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Nova unidade de fisioterapia amplia
atendimentos e beneficia moradores
Divulgação

A população de Pindamonhangaba ganhou uma nova
unidade de ﬁsioterapia na
quinta-feira (9). Instalada na
rua Antonio Augusto Rodrigues, ao lado do CE ‘João do
Pulo’, o prédio, que homenageia “Celina Leite de Abreu
Cotait”, substitui a antiga
unidade que não estava comportando a quantidade de
pacientes. O edifício possui
600m² de área construída,
com diversas salas, equipamentos de eletroterapia, cinesioterapia, box de atendimento para pacientes obesos
e cadeirantes, entre outras
facilidades ao público e aos
funcionários.
Durante a inauguração, o
prefeito destacou os investimentos realizados na área
da saúde e disse que o setor
é uma das prioridades da administração.
PÁGINA 3

‘PADARIA
ARTESANAL’ VAI
GERAR RENDA NAS
CAMPINAS
PÁGINA 7

‘ESCOLA DE MODA’
VAI QUALIFICAR
POPULAÇÃO DE
MOREIRA CÉSAR

Homenageada, familiares e autoridades descerram ﬁta inaugural da nova unidade de ﬁsioterapia

‘Nosso Bairro’ conclui atividades
no Vila Rica e Jardim Regina
Os moradores do Jardim Regina e Vila Rica
foram beneﬁciados com um mês de atividades do
programa Nosso Bairro, que ﬁnalizou os trabalhos nos dois locais neste ﬁnal de semana.
Durante as cerimônias de encerramento, foram realizados vários serviços à população, como

João Paulo Ouverney

equipes da Brinquedoteca, da Secretaria de Saúde
e Escola Futura, Telecentro e Pinda Consciente,
Minicidade do Trânsito, além de oﬁcinas de artesanato, apresentações de dança e entrega de certiﬁcados, corte de cabelo e unhas decoradas e quick
massagem.
Divulgação

José Cabral é o
novo presidente
da Ferroviária

PÁGINA 7

Acip recebe
oficinas
do Sebrae

A chapa 1, formada por José
Cabral como presidente e Gil
Nogueira, vice, venceu a eleição
da Associação Atlética Ferroviária no domingo (12). Além da
nova presidência também foram
eleitos novos conselheiros para
o clube, que comemorou 85
anos. A posse da nova diretoria
acontece dia 25 de abril.

Durante a Caravana do MEI Microempreendedor Individual
- que acontece entre os dias 15 e
17, em Pindamonhangaba, o Sebrae realizará duas oﬁcinas gratuitas no auditório da Acip - Associação Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba. Dia 16 de
abril, o tema será “SEI vender”;
dia 17, “SEI controlar o meu dinheiro”.

PÁGINA 5

Gil Nogueira e José Cabral

PÁGINA 11
TERÇA-FEIRA
17º
PÁGINA 6

PARCIALMENTE NUBLADO,
SOL ENTRE NUVENS

31º
UV 8
Fonte: CPTEC/INPE
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ditorial
Pessoal e intransferível

93% dos que emprestam o nome
a terceiros recebem cobranças

N

ão é de hoje os pais, ou os mais velhos dizem:
o seu nome é seu bem mais precioso. ‘Faça
tudo, mas ande com a cabeça erguida’. Pois
bem. Um estudo realizado pelo SPC Brasil – Serviço de
Proteção ao Crédito – e pelo portal Meu Bolso Feliz traçou o perfil de consumidores que ficaram inadimplentes
por terem emprestado seu nome para outras pessoas
comprarem produtos e serviços ou tomar empréstimos.
Segundo a pesquisa, 15 milhões de consumidores ficaram ou ainda estão com o nome sujo por essa razão,
principalmente por emprestar o cartão de crédito (74%)
e o cartão de loja (64%). O processo de quitação da dívida feita por terceiros é longo: 53% dos atuais inadimplentes estão nessa situação há mais de três anos.
De acordo com os dados, menos da metade dos entrevistados (39%) sabia o valor da compra ou empréstimo
feito por outros em seu nome, e o seu valor médio chega a quase quatro mil reais, sendo que quase 5 parcelas
deixaram de ser pagas. No momento que descobriram
estar com o nome sujo, quatro em cada dez consumidores (38%) disseram não ter tomado nenhuma atitude
- número que aumenta para 56% entre quem ainda está
inadimplente.
“O consumidor que ficou inadimplente acha que a
dívida não é dele, e muitas vezes adia ou renega o pagamento”, disse o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro. “Mas, ainda que ele não tenha de fato contraído a
dívida, tem responsabilidade em ter emprestado o nome
e a única maneira de sair dessa situação pode ser ele
mesmo pagando o valor”, explica.
Ainda que a dívida seja de outra pessoa, mais da metade (52%) dos entrevistados se responsabilizam pelo
problema que os deixaram com nome sujo e afirmam
terem pagado ou que irão pagar ao menos parte dela. A
tendência é ainda maior quando se observa apenas a situação dos ex-inadimplentes: 89% garantem ter pagado
a dívida.
Segundo a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, esse número é alto pelos impactos que
o endividamento e nome sujo causam no dia a dia do
consumidor que emprestou o nome. “A pessoa que fica
inadimplente quer sair logo dessa situação. Por isso,
toma algumas atitudes a fim de pagar a dívida que não
foi contraída por ela”, explica. “A principal delas é ter
que cortar os gastos (67%) para conseguir economizar e
pagar as dívidas. Muitos consumidores também deixam
de pagar suas próprias contas (37%) e utilizam parte de
suas reservas financeiras (27%) a fim de limpar o nome”,
diz Kawauti.
A pesquisa identificou que, em média, quem emprestou o nome pagou R$ 2.168 em dívidas de terceiros.
Mais que isso, após ficarem com o nome sujo, nove
em cada dez consumidores (93%) receberam alguma
cobrança por causa das dívidas de terceiros que os deixaram inadimplentes. Mesmo assim, 76% dos entrevistados não quitaram a dívida após a cobrança e foram
procurados ou procuraram o credor para fazer uma negociação para o pagamento.
Como consequência de ficar com o nome sujo, 72%
dos entrevistados dizem não ter conseguido fazer um
novo cartão de crédito, cartão de loja ou abrir crediário; 64% garantem que depois de virar inadimplente, só
podem comprar a vista. Para outros 49%, o problema é
não conseguir abrir conta em banco, fazer empréstimos,
e usar cheque especial.
“Emprestar o nome para amigos ou conhecidos é uma
atitude solidária, mas pode estragar planos importantes
de médio e longo prazo, como comprar uma casa, um
carro, investir na educação e saúde, etc. Ao tentar ajudar
uma pessoa próxima, é preciso pensar bastante antes”,
analisa Kawauti. “Os resultados indicam que, frequentemente, quem emprestou o nome acaba se responsabilizando por uma dívida que não fez, com graves desdobramentos como restrição ou impedimento ao consumo
e inadimplência. O consumidor, portanto, deve refletir
e entender se está mesmo preparado para assumir esse
compromisso, antevendo as consequências, caso o responsável pela dívida não consiga cumprir sua parte”,
completou.
É, todo ditado tem um fundo de verdade.
Mesmo com a ciência e amplos estudos, tem hora que
vale a pena sim ouvir os conselhos dos mais velhos. Se
não por respeito, ou experiência de vida, ao menos por
estatísticas. Eles têm razão: nome não se empresta. Ele
é seu e é pessoal e intransferível (no melhor sentido da
palavra).
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Ajop realiza primeira assembleia
A Ajop - Associação dos
Jornalistas de Pindamonhangaba promove, nesta
terça-feira (14), sua primeira assembleia após a
regularização do estatuto
oficial do órgão.
O encontro dos profissionais da categoria acontece a partir das 19h30, no
auditório da OAB de Pindamonhangaba, localizada na rua Gregório Costa,
249, centro.
“Somos uma das únicas cidades que possui
uma associação que congrega somente jornalistas. Esperamos todos os
profissionais da área para
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prestigiar este momento
e discutir diversos assuntos”, explica o presidente
da Ajop, Aércio Muassab.
Ajop
A Associação dos Jornalistas de Pindamonhangaba foi constituída em 31
de outubro de 2012 e é uma
entidade civil, sem fins lucrativos, com duração por
tempo indeterminado. Tem
por objetivo defender os
interesses dos associados,
procurar ampliar o mercado de trabalho, de forma
que o associado tenha preferência, além de promover
a integração entre os profissionais da área.

Doação de bolos para Casa Transitória
Divulgação

A Casa Transitória Fabiano
de Cristo participa, em maio, de
mais uma edição da Feira de Artesanato “Arte da Gente”, sediada na Associação Atlética Ferroviária. Tradicionalmente, a
instituição fica com a barraca de
bolos e, para isso, está solicitando doação de um ou mais bolos
para quem possa ajudar. Os mais
requisitados são os bolos sim-

ples, que são consumidos junto
com café. Toda a renda arrecadada com a venda será revertida em
benefício das gestantes carentes e
suas famílias assistidas pela entidade. A entrega dos bolos deverá
ser feita no dia 2 de maio, entre
9h30 e 16h30, na Casa Transitória. Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone 99197-7015
- falar com Suzi.

R EGISTRO CULTURAL
Altair Fernandes

Abril, o mês do Mazzaropi

Divulgação

Neste mês dedicado ao consagrado comediante, ator e cineasta Amácio Mazzaropi (9/4/1912 – 13/6/1981), a coluna Registro
Cultural estende as homenagens a três pindamonhangabenses que participaram de sua rica
contribuição para o Cinema Brasileiro: Augusto
César Ribeiro (10/9/1928 – 13/10/2003); Ana
Maria Guimarães Iadeluca e Osvaldo Leonel
“Mazinha”.

Augustinho, o ator

Divulgação

Sua origem e criação no campo aliadas ao talento para a interpretação poética resultaram no surgimento de Chico Frô’, personagem sertanejo criado
por ele a partir de 1950. Como Chico Frô tornou-se
declamador premiadíssimo, pelo menos por quatro
vezes se apresentou na TV Cultura, programa Viola
minha Viola, comandado pela inesquecível Inezita
Barroso. Esse seu talento na interpretação o levaram a ser ator em 16 dos 32 filmes de Mazzaropi.
Suas atuações eram marcantes e elogiadas por atores famosos. Em 2002, a convite do Instituto Mazzaropi, de Taubaté, participou do documentário ‘O
cineasta das plateias’, curta metragem que registra-

va a trajetória do cineasta, com cenas de filmes, depoimentos de estudiosos, intelectuais, historiadores,
artistas populares e atores que participaram de seus
filmes. O professor Augusto César Ribeiro ocupou a
cadeira nº 16 de membros titulares da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras. Talento na
arte da comunicação, também foi locutor da rádio
Difusora e dos mais eloquentes oradores da cidade.
Segundo um de seus filhos, Daniel Vilela Ribeiro:
“Foi um orador brilhante, versátil, criativo, suas palavras e improvisadas fluíam encantadoramente nas
diversas situações, exaltação, crítica, ensinamento
ou consolo”.

Ana Maria, a atriz
O filme “O Lamparina” (PAM filmes, 1964),
o 16º filme de Mazzaropi, traz no elenco a atriz
Ana Maria Guimarães Iadeluca. Então com 17
anos, ela interpretou a filha do pacato homem
do campo Bernardino Jabá (Mazzaropi), que ao
ser confundido com um cangaceiro e sua família
como sendo seu bando, se torna o temível ‘Zé
Candiero’. Ana lembra de Mazzaropi também
como um administrador nato e pessoa muito
respeitosa. Conta que na fazenda, em Taubaté,
primeiro estúdio do cineasta, o convívio era agradável, o ambiente ordeiro e o trabalho intenso.
Lembra que o roteiro das cenas era entregue no
dia anterior às gravações, mas que Mazzaropi,
muito criativo, gostava de improvisar e mudava
muita coisa na hora. Como atriz, ela participou
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em mais de 50 comerciais e chegou a dirigir o
humorista Chico Anísio em um deles. Ana Maria
Guimarães Iadeluca, viúva do cineasta italiano
Mário Iadeluca, formou-se em administração de
empresas com especialidade em planejamento;
passou pela Escola Panamericana de Arte e pela
Universidade de Taubaté (três anos de Direito);
concluiu cursos de PNL – Programação Neurolinguística; é esteticista formada; terapeuta holística; possui formação em vários tipos de massagem, atividade que tem como hobbie. É poetisa,
escritora e pintora, membro da Ajeb – Associação
de Jornalistas Escritoras do Brasil-SP e assídua
participante de suas sessões solenes da Academia Pindamonhangabense de Letras onde é considerada ‘amiga da APL’.

