural
e Pega-tudo.
Limpeza, capina e roçada foram nos seguintes
locais: Estrada Municipal
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Alcides Soares de Oliveira, Jardim Eloyna, Parque das Palmeiras, Santa
Cecília, Jardim Cristina,
praça Monsenhor Marcondes (centro), Bica da
Galega e linha férrea, praça da Estação (centro), av.
Francisco Lessa Jr., Vila
Verde, Cidade Jardim, Estrada Municipal do Una,
Nova Esperança, Araretama, Jardim Princesa,

Poda de grama na praça do Santana

CDHU, praça Vila Rica,
canteiro Central Palmeiras, Centro Esportivo
“João do Pulo”, rotatórias
e laterais da avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, Fundo Social (Lessa),
Anel Viário, Campo Beira
Rio e Alto do Cardoso.
Outros serviços
A equipe do Setor Rural completou a terraplanagem na creche do AraDivulgação DSM

retama, obras na alça do
Viaduto Bairro Campinas,
aterro na Pista de Skate
no Campos Maia, manutenção na rua 5 no Bairro
Shangrila e término da
manutenção da Estrada
das Bicas.
Na semana, foi realizada, também a retirada de entulho dos seguintes locais: praça da
AMI no Cidade Nova,
av. 15 de novembro no
Cidade Nova, Castolira,
Vila Cuia, Vila Prado,Vila
Verde, Lessa, Quadra Coberta, Campos Maia, Jardim Resende, Vila Rica,
Cidade Jardim, Jardim
Princesa, Lago Azul, Araretama. Também fizeram
o carregamento de pneus
para destinação final
transportado pela Policarpo Ltda.
Pega-tudo
Entre os dias 9 e 12 de
fevereiro, o Pega-tudo foi
realizado no Lessa, Quadra Coberta e Campos
Maia, com capina, varrição, limpeza geral e retirada de entulho, somando
60 viagens de caminhão.
De 23 a 26 de fevereiro,
o Pega-tudo estará no Jardim Resende e Vila Rica.

INSCRIÇÕES PARA
CURSOS GRATUITOS
TERMINAM NO
FINAL DO MÊS
A Prefeitura de Pindamonhangaba e
o Fundo Social de Solidariedade convidam a população para se matricular nos
cursos gratuitos. As inscrições poderão
ser feitas até o dia 27 deste mês e as
oportunidades são as oﬁcinas em peças
artesanais em cerâmica e padaria artesanal. São 30 vagas para cada um dos
cursos.
As inscrições poderão ser feitas na
sede do Fundo Social, ao lado do Palacete 10 de Julho, ou no projeto Cerâmica. Para fazer a matrícula é preciso
apresentar cópia do RG e comprovante
de endereço. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e
das 13 às 16h30.
As oﬁcinas de cerâmica irão acontecer às segundas e quartas-feiras, das 14
às 17 horas, e podem participar crianças, adolescentes, adultos e idosos. A de
padaria artesanal acontecerá às terças e
quintas-feiras, das 14 às 17 horas, destinada a pessoas a partir de 16 anos de
idade.
Os dois cursos são gratuitos e serão
desenvolvidos por proﬁssionais qualiﬁcados e com experiência no mercado.
Esta oportunidade de aprendizado pode
abrir portas e gerar renda.
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Magrão visita obras do Centro Vereador Professor Eric
Toninho da Farmácia
de Artes e Esportes Unificados reivindica instalação de
solicita campanha de
castração de cães e gatos – CEU, em Moreira César
lixeiras em Pindamonhangaba

a

Vereador do pps foi conferir o andamento dos
trabalhos do ceu, que está sendo construído
entre os bairros liberdade e Vale das acácias

preocupação com o controle populacional de cães e
gatos e a castração é uma
das formas de evitar que
animais, principalmente filhotes, sejam abandonados
diariamente nas ruas, portas
de clínicas veterinárias, pet
shops, ONGs de proteção
animal, entre outros. Além de
evitar as ninhadas indesejadas, a castração também pode
trazer outros benefícios para
o animal e seu proprietário.

AssessoriA

artes
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abandonados

Vereador
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esportes
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aniMais

diariaMente nas ruas

Visitou

Ceu - C e n t r o

Na manhã da sexta sexta-feira, dia 13, o vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS)
visitou as obras do CEU - Centro
de Artes e Esportes Unificados
que está sendo construído entre
os bairros Liberdade e Vale das
Acácias, no Distrito de Moreira
César.
O CEU é fruto do PAC-II Programa de Aceleração do Crescimento - do Governo Federal,
inserida no eixo “Comunidade
Cidadã”. A obra é resultado de
verbas do Ministério da Cultura
e terá cerca de três mil metros
quadrados de área construída. O
CEU tem características multiuso
e contará com aparelhos infantis, AMI - Academia da Melhor
Idade, quadra coberta, salas multiuso, biblioteca, telecentro, pista
de skate, cineteatro, pista para
caminhada e ainda programas e
ações setoriais com o objetivo de
promover a ampliação de acesso
aos serviços públicos. “Fiquei
surpreso pela qualidade dos serviços que estão sendo realizados
no CEU. Em fase bastante avançada,o CEU será, sem dúvida, um
marco importantíssimo para os
munícipes, principalmente para
a juventude de Moreira César e
região. Para este vereador, que

equipamentos deVem ser instalados ao longo das
aVenidas alcides ramos nogueira, professor
manoel césar ribeiro, doutor adhemar césar
ribeiro e nossa senhora do bom sucesso
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as obras do

Fotos: AssessoriA
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O Vereador Toninho da
Farmácia (PDT) solicita da
Administração Municipal o
início imediato da campanha
de castração de cães e gatos
no município. O vereador faz
esta solicitação pois o número de animais abandonados
nas ruas da cidade tem aumentado consideravelmente
e se não for tomadas medidas
imediatas a situação pode
ficar fora de controle, pois
um animal solto na rua e não
castrado, torna-se
um reprodutor em
potencial, fazendo
que aumente cada
vez mais a população de cães e gatos
que perambulam
pelas vias da cidade.
Importância
da Castração
de cães e gatos
Atualmente
existe uma grande

tem suas raízes fincadas em Moreira César, é mais um trabalho
dignificante que vai engrandecer
a Administração tanto no plano
federal como no municipal, pois
é, antes de tudo, um caminho
seguro para as nossas famílias”,
enfatiza o vereador Magrão.
Logo no inicio de seu mandato, Magrão já demonstrava
preocupação e sabendo da
importância desta obra para o
município, protocolou e aprovou o requerimento nº 36/2013,
de 28/01/2013, onde pleiteou
informações do estágio em que
se encontrava o projeto e quando
seria o início das obras.
O vereador lembra que
tramita na Câmara de Pindamonhangaba, o Projeto de Lei nº
58/2014 denominando o Centro
de Artes e Esportes Unificados
– CEU, de Sebastião Tadeu de
Lima - “TIJA”. “Fiquei muito
feliz em verificar que as obras
estão em estágio avançado.
Também estive em contato com
os trabalhadores da empresa que
realizam a construção do CEU.
Trata-se de uma obra que trará
inúmeros benefícios aos moradores de todo Distrito de Moreira
César”, observa, satisfeito, o
vereador Magrão.

