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Seleção de Judô escolhe Pinda para treinar
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Judocas de Pinda terão a oportunidade de treinar com a Seleção Brasileira de Judô Sub 17, que se prepara para importantes torneios                                                Esportes 14

Festac 
reúne 
alunos das 
escolinhas 
de esportes

O Festac reuniu cente-
nas de crianças e jovens 
entre 7 e 17 anos no CE 
João do Pulo, para um dia 
de muita brincadeira. Os 
trabalhos foram divididos 
por faixa etária e abrange-
ram de jogos de tabuleiro 
ao futebol. 

O futebol de sabão é sempre uma das brincadeiras mais procuradas. Nem mesmo o tempo chuvoso atrapalhou as brincadeiras

Prefeitura entrega novas viaturas 
no aniversário dos Bombeiros

Viaturas serão entregues no evento de trinta anos da corporação em Pindamonhangaba                 Segundo Caderno

O Ministério da Saúde 
exige que todos os cida-
dãos possuam o Cartão do 
SUS, independentemente 
de ter convênio médico. 
Em Pinda, a população que 
não pôde procurar uma das 
unidades nos horários nor-
mais, pode fazer o cartão 
durante os mutirões realiza-
dos pela Prefeitura. O pró-
ximo será no sábado (28).

Para fazer o cartão o 
morador precisa retirar uma 
senha na unidade de saúde 

Continuam mutirões para 
confecção do Cartão SUS

mais próxima de sua casa 
e apresentar o RG e com-
provante de endereço. Os 
munícipes também podem 
fazer cartão para pessoas 
da família. Para isso, são 
distribuídas 100 senhas, 
por dia, para que o atendi-
mento seja realizado até o 
horário estipulado.   .

No  Cem - Centro de Es-
pecialidades Médicas o mu-
tirão está sendo realizado 
de segunda a sexta-feira, 
das 17 às 22 horas. 

O vice-presidente da Câmara, vereador Abdala 
Salomão quer incentivos fiscais para as micro 
e pequenas empresas, baseado nas normas 
estabelecidas na Lei Geral, que já está em vigor 
no município e que favorece as microempresas e 
empresas de pequeno porte.

Abdala pede incentivos fiscais 
para micro e pequenas empresas

“Casa Verde” 
completa 
três anos de 
atividades
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Fonte: CPTEC/INPE

PREVISÃO DO TEMPO PARA PINDAMONHANGABA

TERÇA-FEIRA - 24/4

Temp. Máxima: 25ºC - Sol Nascente: 06:18
Temp. Mínima:  16ºC - Sol Poente: 18:40
Probabilidade de chuva: 30%

QUARTA-FEIRA - 25/4
Temp. Máxima: 23ºC - Sol Nascente: 06:19
Temp. Mínima: 17ºC - Sol Poente: 18:39
Probabilidade de chuva: 5%

QUINTA-FEIRA - 26/4

Temp. Máxima: 28ºC - Sol Nascente: 06:19
Temp. Mínima:  16ºC - Sol Poente: 18:39
Probabilidade de chuva: 90%

Possibilidade 
de pancadas 

de chuva

Variação de 
nebulosidade

Nublado e 
pancadas de 

chuva

O ser humano é dotado 
de duas dimensões, a física 
e a espiritual, e possui várias 
inteligências. Independen-
temente de qual inteligência 
se destaca em cada ser hu-
mano, todos têm uma capa-
cidade enorme de buscar o 
conhecimento.

A vida humana é uma 
eterna busca, um andar so-
litário ou acompanhado. 
Quem tem o hábito da leitu-

ra está sempre em busca de 
uma nova diretriz, quem não 
lê utiliza sempre as mesmas 
vias do conhecimento.

Infelizmente, nem todos 
os municípios brasileiros 
possuem uma biblioteca. 
Segundo levantamento feito 
pelo Ministério da Cultura, 
são 25% os municípios sem 
bibliotecas públicas. 

Mas é necessário muito 
mais que construir ou possuir 

uma biblioteca pública, o ide-
al é que todos nós brasileiros 
tivéssemos o hábito de ler. 
A biblioteca é um  “meio de 
transporte” para que o ser hu-
mano faça a passagem para 
o saber, sendo que existe ou-
tros meios, e vale ressaltar 
que a busca pelo conheci-
mento é que move a huma-
nidade.

Em um município que 
possui uma biblioteca, inde-

pendentemente da sua gran-
diosidade ou não, qual será a 
porcentagem de moradores 
que frequentam a biblioteca 
por ano?

Diante da oportunidade de 
ler é necessário fazer a pas-
sagem para um novo saber.

Pedagoga: Fabíola
http://ventaniado-

saber.blogspot.com

Passagem

A Câmara Municipal en-
viou à Secretaria de Governo 
da Prefeitura, na última se-
mana, a moção de congratu-
lações nº 08/2012, de autoria 
da vereadora Geni Dias Ra-
mos, aprovada em unanimi-
dade em sessão ordinária 
realizada no último dia 26 de 
março. A moção registra vo-
tos de congratulações para 
com a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, Secretaria de 
Governo, extensivo às de-
mais secretarias da Prefei-
tura que colaboraram para a 
realização dos eventos ocor-
ridos durante a Semana da 
Água, de 20 a 23 de março 
de 2012. De acordo com o 

Câmara congratula Prefeitura por Semana da Água

II Curso de 
Promotoras 
Legais 
Populares

As aulas do II Curso de 
Promotoras Legais Popula-
res, que tiveram início no ano 
de 2012, serão transferidas 
de local. A partir de quar-
ta-feira (25), o curso passará 
a ser ministrado no  antigo 
prédio do Fórum, onde fun-
ciona o Juizado Especial Cí-
vel e Criminal. O endereço é 
praça  Desembargador Edu-
ardo Campos Maia, nº 99, 
centro. 

Formatura 
Proerd

A Polícia Militar de Pinda-
monhangaba vai promover, 
na quinta-feira (26), a  for-
matura da primeira turma de 
2012 do Proerd - Programa 
Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência.

A solenidade acontecerá 
no Centro Esportivo José Ely 
de Miranda - “Zito”, a partir 
das 9 horas.

descrito na moção, o even-
to mereceu a congratulação, 
pois teve por objetivo criar 

um momento de refl exão, 
análise, conscientização e 
elaboração de medidas prá-

ticas para resolver os proble-
mas relacionados com o uso 
sustentável da água.

De tempos em tempos é importante repetir certas 
informações.

 Isso porque a repetição faz com que a mensagem 
fi que gravada no subconsciente das pessoas.

Por isso, de tempos em tempos, esse espaço é 
dedicado ao tema Dengue. Mais uma vez a região é 
assolada por essa doença, que a cada nova epidemia 
torna-se mais perigosa. 

Mais perigosa porque o mosquito transmissor da 
dengue, o Aeds aegypti, assim como seus colegas 
insetos tem a característica de tornar-se resistente 
aos venenos usados anteriormente. Por isso, não é 
aconselhável o uso do velho caminhão fumacê. Ele 
mata junto com os mosquitos uma série de outros in-
setos e pequenos animais importantes para o equilí-
brio ecológico, até mesmo nas cidades, e torna os 
mosquitos resistentes. O uso desse tipo de ação 
foi substituído por pulverizações localizadas (prin-
cipalmente onde são detectados casos de dengue), 
muito mais efi cientes.

Cada nova epidemia (elas são anuais) é mais pe-
rigosa porque aumenta a chance do desenvolvimento 
da dengue hemorrágica. Esta forma mais mortal da 
doença acontece quando uma mesma pessoa pega 
dengue duas vezes e o vírus são de tipos diferentes 
de dengue. Hoje se conhecem pelo menos três tipos 
de dengue: A, B e C.

Por essas razões é muitíssimo importante que a 
população esteja cada vez mais conscientizada da 
necessidade de manter suas casas livres de criadou-
ros, que não são nada mais que qualquer objeto com 
água parada. 

O período chuvoso exige cuidado redobrado da 
população. A cada chuva é preciso realizar uma nova 
vistoria no quintal para ter certeza que não existe 
água parada.

Também é preciso cuidado com os vasos de plan-
tas, que sempre devem ter areia nos pratinhos. É 
preciso verifi car lajes e calhas, que acumulam água 
com muita facilidade. Piscinas devem estar sempre 
tratadas com cloro e demais produtos, caso contrário, 
devem ser tampadas, bem como as caixas d´água. 
Mesmo que elas estejam debaixo do telhado.

O mosquito da dengue é um animal que gosta de 
viver perto do homem. A maioria absoluta dos cria-
douros estão dentro das residências. Quem pica é a 
fêmea do mosquito. Ela não se alimenta do sangue, 
mas o usa para maturar seus ovos. Portanto quan-
do ela pica alguém, está se preparando para colocar 
seus ovos em algum criadouro, em geral bem pertinho 
da sua fonte de sangue humano.

Outra coisa importante é o fato de que o tempo 
gasto entre a postura dos ovos e o surgimento de um 
novo mosquito é muito curto, o que torna tudo mais 
difícil e exige muita atenção de todos.

A fêmea do mosquito não nasce infectada, ela 
passa a transmitir a doença quando pica um humano 
infectado, por isso, caso você sinta um ou mais sin-
tomas da dengue, procure imediatamente um serviço 
de saúde próximo de sua casa. Assim, se você tiver 
sido contaminado em outra cidade ou região não tra-
rá a doença para sua família e vizinhança. Faça sua 
parte. Não deixe água parada na sua casa. Sem água 
parada não tem mosquito da dengue. E sem o mos-
quito não há dengue!

Dengue Mata

Akim/AgoraVale

A Associação Atlética Fer-
roviária será sede da 18ª edi-
ção da Feira de Artesanato 
“A arte do povo em nossas 
mãos”. O evento, que acon-
tecerá no dia 6 de maio, das 
9  às 19 horas, será uma óti-
ma opção para  as compras 
do Dia das Mães. 

No fi nal de semana que 
antecede à data comemorati-
va, a feira será aberta à popu-

A secretária de Educação 
e Cultura, professora Bár-
bara Zenita, entrega nesta 
sexta-feira (27), às 15 horas, 
certifi cados e premiações 
aos representantes das uni-
dades escolares que partici-
param do Concurso Cultural 
“Centenário de Mazzaropi”. 
A cerimônia será no auditó-
rio da Prefeitura. Os alunos 
do terceiro ao quinto ano do 

Ensino Fundamental foram 
o público alvo, desenvol-
vendo como tema, “Mazza-
ropi: um caipira no cinema”.  
A diretora pedagógica, 
Márcia Fernandes Lima 
Silva avaliou o concurso 
como estimulador à pesqui-
sa: “Permitiu redescobrir a 
biografi a e a diversidade da 
Obra de Amácio Mazzaropi”, 
disse. 

Premiação de trabalhos 
sobre Mazzaropi

Feira de Artesanato é 
opção Dia das Mães

lação e contará com artesa-
natos para todos os gostos e 
bolsos. O objetivo é oferecer 
oportunidade aos artesãos de 
Pindamonhangaba e região 
de mostrarem e comercializa-
rem seus trabalhos. 

Mais de 100 artesãos 
participarão do evento, com 
exposição e venda de traba-
lhos feitos em madeira, teci-
do, biscuí, bordado, pintura, 
reciclagem etc.,   Também 
haverá produtos da culinária 
típica, como doces e compo-
tas, e apresentações artísti-
cas e musicais.

Várias  instituições benefi -
centes participarão vendendo 
seus artesanatos para cus-
teio de obras assistenciais. 
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Pindamonhangaba ofere-
ce o serviço de doações de 
mudas aos munícipes. São 
doadas cerca de 420 mudas 
por mês. De acordo com o 
diretor do Departamento de 
Meio Ambiente, Frederico 
Gama, esta ação ambiental 
foi criada na gestão do pre-
feito João Ribeiro. As mu-

A Conferência Munici-
pal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, que acon-
teceu sexta-feira (20), ele-
geu dois delegados para 
irem à Conferência Regio-
nal em São José dos Cam-
pos, que será realizada até 
o dia 16 de junho. Os de-
legados eleitos foram: um 
representante do Governo 
Municipal, Carlos Alber-
to Gonzaga; e um represen-
tante da sociedade civil, a 
bacharel em direito  Andrea 
Campos Sales Martins.

O evento contou com 
aproximadamente 60 pes-
soas e nessa conferência foi 
gerado um documento que 
será encaminhado para a re-
gional e somado às propos-
tas das outras 38 cidades.

“São novas ideias, no-
vos horizontes e fronteiras 
e nós estamos buscando no-
vos conhecimentos, infor-
mações para passar à po-
pulação. Com esse evento, 
estamos criando um norte 
para esses assuntos”, res-
salta o presidente do Con-

selho Municipal das Pes-
soas com Deficiência de 
Pindamonhangaba e vice-
-presidente do Núcleo Se-
te, Carlos Alberto Gonzaga.

 “O município elege 2 
delegados que vão para a 
regional, lá haverá uma ou-
tra eleição e serão trabalha-
dos esses mesmos pontos 
fazendo uma comparação, 
no final, será feito um outro 
documento, esse será enca-
minhado para a Estadual. 
Na fase Estadual participa-
rão 16 delegados da região, 

sendo oito da sociedade ci-
vil e oito do governo. E na 
Estadual  o documento ge-
rado será levado para Bra-
sília, onde formarão um 
documento para atender o 
Brasil todo”, explica Gon-
zaga.

Além dessas ações que 
serão encaminhadas para 
outras conferências, tam-
bém foi discutida a reali-
zação de um censo para 
numerar quantos deficien-
tes físicos há em Pindamo-
nhangaba.

Prefeitura de Pinda doa mudas de árvore

Não existe uma definição 
oficializada pela OMS - Or-
ganização Mundial de Saúde 
para saúde mental, porém, o 
que se pode dizer é que saú-
de mental é um termo usado 
para delinear o nível de qua-
lidade de vida cognitiva ou 
emocional de cada pessoa ou 
de uma determinada comuni-
dade. Saúde mental é a tenta-
tiva de buscar um equilíbrio 
entre os conteúdos internos 
e as exigências ou vivências 
externas.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Saúde e Assistên-
cia Social, realiza um amplo 
trabalho voltado à Saúde 
Mental, garantindo acesso 
da população aos serviços e 
o respeito a seus direitos e li-
berdades.

“A reforma psiquiá-
trica efetivada pela lei 
10.216/2001 democratizou 
o acesso dos munícipes aos 
serviços necessários. As pes-
soas precisam cuidar da men-
te para manter um corpo mais 
saudável”, ressaltou a asses-
sora técnica de saúde, Patrí-
cia Galvão Junqueira.  

Pindamonhangaba realiza 
várias ações em saúde men-
tal, os pacientes mais está-
veis e com sintomas mais 
leves são atendidos nas uni-
dades de PSF - Programa 
Saúde da Família. A Prefei-
tura oferece psicoterapia e 
atendimentos em psiquiatria 
no Cem - Centro de Espe-
cialidades Médicas; grupos 
de tratamento aos depen-
dentes químicos nas unida-
des do Cras - Centro de Refe-
rência em Assistência Social 
em parceria com a Apames - 
Associação Pindamonhanga-
bense de Amor Exigente.

Também oferece trata-
mento a pacientes com trans-
tornos mentais graves e per-
sistentes na unidade do Caps 
- Centro de Atenção Psicos-
social II; leitos de pequena 
permanência no Pronto Aten-
dimento de Moreira César, 
estes apenas para pacientes 
sem dependência química e 
já referenciados no Caps.