Mazinha, o dublê
Completa o trio local, o Osvaldo Leonel, amigo
chegado e dublê do inesquecível cineasta, o que
lhe valeu o apelido de Mazinha. Leonel, também
ficou conhecido pela sua atuação em comerciais da
televisão, tratores Valmet, Caninha Jamel, pastilhas
Valda e pela sua participação no seriado Vigilante Rodoviário. Está entre as pessoas que, por um
motivo qualquer vêm parar em Pindamonhangaba
e é fisgado pelo “lugar onde se fazem anzóis”. A
isca é variada, mas a ‘fisgada’ pode ser inevitável.
No caso de Osvaldo Leonel foi o amor à primeira
vista por uma pindamonhangabense, a Maria Aparecida. Isso foi há quase seis décadas. Leonel fazia
parte da equipe do Mazzaropi que em 1959 este-
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ve na Fazenda Sapucaia para gravar “Jeca Tatu”,
o 10º filme de Mazzaropi como ator, o segundo
como produtor. A companhia cinematográfica
era a Vera Cruz. Maria Aparecida trabalhava
no escritório da fazenda e logo percebeu que
entre eles dois a atração era mútua. Dos bate
papos nos intervalos das gravações foram
se conhecendo e, terminadas as filmagens,
o dublê de Mazzaropi estava fisgado. Leonel
e Maria estavam de namoro. Foi quando ele
começou a frequentar Pindamonhangaba em
suas folgas. Até que em 1963 ficou de vez
por aqui, casou-se com sua Maria Aparecida
e constituiu uma bela família.
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População recebe nova
Unidade de Fisioterapia
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Homenageada agradeceu indicação de seu nome
Divulgação

Descerramento da placa marcou a inauguração do prédio

A população de Pindamonhangaba
recebeu, na quinta-feira (9),
a nova Unidade de Fisioterapia “Celina Leite de Abreu Cotait”. O
novo espaço é amplo,
com 600m² de área
construída, e conta com
salas de atendimento e
galpão para atividades.
Com as novas instalações, a unidade poderá
receber mais profissionais e, assim, aumentar
o número de pessoas
atendidas por mês, que
atualmente é de 1.200
pacientes.
A cerimônia de inauguração foi iniciada
com uma apresentação
de ginástica rítmica, das
alunas da Secretaria de
Esportes, Lavínia e Beatriz.
A homenageada da

noite, Celina Leite de
Abreu Cotait, primeira
fisioterapeuta de Pindamonhangaba, estava
emocionada. “Agradeço de coração a homenagem recebida. Gostaria de compartilhar
essa homenagem com
aquele que me inspirou,
meu marido Dr. Paulo Cotait”, iniciou seu
discurso, agradecendo,
seus pais, filhos, colegas
de trabalho, pacientes
e amigos. “Para a equipe de fisioterapeutas,
digo que a luta está
apenas no começo. É
preciso muita determinação e amor. Saibam
que não estou deixando
aqui apenas meu nome,
quero ser parceira de
vocês, vir aqui ajudar,
ministrar e trazer palestras, dividir um pouco

do aprendizado destes
meus 40 anos de carreira. A minha maneira
de agradecer é colaborar em fazer desse local
referência”, continuou,
lançando a Bolsa Paulo
Cotait, uma iniciativa
sua que possibilitará o
aperfeiçoamento dos fisioterapeutas da unidade.
Início da
transformação
A secretária de Saúde
da Prefeitura agradeceu
o apoio do prefeito, a
todos os funcionários,
ao vereador Jânio pela
indicação do nome da
homenageada, à Dra.
Celina e seus familiares, que prestigiaram
a solenidade. “Além da
grandeza do ser humano, Celina nos mostra
muito profissionalismo.

Tenho certeza de que
vai nos ajudar a sermos
referência na região. Estamos dando os passos
necessários para transformar essa unidade em
um Centro de Reabilitação, junto ao Ministério
da Saúde”, adiantou.
“Temos o desafio de fazer essa grande transformação na saúde de
Pindamonhangaba. Temos ainda muito a fazer
mas, com a nova unidade, deixamos para trás
um dos grandes problemas, que era ampliar a
capacidade de oferta de
atendimento, diminuindo fila de espera para a
fisioterapia. A partir de
agora, teremos uma série de ações e vários dos
nossos prédios serão
entregues”, anunciou.

Ações da Assistência Social
são debatidas em Seminário
Procurando
oferecer
cada vez mais melhores
serviços às pessoas em
situações vulneráveis e
em risco social, a equipe
da Prefeitura promoveu
o I Seminário de Diagnóstico, Monitoramento
e Avaliação na Política de
Assistência Social do município. As ações foram
realizadas no auditório da
faculdade Anhanguera na
última sexta-feira (10) e
contou com profissionais
de diversas áreas.
O trabalho realizado
pelos profissionais da Vigilância Socioassistencial
foi apresentado ao público, que pôde conhecer as
funções, ferramentas, o
mapeamento dos serviços,
monitoramento; recebeu
outras informações, além
de participar das oficinas
de avaliação e poder contribuir com sugestões.
Fabiana Rodrigues de
Lima é coordenadora geral do IA3 e afirma que é
muito importante que as
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Evento contou com a participação de profissionais de diversas áreas
entidades participem das
ações realizadas pela Assistência Social para que
desenvolvam projetos e
realizem propostas pautadas nas necessidades do
município.
“Vim participar do seminário porque contribui
para que possamos atender as necessidades, co-

nhecendo as ferramentas
de avaliação e o monitoramento as entidades podem fazer mais projetos,
abrangendo o maior número de pessoas”, comenta Fabiana.
Raquel Dias, coordenadora do projeto Jataí,
destaca que os esclarecimentos sobre a rede socio-

assistencial são extremamente importantes e os
profissionais do Jataí têm
observado que a Prefeitura tem se preocupado em
levar à população conhecimentos sobre os equipamentos de assistência e
isso tem contribuído bastante com o trabalho da
entidade.

Espaço amplo poderá abrigar mais profissionais
e atender mais pacientes

Outras melhorias
O prefeito de Pindamonhangaba estava otimista
com o novo rumo que a saúde está tomando. “Eu
acredito na transformação da cidade. Nossa secretária
conhece Saúde como ninguém e a entrega deste prédio
é a primeira ação para a melhoria do atendimento
da população na área. Agradecemos a todos os
envolvidos e, principalmente, à homenageada, um
nome importante que, tenho certeza, vai nos ajudar
a transformar e melhorar ainda mais o serviço de
fisioterapia oferecido hoje em Pindamonhangaba”,
comemorou. “A partir de agora vamos inaugurar
outros prédios para a saúde na cidade, como o pronto
socorro infantil, a unidade de saúde na Terra dos Ipês,
a melhoria em várias unidades existentes, a sede do
Cepic e, ainda, três UPAs. Essas ações são importantes
para o crescimento de Pindamonhangaba. Estamos
investindo bastante em saúde, que é uma grande
necessidade, não somente no município, mas em todo o
país”, concluiu.
A solenidade foi encerrada com uma benção do
Pastor Euclides, antes do descerramento da fita e da
placa inaugurais. Os presentes foram convidados a
conhecer as instalações do novo prédio, que conta,
ainda, com um espaço para a divulgação dos artistas
de Pindamonhangaba. Neste mês de inauguração, as
paredes da recepção receberam telas da artista plástica
Mônica Kaneshiro.
A Unidade de Fisioterapia fica na rua Antonio
Augusto Rodrigues, no Parque São Domingos,
ao lado do Centro Esportivo João Carlos de
Oliveira. O investimento da Prefeitura nesta
obra foi de R$ 885.432,93.

Audiências sobre
Plano Diretor
acontecem na
quarta e quinta
O Plano Diretor de Pindamonhangaba vai passar por alterações e para
que o público conheça as
modificações haverá duas
audiências públicas. Nesta
quarta-feira (15), na Etec
João Gomes de Araújo, às
14 horas, e na quinta-feira
(16), na Câmara de Vereadores, às 19 horas.
Interessados em conhecer as alterações devem
comparecer ao Departamento de Planejamento, na
sede da Prefeitura, e solicitar a cópia do documento
com as mudanças ou consultá-lo com os profissionais da Secretaria. O atendimento é das 8 às 11h30 e

das 13h30 às 17 horas.
O Plano Diretor de Pindamonhangaba é participativo e a população pode
conhecê-lo. No dia 7 de
novembro, de 2014, houve
a primeira audiência pública para alterações neste
plano. A Prefeitura fará as
audiências em horários diferentes para que os munícipes possam participar no
horário em que puderem.
As mudanças são para
ampliações de zonas empresariais e industriais,
ampliação de zona mista,
de zona mista especial e
de criação de zona minerária e recuperação ambiental.
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Professor Osvaldo preside Ricardo Piorino
recebe visita ilustre
Audiência Pública sobre
“Pastor Felipe, da Igreja Adventista,
rebaixamento da linha férrea

Vereador Professor Osvaldo ladeado pelos representantes do DNIT Adelívio Peixoto
F ilho e M arco A ntônio B lotta e o diretor da C ontécnica R icardo W agner F onseca

O Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
presidiu no dia 1º de Abril último,
a Audiência Pública referente ao
projeto de rebaixamento da linha
férrea, na região central de nosso
município. A Audiência, realizada no Plenário da Câmara de
Vereadores, contou a presença do
Prefeito Vito Ardito; dos diretores
da Contécnica de Belo Horizonte,
Ricardo Wagner Fonseca e José
Maurício Gomes; representantes
do DNIT, Marco Antônio Blotta
e Adelívio Peixoto Filho; o representante do CONDEPHAAT
Alberto Cândido; Álvaro Staut,
representado a população; os
Vereadores Cal, Martim Cesar,
Magrão e Prof. Eric, além de
Secretários, Diretores e funcionários da Prefeitura; chefe da agência do Ministério do Trabalho,
Luiz Barros; gerente dos Correios
Wilma Rafaella; representantes
dos bairros e a população, que
marcaram presença na realização
deste evento.
Na abertura o Vereador
Professor Osvaldo ressaltou a
importância da realização desta Audiência, pois coloca em
debate um projeto de extrema
relevância social para o nosso
Município. Em sua palavra o
Prefeito Vito Ardito falou sobre a grande importância deste
projeto e que também já esteve
junto ao DNIT e a empresa MRS
Logística, para conversar sobre

o rebaixamento e repetindo
inúmeras vezes que é favorável
ao projeto do rebaixamento da
linha férrea.
O Projeto foi apresentado
através de slides pelo Sr. Álvaro
Staut, o projeto básico completo
feito pela empresa Contécnica,
mostrando a razão pelo qual o
projeto precisa ser realizado,
mostrando a viabilidade técnica,
ambiental e social, permitindo assim gerar espaço para um projeto
urbanístico muito mais relevante
da região central.
Em sua palavra o Sr. Adelívio
Filho, do DNIT, ressaltou a relevância deste projeto que acabaria
com toda a poluição visual, poluição sonora, congestionamento e
acidentes, permitindo assim, uma
melhora na qualidade de vida de
nossa população, e que hoje o
projeto está sobre a responsabilidade do DNIT e não compete
mais ao Executivo Municipal,
ou seja a Prefeitura não tem mais
participação no projeto.
O Vereador Professor Osvaldo relatou no fim da Audiência
que este projeto vai marcar a vida
de nossa cidade, pois sem dúvida
este projeto não só resolverá o
problema com a passagem do
trem pela região central como
também deixará nossa cidade
mais bonita. Agradeceu a presença de todos, frisando que é preciso
que haja uma união de todos para
o bem de nosso Município.