Na sessão ordinária realizada no dia 02 de fevereiro,
por meio dos requerimentos
números 91, 93 e 97/2015, o
vereador Professor Eric (PR)
solicitou ao Prefeito que o
Departamento de Obras e
Serviços de Pindamonhangaba instale lixeiras ao longo
das avenidas Alcides Ramos
Nogueira, Professor Manoel
César Ribeiro, Doutor Adhemar César Ribeiro e Nossa
Senhora do Bom Sucesso. O
vereador entende que “com
o aumento significativo no
trânsito de ciclistas e pedestres, não há alternativas de
destinação de lixo, levando
as pessoas a atirarem lixo
às margens das ciclovias,
poluindo o meio
ambiente”.
Dentro de sua
missão comunitária, o vereador
Professor Eric vem
batalhando para

trazer cada vez mais, melhorias à nossa cidade. “Venho recebendo moradores
e praticantes de caminhada
e ciclismo que chamaram a
atenção pela falta de opção
para destinação do lixo, ao
longo das ciclovias e pistas
de caminhada. Devido a
isso, muitos deixam lixo às
margens, poluindo o meio
ambiente. Uma boa alternativa é que as lixeiras sejam
instaladas nas extremidades
de cada percurso, além dos
pontos de ônibus que estiverem no caminho. Assim,
teremos uma cidade mais
limpa e saudável”, afirmou
o vereador Professor Eric.
AssessoriA
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Vereador
professor eriC

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

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

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

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

Felipe César – FC pede
Janio reivindica roçamento Cal apresenta sugestões
mais segurança com aumento de mato na Estrada “Caio para a Mobilidade Urbana
Gomes Figueiredo”
do efetivo na cidade
de Pindamonhangaba
AssessoriA

O Presidente da Câmara
de Pindamonhangaba, vereador Felipe César – FC
(PMDB) solicita ao Governador Geraldo Alckmin o
aumento do efetivo policial
na cidade, tanto na esfera da
Polícia Civil, como por parte
da Polícia Militar. O vereador
faz questão de enfatizar que a
cidade cresce em proporções
rápidas, com a construção
de conjuntos residenciais,
além do surgimento de
novos empreendimentos.
Com a assinatura do convênio da chamada “Atividade
Delegada”, o presidente
Felipe César – FC sugere
que este efetivo seja aumentado
em proporções que possa suprir
e proporcionar mais segurança
para a população. “Hoje apenas
16 homens na Atividade Delegada, não representa quase nada, é
necessário aumentar mais este
número para que a violência seja
minimizada em nossa cidade”,
destaca o vereador.
Portais nas
entradas da cidade
Outra reivindicação do presidente Felipe César – FC é a
construção de portais nas entradas da cidade, totalmente monitoradas, para atender os turistas
que visitam nossa cidade, com
câmeras que poderão contribuir
para a segurança da população.
“A maioria das cidades, principalmente as turísticas apresentam
um portal nas suas entradas, que
atendem tanto aos turistas com
as indicações dos principais
pontos turísticos da cidade;
como também na segurança,
com a instalação de câmeras e a
presença de guardas municipais
que poderão atuar em conjunto

de
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Vereador diz estar preocupado com a segurança
dos motoristas e dos pedestres que transitam por
esta importante rodoVia de

Vereador feLipe César

com as policias civil e militar,
dando mais segurança para nossa
população e os nossos visitantes”.
Reforma da Praça
Monsenhor Marcondes
Um dos maiores cartões-postais de nossa cidade, a
Praça Monsenhor Marcondes
encontra-se hoje em um estado
lastimável, quase de abandono,
com falta de bancos, alguns
inclusive quebrados, pisos com
pedras soltas e outras faltando,
colocando em risco a população,
além da cascata em estado de
abandono, causando mau aspecto para os nossos visitantes.
“Pedimos ao Prefeito, que determine a realização de estudos
visando recuperar e revitalizar
este nosso patrimônio turístico,
que trás muitas recordações
a toda nossa população, pois
muitos casais se conheceram no
entorno desta praça e hoje veem
com tristeza o abandono em
que ela se encontra”, conclui o
presidente da Câmara, vereador
Felipe César - FC.

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
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Vereador Janio ardito Lerario

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

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

AssessoriA
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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.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

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

de

ComuniCAção

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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Vereador Roderley Miotto Dr. Marcos Aurélio solicita Vereador Martim Cesar pede
cobra informações com relação várias melhorias e benefícios revitalização da Estrada Municipal
Sebastião Vieira Machado
as obras na Quadra Coberta para o bairro Taipas
mente divulgarei para a população
acompanhar”.
Bairro das Oliveiras
O vereador Roderley Miotto esteve na segunda-feira, dia
9 de fevereiro, no bairro das
Oliveiras, em conversa com o
Presidente da Associação de
Amigos do bairro, Sr. Wilson.
Na ocasião, o vereador Roderley
pôde conversar com alguns moradores, como o Sr. Ademir, onde
constatou alguns problemas antigos
no bairro, entre eles, uma rua que
após as chuvas não há condições
de se passar com o carro. Também
existem idosos e crianças que não
conseguem transitar nas condições
em que a via se encontra. As famílias residentes no bairro precisam
de melhorias na estrada para irem
e virem de suas residências com
segurança. “Encaminhei um requerimento solicitando o recapeamento
de cerca de 60 metros, apenas a
parte mais inclinada da rua e espero que o Secretário de Obras e
o Prefeito visitem o local e vejam
as condições que lá se encontra e
façam as melhorias necessárias,
com urgência”.