Podem ser atendidas nos 
serviços de Saúde Mental as 
pessoas que apresentam in-
tenso sofrimento psíquico, 
que atrapalhem o curso nor-
mal de suas vidas, impossi-
bilitando-as de viver, realizar 
seus projetos de vida e fun-
ções sociais.           

Nos Caps existem critérios 
mais rígidos que proporcio-
nam atendimentos preferen-
ciais nos casos mais graves 
e que se caracterizem como 
transtornos mentais graves e 

Pinda promove atendimento 
especializado em saúde mental

No dia 13 de março, foi 
instituída a lei nº 09/2012, 
de autoria do vereador Ale-
xandre Faria, que fica insti-
tuído que no dia 10 de outu-
bro, será comemorado o “Dia 
Municipal de Saúde Mental”, 
conforme programa da Orga-
nização Mundial de Saúde.

A data foi instituída com 
o objetivo de firmar parcerias 

ou convênios com institui-
ções públicas e privadas para 
realização de campanhas.

“Criar uma data para mo-
bilizar esta reflexão nos meios 
sociais e promover o diálo-
go entre o poder público para 
a melhoria das condições de 
tratamento é muito importan-
te”, disse o gerente do Caps II 
de Pindamonhangaba.

persistentes como: esquizo-
frenias, transtorno bipolar, 
transtorno de personalidade, 
entre outros.

Para a demanda de álcool 
e drogas está referenciado o 
Ambulatório de Saúde Men-
tal e os grupos de tratamen-
to com psicólogas. Este aten-
dimento acontece no Cisas 
-  Centro Integrado de Saúde 
e Assistência Social e Centro 
de Referência em Assistência 
Social do centro.

Questões que envolvem 
o tratamento de deficiências 
mentais, ou outros distúrbios 
relacionados ao desenvolvi-
mento infantil, a referência 
médica psiquiátrica é o Am-
bulatório de Saúde Mental.

Segundo o psicólogo e 
gerente do Caps II, Manoel 
Goulart, muitas vezes estes 
pacientes já estão sendo aten-
didos pela assistência básica 
em saúde, como PSF e UBS, 
porém, caso seja caracteri-
zado como primeiro surto, é 
importante buscar algum ser-
viço de assistência básica pa-
ra realização de exames mais 
específicos para assim iniciar 
um tratamento mais especia-
lizado.

“O que percebemos tam-
bém é a consolidação de uma 
rede que organiza o fluxo 
destes atendimentos a ponto 
de sempre estarem, estes ca-
sos mais específicos e graves, 
matriciados e identificados”, 
esclareceu Goulart.

Atualmente Pindamo-
nhangaba conta com 25 fun-
cionários, dentre eles, médi-
cos, psicólogos, enfermeiros, 
terapeuta ocupacional, assis-
tentes sociais, auxiliares de 
enfermagem, auxiliares de 
trabalho social, entre outros.

O Caps tem um fluxo 
mensal em média de 130 pa-
cientes, passando por diver-
sas modalidades de atendi-
mento. O Ambulatório de 
Saúde Mental, em média, 
atende por mês 600 pacien-
tes, entre eles casos leves, 
controlados e remitidos do 
quadro de crise.

“Mais do que nunca pre-
cisamos levar a discussão so-
bre os cuidados aos pacientes 
psiquiátricos para mais pró-
ximo da sociedade, por con-
ta de que cada vez mais, com 
a nova política de cuidado a 
estes pacientes, estarão mais 
inseridos em nossos meios 
sociais”, ressalta Goulart.

Para obter mais informa-
ções os moradores podem 
ir até o Caps localizado na 
rua Álvaro Leme Caledô-
nio, 386, Quadra Coberta, 
ou ligar para o telefone (12) 
3648-5365.

Lei que institui o 
Dia Municipal da Saúde 
Mental é aprovada

das são distribuídas na penúl-
tima e última quinta-feira de 
todo mês. Existem dois tipos 
de árvores que são distribuí-
das: as de calçadas e as na-
tivas. São distribuídas 30 se-
nhas de cada.

Na penúltima quinta-feira 
de cada mês são distribuídas 
as árvores de calçadas, quan-

do cada pessoa pode retirar 
até duas mudas. Exemplos de 
tipos dessas mudas são: Oiti, 
Chorãozinho, Escova de gar-
rafa, Ipê de Jardim etc.

Já as nativas, cada pessoa 
pode retirar até 12 mudas, 
sendo 10 comuns e 2 frutífe-
ras, que podem ser obtidas na 
última quinta-feira do mês. 

Para  conseguir a doação des-
sa espécie é necessário com-
provar moradia em área ru-
ral ou residência com amplo 
espaço para o plantio. As es-
pécies distribuídas são: jabu-
ticabeira, ingá, acerola, pau 
ferro, ipê, acácia entre outras. 
O munícipe pode escolher o 
tipo de muda que quer levar 
para casa.

Em cinco anos foram dis-
tribuídas cerca de 21.600 
mudas de árvores nativas e 
3.600 de mudas de calçada.

“A procura tem sido gran-
de, nós temos uma demanda 
muito boa de mudas, e essa 
ação acaba sendo um auxílio 
que os moradores dão à Pre-
feitura, ajudando na arboriza-
ção da cidade”, conta o dire-
tor de Meio Ambiente.

Quem quiser usufruir des-
se programa é necessário 
comparecer ao Viveiro Mu-
nicipal, que fica localizado na 
avenida Manoel Cesar Ribei-
ro, s/n, Maricá. A entrega é 
feita entre as 8h30 e 10 horas. 
Para obter mais informações 
os interessados podem ligar 
para número 3645-1494.As doações de mudas de calçada e nativas ajudam na arborização da cidade

Arquivo TN

Pinda elege dois delegados 
na Conferência dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência

Evento contou com a presença da vice-prefeita de Pindamonhangaba Myriam Alckmin
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AiAndrA Alves MAriAno

Este ano acontecerão 
eleições para prefeitos e 
vereadores dos municípios 
brasileiros. Por isso, a Jus-
tiça eleitoral está convo-
cando eleitores para reque-
rer o Título Eleitoral, ou 
regularizar qualquer pen-
dência. O prazo termina no 
dia 9 de maio.

O alerta é para que os 
eleitores não deixem para 
regularizar sua situação 
nos últimos dias, evitando 
o desconforto das filas. 

Os serviços disponíveis 
nos locais de atendimento 
ao eleitor vão desde o alis-
tamento, para os jovens 

que estão tirando o título 
pela primeira vez, passan-
do pelo serviço de 2ª via 
do documento, transferên-
cia de domicílio e revisão 
de dados cadastrais.

Quem tem entre 16 e 18 
anos deve levar Carteira de 
Identidade ou Certidão de 
Nascimento e comprovante 
de residência. Entre 18 e 19 
anos, documento de iden-
tidade com foto e compro-
vante de residência. Acima 
dos 19, já paga multa.

Maiores de 18 anos que 
não se cadastrarem, além 
de não poderem votar nas 
eleições deste ano, ficam 
com pendência na Justi-

ça Eleitoral e podem ter 
problemas. Se aprovado 
em concurso, não poderá 
tomar posse no cargo; não 
poderá se matricular em 
universidades e instituições 
de ensino públicas e não 
poderá fazer qualquer tipo 
de contrato com o Poder 
Público, incluindo receber 
benefícios, como a Bolsa 
Família, por exemplo.

O Cartório Eleitoral de 
Pindamonhangaba fica na 
rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, 269, em frente ao 
museu histórico. O horá-
rio de atendimento é das 9 
às 17 horas, de segunda a 
sexta-feira.

A Apae - Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Pindamonhangaba 
vem se destacando na região 
pelo trabalho de excelência 
que realiza junto às famílias 
com crianças e adolescentes 
portadores de necessidades 
especiais.

Atualmente, além da ação 
nas áreas de saúde, a institui-
ção conta com a Escola de 
Educação Especial “Elvira 
Moreira”, onde são atendidos 
243 bebês, crianças, jovens e 
adultos com deficiência inte-
lectual. Em média, 20% dos 
assistidos lá permanecem em 
período integral, ou seja, das 
8  às 17 horas.

Nos programas de Edu-
cação Infantil, Ensino Fun-
damental e Escolarização 
e Trabalho oferecidos pela 
Apae de Pinda, se destacam 
Cão Terapia, Capoeira, Trei-
namento Desportivo, Horta 
(convencional e suspensa), 
Coral e Fanfarra.

A instituição dispõe de 
capacidade física e humana 
adequadas para atendimento 
técnico e pedagógico neces-
sários para a reabilitação da 
pessoa com deficiência. O 
prédio possui pátio coberto 
para as atividades recreati-
vas, quadra de esportes, play-
ground, piscina, refeitório e 
cozinha. 

Em suas instalações fun-

Apae realiza trabalho de excelência

AiAndrA Alves MAriAno

O Projeto Guri  - pólo Sa-
lesianos - em Pindamonhan-
gaba está com inscrições 
abertas para cursos gratuitos 
de música para crianças e 
adolescentes.

As ofertas de vagas são 
para cursos de Violão, Per-
cussão e Coral no período da 
manhã,  e Violão, Percussão, 
Violoncelo, Violino, Trom-
pete, Trombone, Trompete, 

Flauta Transversal e Saxofo-
ne no período da tarde.

O Projeto Guri é um 
programa sóciocultural que 
tem como missão promo-
ver a educação musical e 
a prática coletiva de mú-
sica, tendo em vista o de-
senvolvimento humano 
de gerações em formação. 
É mantido pela Secreta-
ria de Cultura do esta-
do de São Paulo e o polo 

Salesianos é patrocinado 
pela empresa Tenaris Confab.

As inscrições podem ser 
feitas até sexta-feira (27), na 
sede dos Salesianos, que fica 
na avenida São João Bosco, 
727, no bairro Santana.  Horá-
rio de atendimento:  às segun-
das, terças e quintas-feiras, 
das 13 às 17 horas; às quartas 
e sextas-feiras, das 8 às 18 
horas. Mais informações pelo 
telefone 3645-1110.

Eleitor sem título 
tem poucos dias para 
requerer documento

ciona ainda a sala de infor-
mática, oficinas de Culinária, 
Móveis, Decoração, Marce-
naria e Trabalhos Manuais. 

De acordo com a presi-
dente da entidade, Vera Lúcia 

de Carvalho Junior, todas as 
ações só são possíveis graças 
ao apoio que a Apae recebe 
da sociedade em geral. “Pre-
cisamos ter a consciência de 
que as pessoas com defici-

ência, no exercício de sua 
plena cidadania necessi-
tam de apoio para atingir o 
ápice de suas capacidades 
e integrar-se à sociedade. 
Para continuar desenvol-

vendo nosso trabalho com 
qualidade, lembramos que 
na próxima semana (dia 
30) encerra-se a declara-
ção do Imposto de Renda 
e aqueles que ainda não o 

fizeram,  podem colaborar 
com a Apae”, afirmou ela.

Quem quiser fazer a do-
ação de parte do Imposto de 
Renda à Apae deve entrar em 
contato com a instituição. 

Projeto Guri abre 
inscrições para cursos 
gratuitos de música

A capoeira é uma das atividades físicas proposta aos alunos da Apae, promovendo a interação e a melhora da coordenação

O Projeto Guri já iniciou centenas de crianças na música

É bom não deixar para os últimos dias

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale



Pindamonhangaba, por 
meio do Cpic – Centro de 
Práticas Integrativas e Com-
plementares foi representada 
na X Semana de Fitoterapia 
de Campinas, que aconteceu 
do dia 17 a 20 de abril, em 
Campinas. O tema da sema-
na foi “Plantas Medicinais - 
Jardins para a saúde”.

Pindamonhangaba participa de 
Semana de Fitoterapia de Campinas
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Pindamonhangaba ago-
ra conta com o “Protoco-
lo Assistencial de Enfer-
magem”, que integra a 
“Atenção Básica à Saúde 
da Criança” e a “Atenção 
Básica à Saúde do Adoles-
cente”. O material foi ela-
borado pelas enfermeiras 
Roseli Márcia Crozariol 
Campos, Ana Rosa Maria-
no Esteves; Rosaly Hele-
na Inaoka e Rosana Valle 
Neves Soares de Almeida. 
As profissionais desenvol-
veram o protocolo em dois 
anos e meio. 

Para produzir o proto-
colo, foi considerada a re-
organização do processo 

de trabalho nas unidades 
de saúde em função da im-
plantação da “Estratégia 
de Saúde da Família”. Sua 
elaboração tem por finali-
dade redefinir a prática as-
sistencial e gerencial dos 
enfermeiros, ampliando 
sua autonomia no exercí-
cio profissional, subsidian-
do-o tecnicamente e dan-
do-lhe respaldo legal.

Trata-se de um material 
que deverá ser consultado 
sempre que o enfermeiro 
tiver dúvidas em relação às 
condutas a serem tomadas.

O diferencial deste pro-
tocolo é que, além de con-
ter sugestões de condutas 

de enfermagem, ele suge-
re os diagnósticos de en-
fermagem para as queixas 
mais comuns na infância e 
adolescência.

Este protocolo deverá 
abordar, além da saúde da 
criança e do adolescente, a 
saúde da mulher, a do adul-
to e a do idoso, com ênfa-
se na hipertensão arterial 
e diabetes mellitus. A pri-
meira e segunda parte, as 
quais foram concluídas, já 
foram aprovadas pelo Co-
ren-SP - Conselho Regio-
nal de Enfermagem de 
São Paulo. As demais par-
tes deverão ser elaboradas 
posteriormente.

A semana foi marcada por 
diversas palestras com profis-
sionais da área de fitoterapia, 
apresentações culturais, ofici-
nas e atividades corporais.

A coordenadora do pro-
grama alimentação saudável 
do Cpic, Denise Napir repre-
sentou Pinda no evento, le-
vando um pouco do traba-

lho que o centro desenvolve 
e dos programas oferecidos.

Denise também minis-
trou uma palestra com o tema 
“Uso de Plantas não conven-
cionais na alimentação”.

O evento contou com a 
participação de diversas ci-
dades que trabalham com a 
fitoterapia. 

O Cpic realiza um importante trabalho no aproveitamento de plantas medicinais

Arquivo TN

Departamento de Saúde 
tem protocolo assistencial 
de enfermagem
Protocolo passa a ser referência  para consulta a 
profissionais de enfermagem de Pindamonhangaba

Trabalho vem sendo desenvolvido há mais de dois anos

DivulgaçãoAções contra a dengue são 
realizadas diariamente na cidade

Pindamonhangaba está 
na luta contra a dengue dia-
riamente. É preciso que a po-
pulação contribua com os 
trabalhos realizados pela ad-
ministração municipal e entre 
na luta pela proteção da saú-
de de todos. 

Todos podem contribuir 
para evitar a proliferação do 
mosquito transmissor da den-
gue. Basta não deixar acon-
tecer o acumulo de água em 
latas, embalagens, copos 
plásticos, tampinhas de refri-
gerantes, pneus velhos, va-
sos de plantas, jarros de flo-
res, garrafas, manter a caixa 
d´água tampada, e, sempre 
que chover olhar o quintal 

Combate à dengue

para ver se não há algum ob-
jeto com água. 