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

realiza belíssimo trabalho com a comunidade”

Nesta última terça-feira,
dia 31 de março, o vereador Ricardo Piorino (PDT)
recebeu, em seu gabinete, a
visita do amigo Pastor Felipe
Feitosa, da Igreja Adventista
do Sétimo Dia. Durante a
visita, conversaram sobre
diversos assuntos, destacando
os trabalhos que a Igreja vem
realizando pelos bairros da
cidade.
Segundo o vereador, o
Pastor Felipe e a comunidade
adventista estiveram, neste
domingo, dia 05 e abril, no
bairro Castolira, onde permaneceram, durante toda a manhã, auxiliando a comunidade
do bairro, em diversas áreas,
com a presença de profissio-

nais capacitados.
Ricardo Piorino destacou
ainda que, no último sábado,
dia 04 de abril, no clube da
Associação Atlética Ferroviária, a Igreja Adventista do
Sétimo Dia realizou um grandioso evento religioso, com
a presença do ilustre cantor
Daniel Ludtke, com o intuito
de promover a evangelização
da comunidade.
“O Pastor Felipe está em
nossa cidade há pouco mais de
um ano, substituindo o Pastor
Jonathas, dando continuidade ao belíssimo trabalho de
evangelização, em benefício
da população, em especial da
juventude”, finalizou o vereador Ricardo Piorino.
Assessoria

de
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Roderley Miotto
parabeniza profissionais
do PSF da Cruz Grande
Assessoria

V ereador R oderley M iotto

O Vereador Roderley
Miotto (PSDB) visitou na
tarde de segunda-feira, dia
30 de março, a Escola Gabriella Monteiro de Athayde
Marcondes e na oportunidade
esteve no PSF - Programa
Saúde da Família, no bairro
da Cruz Grande, Zona Rural
de Pindamonhangaba.
Como membro da Comissão de Saúde da Câmara de
Vereadores, o Roderley Miotto realiza visitas em postos de
saúde da cidade, no intuito
de verificar os problemas e
encaminhá-los à Secretaria
de Saúde.
Na visita, o vereador pôde
conversar com as funcionárias do local, Raulika - auxiliar de enfermagem, Rosana coordenadora de enfermagem
e Ana - serviços gerais.
“Nesta visita, fiquei feliz
com o trabalho realizado por
esta equipe, que possui ainda a Dra. Hulda. O Posto de

de

PSF

Em sua constante luta pelas
melhorias na área da saúde de
Pindamonhangaba, o vereador
Dr. Marcos Aurélio Villardi
(PR) esteve na segunda, dia
30 de março, visitando as
instalações do futuro Pronto
Socorro Infantil da cidade.
Preocupado com o bem-estar dos munícipes, o vereador Dr. Marcos Aurélio
vem lutando incansavelmente
por esta área de atendimento
específico para nossas crianças. Ele entende que o PSI é
essencialmente importante e
evitaria que elas presenciassem momentos chocantes de
pacientes terminais ou com
ferimentos graves. “O Pronto
Socorro Infantil ajudaria na
recuperação mais rápida das
crianças e na desaglomeração
de pessoas em um mesmo
ambiente, já que todas ficam
esperando por atendimento
podendo, até mesmo, acarretar
sérios traumas”, esclareceu
Dr. Marcos Aurélio.

M e m b r o d a I g r e j a A d v e n t i s ta , N e t i n h a ,
P a s t o r F e l ip e F e i t o s a

vereador

Ricardo Piorino

e o

Assessoria

de

Projeto que previa
mudanças no ITBI
tem votação adiada

C o m u n i ca ç ã o /C VP

do prédio do futuro

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

C ruz G rande

Fale com o vereador:

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Além disso, o funcionamento do PS Infantil desafogará o atendimento no PS
central, que hoje tem uma
média de 600 consultas e
atendimentos por dia. Na
época de seu início de funcionamento, em 1993, criado
pelo então Diretor de Saúde
e hoje vereador, Dr. Marcos
Aurélio, a capacidade era
para 200 atendimentos diários, o que possibilitava uma
melhor atenção aos enfermos.
Segundo o vereador, haverá uma decentralização de
atendimentos. “Precisamos,
urgentemente, dar início ao
funcionamento do PS Infantil.
Assim, haverá melhorias na
qualidade de atendimento para
nossas crianças e um ambiente
mais saudável e agradável
para todos que precisam de
atendimento de urgência. Na
questão da saúde, sempre
temos que agir com prioridade”, enfatizou o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi.

da

Saúde é um dos melhores de
nossa cidade, a equipe bem
organizada, satisfeita e feliz
com o trabalho. Pude verificar que o posto se encontra
em ótimas condições, limpo,
arejado, organizado e muito
aconchegante para atender a
população da zona rural. Também verifiquei a necessidade
de alguns reparos, tais como:
corte periódico do mato que
se encontra alto ao redor do
local, reparos no telhado, pois
existem algumas goteiras,
troca de uma torneira que se
encontra espanada e alguns
vidros quebrados. O que
mais me chamou atenção e
que seria prioridade é a troca
da autoclave que o dentista
utiliza para esterilização de
aparelhos, deixando paralisado os atendimentos. São obras
pequenas, mas de um tamanho
enorme, espero que os reparos
sejam feitos com urgência”,
disse Roderley Miotto.

Vereadores querem outros esclarecimentos
sobre as mudanças propostas pelo Executivo
F o t o s :A s s e s s o r i a

Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi em frente
P r o n t o S o c o r r o I n fa n t i l d e P i n d a m o n h a n g a b a

C o m u n i ca ç ã o /C VP

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

Martim Cesar pede
Dr. Marcos Aurélio
visita futuras instalações melhorias para a
do Pronto Socorro Infantil Quadra Coberta
Assessoria

ladeado pelas funcionárias do

de

V e r e a d o r M a r t im C e s a r

O vereador Martim Cesar (DEM) solicita ao Prefeito Vito
Ardito, providências junto ao departamento competente,
para que sejam feitas melhorias no piso asfáltico da rua
Manoel Cembranelli, na altura do número 283, na Quadra
Coberta. O vereador alega que a referida via encontra-se
com um grande buraco que está dificultando a entrada dos
moradores em suas residências, além de colocar em risco
a segurança dos condutores de veículos e pedestres que
transitam pelo local.
Ainda na Quadra Coberta
Outro pedido do vereador Martim Cesar ao Executivo
é que também seja feito melhorias no piso asfáltico na rua
Professora Francisca Bicudo de Mello, na Quadra Coberta.
Nesta rua tem um buraco que também dificulta a entrada
dos moradores em suas residências, além de colocar em
risco a segurança dos condutores de veículos e pedestres
que transitam pelo local.
Agradecimento
O vereador Martim Cesar agradece ao Prefeito Vito
Ardito Lerario, pelo atendimento de sua Indicação referente à construção da cobertura da Quadra Poliesportiva na
Praça Tancredo Neves, localizada entre as ruas Professora
Idalina Cesar, Francisco de Oliveira Penteado e Vicente
Corrêa Leite, no Loteamento Residencial Vila Rica. Esta
obra visa promover uma melhor qualidade de vida aos
esportistas da região.

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
Assistentes
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A 11ª sessão ordinária deste ano, realizada no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, nesta
sexta-feira, dia 10 de abril e presidida pelo vereador Felipe
César - FC (PMDB) apreciou somente um Projeto de Lei.
Atendendo a uma solicitação do vereador Professor
Osvaldo (PMDB) que afirmou que precisa de mais tempo
para analisar o projeto, os vereadores aprovaram, por 10
a zero, o adiamento, por 15 dias, da análise, discussão e
votação do Projeto de Lei nº 35/2015, do Executivo, que
“Altera dispositivo da Lei n° 2.325, de 29 de março de
1989 que institui o Imposto de Transmissão inter vivos e
dá outras providências”.
Para esclarecimento dos vereadores, o Presidente da Câmara, vereador Felipe César, também conseguiu a aprovação
de um pedido de convocação do funcionário responsável por
essas alterações para que ele compareça à Câmara e explique
quais são as modificações e alterações da Lei nº 2.325/89.

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

C o m u n i ca ç ã o

Imprensa Parlamentar: Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
e Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)

Telefones:
(12) 3644-2275 e 3644-2279
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Cidade apresenta novo visual da
campanha de combate à dengue
Divulgação

Movimento cultural agrada
moradores de Moreira César
Sábado (11), foi dia de movimento cultural no CEU, localizado entre o Vale das Acácias e
o Liberdade, em Moreira César.
Artistas e moradores da região
compareceram e aprovaram a
iniciativa. A ação é uma mobilização e serve para promover a
integração da comunidade com
o equipamento público, que
será inaugurado em breve.
Quem passou pelo local
teve a oportunidade de conferir apresentações de MCs, Hip
Hop, observar a grafitagem de
artistas de Moreira, ouvir o som
do DJ Célio Lopes, entre outras
atividades. A parede branca recebeu o grafite com a imagem
de Mazzaropi, escolhida pelo
Conselho Gestor, formado por
representantes da sociedade

civil, 3º Setor e poder público.
O grafiteiro Adriano Rocha
da Silva, mais conhecido como
Nível 4, morador do Mantiqueira, diz que grafitar o CEU é uma
grande honra, porque é mais
um espaço conquistado e o
reconhecimento de seu trabalho. “Acredito que este espaço
é uma grande oportunidade
aos jovens, vai resgatar muitas
vidas por meio da arte. Fiquei
muito feliz com o convite para
fazer esta arte.”
Christiano de Jesus Bertoldo
Antonio, estudante, morador
no Vale das Acácias, diz que
o CEU será um local a mais
para que os jovens possam
se encontrar e participar das
atividades. Ele parabenizou a
mobilização de sábado e disse

que muita gente foi prestigiar
e o bacana foi conhecer mais
pessoas.
O prefeito de Pindamonhangaba conta que as parcerias são muito importantes,
porque, com isso, é possível
trazer equipamentos públicos
que contribuam com a vida dos
moradores. Ele destaca que no
CEU haverá uma série de atividades que atendam o público
de todas as idades.
O CEU é resultado de uma
parceria entre os governos
Municipal e Federal. O local
contará com um Cras - Centro
de Referência em Assistência
Social, telecentro, biblioteca,
pista de skate, quadra poliesportiva, cine-teatro, playground
e outros espaços.

A dengue tem causado grandes problemas em muitas cidades. Para que no futuro existam
cidadãos mais conscientes sobre
as causas da doença, houve um
grande trabalho com os alunos
da Rede Municipal de Educação.
Devido às atividades realizadas,
desde o início do ano letivo, os
estudantes recebem o certificado
de combatentes do Aedes aegypti.
A solenidade simbólica vai
ocorrer na escola Joaquim Pereira, no Mantiqueira, às 16
horas desta quarta-feira (15).
Na ocasião também será feito o
lançamento da nova campanha
visual de combate ao mosquito
transmissor da dengue. Todos
nós temos o dever de manter o
mosquito longe de nossas casas,
basta evitar objetos que se tornem criadouros.
Com este novo visual as
crianças também são atraídas e
cobram os pais para que façam

a lição de casa. A Prefeitura de
Pindamonhangaba tem feito
ações diárias de combate e ainda tem encontrado água parada
em pratos de vasos de plantas e
larvas do mosquito nos ralos externos. O maior número de criadouros do mosquito está dentro
das residências.
“Não podemos deixar água
parada em nenhum lugar, a
dengue é uma doença muito séria e causa uma série de problemas. A dengue é uma questão de
saúde pública, então pedimos a
todos os moradores que abram
as portas de casa para receber os
funcionários da Saúde”, destaca
o prefeito.
Os profissionais da Secretaria
de Saúde também contarão com
o apoio do Batalhão Borba Gato,
que cederá os soldados, para fazer as ações de arrastão, quando
retiram os possíveis criadouros
das residências.

Prefeitura lança I Festival
Tropeiro do Vale do
Paraíba nesta terça-feira
Nesta terça-feira (14), na
Prefeitura de Pindamonhangaba acontece o lançamento oficial
do I Festival Tropeiro do Vale do
Paraíba. Será no auditório da Prefeitura, às 19 horas. Na ocasião,
será divulgada a programação do
evento e a equipe organizadora
estará a disposição da imprensa
para responder a todas as dúvidas.
O I Festival Tropeiro do Vale
do Paraíba será realizado de 1 a 3
de maio, na Fazenda Coruputuba.
Durante os três dias de evento,
o festival gastronômico e cultural terá atrações típicas, como:

cavalgada, café e almoço tropeiro,
missa sertaneja, shows, atrações
com muares, barganha de animais
e traias, museu tropeiro, entre
outros.Um dos destaques será o
concurso Rainha dos Tropeiros,
que está com inscrições abertas.
Para participar, é necessário
retirar o regulamento no Departamento de Turismo, até sextafeira (17). O departamento fica
no Palacete Tiradentes, na praça
Barão do Rio Branco, 22, ao
lado da igreja São José (antiga
Câmara Municipal).

Sebrae Móvel chega em Pinda na quarta-feira
A caravana do Sebrae Móvel, com quatro vans, estará em
Pindamonhangaba na
quarta e quinta-feira
(15 e 16), com atendimento gratuito das 9
às 17 horas na praça
Monsenhor Marcondes. A iniciativa faz
parte da 7ª Semana do
Microempreendedor
Individual - MEI, promovida pelo Sebrae SP
em todo o estado entre
os dias 13 e 18 de abril.
No local, presença
de parceiros como a

Acip - Associação Comercial de Pindamonhangaba, que trará
contador, INSS - Instituto Nacional do
Seguro Social e Banco
do Povo. Os MEIs da
região também poderão acompanhar palestras e oficinas em
Guaratinguetá, Pinda e
Cruzeiro.
Este serviço será disponibilizado no município por meio de uma
parceria entre a Prefeitura de Pindamonhangaba, Acip e Sebrae-SP.