Em constante luta pela
melhoria da qualidade de vida
da comunidade, o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi (PR)
solicitou da atual Administração, através de requerimentos
apresentados e aprovados na
última sessão ordinária do dia
09 de fevereiro, que a Prefeitura e seus órgãos competentes
façam estudos e adotem providências para atender as várias
reivindicações de melhorias e
benefícios para o bairro Taipas.
Entre essas solicitações
estão: a limpeza do campo de
futebol; construção de dois vestiários e da quadra de esporte;
implantação da AMI - Academia da Melhor Idade, construção de um salão de eventos
próximo a Igreja Cristo Rei e
uma ciclovia ligando o Taipas
ao bairro Mantiqueira.
O vereador Dr. Marcos
Aurélio alega que “com a
quadra de esporte, vestiários,
Academia da Melhor Idade
com playground e a limpeza
do campo, as pessoas poderão
realizar atividades físicas como
futebol, basquetebol, voleibol
e também será utilizada para

brincadeiras de criança”. Ele
ressalta que “a prática de
atividades físicas previnem
e evitam problemas de saúde
ocasionados pelo sedentarismo,
que hoje é uma das maiores causas de sérios problemas como
obesidade, hipertensão arterial
e o diabetes, entre outros. O
combate ao sedentarismo pode
ser feito com o apoio à pratica
de esportes, ao lazer e à realização de atividades físicas, que
melhoram a qualidade de vida
dos cidadãos e proporcionam
uma vida saudável e ativa.
“Isso irá melhorar a qualidade
de vida de todos moradores,
que serão beneﬁciados com essa
iniciativa”, ressalta o vereador.
Dr. Marcos Aurélio salienta
que o local de eventos, próximo
a Igreja também facilitará para
que esses moradores tenham
um lugar para se reunir e entreter e a ciclovia dará maior
facilidade de locomoção e
segurança entre os dois bairros. “Desta forma, estaremos
melhorando a qualidade de
vida de todos municípes que ali
residem”, enfatizou o vereador
Dr. Marcos Aurélio.
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Desde que iniciou seu mandato
em 2013, o vereador Roderley Miotto (PSDB) recebeu diversos pedidos
de moradores para que solicitasse
junto ao Executivo melhorias para
o Centro Esportivo Prof. Manoel
César Ribeiro - “Quadra Coberta”.
No ano passado, o vereador cobrou
da Prefeitura e das Secretarias de
Obras e Esportes, informações
com relação ao inicio das obras,
já que a verba liberada para tal
serviço passou pela nossa Casa de
Leis em abril de 2013. Já no ﬁm
do mês de novembro de 2014, a
prefeitura divulgou o inicio das
obras com investimentos na ordem
de R$ 1.180.006,29, valor esse que
será utilizado para melhorias na
parte interna e externa do ginásio.
O vereador Roderley Miotto encaminhou na última Sessão do dia
9, um requerimento solicitando
informações sobre a reforma desta
quadra, pois passou algumas vezes
em frente e a mesma encontra-se
fechada. O vereador também tem
recebido diversas ligações de
munícipes querendo informações.
“Estou no aguardo das respostas
às nossas indagações e posterior-

V EREADOR R ODERLEY M IOTTO ,
W ILSON E O SENHOR A DEMIR ,

AO LADO DO PRESIDENTE DA

A SSOCIAÇÃO

DE

A MIGOS SENHOR
O LIVEIRAS

VEREADOR
DR. MARCOS
AURÉLIO
VILLARDI

DURANTE VISITA DO VEREADOR AO BAIRRO DAS

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

ASSESSORIA

O vereador Martim Cesar (DEM) solicitou ao
Prefeito Vito Ardito providências junto ao departamento competente, para
que sejam feitos estudos
visando a revitalização da
via pública denominada Estrada Municipal Sebastião
Vieira Machado, localizada
no bairro do Socorro, que se
inicia na rotatória próxima
ao Loteamento Colonial
Village, margeando o Loteamento Parque Lago Azul
e o Distrito Industrial da
Dutra, saindo em frente
ao Posto de Combustível
Amaral, na Via Dutra. “A
referida via encontra-se
sem qualquer benfeitoria,
necessitando de uma melhor infraestrutura (asfalto,
guias e sarjetas, iluminação

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
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“D EPUTADO F EDERAL M AJOR O LÍMPIO

VIABILIZARÁ KITS ESPORTIVOS PARA VÁRIAS

ORDEM DO DIA
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P INDAMONHANGABA ”

5ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 23 de fevereiro de 2015,

DE

que, sem dúvida, o projeto não só
resolveria nossos problemas com
a passagem do trem pela região
central, como também deixaria
nossa cidade esteticamente ainda
mais bonita. “É preciso que haja
uma união da comunidade para o
bem de nosso município”, frisa
o vereador.
“Quero ressaltar, também,
que no dia 19 de dezembro de
2014 foi realizada uma reunião

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

segunda-feira, às 18 horas.

ASSESSORIA

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
participou da Audiência Pública
do Plano de Mobilidade Urbana
que aconteceu no dia 05 de fevereiro, no plenário da Câmara de
Pindamonhangaba. Na ocasião, o
vereador apresentou sua opinião
sobre o Projeto de Rebaixamento
da linha férrea na região central
da cidade.
No ano passado, o Professor
Osvaldo enviou ao
DNIT (Departamento
de Nacional de Infraestrutura Terrestre)
um ofício solicitando
informações sobre
esse importante projeto e recebeu, em seu
gabinete, a resposta
do Diretor do órgão
explicando que existe SIM a viabilidade
técnica, econômica
e ambiental para a
execução do rebaixaVEREADOR
mento. E o dirigente
do DNIT informou
mais: o projeto já está concluído
e foi entregue à Prefeitura de
Pindamonhangaba.
Diante desse fato, o vereador
Professor Osvaldo usou a tribuna na última sessão para, mais
uma vez, cobrar explicações do
Chefe do Executivo e saber qual
o posicionamento dele quanto
ao Projeto do Rebaixamento, a
importância e a relevância desta
obra para o município.
Professor Osvaldo entende

pública, água e esgoto,
ciclovia), a fim de proporcionar mais segurança aos
transeuntes e promover uma
nova opção de acesso a Via
Dutra”, enfatiza o vereador.
Estrada
do Atanázio
O vereador Martim Cesar solicita ao Executivo
providências junto ao departamento competente,
para que seja feito o recapeamento no piso asfáltico
mais precisamente na rotatória da Estrada Municipal
do Atanázio, que acessa o
viaduto de ligação ao Loteamento Jardim Regina,
pois as condições atuais da
referida via, coloca em risco
a segurança dos condutores
e aos veículos que trafegam
pelo local.