Existem dois tipos de den-
gue, a clássica e a hemorrá-
gica. Os sintomas da dengue 
clássica são: febre alta com 
início súbito, forte dor de 
cabeça, dor atrás dos olhos, 
que piora com o movimen-
to, perda do paladar e ape-
tite, manchas e erupções na 

pele semelhantes ao saram-
po, principalmente no tórax 
e membros superiores, náu-
seas e vômitos, tonturas, ex-
tremo cansaço, moleza e dor 
no corpo, nos ossos e articu-
lações.

No caso da dengue he-
morrágica os sintomas são 
os mesmos da comum, no 
entanto, a diferença ocorre 
quando acaba a febre e co-
meçam a surgir os sinais de 
alerta: dores abdominais for-
tes e contínuas, vômitos per-
sistentes, pele pálida, fria e 
úmida, sangramento pelo na-
riz  boca e gengivas, man-
chas vermelhas na pele, so-
nolência, agitação e confusão 
mental, sede excessiva e bo-
ca seca, entre outros.

Na dengue hemorrágica, 
o quadro clínico se agrava 
rapidamente, apresentando 
sinais de insuficiência circu-
latória e choque, podendo le-
var a pessoa à morte em até 
24 horas. De acordo com es-
tatísticas do Ministério da 
Saúde, cerca de 5% das pes-
soas com dengue hemorrági-
ca morrem. 

Texto elaborado com base 
em informações disponíveis 
no site www.dengue.org.br. 

419 casos suspeitos

17 autóctones

20 importados. 

351 casos descartados

31 casos aguardando resultados

Casos até sexta-feira (20)

Prefeitura faz arrastões contra a dengue nos bairros

Arquivo TN
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O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) esteve reu-
nido no último domingo, dia
15, com os moradores da co-
munidade do Queiroz, na
Zona Rural. Diversas reivin-
dicações foram entregues ao
vereador, entre elas destaca-
mos: a colocação de luminá-
rias na rua Leopoldina Alves,
antiga rua 5, próximo a residencia de n° 21;  luminárias que estão
faltando na rua Mauro Rodrigues Ribeiro; próximo ao n° 54;  passagem
de maquina Patrol em todas ruas da comunidade e também um estudo
junto a Sabesp visando a implantação da rede coletora de esgoto em
todas as residências, que não possuem este benefício.

O vereador Toninho da Farmácia também esteve visitando os mora-
dores da Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, no Bonsucesso, onde
varias reivindicações foram entregues como: construção de um abrigo

de passageiros ao lado
do Santo Cruzeiro, pró-
ximo do n° 11.550, pois
os moradores ficam sob
chuva e sol, esperando
os ônibus; retirada de um
barranco com mato ao
lado da residência de n°
11.550 da Sra. Vera, pois
este barranco fica pró-
ximo a uma curva e na
semana passada houve

um atropelamento fatal no local; colocação de uma luminária próximo
ao Santo Cruzeiro; estudos junto ao DER visando a construção de uma
lombada próxima a curva para acabar com a alta velocidade dos veículos
que trafegam pelo local.

O vereador Toninho da Farmácia esteve reunido também com

lideranças e moradores da rua
José Joaquim dos Santos Sobrinho, no Andrade. Algumas obras
estão sendo feitas no Andrade como: construção de boca de lobo e
galeria de águas pluviais. Os moradores, entretanto, não estão con-
cordando sobre as derrubadas das árvores nesta rua, pois trata-se de
uma área verde e tem arvores muito antigas. “Solicito a Secretaria do
Meio Ambiente que tome providências quanto a derrubada dessas
árvores, que há muito anos vem sendo cuidada pelos moradores”,
solicitou Toninho da Farmácia.

TRABALHO

Toninho da Farmácia
solicita melhorias
para a comunidade do
Queiroz na Zona Rural

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Acompanhe os trabalhos do vereador Dr. Isael pelas redes sociais:
www.facebook.com.br e twitter.com/IsaelDomingues. Encaminhe

reivindicações para o e-mail: vereadorisaeldomingues@gmail.com. Fale
também com o gabinete pelos telefones: (012) 3644-2253 ou 2254.

Fale com a vereadora Dona Geni
Se você tem alguma sugestão ou quer fazer reivindicações entre em

contato com a vereadora Dona Geni. O blog da vereadora pode ser
acessado no endereço: www.vereadoradonageni.blogspot.com. O e-mail
é donageni@camara pinda.sp.gov.br. Os telefones são (12) 3644-2255 e
3644-2256.

Na última sessão de Câ-
mara, o vereador Ricardo
Piorino (PDT) apresentou re-
querimento, solicitando escla-
recimentos detalhados jundo
à Administração, sobre os fa-
tores que levaram a paralisa-
ção das obras de um dos
shoppings center que está sen-
do instalado no município,
bem como a razão pela qual o
outro estar sendo conduzido
de forma muito lenta.

Segundo o vereador, a po-
pulação está inconformada

INFORMAÇÃO

Ricardo Piorino solicita
esclarecimentos sobre
andamento das obras do
SHOPPING CENTER

“O RITMO É LENTO E UM DOS SHOPPINGS TEVE

SUAS OBRAS PARALISADAS”

com a tanta demora, pois o
anúncio dado pela Adminis-
tração previa há tempos a sua
inauguração. “Nossa cidade,
com quase 150 mil habitan-
tes, infelizmente tem que pro-
curar cidades vizinhas em
busca de lazer e compras, sem
falar de outras questões dire-
ta e indiretamente ligadas ao
assunto (arrecadação, geração
de empregos, etc)”. “Vamos
exigir mais amor e respeito a
Pindamonhangaba”, afirmou
o vereador.

VEREADOR RICARDO PIORINO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador
Dr. Isael (PV)
pediu agilidade
nos estudos para
implantação do
CAPs AD III
(Centro de Aten-
ção Psicossocial
Álcool e Drogas)
no município.
No dia 12 de
março, o parla-
mentar encami-
nhou requeri-
mento à Secreta-
ria de Saúde e
Assistência So-
cial, solicitando
informações se
foram tomadas as providênci-
as para o recebimento das ver-
bas a que se referem à criação
da unidade. No dia 13 de abril,
o vereador Dr. Isael recebeu
resposta da Secretaria de Saú-
de, informando que estudos da
viabilidade de implantação do
CAPs AD III tem sido desen-
volvidos, tendo em vista a re-
levância de medidas para o
acolhimento da população em
tela, ou seja, dependentes quí-
micos. “Peço agilização nes-
ses estudos, pois o problema
da drogadição em Pinda é gra-
ve. São muitos dependentes
químicos que precisam de aju-
da, de internação e que tenham
direcionamento à prevenção”,
enfatizou o vereador.

O Ministério da Saúde vai
coordenar novas medidas para

PREVENÇÃO

Vereador Dr. Isael
pede agilização nos
estudos para implantar
CAPs ADIII em Pinda

ampliar e qualificar a oferta de
serviços aos brasileiros com
necessidades de asssistência em
saúde em decorrência do uso de
crack, álcool e outras drogas.
As medidas também são
direcionadas à reinserção soci-
al dos usuários e incentivam o
atendimento por meio de uma
rede integrada de serviços dis-
poníveis no SUS (Sistema
Único de Saúde), como foco na
assistência integral a esses pa-
cientes. Até 2014, o governo
federal pretende investir um
total de R$ 4 bilhões no Plano
Integrado de Enfrentamento ao
Crack e outras drogas. O recur-
so será aplicado em diversas
ações de políticas públicas inte-
gradas, em setores como saúde,
educação, assistência social e
segurança pública.

VEREADOR DR. ISAEL PEDIU AGILIDADE NOS ESTUDOS PARA IMPLANTAR

CAPS AD III

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O Vice-Presidente da Câ-
mara de Pindamonhangaba,
vereador Abdala Salo-
mão(PSDB) quer incentivos
fiscais para as micro e peque-
nas empresas, baseado nas
normas estabelecidas na Lei
Geral que já está em vigor no
município e que confere trata-
mento diferenciado e favorece
as microempresas e empresas
de pequeno porte.

A Lei Geral tem como obje-
tivo principal a criação e o de-
senvolvimento de novas empre-
sas, combatendo a burocracia e
oferecendo condições favorá-
veis a formalização dessas em-
presas que contribuem em mui-
to no desenvolvimento munici-
pal e regional. “Para que isso
aconteça de forma imediata em

INVESTIMENTO

Abdala quer incentivo
fiscal para micro e
pequenas empresas do
município

nosso município, necessitamos
de uma Lei Municipal que esta-
beleça incentivos fiscais as
micro e pequenas empresas,
afim de ajudar a alavancar e
fomentar o desenvolvimento
econômico da cidade”, explica
o vereador. “A Lei de |Incenti-
vos Fiscais para as pequenas e
microempresas precisa ser im-
plantada no município com
urgência para apoiar o desen-
volvimento e criação de no-
vas empresas, gerando mais
emprego e renda, elevando a
qualidade de vida da nossa
população e proporcionado
novos empregos, principal-
mente para os jovens que es-
tão ingressando no mercado
de trabalho”, complementa
Abdala.

VEREADOR ABDALA SALOMÃO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Acesse, acompanhe e conheça o trabalho do vereador Abdala.
www.facebook.com/vereadorabdala  -  www.twitter.com/abdalasalomao
vereadorabdala.blogspot.com  -  e-mail: abdala@camarapinda.sp.gov.br
Telefones: (12) 3644-2261 e 3644-2262

Atuante no trabalho edu-
cacional e preventivo, a
vereadora Geni Dias Ramos
– Dona Geni (PPS) partici-
pou no dia 19 de abril, no
Centro de Referência às Ví-
timas de Violência do Insti-
tuto Sedes Sapientiae -
CNRVV - do Fórum de
Enfrentamento à Violência
com o tema “Enfrentamento
de Situações de Violência
contra Crianças e Adolescen-
tes”. O objetivo do Fórum
era dar novas informações e
inteirar os participantes dos
trabalhos realizados no Es-
tado no combate à violência
de crianças e adolescentes,
em continuidade ao Projeto
do CNRVV “ Rede de Polos
de Prevenção à Violência
Doméstica, Abuso e Explo-
ração Sexual”.

Acompanharam a vere-
adora, a Secretária Executi-
va dos Conselhos Munici-
pais de Pindamonhangaba,
Maria Cristina Luz,  a

PREVENÇÃO

Dona Geni participa de
Fórum e debate situações
de violência contra
Crianças e Adolescentes

Conselheira Tutelar, Cris-
tiana Aparecida dos S. Mar-
ques de Oliveira e a assesso-
ra da vereadora Célia Go-
mes.

A mesa de trabalhos foi
presidida por um grupo for-
mado pelo Advogado, Presi-
dente da Fundação Criança
de São Bernado do Campo e
Vice Presidente da Comissão
Especial da Criança e Ado-
lescente da OAB, Dr. Ariel
de Castro Alves e pela Profª
Drª Leila Tardivo, do IPUSP
– Instituto de Psicologia da
USP, além da participação
online direto de Portugal do
Psiquiatra da Universidade de
Coimbra - Portugal, ligado à
OMS – Organização Mundi-
al de Saúde, Dr. João Redon-
do. A coordenação do Fórum
foi da Coordenadora Geral e
da Área de Parcerias do
CNRVV, Membro da Direto-
ria do Instituto Sedes
Sapientiae, Dalka Chaves de
Almeida Ferrari.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADORA DONA GENI, PARTICIPANTES DA MESA E CONVIDADOS

O vereador Dr. Jair Roma
(PPS) preocupado em acom-
panhar suas reivindicações
de perto, visitou na última
quarta-feira, no dia 18, as
melhorias que estão sendo
executadas no entroncamen-
to da ruas Frederico Macha-
do com Capitão Vitório
Basso, no bairro Campo Ale-
gre. Esta obra irá ajudar a
coletar a água que escorre ao
longo da rua, principalmen-
te em época de chuva quan-

OBRAS E SERVIÇOS

Vereador Dr. Jair Roma
agradece por mais uma
solicitação atendida

do há excesso de água na via
pública, prejudicando seu es-
coamento e causando a de-
gradação do asfalto. “Agra-
deço ao Executivo, em nome
do Diretor do Departamento
de Obras, Eng.º Elias
Cronemberger por atender
essa importante solicitação,
para a solução deste proble-
ma que há tempos vem cau-
sando transtornos aos mora-
dores da região”, ressalta Dr.
Jair Roma.

Conferência

Dr. Jair Roma
esteve no dia 20,
na Secretaria de
Educação e Cul-
tura participando
da I Conferência
Municipal  dos
Direitos da Pes-
soa com Defici-
ência de Pinda-
monhangaba. O
tema abordado
foi  “Um olhar
através da Con-
venção sobre os Direitos
da Pessoa com Deficiên-

cia, da ONU: novas pers-
pectivas e desafios”.

VEREADOR DR. JAIR ROMA E INTEGRANTES DA CONFERÊNCIA

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

DR. JAIR ROMA ACOMPANHA OBRAS NA ESQUINA DAS RUAS FREDERICO MACHADO E VITÓRIO BASSO
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VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) con-
tinua sua luta pela implan-
tação de Escolas Munici-
pais de Trabalho em Pinda-
monhangaba. O vereador
sugere que a Se-
cretaria de Edu-
cação,  real ize
estudos visando
a implantação
de três Escolas
Municipais do
Trabalho,  em
parceria com o
Senai, e que os
primeiros bair-
ros  a  receber
este benefício
sejam o Arare-
tama, a Zona Leste e Dis-
trito de Moreira César.

Em sua justificativa, o
vereador Dr. Marcos Auré-
lio alega que nossa cidade
está a cada dia ampliando
sua capacidade de empre-
gos com a diversificação
de empresas instaladas no
município e região. Para
atender a demanda é neces-
sária uma mão de obra qua-
lificada, para isso sugere
esta parceria com o Senai
de Pindamonhangaba, que
conhece toda infraestrutura
necessária, além da didáti-
ca e profissionais qualifi-
cados para a realização dos
cursos profissionalizantes,
de forma gratuita para a po-

EDUCAÇÃO

Dr. Marcos Aurélio
continua sua luta pela
implantação de Escolas
Municipais do Trabalho

pulação.
“Seguindo o exemplo de

Taubaté, que possui oito es-
colas profissionalizantes
em nível municipal, volta-
do mais para a mão de obra

informal, queremos que
seja  implantado em
Pindamonhangaba, escolas
voltadas para a qualifica-
ção de mão de obra para
serem absorvidas pelas
industrias da cidade e da
região, desta forma, esta-
remos profissionalizando
nossos trabalhadores para
que eles tenham uma nova
perspectiva de trabalho e
de vida, melhorando con-
sideravelmente não só a si-
tuação financeira da popu-
lação, como também pro-
porcionar  prof iss ionais
qualificados para nossas
industrias”, destaca o ve-
reador Dr. Marcos Auré-
lio.

O vereador Martim
Cesar (DEM) enviou
solicitação ao Depar-
tamento competente
da Prefeitura, para
que sejam feitos es-
tudos e melhorias na
sinalização horizon-
tal das rotatórias em
toda extensão da SP-
62, Rodovia Verea-
dor Abel Fabrício
Dias, sentido Mo-
reira Cesar, com ins-
talação de tachões
refletivos. “À noite,
estas rotatórias são pouco
visíveis e existe um grande
movimento de veículos que
retornam das indústrias da-
quela região, tornando o
local muito perigoso”, afir-
ma Martim Cesar.

