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Recapeamento de vias segue com agilidade
Celso/Agora Vale
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O serviço de recapeamento
de importantes vias do centro
da cidade está acontecendo de
maneira muito eficiente minimizando os transtornos com os
trabalhos.
Depois de recapeadas, as
ruas e avenidas receberão o
serviço de sinalização para tornarem-se ainda mais seguras
para motoristas e pedestres.
Ao todo, 44 vias serão atendidas na ação executada pela
Prefeitura. Metade da obra já
está contratada e o restante
está em processo de contratação. A população aprovou o trabalho executado.
Página 3
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Festival
de Rugbi
acontece no
domingo
Segundo Caderno

Antigo
prédio do
Sesi irá
abrigar
projetos
Jataí e Guri
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Funcionário trabalha junto às máquinas que estão executando o serviço de recapeamento

Asfalto chega com rotatória ao Lago Azul
Akim/Agora Vale

Arquivo TN

Ao mesmo tempo em que
executa os trabalhos no centro
da cidade, a Prefeitura atende
também as necessidades dos
bairros. No Lago Azul foi construída uma rotatória para organizar melhor o trânsito e depois
de concluída essa etapa chega
também o asfalto.
Página 3

Dia dos Pais:
Acip realiza
campanha
com muitos
prêmios

Prefeitura
realiza
curso de
capacitação
para
viveirista
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previsão
do tempo
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A nova rotatória construída pela Prefeitura organizou o trânsito e agradou aos usuários do local

Sexta-feira - 10/8
Predomínio
de Sol
TEMP. MÍNIMA 12ºC
TEMP. MÁXIMA 25ºC

Sábado - 11/8
Predomínio
de Sol
TEMP. MÍNIMA 12ºC
TEMP. MÁXIMA 25ºC

Domingo - 12/8
Predomínio
de Sol
TEMP. MÍNIMA 13ºC
TEMP. MÁXIMA 25ºC

Segunda-feira - 13/8
Predomínio
de Sol
TEMP. MÍNIMA 13ºC
TEMP. MÁXIMA 26ºC

Conﬁra os
trabalhos
da Câmara
Municipal no
Informativo
Legislativo
Página 6 e 7
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Tribuna do Norte
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Editorial

Pinda sedia reunião sobre campanha de vacinação
Lixo

Semana passada, a Tribuna do Norte publicou foto
de um colaborador muito especial.
A foto mostrava o ﬁm de uma linha de tubos de
captação de águas pluviais no loteamento Liberdade.
Parece incrível, mas com o tanto de sujeira que havia dentro do tubo não passava nem ar, muito menos
água. Em grande quantidade, seria mesmo impossível.
Os homens da Prefeitura, em trabalho preventivo,
abriram o local, realizaram a necessária limpeza e a
linha de captação voltou a funcionar.
Se no período em que a rede esteve entupida por
lixo, tivesse acontecido uma grande chuva, com certeza as pessoas teriam a péssima surpresa de verem
suas casas inundadas pela água, que não tendo como
escoar pela tubulação iria se alojar nas residências
que estivessem em seu caminho.
A pergunta é: Como, aﬁnal de contas, tanto lixo foi
parar dentro daquela tubulação? Aﬁnal, quem seria
tão desorientado, para não dizer outra coisa, a ponto
de jogar lixo na “boca de lobo”, única porta de entrada
para as galerias de águas pluviais?
A resposta é simples: Não é preciso jogar o lixo na
boca de lobo, basta deixá-lo jogado em qualquer lugar. Na beira da calçada, em terrenos baldios, no meio
da rua. Onde quer que ele esteja, na primeira chuva
mais forte, acaba arrastado pela correnteza para dentro das bocas de lobo.
Ali ele ﬁca escondido, sem ninguém ver, até que
mais lixo vá se acumulando e pronto: a galeria para
de funcionar. A chuva vem e a inundação é inevitável.
Portanto, é preciso atenção na hora de destinar o
lixo produzido, principalmente em casa.
Nunca jogue o lixo em qualquer lugar. Todos
os bairros da cidade são assistidos pela coleta de lixo executada pela Coletora Pioneira,
empresa que a Prefeitura contratou através de
licitação, para realizar o serviço. Acondicione
o lixo corretamente e só o coloque para fora
de casa nos dias em que o caminhão passar.
Se possível coloque-o em lugar acima do solo,
isso ajuda a evitar a ação de animais nocivos e
também dos cães e gatos.
Nunca se esqueça que grande parte do seu lixo é
reciclável. E que a Prefeitura também disponibiliza a
Coleta Seletiva. Separe as embalagens e outros materiais que podem ser reciclados e coloque na rua no
dia que caminhão da reciclagem passa por seu bairro. O seu lixo reciclável vai gerar renda para muitas
famílias cooperadas.
Nesta edição republicamos a foto na página 3.
Ajude a manter a cidade limpa e segura para todos!