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Professor Osvaldo quer
Ricardo Piorino se reúne com
esclarecimentos sobre Projeto do Deputado Major Olímpio e acertam
Rebaixamento da Linha Férrea benefícios para as escolas municipais
ESCOLAS DE

C O M U N I C A Ç Ã O / CVP

VEREADOR MARTIM CESAR

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

“VEREADOR QUER SABER QUAL O POSICIONAMENTO DO
PREFEITO QUANTO AO PROJETO, A IMPORTÂNCIA E A
RELEVÂNCIA DESTA OBRA PARA O MUNICÍPIO”

DE

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 183/2014, do Poder Executivo, que “Estabelece
normas e procedimentos para Ajustamento de Conduta, Sindicância
e Processo Administrativo Disciplinar dos servidores públicos da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”.

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

II. Projeto de Lei n° 09/2015, do Vereador Janio Ardito Lerario, que
“Denomina de JOSÉ MARIA DA SILVA o Prédio do Departamento
de Serviços Municipais – DSM, localizado no Bairro do Bosque”.
D E P U TA D O F E D E R A L M A J O R O L Í M P I O

PROFESSOR OSVALDO

da Diretoria do DNIT e ﬁcou
decidido que a Prefeitura de
Pindamonhangaba tem um prazo de 6 meses (180 dias) para
a acatar ou não o Projeto de
Rebaixamento da linha férrea no
centro da cidade. Se não houver
interesse - ou uma resposta positiva - por parte do município, o
projeto estará prejudicado e não
será mais possível a realização
do mesmo”, ﬁnalizou o vereador
Professor Osvaldo.

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

E O VEREADOR

Na última semana, o
vereador Ricardo Piorino
(PDT) esteve reunido com
o Deputado Federal Major
Olímpio, da mesma sigla
partidária do vereador,
ocasião em que o deputado
solicitou ao parlamentar
a indicação de 10 (dez)
escolas da Rede Municipal de Ensino para serem
agraciadas com os kits
esportivos, oriundos do
Ministério do Esporte, do
Governo Federal.
Segundo o vereador,
o deputado federal está
acertando os últimos
detalhes com o Ministro dos Esportes, George Hilton dos Santos
Cecílio para a remessa
dos materiais esportivos.
“Durante esta semana,

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

RICARDO PIORINO

estarei encaminhando os
documentos pertinentes
para as escolas que, após o
preenchimento, serão encaminhados ao Deputado
para a finalização da parte
documental”, explicou o
vereador. “Estamos satisfeitos com o costumeiro
compromisso e fidelidade
que o deputado assumiu
com a nossa cidade”, observou Piorino.
O vereador anunciou
ainda que o Deputado
Major Olímpio está empenhado e já está providenciando emendas ao
Orçamento da União, que
serão destinadas à compra
de equipamentos na área
da saúde, para melhorias
no atendimento da população de Pindamonhangaba.

ASSISTENTES

ASSESSORIA

DE

DE

Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2015.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

COMUNICAÇÃO

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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PINDAMONHANGABA

Pinda registra 81
notificações de
dengue em fevereiro
Divulgação

20 DE FEVEREIRO DE 2015

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 0005045-57.2013.8.26.0445. O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de
Pindamonhangaba, da Comarca de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Agropecuária Santa Rita do Vale Ltda, CNPJ 05.742.213/0001-02,
na pessoa de seu repres. Legal, que Banco Safra S/A, ajuizou uma Ação de Reintegração de
Posse Com Pedido Liminar c.c. Fixação de Taxa de Ocupação, relativa a cédula de crédito
bancário nº 005132235, emitida por Venice Veículos e Peças Ltda, onde a reqda. compareceu
na qualidade de terceiro garantidor, firmando o Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de
Imóveis em Garantia, tendo como objeto o imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora
da Conceição, localizado no Bairro do Goiabal, matrícula 20.709 do CRI de Pindamonhangaba/
SP, eis que a supda. deixou de pagar as prestações desde 25.04.2011, apesar de notificada.
Ajuizada a presente, foi deferida a liminar, reintegrando à autora na posse do referido bem.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 30 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s)
autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo
este Fórum localizado na Alcides Ramos Nogueira, 780, Mombaça - CEP 12421- 010, Fone:
(12) 3643-1602, Pindamonhangaba-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 343/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 343/14, que cuida de “Aquisição de autoclave, escada
extensiva, maca divã, braçadeira para injeção, carrinho de anestesia e carro maca avançado”, a
Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra em favor das empresas (itens/lotes): Luiz C. de Melo Souza Lorena ME (01); Noemia Silva
dos Santos de Assis ME (03, 04 e 06). Itens fracassados: 02 e 05.
Pindamonhangaba, 02 de fevereiro de 2015.

A Secretaria de Saúde
da Prefeitura de Pindamonhangaba registrou
81 notificações de casos
de dengue em fevereiro. Foram três autóctones, um importado, três
descartados e 74 estão
aguardando os resultados. Os dados foram
atualizados na manhã de
quinta-feira (19).
Entre os dias 5 de janeiro e 19 de fevereiro
a cidade teve 236 notificações, sendo que 111
foram descartadas, três
casos importados confirmados e 15 autóctones,
os demais estão aguardando a confirmação dos

resultados.
A equipe de Controle
de Vetores tem percorrido toda a cidade e na
região de Moreira César,
nos bairros Vila São Benedito, Vila São José,
Pasin e Mantiqueira houve arrastões, bloqueios
e nebulizações devido a
muitos registros nestes
locais.
O mosquito transmissor da dengue também é
o mesmo que pode ‘levar’
a chikungunya. É preciso
que todos os moradores
estejam atentos para evitar que quaisquer objetos
possam se tornar criadouros do Aedes aegypti.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
AGENTE DO CONTROLE VETOR
Dia 27/02/2015 às 10:00 horas
42º FABIANO ANDRÉ SILVA
RUA PADRE WALTER DONATI, 227 – RESIDENCIAL NOVA ESPERANÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-260
43º VALÉRIA MARIA VAZ MOTTA
RUA BENEDITO SOUZA PINTO, 84 – FUNDOS – BENFICA
SÃO LUÍS DO PARAITINGA – SP
CEP 12140-000