Ana Camila Campos

Confira a programação
em Pindamonhangaba
Atendimento no
Sebrae Móvel
Data: 15 e 16 de abril, das 9
às 17 horas
Local: Praça Monsenhor
Marcondes (avenida Jorge
Tibiriçá)
Oficinas
16/4 - Oficina SEI vender (18
horas)
17/4 - Oficina SEI Controlar
meu dinheiro (18 horas)
Local: Associação Comercial
de Pindamonhangaba (rua
Deputado Claro Cesar, 44,
centro)

Atendimento móvel será na praça Monsenhor Marcondes
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‘Nosso Bairro’ encerra edições
no Jardim Regina e Vila Rica
Após um mês de permanência, ao mesmo tempo,
nos bairros Jardim Regina e Vila Rica, o programa
‘Nosso Bairro’ encerrou
suas atividades no final de
semana. Os próximos bairros a receberem a tenda do
programa serão Vila São
Benedito e Ouro Verde, a
partir do mês de maio.
Os eventos de encerramento foram realizados
no sábado (11), no Jardim
Regina, e no domingo
(12), no Vila Rica. Em ambos, foi feita uma grande
festa, com participação da
população.
Durante todo o evento,
destaque para a presença
das equipes da Brinquedoteca, Secretaria de Saúde e Escola Futura, telecentro e Pinda Consciente, Minicidade
do Trânsito, além da realização da exposição das oficinas
de artesanato, apresentação
das oficinas de dança e entrega de certificados.
Monitores e alunos de
corte de cabelo e unhas
decoradas atenderam a

população nos dois bairros, e monitor de massagem, no Vila Rica, com a
quick massagem.
O prefeito de Pindamonhangaba, criador do
“Nosso Bairro” em 1998,
acredita nos benefícios
que a iniciativa leva para
cada comunidade que
atende. “O Nosso Bairro
está cada vez mais bonito e organizado. Ao longo
destes anos, temos notícias de tantos profissionais que iniciaram neste
programa e que aproveitaram a oportunidade para
seu aprendizado e geração
de renda. O aprendizado fica para sempre, por
isso é tão importante que
crianças e jovens também
participem”, avaliou.
No Vila Rica, o “Nosso
Bairro” realizou, também,
uma homenagem aos 17
anos de participação da
coordenadora Terezinha,
que iniciou em 1998 como
monitora de corte de cabelo, lembrando também
da monitora de pintura

Divulgação

O prefeito elogiou os participantes do Nosso Bairro
em tecido, Solange, que
também iniciou na primeira edição e continua
ainda hoje. As homenageadas se emocionaram
com a lembrança e deram
seu testemunho de como
o “Nosso Bairro” já beneficiou diversas gerações de
alunos ao longo dos anos.
Os presidentes das as-

sociações dos dois bairros atendidos aprovaram
a presença do programa.
“Por mim, o programa
nem ia embora”, disse a
presidente do Jardim Regina, Elza da Silva, completando: “Aqui o povo
está precisando dessa movimentação. É um bairro pequeno, com muitas

crianças e jovens, que
precisam de atividade. A
equipe é muito educada e
atenciosa, ficamos muito
contentes com a presença
deles aqui. Gostaria que
eles voltassem, agora, para
o centro comunitário. Tem
bastante criança no bairro,
tem que ter atividade fora
a escola”, observou.

O presidente do Vila
Rica, Ronaldo Pipas, também aprovou a edição do
“Nosso Bairro”. Ele agradeceu a prefeitura e aos organizadores do programa
e solicitou o retorno assim
que possível, para que os
moradores do bairro possam fazer ainda mais atividades.

Novas perspectivas
O aluno do curso de
corte de cabelo do Jardim
Regina, Marcelo Marcelino, de 17 anos está com
novas perspectivas para
seu futuro profissional.
Ele procurou o “Nosso
Bairro” porque gostava
de trabalhar como cabeleireiro e queria aprender
mais sobre a profissão.
“Foram poucas aulas, apenas um mês, mas aprendi
muito. Pela primeira vez
tive a oportunidade de
cortar um cabelo e aprendi vários cortes e outras
técnicas. A professora é
muito atenciosa, me deu

várias dicas, inclusive de
cursos maiores, que pretendo fazer, para aprender mais. Depois, quero
abrir meu próprio salão
e seguir nessa profissão”,
contou o jovem.
Oportunidade de
recomeço
Maria Isabel Souza
tem 39 anos e, no momento, não está no mercado de trabalho. Moradora do Jardim Regina,
ela participou de três oficinas oferecidas: chinelos
decorados,
patchwork
e boneca de pano. “Não
estou trabalhando no
momento, então resolvi

aproveitar o máximo do
Nosso Bairro porque essa
é uma forma de geração
de renda. O curso de bonecas foi meu preferido,
porque não é tão difícil e
o resultado é muito bonito – com certeza vou
conseguir fazer sozinha
depois, em casa. Dá um
orgulho muito grande ver
a boneca pronta. A que eu
fiz aqui no curso deixo em
cima da cama, todo mundo quer, mas essa eu não
vendo, ela é minha. Acho
que vai dar para ganhar
dinheiro, porque é uma
coisa que todo mundo
quer”, disse, sorrindo.

Divulgação

Secretário de Governo representou o prefeito no Vila Rica
Divulgação

Oficinas realizadas
no Jardim Regina:
Reciclagem com PET, Pintura em Tecido, Bonecas de Pano,
Unhas Decoradas, Corte de Cabelo, Bijuteria, Chinelos Decorados,
Patchwork Embutido, Balé infantil,
Capoeira, Jazz infantil, Dança do
ventre, Dança de salão e modalidades esportivas, além de Unhas
decoradas e Corte de cabelo.

Divulgação

Oficinas realizadas
no Vila Rica:

Biscuit, Reciclagem com PET,
Bijuteria, Pintura em tela, Pintura
em tecido, Bordado com vagonite, Chinelos decorados, Boneca
de pano, Patchwork embutido,
Artesanato com MDF, Tapetes
com lycra, Unhas decoradas, Corte de cabelo, Massoterapia, Jazz
infantil, Capoeira, Dança do ventre, Dança de rua, Balé infantil e
modalidades esportivas.

O aluno de corte de cabelo, Marcelo Marcelino

Três gerações beneficiadas
O programa Nosso
Bairro é realmente muito
querido pela população.
Ainda mais no caso de
Neusa Pereira Barbosa,
Valdenice Pereira e Elaine Cristina Pereira. Vó,
mãe e filha de uma mesma geração, que participaram da primeira edição
do programa, em 1998,
e agora estão novamente
aprendendo com as oficinas oferecidas.
“Na primeira vez que
participamos, foi no bairro Mantiqueira. Eu fiz corte de cabelo, minha filha
participou do balé baby
class e minha mãe fez
pintura em tecido”, lembrou Valdenice, porta-voz

da família. “Agora, estou
reciclando meus conhecimentos no corte de cabelo, minha filha fez dança
do ventre e pintura em
tela, e minha mãe participou das oficinas de boneca
de pano e chinelos decorados”, contou.
“O programa fez muita diferença na minha
vida. Foi onde comecei a
aprender corte de cabelo.
Trabalhei muitos anos em
casa mesmo, e depois fui
trabalhar em uma empresa e acabei abandonando.
Mas agora, que não estou
mais na empresa, resolvi
reciclar meu conhecimento para retornar à profissão. E foi muito bom. Essa

reciclagem vai ser muito
importante para mim,
que quero voltar à ativa,
porque aprendi os novos
cortes, que estão sendo
usados agora”, relatou
Valdenice. “O programa
ajudou também a minha
família. Naquela época,
minha irmã era professora
de balé do Nosso Bairro,
onde começou a sua carreira, e não parou mais:
hoje ensina dança no Sesc
do Tocantins”, revelou.
“Outro exemplo é minha
mãe e suas colegas agora
do curso de chinelos decorados, que já estão cheias
de encomendas”.
Valdenice acredita que
o programa é muito im-

Homenagem emocionou os presentes
portante. “Todos os adolescentes
do bairro estão envolvidos e as
mães podem tanto trazer seus filhos como também participar de
atividades, até mesmo junto com
seus filhos, se quiserem. As senhoras também têm opções, como as
oficinas de pintura. Todas as aulas são importantes, mesmo que a
pessoa não for trabalhar com isso,
porque ajuda ocupando a cabeça e
possibilitando a convivência entre
as famílias e os vizinhos. Enfim, o
programa atende de 8 a 80, tem atividade para todo mundo e espero
que continue, inspirando as crianças a seguir em frente”, concluiu.

Divulgação

Valdenice com sua mãe e filha
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Cotidiano
Evento na Praça resgata
brincadeiras e incentiva leitura
A Prefeitura realizou,
no sábado (11), o evento
“Brincando com as histórias”, um espaço gratuito
com brinquedos, livros e
cadernos de pintura a disposição das crianças que
passaram pela praça Monsenhor Marcondes.
O operador de máquinas Jeferson Luis Rocha
Apolinário levou o filho
Júnior, de 4 anos. “Gostei
muito desse espaço para as
crianças brincarem, acho
que deveria ter mais vezes. Passamos pela praça e
de longe meu filho viu os

brinquedos e quis muito
vir brincar”, contou. Seu
filho se encantou pelos fantoches e ficou conversando
com as personagens do Sítio do Pica-pau Amarelo,
Emília e Tia Nastácia.
A dona de casa Rafaela Cristina da Silva levou
sua filha Rebeca Rafaela,
de 5 anos. “É um espaço
muito legal. A gente passou mais cedo por aqui e
a tenda chamou a atenção
da minha filha, então a
gente teve que voltar para
ela brincar. Ela está gostando muito”, comentou.

Divulgação

A pequena Rebeca foi direto nas mesinhas com os
livros para colorir.
A auxiliar de enfermagem Márcia Aparecida Rocha estava com o filho Arthur, de 1 ano, passeando
pela praça com os sogros
e o espaço logo chamou a
atenção da criança. “Achei
muito bom para as crianças este espaço no centro
da cidade. Aqui elas podem pintar e brincar, é
muito legal”, avaliou.
Já a dona de casa Joelma Beatriz Alves da Silva,
acompanhou a filha Maria
Divulgação

O bebê Arthur, de apenas 1 ano, também foi brincar
Fernanda, de 8 anos. “Ela
adora ler. Ela conhecia a
brinquedoteca de sua escola, Dulce Pedrosa, e quando reconheceu a tenda quis
muito vir até aqui. Acho
muito importante um espaço como esse porque as
crianças passam a semana
toda na escola e, no final de
semana, querem ficar no
computador e videogame,
e quase não brincam mais.
A minha filha não tem esse
problema, ela inventa as
próprias brincadeiras, mas
ter um espaço desses, com

outras crianças, é muito legal”, opinou.
O analista de planejamento Jeferson do Rosário também aprovou a iniciativa da Prefeitura. Ele
levou sua filha Maria Gabriela, de 6 anos. “Minha
esposa trabalha aqui no
centro e a gente gosta de
vir passear aos sábados.
Hoje, quando minha filha
viu este espaço, quis que
eu trouxesse e eu acho que
a gente tem mesmo que
valorizar essas oportunidades do brincar. Hoje a

criançada só quer saber
de computador, quase não
brinca mais, então, iniciativas como essas são muito boas e a gente tem que
participar”, afirmou.
Além do espaço com
brinquedos e livros, que
podiam ser também uma
oportunidade para os pais
brincarem com seus filhos,
foi realizado um teatrinho
com os personagens do
Sítio do Pica-pau Amarelo, atraindo ainda mais a
atenção das crianças que
passaram pela praça.
Divulgação

O teatrinho com causos da Tia Nastácia divertiu as crianças

Padaria artesanal gera
renda para moradores
Divulgação

Maria Fernanda se interessou pelos livros

Padaria artesanal qualifica moradores das Campinas
Os moradores do bairro das Campinas contarão
com as atividades da “Padaria Artesanal” a partir
desta quarta-feira (15).
A solenidade de inauguração está marcada para
as 18 horas. As aulas irão
ocorrer na rua 2, número
22, Solo Rico.
A “Padaria Artesanal”
é uma atividade que será
desenvolvida por meio de
parceria entre o Fundo
Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo, Governo do Estado, Prefeitura de Pindamonhangaba
e Fundo Social do muni-

cípio. A cidade firma parcerias para oferecer mais
cursos de qualificação profissional aos moradores.
O curso da “Padaria
Artesanal” tem duração de
três meses e os alunos irão
aprender a produzir pães,
bolos, tortas, roscas, salgados, cuscuz, doces, patês, maionese de inhame,
broas e biscoitos amanteigados.
A cidade ainda contará com mais um polo, que
será em Moreira César. Ao
todo, serão três padarias,
a outra está instalada no
Cerâmica.

Mirian Aparecida Gomes Coutinho, moradora
do Bonsucesso, faz o curso na padaria do Cerâmica
e diz que é muito interessante aprender coisas novas para passar às mães
da pastoral em que ela
trabalha.
“A nossa parceria com
o Fundo Social do Estado
e Governo tem sido muito
boa. Estamos oferecendo
qualificação aos nossos
moradores e muitos deles
já conseguiram empregos,
depois de fazer os cursos”,
afirma o prefeito de Pindamonhangaba.