NOS HORÁRIOS DE PICO, OS

VEÍCULOS AVANÇAM NA CICLOVIA

COLOCANDO EM RISCO OS CICLISTAS

SEGURANÇA

Martim Cesar pede
melhoria na sinalização da
SP-62 e nas vias públicas

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O Vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB), fez questão de
registrar a sua satisfação e o seu
agradecimento à Prefeitura, pela
colocação de dois obstáculos
do tipo “lombadas” na rua
Alcides Ramos Nogueira, em
frente à Câmara Municipal.

Janio comentou que, “após
a pavimentação asfáltica dessa
rua, no início deste ano, aumen-
tou ainda mais o movimento
não só de ciclistas e pedestres,
mas, principalmente de veícu-
los. São pessoas que se dirigem
à Câmara, ao Forum, os mora-
dores do Real Ville, do
Araretama, Cidade Jardim, en-
fim, todos se utilizam dessa rua
e muitos estavam abusando da
velocidade e já estava ocorren-
do acidentes nesse trecho; o
asfalto foi importante, porém
agora, a lombada também é ne-
cessária para zelar pela segu-
rança de todos. Agora a obra
ficou completa, ou seja, prédio
novo, asfalto novo com a segu-
rança dos obstáculos que foram
colocados”, concluiu Lerario.

Nova Câmara
O prédio que abriga a

nova Câmara Municipal,
está funcionando há três

SEGURANÇA

Vereador Janio
agradece “lombada”
em frente à Câmara

anos. Foi talvez o maior traba-
lho do vereador Janio, que está
exercendo seu sexto mandato, a
construção da nova Câmara Mu-
nicipal quando foi Presidente
do Legislativo no biênio 2007/
2008.

Foi construido um prédio
grande, moderno, confortável,
com amplo estacionamento
com mais de duzentas vagas, e
assim nossa cidade, após mais
de trezentos anos sem a Câmara
ter prédio próprio, passou a ter
uma nova “Casa do Povo” para
atender melhor a nossa popula-
ção, lembrando que esta obra
foi construída em tempo recor-
de de apenas onze meses. Outro
detalhe muito importante: a
nova Câmara está permitindo
fazer uma economia aos cofres
públicos de aproximadamente
R$ 150.000,00 (cento e cin-
quenta mil reais) por ano que
eram gastos com aluguel do
prédio antigo, e portanto em
três anos, cerca de R$
450.000,00 (quatrocentos e cin-
quenta mil reais) foram econo-

mizados.

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Manoel César Ribeiro

Outra indicação do vere-
ador Martim Cesar é para
que seja feito estudos e
melhorias na sinalização ho-

rizontal e vertical no
trecho da avenida
Manoel Cesar Ribei-
ro com a avenida Ge-
raldo José Rodrigues
Alckmin, pois os veí-
culos estão invadin-
do a faixa da ciclovia
colocando em risco a
segurança dos que por
ali trafegam, princi-
palmente os ciclistas.

VEREADOR MARTIM CESAR

O vereador Alexandre Fa-
ria (PT) esteve reunido com o
prefeito João Ribeiro, na últi-
ma terça-feira,  para tratar de
diversos temas, entre eles, a
criação do Conselho Munici-
pal de Trânsito (COMTU) e a
tarifa única. A melhoria no
transporte público do munícipio
visa beneficiar a população.
Segundo o vereador, em breve,
deverá ser retirado o limitador da
Estrada do Atanásio, para possi-
bilitar a implantação de linhas
urbanas que ligarão Moreira César
ao Araretama, beneficiando toda
a região leste.

Jardim Rosely (Campo
Alegre)

Outra boa notícia recebida
pelo vereador durante a reu-
nião, é que serão atendidas as
Indicações de números 110/
2010 e 114/2010, que trata das
mudanças de sentido de dire-

MOBILIDADE URBANA

Alexandre Faria se
reúne com Prefeito para
tratar de melhorias no
transporte público

ção que envolvem as ruas Santa
Maria, São Luís e São José, no
bairro Campo Alegre, facilitan-
do o acesso e aumentando a
segurança dos moradores e usu-
ários da Av. Dr. Antônio Pi-
nheiro Júnior. A melhoria é uma
reivindicação antiga dos mora-
dores da cidade e uma luta do
vereador desde 2010.

Prestação de Contas de
Contas

Acontecerá no dia 27 de
abril, sexta-feria, as 19h30, na
Câmara Municipal, a  prestação
de contas do mandato do verea-
dor Alexandre Faria. “Esta pres-
tação de contas é uma satisfa-
ção a ser dada a população so-
bre os trabalhos que realizei até
agora. Toda a população está
convidada para participar,  será
um evento onde os munícipes
poderão apresentar sugestões e
críticas,” informou o vereador.

VEREADOR ALEXANDRE FARIA

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador José Carlos Go-
mes - Cal (PTB), acompanhado
de dois representantes do bairro
das Campinas, Josué (presidente
da Sociedade Amigos de Bairro)
e Cidinha, estiveram em São Pau-
lo na última semana para entregar
uma homenagem ao deputado
federal Arnaldo Faria de Sá em
agradecimento pelo empenho
dedicado nas tratativas e na cons-
trução do viaduto das Campinas.

Na ocasião, foram entregues
um quadro com as fotos do pro-
cesso da construção do viaduto e
um abaixo-assinado feito pela
população em reconhecimento e
agradecimento ao trabalho do
deputado.

“Aproveitamos nosso encon-
tro com o deputado para
parabenizá-lo por tudo o que ele
tem feito pela nossa cidade; tam-
bém pudemos solicitar, mais uma
vez, o apoio dele  junto ao governo
do Estado para agilizar algumas
questões importantes para a cida-
de”, explica Cal.

Entre as obras sobre as quais o
vereador solicitou apoio estão o
início da implantação da rede de

HOMENAGEM

Cal e bairro das Campinas
agradecem deputado
federal Arnaldo Faria de
Sá pelo apoio na
construção do viaduto

esgoto nos bairros Goiabal e
Shangri-lá, que já estão acertadas
com a Sabesp; o recapeamento da
Rodovia Caio Gomes Figueredo,
com a inclusão de acostamento; a
duplicação da avenida Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso e o projeto
de duplicação da avenida Manoel
César Ribeiro. “Esperamos que o
deputado possa agilizar o início
dessas obras, que vão beneficiar o
município em todos os sentidos.
Sabemos do compromisso dele
com Pindamonhangaba, cidade
que ele estima e considera. Por
esse motivo, é que o deputado
Arnaldo recebeu o título de cida-
dão pindamonhangabense, apro-
vado por unanimidade, como re-
conhecimento de seu trabalho”,
finaliza Cal.

VEREADOR CAL (SEGUNDO DA DIREITA PARA A
ESQUERDA) COM O DEPUTADO ARNALDO FARIA

DE SÁ E OS MEMBROS DA COMUNIDADE DO

BAIRRO DAS CAMPINAS
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A Divisão de
Tecnologia da Informação
da Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
implementou, desde abril, o
novo Portal do Legislativo (
HYPERLINK “http://
www.camarapinda.sp.gov.br/
”www.camarapinda.sp.gov.br)
com a ampliação de servi-
ços aos cidadãos da cidade e
a integração do SAPL - Sis-
tema de Apoio ao Processo
Legislativo.

De acordo com o Chefe da Divisão
de TI da Câmara, Marcelo Heleodoro
da Silva, o portal terá um visual mais
agradável e intuitivo,  disponibilizando,
através do SAPL, as consultas – em
tempo real - do processo legislativo tais
como acervo completo das Leis Muni-
cipais (Ordinárias, Complementares e
Decretos Legislativos), tramitação das
matérias legislativas e outros docu-
mentos oficiais de interesse da popula-
ção.

O SAPL e o Portal são produtos
oferecidos pelo INTERLEGIS, que é
um programa desenvolvido pelo Sena-
do Federal que visa a modernização e
integração do Poder Legislativo nos
seus níveis federal, estadual e munici-
pal e de promoção da maior transparên-
cia e interação desse Poder com a soci-
edade.

Segundo o site do Senado Federal,
“os meios utilizados são as novas
tecnologias de informação (Internet,
videoconferência e transmissão de da-
dos), que permitem a comunicação e a
troca de experiências entre as Casas

TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA:
Câmara lança novo site e
amplia serviços para cidadãos
de Pindamonhangaba

Legislativas e os legisladores e entre o
Poder Legislativo e o público, visando
aumentar a participação da população
no processo legislativo”.

O Assistente de Tecnologia da
Informação João Rodrigo Moreira, que
também integra a divisão de TI, enfatiza
que “o Portal e o SAPL são softwares
livres, amplamente utilizados em Câ-
maras de todo Brasil, com uma comu-
nidade bastante ativa visando sempre o
desenvolvimento desses produtos. Isso
gera independência tecnológica e pos-
sibilidade de melhorias de acordo com
nossa Casa de Leis.”

O Departamento Legislativo ex-
plica que “a partir da implantação do
novo Portal e do sistema SAPL, todo o
processo legislativo será dispo-
nibilizado a todos os munícipes, o que
não ocorria no sistema antigo”. Com
isso, segundo o Departamento
Legislativo, “o novo portal oferecerá
maior transparência nas consultas e deci-
sões da Casa de Leis de
Pindamonhangaba, assim, havendo uma
participação mais efetiva da população”.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP
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Cultura

Fazendo uma viagem ao 
inconsciente humano, o po-
eta William Castilho lançou 
seu primeiro livro de poe-
sias no sábado (21), no Re-
cinto São Vito, em Moreira 
César.

“O livro fala sobre críti-
cas sociais, crises emocio-

“Mãos Machucadas” é lançado no 
Recinto São Vito, em Moreira César

nais, existenciais, temas fi -
losófi cos e de romance. Os 
poemas tentam dizer que, 
apesar de tudo, ainda exis-
te um céu ou um deus em 
quem podemos nos confor-
tar”, conta o poeta.

Com 16 anos, William 
começou a escrever e, com 

incentivo de amigos, passou 
a divulgar seu trabalho em 
saraus e festivais, chegando 
a participar do Festipoema e 
Festival de Poetas do Vale.

O lançamento contou com 
apresentação musical, ence-
nação e declamação de al-
guns poemas selecionados.

Livro é o primeiro publicado pelo poeta William Castilho 
Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Público lotou o Recinto São Vito para o lançamento do livro de poesias de William Castilho,  que começou a escrever aos 16 anos e tem participações no Festipoema

Desde o dia 10 de abril, 
Pindamonhangaba comemo-
ra e homenageia o cineasta 
Amacio Mazzaropi. As ativi-
dades culturais encerram do-
mingo (29), com a realização 
do Domingão Sertanejo “Es-
pecial Mazzaropi”.

Este evento será realizado 
no espaço cultural Luiz Car-
los Cardoso, centro, na praça 
Engenheiro José Salgado Ri-
beiro, conhecida como “Pra-
ça da Liberdade”. As apre-
sentações terão início a partir 
das 9 horas e os artistas irão 
relembrar as canções que 
marcaram as obras de Ma-
zzaropi.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
também realizou exibições 
de vários fi lmes do cineasta 
em diversos pontos da cida-
de. Este trabalho terminou 
no último dia 20, com a exi-
bição da obra “O Corintia-
no”, no centro comunitário 
do Goiabal.

A atriz e contadora de 
histórias Fernanda Ber-
thoud é uma das profi ssio-
nais que valoriza a cultura 
caipira. Ela aproveitou as 
exibições dos fi lmes do ci-
neasta e parabenizou a ini-
ciativa da Prefeitura.

Quem procura o Setor de 
Atendimento da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, pa-

Pinda oferece ofi cina 
de “Cantos Populares”

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, e a Estação Arte-
duvale oferecem diversas 
ofi cinas gratuitas aos muní-
cipes, dentre elas a de can-
to. As aulas são orientadas 
pela arte-educadora e can-
tora Gabriela de Moraes.

As aulas de canto uti-
lizam as cantigas e toadas 
do universo da cultura po-
pular brasileira. Nas ofi ci-
nas também são tratados os 
ritmos como: ciranda, to-
adas de bumba-meu-boi, 
moçambiques e congadas, 
além de músicas (MPB) 
que se baseiam nas can-

ções de domínio público.
As aulas acontecem 

todas as terças e quintas-
feiras, das 19 às 21 horas. 
Inscrições na Arteduvale, 
no centro, de segunda a 
sexta-feira, das 14  às 18 
horas. Esta ofi cina tam-
bém faz parte do projeto 
“Artes do Vale”.

Ofi cina acontece na Arteduvale, que  promove diversas atividades culturais 

Comemorações do 
centenário de Mazzaropi 
terminam dia 29 em Pinda

ra resolver questões sobre 
IPTU, ISS, fazer solicita-
ções etc., também está ten-
do a oportunidade de obser-
var as produções estreladas 
por Mazzaropi.

Toda a população está 
convidada para prestigiar a 
premiação do concurso cul-

tural “Mazzaropi: Um Cai-
pira no Cinema”, desenvol-
vido com os alunos dos 3º 
ao 5º anos das escolas da 
Rede Municipal de Educa-
ção. A solenidade ocorrerá 
nesta sexta-feira (27), às 15 
horas, no auditório da Pre-
feitura.

Exibição de fi lme de Mazzaropi no Ouro Verde

Akim/Agora Vale
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A Prefeitura de Pin-
damonhangaba vai entre-
gar nesta terça-feira (24), 
às 10 horas, duas viaturas 
ao Corpo de Bombeiros 
do município. As viaturas 
serão entregues de acordo 
com o termo de concessão 
de uso. Esta ação também 
é comemorativa aos 30 
anos da unidade em Pin-
damonhangaba.

O Corpo de Bombei-
ros de Pindamonhangaba 
foi inaugurado no dia 24 
de abril de 1982. Está lo-
calizado na rua São João 
Bosco, 965, Santana. Atu-
almente conta com um efe-
tivo de 27 homens para 
atender a população. Atual-
mente, o quartel dos bom-
beiros possui um equipa-
mento auto bomba, um 
auto tanque, uma unidade 
de resgate e duas viaturas 
de transporte de pessoal.

Em média, são aten-
didas 10 ocorrências por 
dia, onde as mais comuns 
são os acidentes de trân-

Prefeitura entrega viaturas 
ao Corpo de Bombeiros

do estes, os casos de afoga-
mentos e de quedas. No tem-
po da estiagem os incêndios 
fl orestais são responsáveis 

A unidade do Corpo de 
Bombeiros de Pinda conta 
com um prédio que dispõe 
de tanque para treinamento 
aquático, sala de aula, sa-
la de higienização de mate-
riais de resgate, almoxari-

fados, depósitos, sala para 
atendimento técnico, sala 
de administração, sala do 
comandante, central de co-
municação (telefone e rá-
dio), cozinha, refeitório e 
alojamentos.

Já estiveram à frente 
desta unidade o 1º ten. PM 
Braz Esteves Neto, 1º ten. 
PM Nilton José da Silva, 2º 
ten. QAOPM Rubens Zane-
ti Martins, 2º ten. QAOPM 
Mauro Santoro, 2º ten. La-

ércio Gonçalves de Olivei-
ra, 2º ten. PM Vilton de Oli-
veira, 1º ten. PM Claúdio 
Malgueiro, 2º ten. QAO-
PM Edison Aparecido Mo-
reira, 1º ten. PM Andrius 
Amaral de Almeida , 1º ten. 