Geografando
Criação: Professor Souza Leite
Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Forças Externas
São as forças que moldam o relevo do planeta,
são também denominadas
forças exógenas. O principal agente nesse grupo é
o intemperismo, processo
de degradação das rochas
provocado pela ação de
fenômenos diversos, como
chuva, vento, gelo e o movimento das ondas. Ele pode
ser de duas espécies: intemperismo químico, quando as
rochas mudam de composição química sob a ação da
água; e intemperismo físico
que pode ocorrer de diversas formas. Por exemplo:
quando as rochas sofrem
mudanças em razão de con-

trastes térmicos entre dia e
noite; quando as ondas do
mar provocam desgaste em
paredões litorâneos, originando as falésias; ou no
caso de sulcos na terra provocados por chuvas abundantes (erosão pluvial). Os
ﬁordes na península Escandinava, no norte da Europa,
também são outro exemplo
do intemperismo físico: eles
são formados pelo deslocamento das geleiras e pelo
desgaste que elas que elas
provocam nas montanhas.
Fonte: Guia do
Estudante - Geograﬁa

Pindamonhangaba sediou na
manhã de quarta-feira (8), a reunião do GVE - Grupo de Vigilância
Epidemiológica,para explanação
dos trabalhos a serem realizados
durante a Campanha Nacional de
Atualização do Calendário Básico
de Vacinação da Criança, que será
entre os dias 18 e 24 de agosto. O
encontro foi no auditório da Prefeitura e contou com a participação de
representantes de 10 municípios.
Na ocasião, foram apresentados dados referentes à cobertura
da vacinação de vários tipos de
doenças, em anos anteriores, e os
proﬁssionais aproveitaram para esclarecer dúvidas. Esta foi a primeira
vez que a GVE reuniu os demais
municípios para uma reunião em
Pindamonhangaba.
Fabiana Feres, enfermeira
da Vigilância Epidemiológica de
Taubaté, aﬁrma que a reunião foi
muito produtiva e os participantes
puderam sanar várias dúvidas. Ela
garante que agora cada cidade terá
que reunir seus vacinadores para
organizar o serviço.
A enfermeira responsável pelo
GVE, Rosana Gonçalves Dias, frisa que esta campanha é apenas
de atualização dos esquemas va-
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cinais. É para que os pais possam haemophilus e difteria. Esta é uma
vacinar os ﬁlhos, menores de cinco substituição da tetra.
anos, que estejam com a caderneta
Rosângela Maria Pires, enferatrasada, e há necessidade de apre- meira da Vigilância Epidemiológica
sentar a mesma, caso contrário não de Pindamonhangaba, acredita que
será possível imunizar a criança.
é sempre bom receber os colegas
Também no dia 18 de agosto, de proﬁssão, ainda mais em um esserão introduzidas as vacinas Pen- paço tão bom quanto o auditório da
ta e a VIP (que é contra poliomielite Prefeitura, para obter informações
e é injetável). A vacina Penta imu- tão importantes, além disso, pôde
niza
a criança das seguintes doen- levar as enfermeiras da cidade para
Semana da Família inicia-se neste domingo na Paróquia NS Bom Sucesso
ças:
hepatite,
coqueluche,
da reunião.
A Paróquia
Nossa
Senhora do tétano,
Bom Sucessoparticiparem
abre neste domingo
(12), a Semana
Nacional da Família, com reflexões diárias e temas sobre a família. A abertura
será na missa das 18 horas, pelo padre Ricardo Cassiano. Nos dias seguintes até
o dia 18, as missas serão realizadas às 19 horas ou 19h30.
Todas as pastorais, entidades, comunidades e irmandades participarão da
Semana, refletindo sobre os valores da família. Este ano, o tema escolhido para
reflexão será: ‘Família: O trabalho e a festa’.
Durante a semana, para a maior participação das comunidades da paróquia, as
missas serão celebradas nas comunidades. Confira a programação:

Semana da Família inicia-se neste domingo
na Paróquia NS Bom Sucesso
A Paróquia Nossa Senhora
do Bom Sucesso abre neste domingo (12), a Semana Nacional
da Família, com reﬂexões diárias e temas sobre a família. A
abertura será na missa das 18
horas, pelo padre Ricardo Cassiano. Nos dias seguintes até o
dia 18, as missas serão realizadas às 19 horas ou 19h30.
Todas as pastorais, entidades, comunidades e irmandades participarão da Semana,
reﬂetindo sobre os valores da
família. Este ano, o tema escolhido para reﬂexão será: ‘Família: O trabalho e a festa’.
Durante a semana, para a
maior participação das comunidades da paróquia, as missas
serão celebradas nas comunidades.
Encerramento
A programação religiosa da
Semana da Família 2012 será
ﬁnalizada no dia 18, com missa
solene que será presidida pelo
cônego Luiz Carlos. Visando a
confraternização festiva com
os casais da cidade. No dia do
encerramento haverá um Jantar
Dançante, que será realizado
a partir das 20 horas, na churrascaria Minuano. A animação
será da dupla Luiz & Priscila e

Dia

Local

Celebrante:

Tema

12 –
DOM
18h

Igreja
Matriz

Padre Ricardo
Cassiano

O segredo de
Nazaré

13 –
SEG
19h30

Igreja São
Sebastião

Padre Alan
Rudz Carvalho
Rebelo

A Família gera
a vida

14 ‐ TER
19h30

Igreja São
Joaquim

Padre Leandro
A. de Souza

A Família e a
superação das
dificuldades

15 –
QUA
19h30

Igreja São
Lourenço

Padre Geraldo
Lélis de
Andrade

16 ‐ QUI
19h

Igreja
Matriz

Padre Luís
Paulo de A.
Cunha

Família
geradora de
uma sociedade
justa e fraterna
O Trabalho na
Família

17 –
SEX
19h30

Santa Rita
de Cássia

Padre Frei
Laércio Ap. de
Carvalho

18 –
SAB
19h

Igreja
Matriz

Cônego Luiz
Carlos de Souza

os ingressos já estão à venda
– em número limitado, a R$ 25
por pessoa. Mais informações:
3642-2605.
A Semana da Família
vem sendo organizada pela
Pastoral Familiar da Paró-

O Trabalho
recurso e
desafio para a
Família
A Festa tempo
para o Senhor e
para a
Comunidade

Comunidades e
Pastorais
ENS, Oficina de Oração
e Vida, Associação de
São José, RCC, Pastoral
Vocacional e CAJA
Comunidade São
Sebastião e
Comunidade Santo
Antônio
Comunidade São
Joaquim e
Comunidade São
Pedro
Comunidade São
Lourenço

Irmandade do
Santíssimo, Irmandade
NS Bom Sucesso, Mini
Encontro, Apostolado
da Oração, Mãe
Rainha, Catequese e
Crisma
Comunidades Rurais

Pastoral da Educação,
Pastoral Litúrgica,
Ministros da
Eucaristia, Pastoral do
Batismo, Pastoral da
Comunicação, Pastoral
da Saúde, Pastoral do
Idoso e Pastoral
Familiar

quia Nossa Senhor do Bom
Sucesszo (coordenação do
casal Marco Pupio e Lúcia)
e sob o visto do pároco cônego Luiz Carlos de Souza e
assessoria do diácono Misael da Silva Cesarino.

Sabesp realiza lavagem
de reservatório de água
do bairro do Araretama
A Sabesp realizará na terça-feira (14), a limpeza do reservatório de água localizado no
bairro Araretama. O objetivo é
assegurar a qualidade dos serviços de abastecimento de água
da cidade.
Em decorrência desta manutenção, será necessário interromper o fornecimento nos bairros Araretama, Nova Esperança e Itaóca,
das 22 horas de terça-feira (14)

às 6 horas de quarta-feira (15).
A Sabesp recomenda a utilização econômica da água existente
nas caixas d’água e reservatórios
residenciais, evitando-se desperdícios.
Casos de emergência e pedidos
de serviços podem ser informados
pelo telefone 0800-055-0195, com
prioridade para creches, hospitais,
asilos e demais entidades dessa
natureza.