‘Escola de Moda’
oferece qualificação
profissional em Pinda
Os moradores de Pindamonhangaba contam
com mais um projeto
social de qualificação
profissional. A Escola
da Moda chega à cidade
nesta quinta-feira (16). A
solenidade de inauguração está marcada para as
18 horas.
As aulas serão desenvolvidas no centro comunitário do loteamento
Vila São Paulo.
As atividades da “Escola de Moda” chegarão
ao município por meio
de uma parceria entre o

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São
Paulo com a Prefeitura
de Pindamonhangaba e
Fundo Social do município. As aulas serão realizadas duas vezes por
semana e o curso é destinado àqueles que têm
pelo menos 16 anos de
idade.
De acordo com as informações da coordenação do Fundo Social
de Pindamonhangaba,
foram organizadas duas
turmas, uma terá as aulas às segundas e quar-

tas-feiras e a outra às
terças e quintas-feiras. O
curso tem duração de 40
horas. Todos os alunos
receberão certificados.
“Temos muitas pessoas criativas em Pinda
e fazer moda é o sonho
de muitos. Graças a esta
parceria entre a Prefeitura, Governo do Estado e
Fundo Social do Estado
estamos oferecendo mais
uma oportunidade de
qualificação profissional
aos pindenses”, comenta
o prefeito de Pindamonhangaba.
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cultura
Tribuna do Norte
Pinda recebe espetáculo infantil
premiado nesta quinta-feira
Divulgação

Pindamonhangaba recebe o
premiado espetáculo infantil “La Vie
en Rose”, com a Cia de Teatro Casa
Amarela, nesta quinta-feira (16), em
duas sessões: às 10 horas e às 13h30,
no Teatro Galpão. Entrada gratuita.
Premiado e elogiado espetáculo
para crianças e jovens, “La Vie en
Rose” foi contemplado com o Edital
ProAC de Difusão e Circulação de Espetáculos para Infância e/ou Juventude, da Secretaria de Cultura do Estado
de São Paulo.

“La Vie en Rose” conta a história de
uma menina, Rose, em meio à guerra.
Sua vida não é mais a mesma, pois
perdeu-se de sua família e não sabe qual
seu destino. Nesse cenário, encontra
Jean-Pierre, um correto e sério soldado
que guarda. Eles se aproximam pela
saudade em comum. Brincadeiras, sonhos, devaneios, odores, sons e imagens
da infância povoam a mente de Jean
-Pierre, que desperta de uma condição
letárgica diante de sua vida adulta.
Apesar da temática aparentemen-

te inapropriada para a infância, “La
Vie en Rose” envolve profundamente
as crianças que se encantam com a
poesia e delicadeza da peça.
Workshop
No mesmo dia, às 15 horas, a Cia
Casa Amarela realiza ainda na cidade
um workshop para educadores e artistas, também no Teatro Galpão. São
apenas 30 vagas. As inscrições para o
workshop devem ser feitas no Departamento de Cultura. Informações pelo
telefone 3643-2690.

Cantoria no Cemitério homenageou Mazzaropi
Abril é o mês dedicado a homenagear Amácio Mazzaropi
em Pindamonhangaba. Neste
final de semana- foram realizados bate-papo e exibição de
filmes no Museu, Festival de
Esquetes e a tradicional cantoria em homenagem ao cineasta,
que está sepultado no Cemitério Municipal.
Realizada há 22 anos em Pindamonhangaba, a cantoria teve
início com um cortejo musical
marcando a entrada dos artistas
no cemitério, até o túmulo onde
estão sepultados Mazzaropi e
seus pais, Bernardo e Clara.
Uma oração sempre marca o
início e o final da cerimônia, recheada de poesias e canções dos
filmes e alusivas à vida do caipira, apresentadas por violeiros,
cantores e duplas sertanejas da
região. Neste ano, participaram:
Ferreira e Barreirita, Tiãozinho

e Terezinha, Mais Xaropi (cover
de Mazzaropi), Mazzaropinho,
cantora Maressa, Grupo Musical
Mazzaropi, Ary e Leão, Conjunto Fredyane, o violonista Járis
de Souza Lima, Tedy Berrante e
outros, além dos acadêmicos da
Academia de Letras de Taubaté,
Joel Hirenaldo Barbieri, Argemira Fernandes e Judite de Oliveira, os poetas e declamadores
Martinho Monteiro e Alda.
O diretor de Cultura disse que
a Prefeitura de Pindamonhangaba faz questão de manter viva
essa tradição. Ele agradeceu a
todos os colaboradores, à Spama
- Sociedade Particular Amigos de
Mazzaropi, lembrou da parceria
com o Instituto Mazzaropi e convidou a todos a participarem de
todos os eventos realizados pela
Prefeitura no mês de abril para
homenagear o cineasta, formando o “Mazzaropi em Cena”.

Divulgação

Artistas entram no cemitério para iniciar a cantoria
Divulgação

Festival de Esquetes
O II Festival de Esquetes
foi realizado no sábado (11),
no Teatro Galpão. Tendo como
jurados os atores Mauro Moraes
e Matheus Corrêa, os vencedores foram: em 1º lugar, Alunos
do Ateliê Cênico de Dança, com
a esquete “O Grande Sonho de
Mazzaropi”. Em 2º lugar, Grupo Estudantil VomoIntão, da
escola Rubens Zamith, com a
esquete “O Professor Eventual”; em 3º lugar, outros alunos
do Ateliê Cênico de Dança, com
a esquete “Lamparina, o Rei
do Cangaço”; e, como melhor
personagem Mazzaropi, o ator

Outras atrações

Rafael Gomes de Andrade, da
esquete “A Modernidade é que
Atrapaia”.
Os jurados elogiaram os grupos participantes e incentivaram
outros a participar, inclusive que
mais escolas se organizem para
formar grupos de teatro e que
também façam parte, nos próximos anos. O diretor de Cultura
completou essa fala, acrescentando a importância dos grupos
estudantis, para que possam estudar Mazzaropi e conhecer um
pouco dessa importante figura
e o que ainda representa para o
cinema e as artes do país.

Ator Rafael Gomes de Andrade ganhou como o melhor
personagem Mazzaropi

Crianças premiadas com o 1º lugar no Festival

O Palacete 10 de Julho recebe,
até o final do mês, a exposição
“Chico Frô, O Cinema de Coruputuba e Jeca Tatu”, no piso superior. A visitação é de segunda a
sexta-feira, das 8 às 20 horas.
O local realizará, ainda,
nesta semana, as exibições de
filmes de Mazzaropi, até o dia
15, às 15 horas e 18h30 e, dias
16 e 17 de abril, às 18h30.
Outra exposição está sendo
realizada no saguão da Prefeitura de Pindamonhangaba,
com fotos de cenas de filmes
de Mazzaropi. Visitação de
segunda a sexta-feira, das 8 às
17 horas.
Divulgação

Divulgação

Bate-papo no Museu
Após a exibição do filme “O Lamparina” (1964), o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina
recebeu, na sexta-feira (10), o professor Mestre Luzimar Goulart Gouvêa,
da Universidade de Taubaté, para um
bate-papo com o tema “Identidade Caipira: o habitante do Vale em questão”.
O Departamento de Patrimônio Histórico também organizou um café no estilo
caipira, para complementar o evento.
O Museu abriga, ainda, a exposição
“Os Caipiras”, com esculturas de Sérgio e
Felipe Callipo e de Áttila Santos, retratando o personagem tão lembrado nas obras
de Mazzaropi. A visitação está aberta até
o final deste mês, no andar superior, de
terça-feira a sábado, das 9 às 18 horas, e
aos domingos, das 13 às 18 horas.

Professor Mestre da Unitau conversou a respeito da
identidade do caipira na atualidade
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em destaque
Tribuna do Norte
A segunda-feira (13) foi um dia especial para
Alexandre Dias, que completou mais um ano de
vida. Bem disposto, simpático e alegre, Alexandre
comemorou a data com amigos e parentes.

Parabéns especiais para a atleta Djanira
Salles, que comemorou mais um ano de vida
e aventuras na segunda-feira (13). Parentes e
amigos desejam sucesso e felicidade.

Quem vai se divertir em seu aniversário
na sexta-feira (17) é Aline Alves, que vai
comemorar a data com amigos e parentes.
Seus pais Pedro e Augusta, seus irmãos e seu
namorado Marcos Melo desejam muita saúde,
paz e a benção de Deus.

A jornalista Bruna Pires é a aniversariante de
quarta-feira (15). Cercada de amigos e parentes,
ao som de muito rock and roll, Bruna passará o
dia contando histórias e se divertindo com drinks.
Seus pais Vinicius e Marli, sua irmã Luciana e seu
namorado Bruno desejam tudo de bom.

Parabéns para Nadia Ramalho, que comemorou
aniversário dia 7 de abril. A ex-estagiária
da Secretaria de Obras da Prefeitura de
Pindamonhangaba recebeu as felicitações dos
amigos e parentes.

Parabéns ao jovem Gontran
de Paiva Nasser Neto, que
completa mais um aniversário
no domingo (19). A namorada
Andressa, os familiares,
amigos e boleiros desejam
muita saúde e felicidade.

No domingo (12), a bela Ana Lúcia
Puppio, funcionária da Câmara de
Vereadores de Pinda, colheu mais
uma primavera no jardim da sua
existência. Ana Lúcia recebeu os
amigos e familiares para festejar seu
aniversário em sua mansão à beira
mar em Ubatuba. À loira, desejamos
os parabéns e muitas felicidade!

O fotógrafo Luciano Pereira comemorou mais um ano de vida na quartafeira (15). Rodeado de parentes e amigos, ele (à esquerda) ficou
emocionado com mensagens de felicidade e sucesso.

O boleiro Willie Machado passou o final de semana se divertindo ao lado
de seus amigos. Centenas de pessoas parabenizaram o professor de
educação física, especialmente sua noiva Juliana Michelini.

Na próxima sexta (17), a artesã
Sara Gonçalves completa mais
um ano de vida. Seus amigos
e familiares desejam muita
felicidade.

No sábado (11) foi a
formatura da 52ª turma
da faculdade de Direito da
Unitau, parabéns a todos os
formandos, especialmente
Ana Gabriela Fonseca de
Andrade (ao centro), com
Juliano Modesto de Araújo
e Danielle Marinho de Paiva
Reis Araújo.
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fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba
relatÓrio reSuMido da eXecução orçaMentÁria
deMonStratiVo da ProJeção atuarial do regiMe PrÓPrio de PreVidÊncia Social doS SerVidoreS PÚblicoS
orçaMento da Seguridade Social
2015 a 2090
RREO - ANEXO 10 (LRF,art. 53, § 1º, inciso II)

eXercÍcio

receitaS
PreVidenciÁriaS ( a )

em Reais (R$)

reSultado
Saldo financeiro
acuMulado
do eXercÍcio
deSPeSaS
reSultado
PreVidenciÁriaS PreVidenciÁrio (d) = ("d" exercício caPitaliZado (fundo de
Previdência)
anterior) + ( c )
(b)
( c ) = ( a-b )

1

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090

182.725,01
4.931.914,91
129.711,07
4.969.254,11
129.350,06
5.004.594,25
128.109,20
5.007.532,99
126.242,60
4.984.063,09
124.499,80
4.961.762,44
121.453,42
4.886.403,05
117.157,83
4.758.735,45
113.020,05
4.634.508,39
108.151,06
4.479.001,32
102.429,03
4.286.479,70
96.039,84
4.063.364,81
89.124,04
3.814.322,27
81.876,21
3.546.601,00
74.472,25
3.267.010,92
67.787,38
3.011.786,20
58.773,32
2.653.557,42
50.931,68
2.338.041,48
44.121,60
2.060.574,80
38.215,51
1.816.855,16
33.100,28
1.603.016,18
28.676,53
1.415.639,68
24.855,75
1.251.620,04
21.559,07
1.108.128,50
18.717,68
982.684,55
16.272,85
873.175,74
14.168,66
777.487,95
12.358,89
693.869,49
10.803,62
620.823,11
9.465,24
556.856,78
8.312,53
500.741,20
7.316,53
451.314,63
6.085,24
380.591,31
5.046,33
320.090,40
4.174,23
234.537,81
3.442,33
194.452,21
2.833,28
160.748,65
2.327,72
132.489,31
0,00
108.793,71
0,00
70.203,50
0,00
58.351,16
0,00
48.232,49
0,00
39.676,41
0,00
32.444,24
0,00
26.350,06
0,00
21.246,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FONTE:
Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba
1. Resultado Aritmético
2. Resultado com a capitalização do saldo financeiro

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 084/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) Jose Alves da silva Jr e outros,
responsável pelo imóvel situado a Rua Francisco Lessa Junior, S/Nº , Bairro Socorro, inscrito no
município sob a sigla SO110816021000, 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.