PM Paulo César Barbosa e 
a 2ª ten. PM Karoline Bu-
runsizian. Desde agosto de 
2011 quem comanda o Cor-
po de Bombeiros de Pinda é 
o 1º ten. PM Glaucio Doe-
derer Cafalchio de Oliveira. 

Foram comandantes interi-
nos: 1º ten. PM Paulo Ro-
berto Reis Teixeira de Sou-
za, 1º ten. PM Alessandro 
Lima de Freitas e subtenen-
te PM Benedito Campos de 
Oliveira.

A unidade do Corpo de Bombeiros presta cerca de 10 atendimentos diários. Os acidentes mais comuns ocorrem no trânsito, frequentemente envolvendo motocicletas

sito, principalmente envol-
vendo motociclistas. Tam-
bém são frequentes os casos 
de emergências clínicas, sen-

pela maioria dos chamados.
O Corpo de Bombeiros 

em Pindamonhangaba tam-
bém atua na área de preven-

ção contra incêndios. Através 
do Serviço de Atividades Téc-
nicas, é responsável pela re-
gularização das edifi cações 

de acordo com a legislação 
de segurança contra incên-
dio.  São realizadas análi-
ses de projetos técnicos e 
vistorias em edifi cações, 
bem como são fornecidas 
orientações às pessoas que 
desejam regularizar seus 
empreendimentos.

Também são realiza-
das palestras e estágios na 
área de prevenção contra 
incêndios e primeiros-so-
corros, geralmente desti-
nados a órgãos públicos 
e instituições de ensino. 
A corporação também é 
responsável pelo treina-
mento da Brigada de In-
cêndio da Defesa Civil, a 
qual atua principalmente 
nos incêndios em cober-
tura vegetal.

O prefeito João Ribei-
ro parabenizou todos os 
profi ssionais do Corpo de 
Bombeiros de Pindamo-
nhangaba que, ao longo 
dos últimos 30 anos, tem 
desenvolvido um exce-
lente trabalho em benefí-A entrega das viaturas também representa uma ação comemorativa aos 30 anos da unidade em Pinda

O Corpo de Bombeiros de Pindamonhangaba

São duas viaturas 
entregues ao Corpo 

de Bombeiros, 
que conta com  27 

homens para atender 
a população de 

Pindamonhangaba 

Akim/Agora Vale
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Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                     
CELIO GALVÃO DA  SILVA,   de   nacionalidade   brasileira,   pro-
fissão pedreiro, estado civil solteiro, de  35  anos  de  idade,  nascido  
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 3 de  novembro  
de  1976, residente e domiciliado Rua Dr. Manoel Ignácio  Marcon-
des  Romeiro  nº 620, Vila Rica, nesta cidade, filho de FRANCISCO  
GALVÃO  DA  SILVA  e EUNICE RAMOS DA SILVA.                                                                                                                       
ANA MARIA ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,  es-
tado civil solteira, de 32  anos  de  idade,  nascida  em  Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, no dia  15  de  dezembro  de  1979,  resi-
dente  e domiciliada Rua Dr. Manoel Ignácio  Marcondes  Romeiro  nº  
620,  Vila Rica, nesta cidade,  filha  de  ANTONIO  DA  SILVA  ROSA  
e  MARGARIDA RIBEIRO ROSA. Apresentaram os documentos 1, 3 
e 4, do Art.  1.525,  do Código Civil. Se alguém  souber  de  algum  
impedimento,  oponha-o  na forma da Lei.     
Pindamonhangaba,  20 de abril de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                     
WALTER CAVALCANTE DE SOUZA,  de  nacionalidade  brasileira,  
profissão biólogo aposentado, estado civil divorciado,  de  63  anos  
de  idade, nascido em  Pindamonhangaba,  Estado  de  São  Paulo,  
no  dia  30  de dezembro de 1948, residente e domiciliado  Rua  dos  
Jatobás  nº  180, Parque Lago Azul, nesta cidade, filho de ADELSON 
CAVALCANTE  DE  SOUZA e LIDIA FORONI CAVALCANTE.
ROSA MARIA BARBOSA, de  nacionalidade  brasileira,  profissão  
artista plástica, estado civil divorciada, de 49 anos  de  idade,  nasci-
da  em Guaratinguetá, Estado de São Paulo, no dia  4  de  dezembro  
de  1962, residente e domiciliada Rua dos Jatobás  nº  180,  Parque  
Lago  Azul, nesta cidade, filha de MARIO  BARBOSA  e  MANOE-
LINA  BATISTA  BARBOSA. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 
e  5,  do  Art.  1.525,  do  Código Civil. Se alguém souber de algum 
impedimento,  oponha-o  na  forma  da Lei.                                                      
Pindamonhangaba,  20 de abril de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                       
LUCAS GOMES DA   SILVA,   de   nacionalidade   brasileira,   profis-
são autônomo, estado civil solteiro, de  23  anos  de  idade,  nascido  
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 25 de novembro  
de  1988, residente e domiciliado Rua José Corrêa da Silva  nº  270,  
Castolira, nesta cidade, filho de ANTONIO CARLOS DA  SILVA  e  
ELIENAI  GOMES  DA SILVA.   
GRAZIELI XAVIER CABRAL,   de   nacionalidade   brasileira,   pro-
fissão operadora de caixa, estado  civil  solteira,  de  23  anos  de  
idade, nascida em São Roque, Estado de São Paulo,  no  dia  19  de  
março  de 1989, residente e domiciliada Avenida  Vereador  Alfredo  
Molinari  nº 155, Andrade, nesta cidade, filha de ANTONIO CARLOS 
CABRAL  e  SILMARA MONTEIRO XAVIER CABRAL. Apresentaram 
os documentos 1, 3 e 4,  do  Art. 1.525, do  Código  Civil.  Se  alguém  
souber  de  algum  impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  23 de abril de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:  
WINDSON RIBEIRO  DA  CUNHA,  de  nacionalidade  brasileira,  
profissão professor, estado civil solteiro, de 31  anos  de  idade,  
nascido  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 1 de  
dezembro  de  1980, residente e domiciliado na Avenida  Mirabeau  
Antonio  Pini,  nº  664, 
 Araretama, nesta cidade, filho  de  JOÃO  BATISTA  DA  CUNHA  e  
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA CUNHA.                                          
PRISCILA DE GUSMÃO OLIVEIRA, de  nacionalidade  brasileira,  
profissão gerente financeiro, estado  civil  solteira,  de  27  anos  de  
idade, nascida em  Pindamonhangaba,  Estado  de  São  Paulo,  no  
dia  20  de setembro de 1984, residente e domiciliada na Rua Dona  
Carmelita  Gama Romeiro, nº 165, Vila Bourghese,  nesta  cidade,  
filha  de  DARCY  DE OLIVEIRA  FILHO  e  MARIA  APARECIDA  
GONÇALVES  DE  GUSMÃO  OLIVEIRA. Apresentaram os docu-
mentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do  Código  Civil. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.                        
Pindamonhangaba,  23 de abril de 2012.   

              
                                                                        

A APL – Academia Pindamonhangabense de Le-
tras realiza sessão plenária solene nesta sexta-fei-
ra (27), às 20 horas, no Museu Histórico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina. Na pauta, solenidade de ingres-
so da historiadora e poetisa Juraci Conceição de Fa-
ria ao quadro de membros honorários da APL, assu-
mindo a cadeira nº 11H, cujo patrono é o professor 
Vicente de Paulo Salgado. Na mesma noite haverá 
o lançamento do livro de poesias ‘Sentimentos’, da 
artista plástica e poetisa Glauci Mantovani Vittora-
zo, com noite de autógrafos.

APL: Posse e noite de 
autógrafos

Sessões solenes da APL são realizadas no 
Palacete Visconde da Palmeira (museu)

Trovadores do Mercado: 
a perda... 

Os trovadores do Merca-
do Municipal, assim deno-
minados pelo inesquecível 
Ernesto Tavares de Souza, 
sofreram recentemente 
um significativo desfalque 
na equipe com a partida de 
Gonçalo de Toledo. Trova-
dor e compositor de inteli-
gentes marchinhas, Gonça-
lo e sua equipe ‘Trovadores 
do Mercado’, formada pe-
lo José Guarany, o Henri-
que (Pico), o Carlos Cabral 
e o Adilson, era a presença 
agradável e bem humorada 
nas reuniões da UBT_ União Brasileira de Trovadores, seção 
de Pinda, conduzidas pelo presidente da entidade, dr. José 
Valdez de Castro Moura.   Quando o Ernesto ainda se encon-
trava neste plano, e era o grande incentivador da prática 
literária entre seus amigos, o Gonçalo era um dos que nos 
surpreendia com suas trovas e composições carnavalescas.  
Compensava o pouco estudo com seu interesse em saber 
das coisas, principalmente as relacionadas à história geral, 
daí o fato de fazer belas trovas. Quem o conhecia nunca 
duvidou da autoria de seus trabalhos, porque ele tinha re-
ferencial teórico para isso. Sempre mostrava seus escritos, 
interessado  nas opiniões no sentido de melhorar sua obra. 
Ultimamente, andava adoentado. Impedido de sair de ca-
sa, morava na rua dos Bentos. Entre as visitas que recebia, 
é oportuno citar a da Eunice Fonseca, a Nicinha que traba-
lhou na Biblioteca do Bosque, amiga da trova e da UBT-Pin-
damonhangaba. Eunice era a visita de incentivo, força e fé,  
inclusive chegou a levar-lhe um caderno pedindo que des-
se continuidade às suas composições. Infelizmente, não foi 
possível a prorrogação da vida terrena daquele que se des-
tacava pela humildade, fazendo jus a sua condição de tro-
vador da União Brasileira de Trovadores que tem como pa-
trono São Francisco de Assis. Certamente o recebeu lá nas 
muitas moradas do Senhor, o Ernesto Tavares, a dona Eloy-
na Ribeiro, o dr. Ajuricaba Brazão e demais trovadores de 
Pinda que foram na nossa frente. Em edição posterior pu-
blicaremos alguma produção do Gonçalo.

Luz mais linda
 E com um dos belos poemas da nossa nova colega de 

Academia Pindamonhangabense de Letras, Juraci Concei-
ção de Faria, encerramos a coluna desta edição:  

Luz mais Linda 
Deus, deixe a luz do Seu Amor
beijar os cumes do meu corpo
e amanhecer em meu despertar.

Deixe a luz de Seu Olhar 
pousar no vale da minha vida 
e entardecer no rastro dos meus passos.

Deixe a luz de Sua Luz 
percorrer a órbita da minha existência 
e se pôr, em minhas nascentes.

Deixe a luz mais linda de Seu Ser 
abraçar meu sol e minhas estrelas 
e me fazer pulsar, eternamente, 
           [em Seu Coração de Amor.

Gonçalo foi trovar 
no infinito

* Mestre e Doutor pela USP,  Professor  do Departamento de Medi-
cina da Universidade de Taubaté. Membro das Academias Pinda-
monhangabense de Letras (cadeira nº 21 0) e Taubateana de Letras 
(cadeira nº 8), pertence à Sociedade Brasileira de Escritores Médi-
cos, à Casa do Poeta de São Paulo e à Academia Paulista de Jorna-
lismo. É o atual Presidente do Conselho Estadual da União Brasileira 
de Trovadores (UBT).

O INESQUECÍVEL PRÍNCIPE DO 
JORNALISMO PAULISTA 

Joseph Pulitzer, judeu norte - americano que doou um mi-
lhão de dólares para a Fundação da Escola de Jornalismo 
da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, em 1903, 
assinalou que o jornalismo é a mais exata das profissões, a 
que requer  conhecimento mais profundo e os mais firmes 
fundamentos de caráter.
Na primavera de 1998, Taubaté, através do Centro de Docu-
mentação Científica do Departamento de Comunicação  So-
cial da Universidade de Taubaté, cultuou a memória de um 
dos seus filhos mais ilustres, verdadeiro ‘Varão de Plutarco’, 
portador da qualidades mencionadas por Pulitzer: Carlos de 
Andrade Rizzini, nascido em 25 de novembro de 1888.
Mais que um jornalista, CARLOS RIZZINI integrou o quadro 
de professores pioneiros do Curso de Jornalismo da Facul-
dade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, hoje, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lecionou de 1960 
a 1964 na Faculdade de Jornalismo “Cásper Líbero”. Foi um 
grande professor de jornalistas, granjeando a admiração dos 
seus coevos pela retidão dos seus propósitos e pelo amor à 
austeridade e à verdade. Ensinou pela pena e pelo exem-
plo, sobretudo aos jovens, quando afirmou alhures: “Se há 
uma advertência a dirigir à juventude é a da submissão aos 
ditames vocacionais. Que abandone os abusões que a cons-
tringem em obediência a uma escala social de perdido senti-
do nos dias presentes. Os homens só são felizes quando se 
alforriam do cativeiro do trabalho e o exercem em extensão 
natural do seu modo de ser, de sua índole, algo em rima com 
a necessidade de compartilhar, de coração leve, da semea-
dura e das colheitas da comunidade”.
Mostrou o Mestre, cultor da História e das Letras, que a paci-
ência beneditina do pesquisador, dando lume à sucessão dos 
fatos, é o  fanal que conduz à descoberta da verdade, como 
bem pontuou na obra: “Ensino do Jornalismo”: “As notícias 
devem ser postas diante do leitor em forma concisa para que 
as leia; clara para que as entenda, veemente para que as 
aprecie; pinturescas para que as guarde, e, acima de tudo 
exata para que possa prudentemente guiar-se por sua luz. A 
exatidão é para o jornal o que a virtude é para as mulheres!”.
Sim, caros leitores, a base da ação jornalística é a sinceri-
dade aliada à decência perante o público e perante a ação, 
sendo o prosador ligeiro e o escritor do cotidiano e, muito 
mais do que isso, como afirmou, com muita propriedade, 
Aristeu Seixas, imortal da Academia Paulista de Letras (se-
gundo ocupante da cadeira de número 24 ): “ É o semeador 
constante, o construtor da História em fragmentos mínimos, 
a gota do pensamento para o Atlântico da idéia, o fabricador 
do pão espiritual de cada dia, com o mal pago suor de cada 
noite, no mais belo desprendimento do seu nome, na mais 
encantadora renúncia de si mesmo. É o escritor, por excelên-
cia, das massas.
CARLOS DE ANDRADE RIZZINI nos seus artigos escritos 
com pureza e elegância, escrevendo brilhantes editoriais, 
pôs o melhor do seu talento para elevar a profissão de jorna-
lista ao nível universitário, o que já foi o bastante para passar 
à História, e produziu monografias de alto valor sobre a im-
prensa, destacando-se: “O Livro, o Jornal e a Tipografia no 
Brasil” um clássico de 445 páginas, publicado em 1945, pela 
Kosmos Editora, obra escrita com elegância, em linguagem 
fluente e escorreita, enriquecida com documentos o que ates-
ta o seu esmero na pesquisa.
 Com muita razão, fazendo-lhe justiça, outro imortal da 
Academia Paulista de Letras  (segundo ocupante da cadeira 
de número  6 ), o escritor , grande patriota, e homem de bem: 
Plínio Salgado, referindo-se ao seu famoso livro, assinalou: 
“Em todas as páginas, não encontramos apenas o técnico, 
sabedor da arte de imprimir, o investigador incansável e o 
erudito compulsador de autores, que sobre o tema versaram, 
mas, encontramos o historiador, o intérprete da História, o 
crítico literário voltado para os aspectos da nossa psicologia 
social, circunstâncias ecológicas, meios étnicos, condições 
políticas”.
Relembro o seu discurso de posse na Academia Paulista de 
Letras, na memorável noite de 28 de janeiro de 1965, quan-
do se referiu aos homens de letras com profunda  didática 
e teor filosófico: “ Uns são apaixonados da beleza e outros 
da verdade; uns lidam com a imaginação e outros com os 
fatos, a redução, o conceito. Os que encalçam a verdade não 
sonham. Sabem que não a atingem que hão de completar-se 
sem jamais completá-la. E, citando Lessing, diz: “O valor do 
homem não  consiste na verdade que possui ou crê que pos-
sui e, sim, no  esforço sincero que desenvolve para conquis-
tá-la. Porque, não pela posse, mas pela busca da verdade, 
que ele vigora com suas forças e se aperfeiçoa.” Para finali-
zar, apresentamos uma modesta homenagem a esse homem 
que honrou o gênero humano.     
 