PREGÃO Nº. 358/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 358/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço da instalação e manutenção corretiva, assistência técnica com substituição
de peças durante o período de garantia de sistema eletrônico de gerenciamento de senha para
TV, para pronto atendimento infantil, unidade de Saúde Terra dos Ipês II, Farmácia, Laboratório
Municipal e Cem (Centro de Especialidades Médicas)”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote):
Visual Sistemas Eletrônicos Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 09 de fevereiro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 369/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 369/14, que cuida de “Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços, com profissional devidamente cadastrado e regular no
CRMV, com fornecimento de material e mão-de-obra na especialidade veterinária, para realização
de cirurgia de castração de felinos e caninos pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO no procedimento licitatório supra em favor da empresa
(itens/preços R$): Clínica Veterinária S.O.S. Peludos Ltda. ME (01 – 79,35; 02 – 70,83; 03 – 70,33).
Item fracassado: 04.
Pindamonhangaba, 09 de fevereiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.156 , DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015.
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, dois lotes localizados no loteamento
Cidade Nova, necessários para implantação de Rotatória, para melhoria do Sistema Viário.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e nos
termos do art. 5º, letra “i”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A :Art.1º. Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial,
dois lotes localizados no Loteamento Cidade Nova, os quais possuem as seguintes medidas e
confrontações:
Área 1
Proprietário – Salim Gabriel Macari
Local – Avenida Independência esquina com a Rua Princesa Isabel
Lote nº 01 – Quadra F – loteamento Cidade Nova
Pindamonhangaba – SP
Cadastro : SE.23.11.02.006.00
Descrição do Lote : medindo 42,00 m ( quarenta e dois metros ) de frente para a Avenida
Independencia, antiga Avenida do Contorno; do lado direito considerando-se quem da Avenida
Independência olha o lote mede 48,00 m ( quarenta e oito metros ) confrontando com a Rua Princesa
Isabel, antiga Rua Manoel Caetano Teixeira, do lado esquerdo mede 36,00 m ( trinta e seis metros
) confrontando com o lote 07 e nos fundos mede 40,00 m ( quarenta metros ) confrontando com o
lote 02, encerrando a área de 1.640,00 m2 ( hum mil, seiscentos e quarenta metros quadrados ).

Edital do japonês
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PREFEITURA
MUNICIPAL
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.389, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2015.
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, com
fundamento na Lei Federal nº 9.394/96 e Deliberação CEE nº 01/99, e de acordo com a análise
da Secretaria de Educação e Cultura do pedido de autorização e funcionamento, Memorando nº
063/15,
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento da Unidade Educacional “ESCOLA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL PEIXINHO ENCANTADO”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.062.704/0001-17, situada
na Rua Doutor Laerte Machado Guimarães, nº 338, São Benedito, Pindamonhangaba-SP, sendo a
Representante Legal a Sra. Bruna de Araújo Souza.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de fevereiro 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 06 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm

Área 2
Proprietários – Adriano Bassanelli Pereira e s/m Maria Janaina Leal Bassanelli Pereira
Local – Avenida Independência
Lote nº 07 – Quadra F – Loteamento Cidade Nova
Pindamonhangaba – SP
Cadastro : SE.23.11.02.007.00
Descrição do Lote: medindo 20,00 m ( vinte metros ) de frente para a Avenida Independencia, antiga
Avenida do Contorno; do lado direito considerando-se quem da Avenida Independência olha o lote
mede 37,50 m ( trinta e sete metros e cinqüenta centímetros ) confrontando com os lots nºs 01 e
02, do lado esquerdo mede 32,50 m ( trinta e dois metros e cinquenta centímetros ) confrontando
com o lote 06 e nos fundos mede 20,00 m ( vinte metros ) confrontando com o lote 05, encerrando
a área de 705,00 m2 ( setecentos e cinco metros quadrados ).
Art.2º. As áreas descritas no art. 1º serão necessárias para fins de construção de rotatória, visando
a melhoria do Sistema viário.
Art. 3º. A despesa com a execução do presente Decreto correrá por conta de dotação orçamentária
própria já consignada no orçamento vigente na rubrica 01.06.10.04.121.0006.1019.4.4.90.51.01
ficha 106.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm/ PMP 1304/09

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO
DE JOÃO PAULO RIBEIRO SOUZA, REQUERIDO POR HELLEN CRISTINE RIBEIRO SOUZA PROCESSO Nº0007615-21.2010.8.26.0445.
O(A) Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível do Foro de
Pindamonhangaba, Comarca de de Pindamonhangaba do Estado de São Paulo, na forma da lei,
etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 23/04/2014 16:25:33, foi decretada a INTERDIÇÃO de JOÃO PAULO RIBEIRO
SOUZA, CPF 417.488.538-99, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Hellen
Cristine Ribeiro Souza. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias,
e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Pindamonhangaba em 01 de
dezembro de 2014.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os trabalhadores rurais, associados ou não, representados, estatutariamente,
por este Sindica¬to, a reunirem-se, em Assembleia Geral Extraordinária, na forma do artigo 612
da CLT e nas disposições atinentes, na sede do sindicato no próximo dia 08 de março de 2015, às
09:00 h (nove horas), em primeira convocação ou por falta de “QUORUM”, às 09:30 h (nove horas
e trinta minutos), em segunda convocação, em sua sede social, sito à rua Barão de Itapeva, nº
85, nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA: 1) Leitura, discussão e deliberação da Ata da Assembleia anterior; 2) Deliberar
sobre a alteração da data-base de 1º de maio para 1º de janeiro; 3) Deliberar sobre as reivindicações
econômicas e sociais para celebração de Acordos Coletivos e/ou Convenção Coletiva de Trabalho
ou eventual instauração de DISSIDIO COLETIVO para o setor Cultura Diversificada com vigência
de 08 (oito meses), sendo de 01/05/2015 até 31/12/2015;4) Autorizar a diretoria do Sindicato a
negociar com a classe patronal, outorgando-lhe poderes especiais, para firmar ACORDOS e/
ou CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO e/ou autorizar as negociações via Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo – FETAESP, a qual esta entidade está filiada,
outorgando-lhe poderes especiais, para instaurar eventual DISSIDIO COLETIVO DE TRABALHO
a instaurar eventual DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO para o respectivo setor para vigorar
aos integrantes da base territorial desta entidade, OS Municípios de Pindamonhangaba, Santo
Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Roseira, Taubaté, Tremembé, São Luiz do Paraitinga,
Redenção da Serra e Natividade da Serra; 5) Deliberar sobre o desconto de todos os empregados
da categoria rural sócios ou não da Entidade, para fins de contribuição assistencial, no valor de
uma diária do salário já reajustado de cada empregado. Parágrafo Único: Fica assegurado o direito
de manifestar-se oposicionalmente ao mesmo, na sede do respectivo sindicato profissional. As
deliberações serão tomadas estatutariamente.
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2015.
JOSÉ FERREIRA – Presidente
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LEI Nº 5.746, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dispõe sobre a retrocessão do imóvel doado à sociedade
empresarial CARLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Art. 1° Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a receber em retrocessão a área doada à
sociedade empresarial CARLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., por meio da Lei n° 4.861, de 23
de setembro de 2008, alterada pela Lei n° 4.878, de 11 de novembro de 2008.
Parágrafo único. A presente retrocessão dar-se-á por descumprimento da sociedade empresarial
beneficiada das obrigações assumidas na doação.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Benedito Rubens Fernandes de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 04 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm/ Projeto de Lei Ordinária nº 1/2015