-4.749.189,90
-4.839.543,04
-4.875.244,19
-4.879.423,80
-4.857.820,49
-4.837.262,64
-4.764.949,63
-4.641.577,62
-4.521.488,34
-4.370.850,25
-4.184.050,67
-3.967.324,97
-3.725.198,23
-3.464.724,80
-3.192.538,67
-2.943.998,82
-2.594.784,10
-2.287.109,80
-2.016.453,20
-1.778.639,65
-1.569.915,90
-1.386.963,15
-1.226.764,28
-1.086.569,43
-963.966,87
-856.902,89
-763.319,29
-681.510,60
-610.019,49
-547.391,54
-492.428,67
-443.998,09
-374.506,07
-315.044,06
-230.363,59
-191.009,88
-157.915,37
-130.161,59
-108.793,71
-70.203,50
-58.351,16
-48.232,49
-39.676,41
-32.444,24
-26.350,06
-21.246,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-4.749.189,90
-9.588.732,94
-14.463.977,13
-19.343.400,92
-24.201.221,42
-29.038.484,06
-33.803.433,69
-38.445.011,30
-42.966.499,64
-47.337.349,89
-51.521.400,56
-55.488.725,53
-59.213.923,76
-62.678.648,55
-65.871.187,23
-68.815.186,05
-71.409.970,15
-73.697.079,95
-75.713.533,15
-77.492.172,81
-79.062.088,71
-80.449.051,86
-81.675.816,15
-82.762.385,58
-83.726.352,45
-84.583.255,34
-85.346.574,64
-86.028.085,23
-86.638.104,72
-87.185.496,26
-87.677.924,94
-88.121.923,03
-88.496.429,10
-88.811.473,16
-89.041.836,75
-89.232.846,63
-89.390.762,00
-89.520.923,59
-89.629.717,30
-89.699.920,79
-89.758.271,95
-89.806.504,44
-89.846.180,85
-89.878.625,08
-89.904.975,14
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12

2

-4.749.189,90
-9.588.732,94
-14.463.977,13
-19.343.400,92
-24.201.221,42
-29.038.484,06
-33.803.433,69
-38.445.011,30
-42.966.499,64
-47.337.349,89
-51.521.400,56
-55.488.725,53
-59.213.923,76
-62.678.648,55
-65.871.187,23
-68.815.186,05
-71.409.970,15
-73.697.079,95
-75.713.533,15
-77.492.172,81
-79.062.088,71
-80.449.051,86
-81.675.816,15
-82.762.385,58
-83.726.352,45
-84.583.255,34
-85.346.574,64
-86.028.085,23
-86.638.104,72
-87.185.496,26
-87.677.924,94
-88.121.923,03
-88.496.429,10
-88.811.473,16
-89.041.836,75
-89.232.846,63
-89.390.762,00
-89.520.923,59
-89.629.717,30
-89.699.920,79
-89.758.271,95
-89.806.504,44
-89.846.180,85
-89.878.625,08
-89.904.975,14
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12
-89.926.222,12

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 081/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica: INCORPORADORA PINUS S/C LTDA,
responsável pelo imóvel situado a RUA ISAURA VIEIRA DA FONSECA, S/Nº , Bairro PARQUE
DAS PALMEIRA, inscrito no município sob a sigla NE12.15.030.08.000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 082/15

Edital de Audiência Pública para alteração da Lei Complementar n.º 03
de 10 de outubro de 2006 - Plano Diretor Participativo.
A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba divulga para conhecimento público que
nos dias 15 de abril de 2015, às 14 h, no auditório da ETEC João Gomes de Araújo,
localizado na Rua Prof. José Benedito Cursino n.º 75, Boa Vista e 16 de abril de 2015, às
19 h, no plenário da Câmara de Vereadores localizado na Rua Alcides Ramos Nogueira
nº 860, Mombaça, Pindamonhangaba-SP serão realizadas AUDIÊNCIAS PÚBLICAS para
apresentação de propostas de alterações da Lei Complementar n.º 03, de 10 de outubro
de 2006, que institui o Plano Diretor Participativo do Município de Pindamonhangaba, em
conformidade com o artigo 40, § 4.º, incisos I, II e III da Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho
de 2001 (Estatuto da Cidade) e com o artigo 154, incisos I, II e III do próprio Plano Diretor.
As propostas de alterações que serão objetos das AUDIÊNCIAS PÚBLICAS estão
disponíveis para consulta e/ou cópia em meio digital no Departamento de Planejamento da
Secretaria de Planejamento, nos dias úteis, das 8h às 11h e das 14h às 17h.
As sugestões e comentários poderão ser enviados através do e-mail planodiretor@
pindamonhangaba.sp.gov.br ou entregues diretamente na Secretaria de Planejamento no
horário de expediente, até o dia 14 de abril de 2015 às 17h.
As audiências públicas seguirão o seguinte roteiro:
Dia 15/04/15 na ETEC João Gomes de Araújo
1- Das 13h30 às 14h – Recepção e credenciamento
2- Das 14h às 14h45 – Abertura e apresentação inicial pela Secretaria de Planejamento
3- Das 14h45 às 16h – Palavra aberta aos munícipes
4- Das 16h às 16h30 – Palavra de autoridades e Vereadores
5- Das 16h30 às 17h – Esclarecimentos e encaminhamentos pela Secretaria de
Planejamento
Dia 16/04/15 na Câmara de Vereadores
1- Das 18h30 às 19h – Recepção e credenciamento
2- Das 19h às 19h45 – Abertura e apresentação inicial pela Secretaria de Planejamento
3- Das 19h45 às 21h – Palavra aberta aos munícipes
4- Das 21h às 21h30 – Palavra de autoridades e Vereadores
5-Das 21h30 às 22h – Esclarecimentos e encaminhamentos pela Secretaria de Planejamento
As inscrições para uso da palavra se iniciarão na recepção e se encerrarão ao final da
apresentação do item 2.
A ordem dos oradores obedecerá estritamente a ordem de inscrição.
Não serão admitidos apartes ou interrupções nem o acúmulo de tempo de inscrições.
O tempo de intervenção previsto é de 3 minutos cada.
O número de oradores será limitado ao total do tempo previsto para a etapa.
Haverá o oferecimento de formulários em papel para quem desejar deixar por escrito suas
contribuições.
Pindamonhangaba, 30 de março de 2015
Vito Ardito Lerario
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 078/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MASSA FALIDA INDÚSTRIA DE PAPEL
PINDAMONHANGABA LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA MONTEIRO DE GODOY, Nº
0 , Bairro BOSQUE DA PRINCESA, inscrito no município sob a sigla NE11.13.04.001.001, 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

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica: INCORPORADORA PINUS S/C LTDA,
responsável pelo imóvel situado a RUA ISAURA VIEIRA DA FONSECA, S/Nº , Bairro PARQUE
DAS PALMEIRA, inscrito no município sob a sigla NE12.15.030.16.000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

14 DE ABRIL de 2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 22/04/2015 às 14:00 horas
ASSISTENTE SOCIAL
19º CILENE DE OLIVEIRA SOUZA AGOSTINHO
RUA JARBAS DA SILVA PINTO, 15 – JARDIM ANA CANDIDA
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
ROSANA DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 22/04/2015 às 15:00 horas
MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. ORTOPEDISTA
6º PAULO BONADIO TELLES
RUA MARIANNA MARCONDES CESAR ROMEIRO, 764 – MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12421-740
ROSANA DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO

Extrato de Convênio n.º 04/2015
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Educação e Cultura / EUTERPE
associação Corporação Musical
Processo n.º 9164/2015
Objeto: Verba Municipal – apresentações musicais e formação de 31 músicos / Cessão de
espaço
Valor: R$ 179.031,84
Data de Assinatura: 26/03/2015

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 083/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) João B P Carvalho e Outra
responsável pelo imóvel situado a Rua João Paulo I, S/Nº , Bairro LESSA, inscrito no
município sob a sigla SO210101012000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 080/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). FERNANDO C. DA C.
GALVÃO E OUTRO, responsável pelo imóvel situado a RUA GODOFREDO PESTANA,
Nº 148 , Bairro SÃO BENEDITO, inscrito no município sob a sigla SE11.09.12.011.000,
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º
item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 085/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) TADEU JOSÉ DE ANDRADE
MONTEIRO, responsável pelo imóvel situado a Rua ADOLPHO DE CAMPOS MAIA, nº0, Quadra
H, Lote 10, Bairro ALTO DO CARDOSO, inscrito no município sob a sigla SO.21.03.05.083.000,
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

LICENÇA DA CETESB

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PELICAN ENERGY ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA. torna público que requereu na
CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e a Licença de Instalação para a fabricação
de briquetes (pellets) a partir da secagem e compactação de biomassa. À Avenida Dom João
VI, 0 - Distrito Industrial | Pindamonhangaba - SP , Cep: 12.412-805

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 086/15

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 079/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). EDRELINA SÁVIO BUENO,
responsável pelo imóvel situado a AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 69 , Bairro SÃO BENEDITO,
inscrito no município sob a sigla SE11.05.02.026.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) ANTONIO DE OLIVEIRA, responsável
pelo imóvel situado a Rua JOÃO BONDIOLI, nº0, Quadra C, Lote 21, Bairro JARDIM CAMPO
ALEGRE, inscrito no município sob a sigla SO.21.08.01.030.000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 087/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) EDMUNDO NOGUEIRA DE SA,
responsável pelo imóvel situado a Rua BOLIVIA, nº0, Quadra E, Bairro PARQUE DAS NAÇÕES,
inscrito no município sob a sigla SO.21.08.12.039.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379
de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 078/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MASSA FALIDA INDÚSTRIA DE PAPEL
PINDAMONHANGABA LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA MONTEIRO DE GODOY, Nº
0 , Bairro BOSQUE DA PRINCESA, inscrito no município sob a sigla NE11.13.04.001.001, para que
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490
de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 088/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) LEE KAI LENG, compromissário
responsável pelo imóvel da Sr(a) MARIA DA GLORIA DE SOUZA-ESPOL situado a Rua JOSE
GAMBINI DE SOUZA, nº680, Quadra A, Lote 16, Bairro BELA VISTA, inscrito no município sob
a sigla SO.21.14.03.009.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo
1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO
DE DOUGLAS MARINI DOS SANTOS, REQUERIDO POR GENESIO MARQUES TEIXEIRA DOS
SANTOS - PROCESSO Nº0011756-15.2012.8.26.0445.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 26/02/2015 17:35:23, foi decretada a INTERDIÇÃO de DOUGLAS MARINI DOS
SANTOS, CPF 098.606.258-83, 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).
Genesio Marques Teixeira dos Santos. O presente edital será publicado por três vezes, com
intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Pindamonhangaba, aos 31 de março de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 089/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) EDMUNDO NOGUEIRA DE SA,
responsável pelo imóvel situado a Rua BOLIVIA, nº0, Quadra E, Bairro PARQUE DAS NAÇÕES,
inscrito no município sob a sigla SO.21.08.12.039.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379
de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Tribuna do Norte

pindamonhangaba

14 de abril de 2015

variedades

Militares comemoram Dia da
Arma de Engenharia

11

Júlia Villar

Júlia Villar

Autoridades civis e militares participaram do evento

A solenidade militar foi realizada no 2º BECmb “Borba Gato”, na sexta-feira (10)
Os militares do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, juntamente com a 11ª Companhia de Engenharia de Combate Leve e a
12ª Companhia de Engenharia de Combate
Leve, comemoraram, na última sexta-feira
(10), o Dia da Arma de Engenharia.
A solenidade militar aconteceu no
2º Batalhão de Engenharia de Combate - Batalhão Borba Gato e contou com
a presença de comandantes e militares

das unidades locais do Exército, representante da Polícia Militar do prefeito da
cidade, além de populares.
O comandante do Batalhão, tenentecoronel Rogério Caum, recebeu convidados e destacou o importante papel da
Engenharia dentro do Exército Brasileiro. “A participação de todos neste evento
é fundamental para nós que convivemos
com o Exército neste batalhão. Ficamos

honrados em celebrar essa data. Aqui
no batalhão temos homens bravos, dedicados, competentes e esforçados, que
usam da sua vontade e força para construir caminhos apoiando as tropas da
divisão no objetivo maior de servir o
Exército e à nação brasileira”, ressaltou.
Ele também relembrou fatos marcantes
do patrono da Engenharia, tenente-coronel João Carlos de Villagran Cabrita e

corou de flores a imagem que se encontra
no batalhão.
O evento também contou com uma exposição de Material de Engenharia e uma
amostra de Publicações da Biblioteca do
Exército, na qual os visitantes puderam
adquirir exemplares dos livros expostos.
Um desfile militar encerrou as comemorações e, logo após, foi servido um coquetel aos convidados.