ODE A CARLOS DE ANDRADE  RIZZINI

   BENDITO SEjAS...

Pelo exemplo que  tantos arrastou,
pela palavra sacrossanta que edificou,
pelo teu olhar de compaixão pelos tristes do caminho...

   BENDITO SEjAS...

  Pela tua obra que vibra em cada alma,
  que é luz , abrigo e virtude para todos,
  profissão de fé no porvir de uma Nação!

   BENDITO SEjAS...

Porque mostraste da vida um certo enredo,
porque não choraste o pranto da fraqueza,
e tiveste a glória erguida entre os simples de alma pura!

   POR ISSO...

  Teu ser eterno vive a sorrir e a brincar,
  junto das crianças ao romper da manhã,
  sob o céu abençoado de Tremembé!

     ASSIM...

Deus - Pai, na sua magnanimidade,
enviará à sofrida terra, Homens à tua estirpe,
para haver mais tempo de vida e esperança
e brilhar em cada vida um novo sol!

EDITAL Nº  001 / I  / 2012

               O Sr. Dr. VICENTE LOURENÇO L jUNIOR,
               Delegado  de  Polícia   Titular  do 1° Distrito  
               Policial  de  Pindamonhangaba, no uso e gozo 
   de suas atribuições legais etc... 

FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE, usando de suas atribuições legais que 
lhe conferem o Art. 27, Inciso II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP-
46 de 21/12/70, o Ilmo. Sr. Dr. IVAHIR FREITAS GARCIA FILHO, Digníssimo Dele-
gado Seccional de Policia de Taubaté – SP, realizará no próximo dia 10 de Maio  as 
10:00 hs, nesta na sede do 1° Distrito Policial de Pindamonhangaba, CORREIÇÃO 
ORDINÁRIA E PERIÓDICA, referente ao segundo semestre do corrente ano. Ficam, 
pois, convidados todos os funcionários sujeitos a fiscalização correicional e demais 
pessoas interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações, suges-
tões, atinentes ao serviço policial e/ou administrativos prestados por esta Repartição 
Policial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, foi expedido o presente Edital que será publicado e afixado na forma da 
Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 20 de Abril 
de 2012. Eu, Zélia Maria dos Santos, Escrivã de Polícia que o digitei.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.

 Dr. VICENTE L L jUNIOR
  Delegado de Polícia

 

SECRETARIA  DE  ESTADO  DOS NEGÓCIOS  DA SEGURANÇA  PÚBLICA 
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO  DE  POLÍCIA jUDICIÁRIA DE SÃO  PAULO INTERIOR 
DEINTER 1 –  “DR. WALDY SIMONETTI” 

SÃO jOSÉ DOS CAMPOS 
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ 

DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
1º DISTRITO POLICIAL DE PINDAMONHANGABA - SP 

 

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 apre-
sentar 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 Inscrição no Conselho de Classe;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  02/05/2012 às 14:00 horas

MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

11º jOÃO ROBERTO SILVA
RUA FRANCISCO PAULA OLIVEIRA VARGAS, 44 – JD. PAINEIRAS
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LICENÇA DA CETESB
A ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A torna público que requereu da 
CETESB a renovação das Licenças de Operação N° 3003488, Nº 3003218 e Nº 
3003595 para fabricação de fármacos, sito à Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, 
3400, Água Preta Pindamonhangaba/SP.
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PERÍODO: 1º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2012

Acumulado Acumulado

3.518.939,18 0,00
1.016.590,21 10.308.341,03
6.776.901,35 667.418,03
1.427.276,75 0,00
1.666.145,64 0,00

62.073,98 ( = ) 10.975.759,06
0,00 ( - ) 929.524,80

11.345.257,96 ( - ) 28.030,55
20.051,59 ( - ) 0,00

184.027,86 ( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 10.018.203,71
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 31.557.950,84 ( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 7.548.156,01
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 10.394.801,03 ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB 1.503.396,09

217.540,48 ( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 0,00
68.187.556,87 ( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO 19.069.755,81

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 27,97%
1.707.226,46

110.014,72
0,00

9.240.529,59 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 81,76%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 36.732,03 Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 64,92%

11.094.502,80

79.282.059,67 REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96 6.311.021,61

12.361 - Ensino Fundamental

12.366 - Educação de Jovens e Adultos
12.367 - Educação Especial

Recursos recebidos do FUNDEB

Desoneração de Exportações (LC-87/96)

Multa/Juros provenientes de impostos

12.365 - Educação Infantil

Total da Despesa do Ensino
Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Imposto de Renda Retido na Fonte
Dívida Ativa de Impostos
Atualização de Dívida Ativa de Impostos

Recursos de Operações de Crédito

Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação

Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB

Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza

QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais

Fundo de Participação dos Municípios 
Imposto Territorial Rural

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

Secretário(a) da Educação

__________________________________________      ___________________________________________
João Antonio Salgado Ribeiro

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO  -  PUBLICAÇÃO  (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA

12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação

DESPESAS DO ENSINO

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU

RECEITAS ARRECADADAS

Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito

FUNDEB

      Prefeito(a) Municipal
Bárbara Zenita França Macedo

Contador(a)

_______________________________________
Benedito Donizette dos Santos

DECRETO Nº. 4.834, 12 DE ABRIL DE 2012. 
Altera dispositivo do Decreto nº 4.802, de 31 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a 
cobrança do serviço de manutenção das vias públicas sobre automóveis, caminho-
netes, camionetas, utilitários, veículos de carga e de transporte coletivo de passagei-
ros em trânsito pelo Município, e dá outras providências.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas e, nos termos da Lei nº 4.794, de 26 de 
maio de 2008, alterada pela Lei nº 5.354, de 21 de março de 2012,

D  E  C  R  E  T  A :-
Art.1º.  Altera a alínea “c”, inc. IV, art. 2º do Decreto nº 4.802, de 31 de janeiro de 
2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º . . . 
IV- ...
c) Certificado de licenciamento do veículo em nome do requerente ou cônjuge, em 
situação regular perante o órgão de trânsito;
...”
Art.2º.  Altera a alínea “c”, inc. V, art. 2º do Decreto nº 4.802, de 31 de janeiro de 2012, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º . . . 
V- ...
c) Certificado de licenciamento do veículo em nome do requerente, genitores ou côn-
juge e, se for o caso, termo de autorização de uso do veículo com firma reconhecida; 
e
...”
Art.3º.  Altera o inc. XI do art. 2º do Decreto nº 4.802, de 31 de janeiro de 2012, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º . . . 
XI- Tratando-se de empresas subcontratadas das empresas de saneamento básico, 
correios, fornecimento de energia elétrica e iluminação pública e Departamento Es-
tadual de Estradas e Rodagens – DER, que atuam no Município.
 ..”.
Art. 4º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de abril de 2012.

joão Antonio Salgado Ribeiro                           
Prefeito Municipal 

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em  12 de abril de 2012.
josé Carlos Teixeira junior

Respondendo pela Secretaria de Assuntos jurídicos
SAJ/app/  Processo Externo nº 7656/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

DECRETO Nº4.841, DE 18 DE ABRIL DE 2012.
Altera o Decreto nº 4.800, de 26 de janeiro de 2012, que Constitui Equipe Técnica de 
Vigilância Sanitária e Epidemiológica Municipal
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Municipal nº 3.203 de 16 de 
abril de 1996, alterada pela Lei Municipal nº 3.241, de 21 de junho de 1996 e em 
consonância com os arts. 92 e §3º do art. 96 da Lei Estadual nº 10.083/98 – Código 
Sanitário Estadual, 

D E C R E T A: - 
Art 1º. Inclui membro na Equipe Técnica de Vigilância Sanitária, do Decreto nº 4.800, 
de 26 de janeiro de 2012 que passa a vigorar com a seguinte redação:
“1- EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Autoridades Sanitárias Competentes- profissionais que realizam fiscalização :
(...)
q- Ricardo da Costa Manso- Coordenador de Programa de Saúde.”
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de abril de 2012.

joão Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar

Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18 de abril de 
2012.

José Carlos Teixeira Junior
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos 

SAJ/cba/ Processo Interno nº 12.471/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
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DECRETO Nº 4.817 DE 14 DE MARÇO DE 2012 

João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº. 5319 de 21 de dezembro 
de 2011, artigo 4º.- 

D  E  C  R  E  T  A: 

Art.1º.- Fica aberto no Departamento de Finanças da Prefeitura 
do Município de Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 583.000,00 (quinhentos e oitenta e 
três mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias: 
05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
SOCIAL 
05.30 Departamento de Agricultura  
1025   Equipamentos em Geral  
20.606.0012.2  4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente 
(83)    

R$ 20.000,00

2032   Promoção e Extensão Rural  
20.606.0012.2  3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica 
(81) 

R$ 30.000,00

07.00 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO  
07.10 Gabinete do Secretário  
2004   Manut. da Administração de Órgãos Afins  
04.122.0004.1  3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica 
(140) 

R$ 200.000,00

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
08.20 Departamento de Obras e Viação  
1028   Pavimentação de Vias Urbanas  
15.451.0071.1  4.4.90.51 – Obras e Instalações (793)                            R$ 10.000,00
08.30 Departamento de Serviços Municipais  
1025   Equipamentos em Geral  
15.451.0006.1  4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente 
(203)                           

R$ 39.000,00

10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
10.50 Departamento de Informática  
2004   Manutenção da Adm. de Órgãos Afins  
04.126.0047.1  3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica 
(739) 

R$ 100.000,00

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
11.13 Fundo Municipal de Saúde/Assist. Média e Alta Complexidade 
(MAC) 
2025   Manut. da Assistência Médica Ambulatorial  
10.302.0028.1  3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P.Física 
(358)   

R$ 124.000,00

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
12.31 Departamento Pedagógico/Ensino Fundamental  
2018   Operação/Manutenção – Ensino Fundamental  
12.361.0018.1  3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P.Física 
(455)   

R$ 60.000,00

Art. 2º.- O crédito suplementar aberto pelo artigo 1º terá como 
cobertura a ANULAÇÃO de parte das seguintes dotações: 

07.00 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO   
07.20 Departamento de Comunicação  
2004   Manutenção da Adm. de Órgãos Afins  
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04.131.0035.1  3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica 
(150)    

R$ 100.000,00

07.40 Departamento de Meio Ambiente  
2044   Preservação do Meio Ambiente  
18.541.0033.1  3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica 
(688)    

R$ 100.000,00

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
08.20 Departamento de Obras e Viação  
1028   Pavimentação de Vias Urbanas  
15.451.0007.1  4.4.90.51 – Obras e Instalações (177)     R$ 10.000,00
2008   Manut. da Adm. de Obras e Serviços  
15.451.0006.1  3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica 
(168)    

R$ 39.000,00

09.00 SECRETARIA DE FINANÇAS  
09.20 Departamento de Finanças  
2999   Reserva de Contingência  
99.999.9999.1  9.9.99.99 – Reserva de Contingência (252)    R$ 50.000,00

10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
10.20   Departamento de Administração  
2004   Manut. da Administração de Órgãos Afins  
04.122.0004.1  3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (278) R$ 100.000,00

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
11.11 Fundo Municipal de Saúde / Gestão  
2025   Manut. da Assistência Médica Ambularial  
10.301.0028.1  3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica 
(307) 

R$ 124.000,00

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
12.33 Departamento Pedagógico / Serv. Atend. Criança - Creches  
2016   Operação/Manutenção – Creche Municipal  
12.365.0016.1             3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica 
(499)    

R$ 60.000,00

Art. 3º.- Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Pindamonhangaba, 14 de março de 2012. 

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal 

Domingos Geraldo Botan 
Secretário de Finanças 
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 14 

de março de 2012. 

Rodolfo Brockhof 
Secretário de Assuntos Jurídicos 
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DECRETO Nº 4.839, DE 17 DE ABRIL DE 2012 

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial 

JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal 
de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº. 5.375 de 17 de 
abril de 2012, 

D E C R E T A: 

    
Artigo 1º.  Fica aberto, por Decreto, nos termos do artigo 42 da 

Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), 
na Fundação Doutor João Romeiro, referente ao contrato de repasse nº. 353/2009 processo nº. 
001643, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da 
Cultura, Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural. A classificação orçamentária será: 

17.00 FUNDAÇÕES MUNCIPAIS 
17.10 Fundação Dr. João Romeiro 
1025   Equipamentos em Geral 
24 392 0083.2  4.4.50.52 – Equipamentos e Material Permanente R$  12.000,00 
2020   Promoção Cultural e Artística 
24 392 0083.2  3.3.50.39 – Outros Serviços de Terceiros P.J. R$  48.000,00 
24 392 0083.2  3.3.50.92 – Despesas de Exercícios Anteriores R$  45.000,00 

Artigo 2º.  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como 
cobertura o repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de 
Estado da Cultura, Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural. 

Artigo 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Pindamonhangaba, 17 de abril de 2012. 

João Antonio Salgado Ribeiro 
Prefeito Municipal 

Domingos Geraldo Botan 
Secretário de Finanças 
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 

17 de abril de 2012. 