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
==============================================================
Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de Previdência
Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 2ª reunião do respectivo Conselho de
Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do Departamento de Finanças, sito à Av.
Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início impreterivelmente às 16 horas
do dia 25 de fevereiro do ano de 2015.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC
n°. 01/2004, art. 10);
b) Aprovação da avaliação atuarial do Fundo de Previdência (LC n° 01/2004, art. 11);
c) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
d) Outros assuntos diversos.
Pindamonhangaba, 19 de Fevereiro de 2015.
Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 007/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/ou parte dele,
uma ESCORT FORD VERDE , abandonado na Rua Angelina Boueri prox 95, bairro Campos Maia
, sob a Placa KPC - 4805, Cidade de SÃO GONÇALO RJ , para que efetue a retirada do referido
veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, apreensão e taxas de estadia do mesmo, a
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei
1.411 de 10/10/1974.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 008/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/ou parte dele,
uma ESCORT FORD AZUL , abandonado na Rua João Guilherme Alves, bairro Campos Maia ,
sob a Placa BOS - 8185, Cidade de Pindamonhangaba , para que efetue a retirada do referido
veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, apreensão e taxas de estadia do mesmo, a
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei
1.411 de 10/10/1974.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 009/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/ou parte dele,
uma Tempra Vinho Fiat , abandonado na Rua João Guilherme Alves, bairro Campos Maia , sob a
Placa CJO - 0887, Cidade de Pindamonhangaba , para que efetue a retirada do referido veículo/
parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, apreensão e taxas de estadia do mesmo, a contar
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de
10/10/1974.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE SEOB-001/2015
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE,
responsável pelo imóvel localizado na Rua Geraldo Luiz Santos, Loteamento Laerte Assumpção,
nº 166, para que tome ciência da Notificação Preliminar nº 52474/2014, lavrado em função de
obra sem projeto aprovado junto a Prefeitura, infringindo assim o Código de Edificações de
Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 02 (dois) dias úteis a contar da data desta
publicação em atendimento e conformidade com o disposto em Lei.
LUIS PAULO MENDES NUNES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 019/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). RUBIA SAN MARTINS BOA
VENTURA, responsável pelo imóvel situado a Rua Henrique Homem de Mello s/nº. Bairro Lessa,
inscrito no município sob a sigla SO210104016000, para que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação, e atualize seu endereço junto ao setor de
imobiliários. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 020/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. SERGIO SATURNINO GOMES,
responsável pelo imóvel situado a Rua Olimpio de Godoy Romeiro, inscrito no município sob a
sigla SE.11.10.14.007.000, Quadra H, Lote 96, para que efetue a limpeza do referido imóvel no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 021/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Helio Romero Camargo, inscrito no município sob a sigla
SE.21.14.04.008.000, Quadra N, Lote 16, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012
artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA- A.S.C.P.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação
Controle 022/15

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

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. CICERO G RESENDE E OUTROS,
responsável pelo imóvel situado a Rua Alvaro Pinto Madureira ,Bairro Vila Rica inscrito no município
sob a sigla SO121602001000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º
item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
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Daniel Ramos é reempossado
presidente do Sindicato

Pastor Ésio assume
titular da PIB
Pindamonhangaba

Ana Camila Campos

Divulgação

Pr. Ésio Moreira da Silva

Daniel Ramos foi reeleito presidente do Sindicato dos Servidores Públicos
ANA CAMILA CAMPOS
***
Na quinta-feira (12), a
chapa que venceu as eleições para assumir a diretoria do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais, que abrange as
cidades de Pindamonhangaba, Campos do Jordão,
Lagoinha, São Luiz do
Paraitinga, Cunha e Redenção da Serra tomou
posse em uma cerimônia
realizada na sede da instituição e contou com a presença de vários membros,
além de personalidades
do município e representantes da Prefeitura.
Daniel Ramos foi reeleito presidente por mais
quatro anos e destacou que

o trabalho não pode parar.
Ele agradeceu a todos os
diretores que estão com
ele e enfatizou que não faz
nada sozinho, mas que é
preciso coragem para desempenhar o trabalho.
“O Sindicato é o trabalhador e a casa do trabalhador é aqui. Peço aos presentes para defender a classe,
mas também corrigir e cobrar. Ninguém vai se esconder atrás do Sindicato, mas
vamos batalhar para tirar o
escudo que atrapalha o trabalhador”, aﬁrmou.
Ramos ainda comentou
que defende o bom servidor e que tem algumas
pessoas que o consideram
radical, mas disse gostar
das coisas certas e acres-

centou que um líder sindical deve ser ﬁel.
O presidente do Sindicato dos Enfermeiros,
Carlos Henrique da Silva,
desejou boa sorte e um excelente mandato, dizendo
que cabe a cada um construir o Sindicato em seu
local de trabalho.
“Problemas e diﬁculdades todas as categorias
têm. É preciso ouvir, dialogar, mediar, não basta
só ter vontade. O Sindicato é o trabalhador da base
informado e organizado,
ao lado da administração”,
apontou.
O secretário de Administração da Prefeitura
comentou sobre a diﬁculdade de ser um represen-

tante sindical e enalteceu
a importância desse papel,
que funciona como elo intermediário entre servidores e administração pública, que tem o objetivo de
negociar da melhor forma
possível.
Para encerrar a cerimônia, o pastor da Primeira
Igreja Batista de Moreira César, Wellington da
Cunha Waldelm, parabenizou o representante
dos sindicalistas diante
de Deus. Ele destacou que
a maior necessidade hoje
é a busca da presença de
Deus a ﬁm de fazer a vida
valer à pena, mesmo em
meio às crises da atualidade e, ao ﬁnal, fez uma
prece.