José Cabral é eleito presidente da Ferroviária
José Cabral, da chapa SuperAção, foi eleito
presidente da Associação
Atlética Ferroviária no domingo (12) com 11 votos de
diferença para o segundo
colocado, Leandro Matos,
da chapa Renovação.
Cabral terá como vice,
Gil Nogueira. A dupla
contou com o apoio do
atual presidente José

Celso Pupio, que se emocionou com o resultado.
“Nossa gratidão a Deus,
a minha família, a todos
os integrantes da Chapa 1,
associados e a todos que reconheceram nosso trabalho
durante quatro anos. Deixo
meus cumprimentos ao Cabral, ao Gil e a todos da Chapa que venceram para todos
os cargos, e também aos in-

tegrantes das outras chapas
que valorizaram as eleições
de forma democrática”.
José Cabral agradeceu a Deus pela força e ao
apoio do atual presidente
e de seu fiel amigo, Gil Nogueira. “Parabéns a todos
de nossa chapa, amigos,
familiares e associados
que confiaram em nossos
nomes. Vamos montar

nossa diretoria com pessoas experientes e idôneas
para procurarmos fazer o
melhor trabalho possível
em benefício do clube e
dos associados”, declarou.
A posse de todos os
eleitos, incluindo dos conselheiros, será no dia 25
de abril, às 20 horas, no
Ginásio de Esportes “Tobias Salgado”.
João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

TODOS OS RESULTADOS
PRESIDENTE E
VICE-PRESIDENTE
DA DIRETORIA
1º - Chapa 1 SuperAção - José Cabral
(presidente) e Gil Nogueira (vicepresidente) - 221 votos - 40,40%.
2º - Chapa 10 Renovação – Leandro Matos
(presidente) e Marcelo AgoraVale (vice) 210 votos - 38,39%.
3º - Chapa 2 Lealdade a Você - Adair Faria
Moreira “Dadá” (presidente) e Fernando
Rezende (vice) - 100 votos - 18,28%.

CONSELHO DELIBERATIVO

Integrantes da chapa Superação comemoraram vitória

QUEM SÃO OS ELEITOS
JOSÉ CABRAL Presidente
Idade 57 anos, casado com Izabel Cabral e pai de três filhos.
Nascido e criado em Pindamonhangaba, é associado ao clube
desde 1976. Mais de 35 anos de experiência em gestão, atuando em
empresas como Aisa, Alcan, Arquetipo e Prolind. Atualmente cursa
graduação de Gestão Pública. Participou da diretoria do clube nas
gestões de 2011/2013 e 2013/2015, junto ao Presidente Celso Pupio.

Vencedores tinham apoio
do atual presidente

GIL NOGUEIRA
vice-presidente
Idade 46 anos, esposo de Andrea Nogueira e pais de dois filhos. É associado ao
clube desde 2000. Formado em engenharia
e pós graduado, tem atuado em grandes
empresas no Vale do Paraíba, como a General Motors. Integra o Conselho Deliberativo do clube de 2011 até 2015.

1º - Chapa 1 - 201 votos.
2º - Chapa 10 - 195 votos.
3° - Chapa 2 - 97 votos.

CONSELHO FISCAL
1º - Chapa 1 - 203 votos.
2º - Chapa 10 - 187 votos.
3º - Chapa 2 - 90 votos.

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
1º - Chapa 1 - 204 votos.
2º - Chapa 10 - 191 votos.
3º - Chapa 2 - 86 votos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2015
EDITAL DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por intermédio da Secretaria de Administração, nos termos da
legislação vigente, torna pública a relação das inscrições deferidas para o Processo Seletivo para
contratação por tempo determinado para o Programa Estação Juventude.
- Emprego de ASSISTENTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE:

Código

NOME

A-01

ADRIANA FERREIRA HOLZLSAUER DINIZ

A-02

ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO

A-03

ALEXANDRE DA SILVA MOREIRA

A-04

ALINE GRASIELE DE OLIVEIRA CLARO

A-05

ALLIGTON AURELIO DE SOUZA

A-06

ANA LETICIA GOES RIBEIRO DO VALE

A-07

ANDERSON DE CAMARGO LEITE

A-08

ANGÉLICA AMORIM COQUETTI APOLINÁRIO

A-09

ANGELO MARCELO DE AQUINO GOMES

A-10

ARIELI CONSTÂNCIO PINTO OLIVEIRA

A-11

CAIO DOS SANTOS PROCOPIO

A-12

CAMILA DE OLIVEIRA GONÇALVES

A-13

CARLOS EDUARDO A. REZENDE

A-14

CARMEN CECILIA BAENNINGER

A-15

CLÁUDIA RAZZANTE

A-16

DIEGO DANILO ALVES

A-17

ELIANE ALVES

A-18

ELLEN DA SILVA SOUZA

A-19

ERISLAINE MENDES SOARES FERREIRA

A-20

FABIANA FONSECA SANTOS

A-21

FABIANA ROSA ROSSI

A-22

FRANCISCO BEZERRA NETO

A-23

GIOVANA RODRIGUES DE SOUZA

A-24

HELDER CORRÊA GALVÃO

A-25

IARA DE ALMEIDA HERMIDA

A-26

ISABEL DE OLIVEIRA NAGAHASHI

A-27

ISABELLA CARLOTA MAZIERO LOUZADA GOMES

A-28

IZAMARA MONTEIRO

A-29

JHONATAN SILVA

A-30

JOYCE MEIRELES MOURA

A-31

LARYSSA BRANDÃO ARANTES DE SOUZA

A-32

LIDIANE DE CARVALHO ARAGÃO

A-33

LUANA ALVES MEDEJI

-

Emprego de COORDENADOR ADJUNTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA
JUVENTUDE:
Código

NOME

C-01

ADELAIDE SUSANA CARDOZO

C-02

ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS

C-03

ADRIANA VANESSA MARCONDES ANTUNES FRANCO

C-04

ALESSANDRA DE CARVALHO SOARES SCLAPES

A-34

LUCIANA ANTUNES PIRES

A-35

LUCILENE FERREIRA DE PAULA

A-36

LUIZA SALGADO CORREIA

A-37

LUZINETH APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO

C-05

ALINE GRASIELI GOMES GONÇALVES

A-38

MARCELA MANTOVANI TEIXEIRA

C-06

ANA LÍDIA TEBERGA FROHLICH

C-07

ANA LUCIA IKAWA ALMEIDA

C-08

ANA PAULA ALVES DA SILVA

C-09

ANA PAULA FELIX RIBEIRO

A-39

MARIA DO ESPIRITO SANTO

A-40

MARIA ROSALINA PIORINO DE SOUZA

A-41

MARIELLI PEDROSO ROCHA SILVA

C-10

ANA PAULA ZANIN MANTOVANI

A-42

MICHEL LOURENÇO

C-11

ANDRÉ LUIS DE SOUZA ALVARENGA

A-43

OTÁVIO AUGUSTO GOMES MONTEIRO

C-12

ANDREA SILVA COUTO

A-44

PALOMA MILENA FERREIRA MACIEL

C-13

ANDREZA PAULA CARDOSO SANTOS

A-45

PAMELA CLIVE SANTOS MOREIRA

C-14

ANGÉLICA AMORIM COQUETTI APOLINÁRIO

C-15

ANGELO MARCELO DE AQUINO GOMES

A-46

PATRICIA VERISSIMO LEITE TEIXEIRA

C-16

ARMINDA APARECIDA DE AGUIAR

A-47

PAULA DE OLIVEIRA LUCCI

C-17

BÁRBARA ILÁRIO LOPES

C-18

BRENDA LAISA MORAIS

C-19

BRUNA ANTUNES PIRES

C-20

BRUNA ESCOSSIA

A-48

PAULO VICTOR SOUZA DA SILVA

A-49

PEDRO PEREIRA MONTEIRO DA SILVA

A-50

RENATA MARIA DOS SANTOS PEREIRA

C-21

BRUNO JOSÉ LUSTOZA SANTOS GONÇALVES

A-51

SARITTA MARIA SILVA SALGADO GONÇALVES

C-22

CAMILA CAROLINA BATISTA DE SOUZA

A-52

SHIRLEY DE QUEIROZ ALVES

C-23

CAMILA MIRANDA DAS DORES

A-53

SIMONE APARECIDA LAIOLTI DOS SANTOS

C-24

CARMEN OLIVEIRA PARESQUE

A-54

SIMONE DE LIMA SILVA

C-25

CAROLINA PEREIRA GONÇALVES PINTO

C-26

CÁSSIA REGINA PEREIRA

A-55

STEPHAN HENRIQUE DOS SANTOS GONÇALVES

C-27

CATARINE LOPES DA SILVA

A-56

TAINAN CASIMIRO VALENTE

C-28

CLAUDIA LISIANE BOFF PAZ

C-29

CLAUDIA PEREIRA DA ROSA

C-30

CLAUDIA REGINA DE FREITAS

C-31

CLÁUDIA RENATA OLIVEIRA DA SILVA

C-32

CRISTIANE DE FÁTIMA LAIOLTI

A-57

TATIANA RODRIGUES PARÁ STUCHI

A-58

TEREZINHA XAVIER DOS SANTOS

A-59

THALITA VALÉRIO RODRIGUES DE SOUZA

A-60

THIAGO GONÇALVES

C-33

DAIANE DOS SANTOS FERREIRA

A-61

VANESSA SERAFIM SANTOS

C-34

DIEGO MAIA DE CAMPOS SILVA

A-62

VIVIAN DE CAMPOS LOPES

C-35

DIOGO ALTOBELLI DE ALMEIDA VARGAS

A-63

VIVIANE DA SILVA LOPES

C-36

EDUARDO MACEDO MONTEIRO

C-37

ELAINE DOS SANTOS BARBOSA

A-64

WILSON RITCHELLE CAPASSI

C-38

ELAINE EDNEIDE DA SILVA

A-65

YURI COSTERMANI DA GLÓRIA

C-39

ELIANE PIZZIGATTI DINIZ DE ALMEIDA

C-40

ELUZELENA DA COSTA NUNES

C-41

ERIKA IZUMI SAWAMURA

C-42

EUNICE ALVES DA CRUZ

C-43

FABIANA APARECIDA SILVA MONTEIRO LIMA

C-44

FABRICIO DA FONSECA CARVALHO

C-45

FRITZ ZUCARELI RODRIGUES

C-46

GABRIEL SPINELLI MONTEIRO DOS SANTOS

C-47

GILVANIA RODRIGUES MIRANDA FIUZA

C-48

GISELY JACINTO SILVA

C-49

GUILHERME LINDHOLM BARBOSA LESSA

C-50

ISABELLA CARLOTA MAZIERO LOUZADA GOMES

C-51

JEAN ALVES PEREIRA

C-52

JESSICA ARANTES BORGES

C-53

JÉSSICA DE OLIVEIRA ESPOLZINO

C-54

JÉSSICA MILENE DE CAMPOS SANTOS

C-55

JOSE CARLOS DOS SANTOS PINTO

C-56

JULIANE RODRIGUES GONÇALVES

C-57

JULIETA MELLO REZENDE DE PINHO

C-58

KELLY HELENA DOS SANTOS

C-59

LAIS NOGUEIRA VER VALEN

C-60

LARISSA SOARES OLIVEIRA

C-61

LILIAN DA SILVA ANDRADE

C-62

LILLYAN BASTOS FERREIRA

C-63

LOAMI RODRIGUES DA SILVA

C-64

LUIZ HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO

C-65

MÁRCIA VIEIRA MAIA DE REZENDE

C-66

MARIA APARECIDA MONTEIRO

C-67

MARIA CLARA DE SOUSA RAMOS

C-68

MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA GUALTIERI

C-69

MARIA DO ESPIRITO SANTO

C-70

MARIA LETICIA FLORENÇANO DO NASCIMENTO

C-71

MARIANA COELHO PEREIRA

C-72

MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA

C-73

MAURÍCIO FOLTER RODRIGUES

C-74

MAURO DA SILVA LOPES JUNIOR

C-75

MELANIA RAZZANTE

C-76

MICHEL DO NASCIMENTO GALDINO

C-77

MILENA DIOGENES BATISTA ALVES

C-78

NATÁLIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO

C-79

NATÁLIA EVELYN DE MELO

C-80

NATALIA MOURÃO

C-81

NATHALIA C RIBEIRO DE OLIVEIRA

C-82

ODHARA GOVINDA DOS SANTOS RAMOS

C-83

PATRÍCIA DE CARVALHO ROSA

C-84

PATRICIA GARCEZ DE OLIVEIRA

C-85

PATRÍCIA PRUDENTE SAMPAIO

C-86

PAULA JULIANA RODRIGUES DA SILVA

C-87

RAFAELA VICENTE DA SILVA

C-88

RAQUEL CAMPOS FONSECA

C-89

RAQUEL GOMES

C-90

RÉGIS GOMES DE OLIVEIRA

C-91

RENATO PEREIRA DE SOUZA

C-92

ROBERTA PINHEIRO XAVIER DE OLIVEIRA

C-93

RODRIGO DE SOUZA GODOI

C-94

RODRIGO ZANARDO CASTILHO

C-95

ROSEMEIRE VIEIRA PINTO

C-96

SANDRA CRISTINA PEREIRA MACHADO

C-97

SHEILA CRISTINE MARCIANO DOS SANTOS

C-98

SHEILA LETÍCIA ARRIETA

C-99

SHIRLEY QUEROZ ALVES

C-100

SIDNEY DOS REIS GOMES

C-101

SIMONE FERNANDES GARCIA

C-102

SUELLEN STHEFANY DE OLIVIRA

C-103

TAINARA GOUVÊA CASARIN

C-104

TEREZINHA XAVIER DOS SANTOS

C-105

THATIANE DA ROSA LOPES

C-106

TICIANE MARA CAMARGO DA SILVA FLORENCIO

C-107

TIFANI FARIAS DE SOUZA

C-108

VALQUÍRIA APARECIDA DE OLIVEIRA

C-109

VANDERLEIA APARECIDA MANFRIN

C-110

VANESSA PARIS DE OLIVEIRA

C-111

VANESSA RODRIGUES DA MATTA

C-112

VANESSA SERAFIM SANTOS

C-113

VIVIANE DA SILVA LOPES

E para que ninguém possa alegar desconhecimento é publicado o presente Edital.
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2015.
Rosana da Silva Monteiro
Secretária de Administração em exercício
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Assassino de advogada é
condenado a 20 anos de prisão
Divulgação