José Carlos Teixeira Junior 
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos 

SAJ/cba/Projeto de Lei nº 46/2012 

LEI Nº 5.367, DE 11 DE ABRIL DE 2012.
Denomina o Parque da Cidade de jOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA (Zé do jornal)
(Projeto de Lei nº 138/2011, de autoria do Vereador Ricardo Piorino)
joão Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominado de josé Antonio de Oliveira (Zé do jornal), o Parque da 
Cidade, situado neste município.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de abril de 2012.

joão Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 11 de abril de 2012.
José Carlos Teixeira junior

Respondendo pela Secretaria de Assuntos jurídicos 
SAJ/app

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

LEI Nº 5.369, DE 16 DE ABRIL DE 2012
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Instituto de Acolhimento e Apoio ao 
Adolescente- IA3, no exercício de 2012.
 joão Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção à entidade social, sem fins 
lucrativos, Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente- IA3, no valor de R$ 22.500,00 
(Vinte e dois mil e quinhentos reais), oriundo de verba federal; visando o desenvolvimento do 
Projeto Projovem, no exercício de 2012.
Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a subvenção 
à entidade.
Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos 
documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de 
Contas e Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 16 de abril de 2012.

joão Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar

Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de abril de 2012.

josé Carlos Teixeira junior
Respondendo pela Secretaria de Assuntos jurídicos

SAJ/ cba/ Projeto de Lei nº 47/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

LEI Nº 5.375, DE 17 DE ABRIL DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a se-
guinte Lei:

Artigo 1º.  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos 
termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 
105.000,00 (cento e cinco mil reais), na Fundação Doutor João Romeiro, referente 
ao contrato de repasse nº. 353/2009 processo nº. 001643, firmado com o Governo 
do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Cultura, Unidade de 
Fomento e Difusão de Produção Cultural. A classificação orçamentária será:

17.00 FUNDAÇÕES MUNCIPAIS
17.10 Fundação Dr. João Romeiro
1025  Equipamentos em Geral
24 392 0083.2 4.4.50.52 – Equipamentos e Material Permanente R$  12.000,00
2020  Promoção Cultural e Artística
24 392 0083.2 3.3.50.39 – Outros Serviços de Terceiros P.J. R$  48.000,00
24 392 0083.2 3.3.50.92 – Despesas de Exercícios Anteriores R$  45.000,00
Artigo 2º.  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse 
efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da 
Cultura, Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural.
Artigo 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.
Pindamonhangaba, 17 de abril de 2012.

joão Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 17 de abril de 2012.
josé Carlos Teixeira junior

Respondendo pela Secretaria de Assuntos jurídicos

SAJ/cba/Projeto de Lei nº 46/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

               PORTARIA GERAL  Nº 3.837, DE 17 DE ABRIL DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no art. 35 da Lei nº 4.754, de 27 de 
fevereiro de 2008 e de acordo com o Ofício nº 055/2012 do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba – CMDCA,

R  E  S  O  L  V  E:

1- NOMEAR os senhores abaixo relacionados Conselheiros Tutelares para o triênio 
2012-2015.

TITULARES:
- Cristiana Aparecida dos Santos Marques de Oliveira
- José Eduardo dos Santos
- Luciana Ferreira
- Ricardo Henrique Messias Xavier
- Rodolfo Fonseca de Lima Rocha

SUPLENTES:
1- Andrea Campos Sales Martins
2- Grasielda Balarin
3- Juliana Bertolino
4- Luciane Erdenachela Barbosa de Andrade
5- Natalia Caroline Lino de Carvalho 
6-Elisangela Borges Prudente de Melo
7- Thamires Felix Bertini
8- Sheila Cristina da Silva
9- Paula Guimarães Guaragna
10- Aparecida de Fatima das Neves
11- Helder Souza Lima
12- Simone Monachesi Rosa Marcondes
13- Phillys Ellen Gonçalves Ribeiro França
14- Maria de Fatima da Silva
15- Alexandre Teixeira Andrade 
2- O mandato dos conselheiros será de três (3) anos.
3- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de abril de 2012.

joão Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar

Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 17 de abril de 2012.

josé Carlos Teixeira junior
Respondendo pela Secretaria de Assuntos jurídicos

SAJ/app/Processo Interno nº 12276/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

PORTARIA GERAL Nº 3.840, DE 18 DE ABRIL DE 2012.
joão Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 
4.364, de 20.12.05, Resolve DESIGNAR Arqº RICARDO DE OLIVEIRA DUARTE 
LEAL, funcionário do departamento de Projetos de Obras Públicas, para substituir 
o Sr. Engº Marcelo Azevedo San Martin, Diretor do Departamento de Projetos 
e Obras Públicas, durante o período em que o mesmo encontrar-se em gozo de 
férias, de 07 de maio a 05 de junho de 2012.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 07 de maio de 2012.
Pindamonhangaba, 18 de abril de 2012.

joão Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal 
Ricardo Galeas Pereira - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de abril de 2012.
josé Carlos Teixeira junior - Respondendo pela Secretaria de Assuntos jurídicos
SAJ/cba/ Processo Interno nº 11.576/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

 PORTARIA GERAL N.º 3.841, DE 19 DE ABRIL DE 2012.
joão Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com a Portaria Geral nº 3.460, de 24 de março 
de 2010, resolve CESSAR, a pedido, a designação da Sra. Mônica Cristina 
Corrêa Bessa do Nascimento para exercer a função de Supervisora, a partir 
de 18 de abril de 2012.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 
de abril de 2012.
Pindamonhangaba, 19 de abril de 2012.

joão Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de abril de 2012. 
josé Carlos Teixeira junior

Respondendo pela Secretaria de Assuntos jurídicos 
AJ/app/Processo Interno nº 12417/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

PORTARIA GERAL Nº 3.842, DE 19 DE ABRIL DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, a Lei nº 3870, de 21.12.01, Lei nº 4364, de 20.12.05 e Lei 
nº 4.897, de 16.01.09, NOMEIA o Sr. Marcelo Cipriano Alves, para o emprego de 
provimento em comissão como Assistente de Relações Institucionais, a partir de 16 
de abril de 2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 16 de abril de 2012.
Pindamonhangaba, 19 de abril de 2012.

joão Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal 

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 19 de abril de 2012.
josé Carlos Teixeira junior

Respondendo pela Secretaria de Assuntos jurídicos
  SAj/app/ Processo Interno nº 12229/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

  PORTARIA GERAL Nº 3.843,  DE 19 DE ABRIL DE 2012.
joão Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 
4.364, de 20.12.05, Resolve DESIGNAR a Sra. Diana Souza Figueiredo, secretária 
de escola, para substituir a Sra. Regina Célia Salgado, Gerente, no período de 10 
a 29 de abril de 2012, durante o período em que a mesma encontrar-se em férias.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir 
de 10 de abril de 2012.
Pindamonhangaba, 19 de abril de 2012.

joão Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal 

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 19 de abril de 
2012.

josé Carlos Teixeira junior
Respondendo pela Secretaria de Assuntos jurídicos

SAj/app/Processo Interno nº 11894/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 



O Bosque da Prince-
sa receberá na manhã desta 
quarta-feira (25), o evento: 
“Vivência Integrativa de Saú-
de” e  “IV Mostra de Talen-
tos Construindo Saúde com 
Arte”. Toda a comunidade 
poderá participar das ações, 
que são propostas pelo Geti 
Arteterapia do Cpic - Cen-
tro de Práticas Integrativas e 
Complementares, da Secre-
taria de Saúde e Assistência 
Social da Prefeitura de Pinda-
monhangaba.

Das 7h30 às 11h30 quem 
passar pelo Bosque da Prin-

cesa poderá participar das 
ações    aproveitar para re-
fletir sobre os cuidados com 
a própria saúde. Além disso, 
poderão trocar experiências e 
aprender um pouco mais so-
bre as maneiras de se tratar de 
forma natural. Estarão reuni-
dos grupos de diversas unida-
des de saúde do município.

O evento contará com a 
participação e colaboração 
de profissionais da Secretaria 
de Saúde e Assistência So-
cial, Secretaria de Educação, 
Departamento de Turismo, 
Secretaria de Administração, 

Secretaria de Esporte, Depar-
tamento de Meio ambiente, 
Cultura, Cerest, biblioteca, 
Associação de Plantas Medi-
cinais Nova Essência e  das 
unidades de saúde: Cpic, 
Cruz Grande, Cidade Jardim, 
Cidade Nova, Vila São Bene-
dito, Jardim Imperial, Maricá, 
Jardim Regina e Campinas.

O objetivo desta ação é 
propor atividades diversas em 
várias linguagens da arte com 
sentido de vivenciar prazer, 
alegria, estimular a criativi-
dade, contribuir na melhoria 
da qualidade de vida, e fazer 

refletir sobre a saúde como 
qualidade de vida. A Vivência 
Integrativa de Saúde conta 
com várias atividades, como: 
práticas corporais, rodas de 
conversas, rodas integrati-
vas de arte, roda de estudo de 
plantas medicinais, atividades 
culturais e educativas e a mos-
tra de talentos “Construindo 
Saúde com Arte”. Trata-se 
de um momento onde vários 
expositores divulgam o seu 
saber, compartilham o apren-
dizado e fazem depoimentos 
de como a arte contribui na 
melhoria da saúde. 

Os alunos do projeto Jo-
vem Viveirista visitaram o 
Viveiro Municipal, da Se-
cretaria de Governo/Depar-
tamento de Meio Ambiente, 
na sexta-feira (20). Os 15 
estudantes aproveitaram para 
conhecer os trabalhos que são 
desenvolvidos no local. Os 
jovens foram acompanhados 
pela engenheira agrônoma 
Juliana Monteiro.

Na ocasião, a engenheira 
agrônoma e diretora do De-
partamento de Licenciamen-
to Ambiental e Urbanismo, 
Maria Nazaré Magno dos 
Santos, fez uma explanação 
sobre como funciona o espa-
ço e a importância do viveiro.

Os alunos visitaram o ber-
çário das mudas, onde são 
colocadas as sementes para 

germinarem, e as estacas de 
plantas. Também observa-
ram onde são preparados os 
saquinhos de mudas e foram 
ver as mudas em diferentes 
estágios de desenvolvimento.

Nazaré contou que eles 
conheceram várias espécies 
de mudas nativas, que são 
utilizadas para mata ciliar, 
áreas degradadas, plantio em 
margem de córrego e recupe-
ração de nascentes. Ela avalia 
que a visita foi de extrema 
importância para o projeto 
Jovem Viveiristas, para que 
os jovens atendidos possam 
ter conhecimento sobre a par-
te prática, desde a geminação 
das sementes, formação de es-
tacas, até a muda chegar ao ta-
manho ideal para ser plantada.

“Estamos querendo agen-

dar uma visita para que os 
alunos possam fazer uma aula 
prática. Aumentamos bastan-
te a nossa produção e a visita 
deles para nós significa que 
estamos desenvolvendo um 
bom trabalho. Também esta-
mos diversificando a nossa 
produção, isso atrai as visitas. 
É importante também para a 
Prefeitura divulgar o trabalho 
de produção de mudas que é 
feito, porque muitas pessoas 
ainda não sabem desse servi-
ço”, salienta Nazaré.

Para visitar o local é ne-
cessário fazer um ofício, que 
deverá ser entregue ao Depar-
tamento, na avenida Manoel 
César Ribeiro s/n, Maricá. Os 
interessados em obter mais in-
formações podem ligar para o 
telefone (12) 3645-1494.

O projeto de Educação 
Ambiental “Casa Verde”, da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, está comemorando três 
anos de atividades e convida 
a população para participar 
das festividades. As ações 
serão realizadas nesta ter-
ça-feira (24), na praça Cícero 
Prado, na Vila São Benedito, 
das 9 às 17 horas. O evento 
contará com apresentações 
de dança e de alunos das es-
colas municipais.

O projeto foi criado em 
23 de abril de 2009 e já aten-
deu, aproximadamente, 8 mil 
munícipes. O  ‘Casa Verde’ 
desenvolve suas atividades na 
rua Guilherme Nicoletti, 965, 
Vila São Benedito. O atendi-
mento é feito de segunda a 
sexta-feira, das 7 às 17h30.

A  comemoração do 3º 
ano do projeto conta com 
a colaboração da Educarte 
Brinquedoteca, Nova Es-
sência – Ervas Medicinais, 
Biomas Naturais, Sabesp, 
Cia de Dança Lago do Cisne, 
Programa Escola da Família, 
Planeta Educação, Hortali-
mento, biblioteca Maria do 
Carmo dos Santos Gomes, 
escolas municipais Padre 
Zezinho e Serafim Ferreira, 
educador ambiental Wagner 
Lima, Subprefeitura, Secre-
taria de Educação, Secreta-
ria de Integração e Governo, 
Departamento de Turismo e 
Departamento de Trânsito.

O projeto apresenta em 

Casa Verde comemora três anos de atividades
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diversos lugares a maquete 
ambiental do Vale do Paraí-
ba, que retrata todas as ativi-
dades econômicas e seus im-
pactos na região  desde 1500. 
Além disso, oferece o curso 
Ecologistas do Futuro para a 
comunidade da Vila São Be-
nedito e adjacências, e faz o 
atendimento itinerante, de 
acordo com as necessidades 

de cada unidade escolar.
De acordo com Adriana 

Nogueira, gestora do projeto, 
o ‘Casa Verde’ também tra-
balha bastante a valorização 
da vida dos seres, de todas as 
espécies, com os alunos que 
lá são atendidos. A equipe do 
projeto é formada por uma ges-
tora, duas professoras e uma as-
sistente de serviços gerais.

As atividades realizadas 
têm por objetivo abranger 
três linhas: a educação am-
biental, a reutilização de 
materiais e o resgate de prá-
ticas com hortas de ervas 
medicinais. Atende alunos 
de escolas municipais, pú-
blicas e privadas, universi-
dades, serviços públicos e 
comunidades, com o intuito 

de promover mudanças de 
comportamentos, por meio 
de formação continuada.

O projeto tem como re-
quisito fomentar a formação 
de cidadãos conscientes, ap-
tos a decidirem e atuarem na 
realidade socioambiental em 
defesa do meio ambiente e a 
qualidade de vida.

“É muito satisfatório tra-

balhar com educação am-
biental, porque foi uma op-
ção minha. É gratificante 
quando você chega com 
a camiseta do ‘Casa Ver-
de’ e as crianças comen-
tam,  emociona saber que 
um trabalho desenvol-
vido há pouco tempo já 
tem reconhecimento”, afir-
ma Adriana.

Viveiro Municipal 
recebe visita de alunos 
de projeto social

Geti Arteterapia realiza “Vivência Integrativa de Saúde” 

O  Geti - Grupo de Estudo e Trabalho Inte-
rinstitucional  em arteterapia tem como objetivo 
articular a troca de experiências do uso da arte 
em suas várias linguagens e interfaces como 
instrumento na saúde integral, e propor ações 

coletivas e integrativas através de parcerias com 
as secretarias municipais,  usufruindo dos proje-
tos e espaços públicos com ações coletivas que 
contribuam na melhoria da qualidade de vida.

O grupo foi formado em 2009 e vem agregan-
do, ao longo dos anos,  profissionais de diversos  

departamentos das secretarias municipais.

O Geti Artes
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Projeto de Educação Ambiental “Casa Verde” está comemorando três anos de atividades em Pindamonhangaba

Alunos do projeto Jovem Viveirista visitaram o Viveiro Municipal...

... e conheceram várias espécies de plantas nativas da região
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A equipe da Secretaria de 
Esportes e Lazer de Pinda-
monhangaba participou da I 
Etapa do Campeonato Vale-
paraibano de Tênis de Mesa. 
A competição foi domingo 
(22) na cidade de Jacareí. A 
equipe da Sejelp contou com 
a participação de 20 atletas. 
Pedro Silva foi o destaque 
do campeonato, vencendo a 
categoria Infantil Masculino 

“C”. Larissa Kaori fi cou com 
o vice na categoria Adulto 
Feminino.

O evento teve a presença 
de 250 atletas, entre repre-
sentantes de Pindamonhan-
gaba, São José dos Cam-
pos, Cruzeiro, Itu, Taubaté, 
Arujá, Jacareí, Ubatuba, 
Guaratinguetá, Caraguata-
tuba, São Sebastião e Mogi 
das Cruzes.

Na quinta-feira (19), no 
Ginásio Tobias Salgado, a 
equipe sub 11 da AA Ferro-
viária venceu a do Grêmio/
Imobiliária Derrico   pelo 
placar de 2x0. 

Foi a sexta partida do 
Campeonato Sub 11, organi-
zado pela Liga Pindamonhan-
gabense de Futebol de Salão 
com apoio da Secretaria de 
Esportes e Lazer da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba.

O próximo compromisso 
da Ferroviária também será 

em casa, contra a equipe do 
Projeto Viva Lorena, em data 
a ser programada.