Polícia
Jovem é detido com
arma e celulares
Um jovem de 18 anos
foi preso por porte ilegal
de arma na manhã da última segunda-feira (15) no
bairro Liberdade em Pinda. Outro indivíduo que
estava com ele foi liberado
pela polícia.
De acordo com a Polícia Militar, os dois foram abordados em uma

motocicleta após apresentarem comportamento suspeito. A polícia fez
o acompanhamento e
conseguiu fazer a abordagem. Com eles, foram
encontradas uma pistola,
um silenciador e dez celulares. A ocorrência foi
apresentada no Distrito
Policial.

PM prende cinco em
ﬂagrante durante carnaval
A Polícia Militar de Pindamonhangaba divulgou na
última quarta-feira (18), um
balanço referente à “Operação
Carnaval 2015” no município.
Mais de 300 policiais
militares estiveram atuando durante os cinco dias de
festividades, número que
inclui o apoio da Atividade
Delegada, que contribuiu
para o sucesso da iniciativa.
Durante o período, foram apreendidas duas armas de fogo (um revólver
e uma pistola calibre 380),
diversas munições e dois simulacros de arma de fogo;
cinco foram presos em ﬂagrante: um por roubo, um
de furto e três por tráﬁco
de entorpecente, além de
dois adolescentes apreendidos; nas ocorrências de
tráﬁco de entorpecente, foram apreendidos 144 pinos
de cocaína e, aproximadamente, 300 gramas de maconha.
2014
No ano passado, du-

rante o mesmo período, a
PM efetuou quatro prisões,
apreendeu quatro adolescentes e recuperou três veículos roubados.
Avaliação
Para o Comandante da
PM, Capitão Cavalheiro, foi
mais um carnaval em que o
órgão atuou com maestria,
proporcionando segurança e tranquilidade à população, na qual os policiais
trabalharam com empenho
e dedicação em prol da comunidade.
“Além das intervenções
policiais com prisões em
ﬂagrante e apreensões de
armas e drogas, a presença
e a visibilidade proporcionada foram fatores fundamentais para o sucesso da
operação, quando foram
também realizadas mais de
100 orientações ao público
que prestigiou o carnaval,
não só da nossa cidade,
mas de outras regiões”,
concluiu.

Homem é preso por
estupro no centro
Na madrugada da última sexta-feira (13), um homem foi preso no centro de
Pinda, acusado de estupro.
Por volta de meia noite, uma equipe da Polícia
Militar estava em patrulhamento e se deparou
com um tumulto. Quando
a equipe se aproximou,
grande parte dos populares deixaram o local,
porém permaneceu um
indivíduo que foi apontado por uma mulher como
sendo autor do estupro de
sua ﬁlha de três anos.

A mulher informou que
o criminoso abusou de sua
ﬁlha no interior do banheiro de um estabelecimento comercial. A criança foi conduzida ao Pronto
Socorro Municipal, onde
foi atendida pela pediatra
e psicóloga, que informou
que a criança apresentava
fortes indícios de ter sido
molestada.
Diante dos fatos o indivíduo foi conduzido ao
Distrito Policial, onde
permaneceu à disposição
da justiça.

De bicicleta, homem
comete assassinato
Um homem morreu
com um tiro na cabeça
na madrugada do último
sábado (14) no Distrito de Moreira César, em
Pinda.
Segundo informações
da polícia, cinco pessoas
tomavam cerveja na calçada em uma rua do Ipê 2

quando um indivíduo encapuzado em uma bicicleta chegou ao local atirando. Além da vítima fatal,
outro homem foi atingido
por um tiro no tórax, mas
não corre risco de morte.
As outras três pessoas
fugiram. A PM ainda não
tem suspeitos do crime.

Rapaz é preso por furto
Na tarde da última quinta-feira (12), um homem foi
preso após furtar um estabelecimento comercial na
área central da cidade.
Por volta das 14 horas
uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento e
recebeu informações sobre

um furto nas proximidades.
De posse das características, os policiais iniciaram
busca, localizando e prendendo o indivíduo. Diante
dos fatos, ele foi conduzido
ao Distrito Policial, onde
permanece à disposição da
justiça.

No próximo sábado
(21), o pastor Ésio Moreira
da Silva vai assumir como
pastor titular da PIB - Primeira Igreja Evangélica
Batista em Pindamonhangaba.
O culto solene acontece a partir das 19h30, no
templo da referida igreja, localizado na Travessa
Marquês do Herval, Nº

96, no centro de Pinda, e
terá como orador oﬁcial o
pastor Marcos Davi Ferreira de Andrade, titular
da Ibaji - Igreja Batista no
Jardim das Indústrias em
São José dos Campos. O
Ministério de Louvor da
Ibaji também participará
do evento, entoando cânticos de louvor ao Senhor
Jesus Cristo.

Divulgação

Faleceu na segundafeira (16), aos 86 anos, a
senhora Maria José Ferreira Gomes (ao centro),
mãe do ex- governador do
Ceará, Ciro Gomes. Ela foi

sepultada em Sobral, no
Ceará. Maria era uma das
ﬁlhas de Ismênia Monteiro de Oliveira, nome da
escola do residencial Andrade.