Divulgação

O aposentado de 68
anos, que confessou o
assassinato da advogada
Nilza Hinz, foi condenado há 20 anos de prisão
na última quinta-feira
(9). O crime aconteceu
em julho de 2014 em Pindamonhangaba.
O jurí, composto de
sete pessoas, entendeu
que o acusado matou por
motivo torpe e recurso
que dificultou a defesa
da vítima. A sentença foi
dada e o julgamento terminou por volta de 21 horas no Fórum de Pinda.
A vítima, que tinha 62
anos, foi abordada pelo
aposentado na saída de
seu escritório. Ela foi
atingida por tiros na cabeça e no braço, morrendo no local.
O aposentado foi preso
dias depois e confessou
o crime. Ele alegou que
passava por problemas
financeiros e precisava
vender uma casa, que tinha pendências em um
processo que a advogada

Aposentado confessou o assassinato
Crime aconteceu em julho de 2014
defendia. Quando imaginou que supostamente
não conseguiria vender
o imóvel por conta do
processo, disse ter ficado
nervoso e procurado a advogada, após uma discus-

são, efetuou os disparos e
fugiu.
A defesa vai entrar
com recurso, pedindo
anulação do julgamento
por considerar a decisão
contrária às provas. Se

o recurso for negado, o
idoso deve cumprir apenas oito anos em regime
fechado.
O aposentado está preso na Penitenciária 2 de
Tremembé.

Polícia prende traficantes
Divulgação

A Polícia Civil prendeu na última quintafeira (9) traficantes que
operavam no bairro
Jardim Eloyna.
Sob
investigação,
a ação foi coordenada pelo 3DP (Cidade
Nova), com apoio de
policiais do 2DP (Moreira César) e SIG. O local era monitorado por
câmeras para dificultar
a chegada dos policiais.
Os criminosos foram
encaminhados para a
Cadeia Pública.

Na manhã da última
quinta-feira (9), um caminhão tombou no km 100 da
via Dutra, trecho do município de Pindamonhangaba.
Segundo informações
da Polícia Federal, o veículo teria sido atingido na
lateral por um carro, que

que por sua vez teria perdido o controle após ter
sido atingido na traseira
por outro automóvel, na
pista sentido São Paulo.
Apesar do ocorrido,
ninguém ficou ferido e
não houve lentidão no
trânsito.

Racismo em banco
A Polícia Civil está investigando crime de injúria racial que ocorreu na
última quarta-feira (8).
O fato aconteceu dentro de agência bancária
da cidade. Caso alguém

Rapaz morre após
ser gravemente
ferido
Um homem foi encontrado gravemente ferido na noite do
último domingo (12)
no centro da cidade.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima
estava caída na rua
Prudente de Moraes
e apresentava várias
lesões.
Mais tarde, após
ser encaminhado ao
atendimento
médico, constatou-se que
o rapaz, de 26 anos,

Caminhão é
atingido e tomba
na Dutra

havia levado um tiro,
que entrou pela boca
e saiu na nuca, informou o delegado do
1º Distrito Policial de
Pindamonhangaba,
Dr. Vicente Lagioto.
A redação da Tribuna do Norte foi informada que o rapaz não
resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde
dessa segunda-feira
(13). A Polícia Civil já
iniciou investigações
sobre a ocorrência.

identificar o suspeito poderá informar ao
1ºDP pelos telefones
3642-2288 ou 36422299 - referência RDO
490/15 1DP - o sigilo é
garantido.

Duas mulheres são detidas por tráfico de drogas
Na quinta-feira (9), duas
mulheres foram presas em flagrante por tráfico de drogas, no
bairro Jardim Eloyna.
Segundo informações, a Polícia Civil recebeu uma denúncia
anônima relatando que a casa
era usada para o tráfico de drogas.
Na manhã desse dia, os agentes em apoio ao SIG – Serviços
de Investigações Gerais –, chegaram à residência.
Em revista ao local, foram
encontrados 35 pinos de cocaína, 43 pedras de crack e 10
porções de maconha, além de
aparelhos eletrônicos e documentos de identidade.
As mulheres foram detidas e
encaminhadas à delegacia.

Divulgação
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Após goleada, Pinda pega Caçapava

Equipe Sub 19 de futebol está a um passo da próxima fase dos Jogos Abertos da Juventude

Melhores ginastas do Estado
participam de encontro na cidade
Ginástica rítmica de Pindamonhangaba é destaque no Estado
de São Paulo e foi escolhida para
receber o Encontro de Jovens
Talentos. O evento ocorreu nos
dias 11 e 12 no ginásio “Raquelzão” com a presença de ginastas,
técnicas e assistentes técnicas.
As atividades foram coordenadas
pelo comitê técnico da Federação
Paulista de GR.
As ginastas desenvolveram
atividades de balé, resistência, maestria, ﬂexibilidade, dança, saltos,
saltitos, coreograﬁas, entre outras,
sob a observação de Maria da Conceição Costa (presidente do Comitê
Técnico da Federação Paulista).

Segundo Maria da Conceição,
esse encontro foi o primeiro a ser
organizado. O próximo está marcado para os dias 6 e 7 de dezembro,
em Mauá. O objetivo é a busca da
melhoria do nível técnico da modalidade. Por muitos anos, São Paulo
obteve bons resultados e na última
década não conseguiu repeti-los,
por isso, foram convocadas as 26
melhores ginastas do Estado, para
fazer um trabalho único e tentar
voltar aos pódios.
“Ano que vem teremos, no
Rio, as Olimpíadas, haverá uma
ginasta fazendo apresentação
individual e um conjunto. É uma
oportunidade para que as ginasDivulgação

Encontro aconteceu no ﬁm de semana no “Raquelzão”

tas possam conferir e aprender
com a GR de outros países”, disse
a presidente do comitê.
A professora Aline de Andrade
Souza Rodrigues, de Guaratinguetá, diz que infelizmente ainda há
uma grande deﬁciência de conhecimento especíﬁco em determinadas áreas para aplicar à ginástica
rítmica, como é o caso do balé. Ela
revela que esse encontro oportunizou a troca de experiências,foi muito bom para ginastas e técnicas.
Maria Carolina Nogueira de
Oliveira, técnica de uma campeã
brasileira pré-infantil e de uma
campeã nacional juvenil, participou do encontro em Pinda e parabenizou a cidade pela estrutura especíﬁca para a modalidade.
Segundo ela, o momento foi de
suma importância.
Florência Rodriguez Rodriguez,
técnica de São Caetano do Sul,
destaca que os encontros são muito importantes porque as cidades
trabalham com a ginástica rítmica
cada qual de seu jeito. “O encontro vem para que todos trabalhem,
mais ou menos, da mesma forma,
passando um pouco da experiência
aos demais, para que se cheguem
num bem comum, que é fazer com
que a GR do Estado de São Paulo
cresça perante ao Brasil.”

TREINAMENTO FÍSICO CONTRIBUI
COM DESEMPENHO EM COMPETIÇÕES
Os alunos da Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer da
Prefeitura de Pindamonhangaba
realizam atividades extra treinos
para conquistarem bons resultados. Os matriculados participam do treino físico, com isto,
se preparam ainda mais para
as competições. Os atletas da
cidade têm orgulho de colocar o
nome de Pinda no pódio e agora
muitos estão tendo esta oportunidade.
O prefeito de Pindamonhangaba destaca que o esporte é
uma ferramenta muito importante. “Quando os jovens praticam alguma modalidade estão
longe do caminho das drogas.
Além de contribuir com a saúde
física, o esporte faz bem para a
saúde mental”, disse.
Nos esportes de contato, como
futebol, basquete, handebol, entre outros, é preciso que os atletas estejam com bom condicionamento físico, tanto para resistir

ao tempo das partidas como em
casos de faltas, sem resistência
pode se lesionar facilmente. O
treinamento físico possui vários
benefícios.
Pinda oferece esporte e lazer
para todas as idades, para obter

informações sobre as modalidades oferecidas basta ir ao
ginásio ou centro esportivo mais
próximo de casa. Os interessados
em praticar natação, musculação ou hidroginástica, devem
levar o RG.
Divulgação

Atletas durante treinamento no CE “João do Pulo”

A equipe Sub 19 de Futebol de Pindamonhangaba,
que vem se preparando desde
o início do ano para as competições, no último final de
semana estreou com goleada
nos 32º Jogos Abertos da Juventude. O time pindense foi
a Campos do Jordão e venceu
por 6 a 0 e agora só precisa de
uma vitória simples para garantir a vaga na próxima fase.
De acordo com o técnico da
equipe, o próximo jogo está
marcado para esta quinta-feira (16), às 20 horas, no “João
do Pulo”, contra Caçapava. A

participação da torcida é importante para incentivar os
representantes da casa.
O técnico acrescenta que a
categoria de base está treinando
forte. São três categorias: sub
15, 17 e 20. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 18h30, é a
vez do treino da sub 17; terças e
quintas-feiras, das 18 às 20 horas, da Sub 15; nestes mesmos
dias, das 20 às 22 horas, da sub
20. O responsável revela que a
cidade está se preparando para
a competição da Associação
Paulista de Futebol, na qual Pinda ﬁcou em 3° no ano passado.

FUTSAL TAMBÉM GOLEIA
O futsal também jogou no
sábado (11) contra Tremembé, na casa do adversário, e
e venceu por 9 a 3. Os próximos jogos da equipe serão
nesta quarta-feira (15), às
20 horas, no ginásio do Alto
Tabau, contra Caçapava. Da
mesma forma que o futebol,
o campeão da fase sub-regional se classiﬁcará para a fase

regional e jogará em maio.
Além do futsal e futebol, o
basquetebol também disputará a fase sub-regional dos
Jogos Abertos da Juventude
e realizará os jogos nos dias
22 de abril, contra Caçapava
e dia 28, também deste mês,
contra Campos do Jordão.
Ambos acontecerão no “João
do Pulo” às 20 horas.

Divulgação

RESULTADOS DO

futebol

SUB 11
Ferroviária 7 X 2 Etna
Terra dos Ipês 5 X 0 Unidos do Ipê
Gerezim2 X 1 São Paulo
Santos 4 X 0 Jardim Regina
SUB 15
Ferroviária 4 X 0 Gerezim
Santos 1 X 2 Etna
Jardim Regina 0 X 8 Fluminense

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA
PELOS CAMPEONATOS DA CIDADE

Divulgação

COPA PEDRO ROSA DA SILVA – SUB 20
Agenor 0 X 3 Atletic
Rosário 1 X 2 Corinthians
Independente 1 X 3 Mombaça
CAMPEONATO SÊNIOR 40
Rosário1 X 1 Bela Vista
Pindense 0 X 0 Estrela
Bandeirante 2 X 1 Andrada
São Paulo 3 X 1 Terra dos Ipês
Fluminense 10 X 0 Independente
Imperial 2 X 2 Cidade Nova
CAMPEONATO 2ª DIVISÃO
CHAVE A
Jardim Eloyna 2 X 2 Campo Alegre
União R8 3 X 1 Bela Vista
Jardim Regina 5 X 0 100 nome
Cidade Nova 0 X 1 Real Castolira
Unidos do Araretama 5 X 1 Santa Cruz
Santa Cecília 2 X 1 Maricá
CHAVE B
Terra dos Ipês 0 X 1 Fluminense
Galáticos 2 X 2 Ramos
Cidade Jardim 5 X 0 Flamengo
Juventus 1 X 0 Santos
Unidos Azuis 0 X 7 Unidos do Jd. Princesa