Com seis jogos realizados, 
a Ferroviária soma 15 pontos, 
5 vitórias e 1 derrota tendo 
marcado 45 gols e sofrido 
apenas seis. Dez equipes par-
ticipam desta competição, 
sendo que os quatro primei-
ros colocados passarão para 
a semifi nal, quando serão de-
fi nidos os dois fi nalistas que 
decidirão o título, provavel-
mente no dia 17 de maio.
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Jogando em Caçapava, no 
sábado (21), a escolinha de 
malha de Pindamonhanga-
ba foi vice-campeã regional. 
Com três equipes na compe-
tição, Pinda conseguiu classi-

fi car duas para as semifi nais, 
sendo derrotada em uma de-
las por Caçapava e vencendo 
a outra contra Jacareí.

O time da Sejelp/Ferroviá-
ria fi cou à frente do placar até o 

meio do jogo, quando deixou o 
adversário passar à frente, não 
conseguindo mais alcançar.

“Foi muito positivo o re-
sultado do torneio, essa con-
quista consagra o trabalho que 

vem sendo desenvolvido com 
a base em parceria da Prefeitura 
através da Sejelp, a Liga de Ma-
lha de Pinda e a AA Ferroviária”, 
disse o presidente da Liga de Ma-
lha, Lucas Ouverney.

A Ginástica Rítmica está 
presente nas escolinhas da 
Secretaria de Esportes e La-
zer de Pindamonhangaba 
para meninas de 6 a 12 anos 
de idade. Há vagas no Giná-
sio “Pai João” (Vila São Be-
nedito) e no ginásio do Arare-
tama.  Inscrições diretamente 
nos locais citados. Levar có-
pia do RG ou da Certidão de 
Nascimento e duas fotos. 

No ginásio “Pai João” as 
vagas são para aulas das 9 
às 10 horas e das 14h30 às 
15h30, às terças e quintas-
-feiras. No Araretama, au-
las também todas as terças e 
quintas-feiras,  das 8h30 às 
9h30 e das 13h30 às 14h30. 

A equipe de GR de Pin-
damonhangaba é tradicional 
no Vale do Paraíba, conquis-
tando medalhas em jogos re-
gionais e jogos abertos. Em 
2011, pelas categorias indi-
viduais, algumas das ginastas 
locais  levaram o ouro pelo 

55º Jogos Regionais. Já nos 
Jogos Abertos do Interior, 
Pindamonhangaba fi cou em 
2º lugar por equipes. 

“Hoje temos 280 atletas 
inscritas na escolinha que 
participam de festivais e já 
começam a disputar algumas 
competições. Restam apenas 
60 vagas para preencher  o 
quadro, completando a equi-
pe da escolinha”, contou 
Priscila Matheus, gestora de 
esportes da cidade.

Após a escolinha, as pe-
quenas ginastas que mos-
trarem disposição e bons 
resultados são escolhidas 
para a equipe pré-mirim e, 
em seguida, para a equipe 
principal.

“É feita uma triagem para 
montar a equipe principal e 
disputar as principais com-
petições regional, estadual 
e nacional”, disse a gestora 
da ginástica rìtmica  Simone 
Ferreira Rosa.

Ginástica Rítmica com vagas na escolinha

Competições da GR 
em 2012

Na equipe principal são 35 as meninas que dis-
putam as principais competições. Depois de obter 
a 3ª colocação no Torneio Nacional pela categoria 
individual, Pinda conseguiu a vaga para o Cam-
peonato Brasileiro. Além da competição nacional, 
a cidade vai participar do Campeonato Paulista, 
Olimpíadas Escolares, 56º Jogos Regionais de 
Caraguatatuba e Torneio Nacional.

Todas as competições acima citadas serão dis-
putadas pela equipe principal, que conta com gi-
nastas que vieram das escolinhas.

Escolinha de malha é 
vice-campeã regional

Tênis de mesa faz 
bonito em Jacareí

Pindamonhangaba fará no 
domingo (29), na cidade de 
São Sebastião, uma apresen-
tação da escolinha como refe-
rência no Estado de São Paulo. 
A apresentação será durante a 
competição do Campeonato 
Brasileiro, que acontece entre 

os dias 28 e 1º de maio.
O intuito da Confederação 

Brasileira de Malha é mostrar 
para todo o país o trabalho 
desenvolvido no Estado de 
São Paulo, o mais forte da 
modalidade.

“O trabalho nas catego-

rias de base é o segredo para 
se formar um time campeão, 
e ter a nossa escolinha como 
uma das referências no Esta-
do é um orgulho muito gran-
de para a nossa cidade. Essa 
é uma conquista que só foi 
possível pelo apoio da Prefei-

tura, que acreditou no nosso 
trabalho, graças à vontade e 
dedicação dos atletas”, enfa-
tizou Lucas Ouverney.

A escolinha de malha de 
Pinda também conta com o 
patrocínio da Associação Ab-
dala Sport’s.

Apresentação no Campeonato Brasileiro

Confi ra a classifi cação dos atletas:

Pedro Silva - campeão categoria Infantil Masc. “C”
Larissa Kaori - vice categoria Adulto Fem.
Kesya Vidal – 3º Lugar categoria Adulto Fem.
Jonas Izumi – 3º Lugar categoria Adulto masc. “A”
Gabriela França – 3º Lugar categoria Infantil Fem.
Isabela Souza – 4º Lugar categoria Infantil Fem.
Geraldo Gouvea – 4º Lugar categoria Veterano
Fábio Matos – 5º Lugar categoria Adulto Masc. “A”
Maria Julia Ferraz – 6º Lugar categoria Infantil Fem.

Futsal:  Sub 11 da 
Ferroviária vence Grêmio

Escolinha de malha de Pindamonhangaba segue agora para o Campeonato Brasileiro da modalidade

Escolinha Olímpica de Pindamonhangaba tem vagas para atletas  de 6 a 12 anos nos ginásios da cidade
Akim/AgoraVale
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A Seleção Brasileira de 
Judô sub 17 está concentrada 
em Pindamonhangaba para 
disputar o Circuito Euro-
peu.  A Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Esportes e 
Lazer,  vai selecionar alguns 
atletas da modalidade para 
participarem de alguns trei-
nos da seleção.  Os meninos 
do judô do Brasil chegaram 
a Pindamonhangaba no do-
mingo (22), e fi cam até quar-
ta-feira (25).

As viagens pelo interior 
do Brasil, principalmente 
pelo Estado de São Paulo, são 
para difundir a modalidade 
nas cidades e divulgar mais 
o judô brasileiro. O treinador 
da equipe principal adulta de 
Pindamonhangaba, Marcelo 
Theotônio, que também é da 

Jogos  de futsal agitam Pindamonhangaba nesta quinta-feira
As equipes de futsal feminino e masculino de Pinda-

monhangaba jogam no Ginásio Tobias Salgado, da Asso-
ciação Atlética Ferroviária,  na quinta-feira (26), a partir 
das 17 horas. 

O primeiro jogo da noite é válido pelo Estadual Sub 20 
de Futsal Feminino e coloca a Princesa do Norte diante 
das representantes de Araraquara, sendo que depois des-
se embate será a vez dos meninos entrarem em quadra.

Às 20 horas, Pindamonhangaba e São José dos Cam-
pos se enfrentam em mais uma partida da Liga Paulista 
de Futsal. As duas cidades, tornaram-se grandes rivais 
quando o assunto vai para o campo esportivo.

Depois de vencer os Jogos Regionais por quatorze 
anos consecutivos, São José dos Campos teve sua he-
gemonia quebrada por Pindamonhangaba. A cidade 
já vinha dando trabalho aos joseenses e, em 2011, 
sagrou-se campeã desse que é considerado o principal 
evento esportivo do interior do Estado de São Paulo.

Falando em momentos históricos, o Ginásio Tobias 
Salgado traz excelentes recordações para o futebol de 
salão pindense. 

No ano de 2010, a Associação Atlética Ferroviária foi 
palco do primeiro jogo válido pela decisão da Copa Van-
guarda de Futsal. Disputando o título contra São José dos 
Campos, Pindamonhangaba deu show dentro de casa e 
depois confi rmou o título jogando no reduto adversário.

Clássico em Taubaté
Antes do confronto contra Araraquara, Pindamonhangaba visita 

Taubaté nesta terça-feira (24), pelo Estadual Sub 20 de Futsal Fe-
minino. O clássico frente ao município vizinho será realizado às 20 
horas, no Ginásio Ametra II.

Ginásio da Ferroviária recebe jogos de Pinda

Seleção Brasileira de Judô se 
concentra em Pindamonhangaba

comissão técnica da Confe-
deração Brasileira de Judô 
(CBJ), comentou a presença 
dos jovens judocas em Pinda. 
“Em conversa com a CBJ, su-
geri a vinda deles para a cida-
de, já que temos uma equipe 
forte aqui, com jovens atletas 

vitoriosos. Achei importante 
este contato das escolinhas 
de Pinda com estes atletas da 
seleção”, destacou.  

O judô de Pindamonhan-
gaba é fruto de conquistas 
pelo Brasil afora. Prova dis-
so, é o judoca Matheus The-

otônio, 29 anos, que conse-
guiu a vaga para a equipe 
brasileira principal que 
disputará a Copa do Mun-
do de Miami, El Salvador. 
Além de Matheus, Thaís 
Borges, 19 anos, participa-
rá do Circuito Europeu na 
França e Ucrânia. Ambos 
são de Pindamonhangaba 
e competem também pela 
equipe pindense nas catego-
rias regional, estadual e na-
cional.

Este ano, a equipe local 
participará dos 56º Jogos 
Regionais de Caraguatatuba, 
Jogos Abertos do Interior, 
Troféu Brasil, Campeonato 
Brasil e Campeonato Paulis-
ta. E também vai para os Jo-
gos Abertos buscar o bicam-
peonato.

Akim/AgoraVale
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As meninas de Pindamo-
nhangaba, representando a 
Seleção Brasileira de canoa-
gem, com mais duas canoís-
tas de outras cidades, conse-
guiram a medalha de prata no 
K-4 (canoa para quatro pes-
soas) no Pan-Americano que 
aconteceu  no último fi nal de 
semana (20 e 22 de abri), na 
Lagoa Rodrigo de Freitas, no 
Rio de Janeiro.

Thatiany Lima Della Tor-
re e Gabriela Aparecida de 
Moura, ambas com 14 anos, 
foram as atletas mais novas 
da competição e garantiram a 
prata para o Brasil, deixando 
o país na primeira colocação 
geral por equipes.

A conquista das jovens 
provou a força do esporte em 
Pindamonhangaba e surpre-
endeu até mesmo o treinador 
da Seleção Brasileira. “Na se-
letiva, as meninas não foram 
levadas tão a sério por serem 

as mais novas. A conquista já 
veio com a participação de-
las no Pan-Americano pelo 
Brasil e a alegria maior então 
foi com a prata”, elogiou o 
treinador da equipe de Pinda-
monhangaba, Luiz de Souza 
(Maggi).

A terceira atleta da cida-
de, Juliana Gonçalves Izido-
ro, foi convocada pela Sele-
ção Brasileira para participar 
da competição, mas não con-
seguiu se manter na equipe. 
Com o retorno das três atle-
tas para Pindamonhangaba, 
as meninas participarão do 
Campeonato Brasileiro de 
Maratona nos dias 26 e 27 
maio, em Ribeiro Claro, 
no Paraná, com mais 17 
atletas da cidade. “A nos-
sa equipe é favorita para este 
torneio, principalmente as 
três atletas que acabaram de 
retornar do Pan-Americano”, 
disse Maggi.

Meninas de Pinda 
conquistam a prata  
no Pan-Americano 
de canoagem

Divulgação

Vôlei: Meninas de 
Pinda participam de 
Torneio Início em Barueri

A equipe de voleibol fe-
minino – categoria infantil – 
participou, no último domingo 
(22), do Torneio Início da Fe-
deração Paulista de Voleibol.`

Competindo com várias 
equipes, Pindamonhangaba 
somou uma vitória frente 
à cidade de Santos, mas 
foi derrotada pelo time de 
Osasco.

Próximos desafi os
Na quinta-feira (26), a 

equipe irá enfrentar São José 
dos Campos, em competição 

válida pela Livovali - Liga de 
Vôlei do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte. O jogo será  no 
ginásio Juca Moreira,  com 
início previsto para as 18h30.

Formam a equipe de Pin-
damonhangaba as seguintes 
jogadoras: Paula,Thassia, 
Laura, Carol, Karen, Stella, 
Thalia, Hillary, Maria Eli-
sa, Marcela, Júlia, Ellen, 
Mariana, Juliana, Letícia e 
Tais. A técnica é Ivana de 
Jesus. Raíssa e Flávia são 
as auxiliares.

Diversão e descontração 
marcaram as ações do IV 
Festac - Festival de Ativida-
des Comunitárias, realizado 
no sábado (21), no Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira “João do Pulo”.  As 
crianças e adolescentes não 
se intimidaram com a chuva 
e resolveram participar das 
brincadeiras oferecidas pelo 
Departamento de Lazer da 
Secretaria de Esportes da Pre-
feitura de Pindamonhangaba.

Em comparação ao ano 
passado, mais crianças com-
pareceram ao evento. Cada 
criança ganhou uma camise-
ta, e foram divididas em sete 

equipes para participarem das 
recreações acompanhadas 
por monitores da Secretaria 
de Esportes.

As atividades foram di-
vididas em dois momentos, 
primeiro para as crianças e 
7 a 12 anos, e no período da 
tarde para os alunos de 13 a 
17 anos.

Eles nadaram, jogaram 
futebol de sabão, no campo, 
futsal na quadra interna, e 
este ano o Departamento de 
Lazer contou com a parceria 
da Educarte Brinquedoteca, 
algo diferente e que na ava-
liação da professora Márcia 
Fialho, gestora de atividades 

recreativas, deu muito certo. 
“Pedimos às brinquedistas 
que colocassem jogos dire-
cionados aos alunos de 7 a 
12 anos, jogos pedagógicos, 
e foi muito interessante. Eles 
gostaram bastante’, disse.

Os alunos com idades entre 
13 e 17 participaram das ativida-
des na piscina, futebol, futsal na 
quadra interna, e jogos de mesa, 
como: tênis de mesa, dama, xa-
drez, dominó, entre outros.

Marcelo Mora, gestor ge-
ral de esportes, salienta que o 
evento transcorreu da melhor 
forma possível nas condições 
adversas, devido à chuva. 
“Tivemos a participação de 

cerca de 70% dos alunos. Este 
é um ‘Evento Afi rmativo’ re-
alizado para nossos alunos 
que realizam suas atividades 
nos projetos “4 Cantos”, com 
aulas de handebol e futsal, e 
“Bola Onde Mora”, com fu-
tebol, nos bairros da cidade. 
Além de poderem se integrar 
com outros alunos, o Festac 
oportuniza o acesso aos equi-
pamentos esportivos públicos 
e isso serve de estímulo para 
que eles continuem suas ati-
vidades nos bairros”.

O Festac é realizado duas 
vezes ao ano e o próximo está 
previsto para o dia 25 de se-
tembro.

Festac é sucesso de público 
mesmo em dia chuvoso

www.talitaleitte.blogspot.com

Paixão por Esporte

As atletas de Pinda foram para a Seleção Brasileira

Seleção Brasileira de Judô treina em Pinda

Nem o tempo ruim diminuiu o entusiasmo das crianças  durante o evento