Festival de Sushi

O restaurante Alecrim realiza, de quinta a sábado, seu I Festival de Sushi, a partir das 20 horas. Há
opções de rodízio e a la carte em ambiente temático
com música ao vivo. Para reservas e mais informações, entrar em contato pelo telefone 99777-7015 ou
99778 - 3362
Divulgação

Jovem é morto a
golpes de faca
Na noite da última
quarta-feira (18), um
jovem de 20 anos foi
morto a golpes de faca
no Bairro das Campinas.
Segundo informações da polícia, houve
informações de que havia um rapaz caído em
frente a uma residência
na avenida Independência, com ferimentos
causados por faca.
No local a PM se deparou com a vítima de
20 anos com aproximadamente dez perfu-

rações pelo corpo.
O Resgate foi acionado e encaminhou a
vítima ao Pronto Socorro, mas ela não resistiu aos ferimentos e
morreu.
Uma
testemunha
que estava no local e é
companheira da vítima
informou que o autor
seria o seu irmão, que
fugiu logo após o crime, por um matagal.
Não há informações
sobre o que teria motivado o crime e o caso
será investigado.
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esportes
Tribuna do Norte
Divulgação

Pindamonhangaba
recebe Caravana
Esportiva do Sesc
O Sesc - Serviço Social do
Comércio - vai organizar uma
Caravana Esportiva em diversas cidades do Vale do Paraíba
e Pindamonhangaba vai receber o projeto no dia 27, próxima sexta-feira. As ações serão
realizadas no Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira, “João
do Pulo”.
No período da manhã, às
9h30, o ex-jogador Edmilson,
que atuou no São Paulo, Pal-

meiras, Barcelona e Seleção
Brasileira, fará um bate papo
com o público sobre a carreira
e uma clínica esporte. À tarde,
15h30, o público poderá praticar a modalidade badminton
com instrutores de atividades
físicas do Sesc.
A Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer da Prefeitura
de Pindamonhangaba realiza
diversas parcerias para que os
moradores possam aproveitar

as atividades oferecidas de forma gratuita.
Esta ação com o Sesc será um
momento em que os pindenses
poderão conhecer uma pessoa que
contribuiu com o futebol no país,
com o seu talento, e atualmente é presidente do Conselho de
Curadores da Fundação Edmilson
“Semeando Sonhos”, e também
praticar o badminton, um esporte
olímpico que pode ser jogado em
duplas ou individualmente.

Prado defende o Brasil
no mundial de muay thai
O lutador Guilherme
Richard Souza Prado, 29
anos, conquistou a vaga
para representar o Brasil
no mundial de muay thai,
que acontecerá na tailândia em março. Para conseguir esta oportunidade
ele participou da seletiva
em Piracicaba, no ano
passado.
Há sete anos ele pratica a modalidade e viaja
ao país asiático juntamente com o outro atleta
pindense, “tourão”. Prado
representará o país na categoria até 81 kg, e acrescenta que o lado bom da
data da competição é que
coincide com as férias do
trabalho.
Ele conta que descobriu o esporte por meio
dos amigos e no início
nem pensava em competir, porém, depois que

Divulgação

Guilherme Prado
mudou de equipe, passou a focar nisto e tem
colhido bons resultados.
Sagrou-se campeão paulista em 2008 e 2009, e
em 2011 foi campeão do
ConflictFight.

“Eu e minha equipe
estamos fazendo treinos muito focados para
o mundial. Vou realizar o
sonho de lutar no país da
arte que eu pratico e pretendo realizar este sonho
da melhor maneira. Estou
me dedicando durante
três horas por dia e só
descanso no domingo, o
corpo precisa deste momento de relaxamento”,
revela o lutador.
Prado mora em Pinda
desde os quatro anos de
idade e diz que a lei municipal de incentivo ao
atleta é excelente, porque
ajuda bastante as pessoas
que se dedicam ao esporte. Ele também comenta
que quem deseja praticar
esta modalidade deve
aproveitar o momento e
procurar um professor
capacitado.
Divulgação

O pentacampeão Edmilson estará no ‘João do Pulo’

Semifinal da Copa Guga
de Futsal começa hoje
O ginásio do Centro Esportivo José Ely Miranda irá reunir
muitas torcidas na noite desta
sexta-feira (20). Terá início a
primeira partida da semifinal da
Copa Guga de Futsal da categoria Sub 14. O jogo será entre o
SC Comercial e Mantiqueira, às
19 horas. Logo depois entram
em quadra o ADC Novelis e
União Ipê, pela categoria Adulto, às 19h45. O último jogo desta
noite será entre União Esperança e Vila Albina, às 20h30.
De acordo com a tabela da
competição, na noite de segundafeira (23) haverá a segunda partida da semifinal do Sub 14. Rosário
enfrenta Crianças Primeiros Passos, às 18h15. Às 19 horas acontece
a primeira partida da semifinal da
categoria sênior 35, quando Aparecida encara o Serrote.
Também na segunda-feira
(23) terá início as quartas de
final da categoria adulto, Ipê II
enfrenta o Vale das Acácias, às
20 horas e o União R8 fará o segundo jogo da noite, às 21 horas.
Até o fechamento desta edição
não estava definido o adversário
do União R8.

Confira os jogos da rodada
pelo campeonato de futsal
‘COPA GuGA 2015’:
Sexta-feira (20) – Zito
Novelis X União Ipê
Horário: 19h45
Categoria: Adulto
União Esperança X Vila Albina
Horário: 19h45
Categoria: Adulto
Semifinal – Sub 14
Comercial X Mantiqueira
Horário: 19h
Segunda-feira (23) – Zito
Semifinal – Sub 14
Rosário X Crianças P. Passos B
Horário: 18h15
Semifinal – Sênior 35
Aparecida X Serrote
Horário: 19h
Quartas de final – Adulto
Ipê II X Vale das Acácias
Horário: 20h

COnFiRA A RODADA DO FinAL DE SEmAnA
PELOS CAmPEOnAtOS DA CiDADE:
Copa Laerte Alves da Silva – Sênior 50 (Sábado)
08h30 – Fim de Carreira X Terra dos Ipês – Local: Ramos
10h – Amigos de Gerval X Santa Cruz – Local: Ramos
Copa Regional, Semifinal – Sub 17 (Domingo)
08h30 – Fluminense X Independência – Local: Ramirão
08h30 – Tamandaré X Cidade Jardim – Local: Jardim Resende
Copa Regional, Quartas de Final – Amador (Domingo)
10h
10h
10h
10h

–
–
–
–

Vila São José X Independência – Local: Vila São José
Araretama X Real Esperança – Local: Ramirão
Unidos do Castolira X Mantipê– Local: Bosque (Estrela)
Capituba X Cantareira – Local: Afizp

Copa Giba – Sênior 50 (Domingo)

O atleta pindense realizou o exame de graduação para atuar como professor

08h30 – São Cristóvão X Maricá – Local:Quirinão
10h – Esplanada Taubaté X Santos – Local:Quirinão
08h30 – Flamenguinho X Independente – Local: VeriAssoni
10h – Flamengo X Campo Alegre – Local: VeriAssoni
08h30 – Borracharia Chafariz X Afizp – Local: Afizp