Locais de vacinação
Entre os dias 18 e 24 os pais
devem procurar um dos seguintes
locais, mais próximos de casa: UBS
–Unidade Básica de Saúde., PSF
– Posto de Saúde da Família, Cem
-Centro de Especialidades Médicas
e o Cisas – Centro Integrado de Saúde e Assistência. Estas unidades de
saúde estarão abertas das 8 às 17
horas, lembrando que é necessário
levar a caderneta de vacinação.

Vacina
anti-rábica
a preço
acessível
A raiva é uma zoonose (doença transmitida dos animais para o
homem) grave, causada por um
vírus, que não tem cura, tanto
para os animais quanto para o
ser humano.
A transmissão se dá através da
mordida e contato com a saliva
dos animais que estejam com
a doença. Após a transmissão,
o vírus se multiplica no sistema
nervoso central gerando uma série de sintomas neurológicos que
vão desde a sialorréia (salivação
excessiva) e alterações comportamentais, até convulsões e óbito.
Dentre os animais que podem
transmitir o vírus da raiva destacam-se os cães, gatos e morcegos.
A única forma eﬁcaz de se prevenir
a doença é através da vacinação
anual contra a raiva. Essa deve ser
aplicada em cães e gatos sadios, a
partir dos 4 meses de idade.
As clínicas veterinárias da cidade se uniram mais uma vez para
promover de 13 a 31 de agosto a
vacinação anti-rábica com preços
acessíveis.
As clínicas participantes estarão identiﬁcadas com uma faixa
informativa e todas as vacinas serão aplicadas por um médico veterinário.

Tira-Dúvidas
Eleições 2012

?

Data das Eleições
O primeiro turno das eleições
2012 será realizado no dia 7 de
outubro, das 8 às 17 horas, em
todos os municípios do país,
para os cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito.
O segundo turno será realizado apenas em município com
mais de 200 mil eleitores, o que

não é o caso de Pindamonhangaba. Será no dia 28 de outubro,
das 8 às 17 horas. O segundo
turno só acontece nesses locais
se nenhum candidato a prefeito
alcançar a maioria absoluta dos
votos no primeiro turno, sendo
feita, assim, nova eleição, com
os dois mais votados.
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A importante via que dá acesso à região leste da cidade será totalmente recapeada a partir do início da próxima semana

Avenida Fortunato Moreira será recapeada
A Prefeitura de Pindamonhangaba está fazendo o recapeamento e melhoria viária
em diversos pontos da cidade. A rua Coronel José Francisco e a avenida Prudente de
Moraes já receberam os tra-

balhos e os moradores aprovaram. A av. Fortunato Moreira será recapeada a partir
desta segunda-feira (13), entre os trechos da rua Gregório
Costa e o viaduto.
As melhorias viárias serão

realizadas em mais de 40 pontos da cidade, lembrando que
para mais de 20 deles as obras
estão contratadas e as demais
em licitação. Estes trabalhos
têm como objetivo dar mais
segurança aos motoristas, ci-

clistas e motociclistas.
Os profissionais do Departamento de Trânsito estão
atuando junto à equipe de
obras para organizar o tráfego e dar informações aos
munícipes. Esta grande obra

teve início dia 6 de agosto e a
previsão de término é na segunda quinzena de outubro.
“Estamos
recapeando
estes pontos e as melhorias
continuam em toda a cidade.
Recentemente, por exemplo,

Prefeitura faz obra da
rotatória do Lago Azul

João Ribeiro

Akim/Agoravale

Garrafas pet, saquinhos de plástico e copos entupiram
o final da rede

Não jogar lixo
nas ruas evita
enchentes
A população aprovou as obras executadas na região

A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou a construção da rotatória no final da
avenida Socorro, no bairro
Lago Azul. Os trabalhos foram realizados para que o
munícipe possa trafegar com
segurança pela região. No
primeiro semestre foi feita
a pavimentação da avenida
e em breve o bairro também
receberá asfalto.
A rotatória já está sen-

foi pavimentada a avenida no
Lago Azul, e agora a rotatória, o bairro e o Cidade Jardim. A cada dia procuramos
fazer o melhor para os nossos
moradores”, disse o prefeito
João Ribeiro.

do utilizada e os moradores
aprovaram os trabalhos executados. Em breve, o bairro
também vai receber a pavimentação, obra que irá contribuir na saúde de muitos
moradores, uma vez que a
poeira pode prejudicar alguns cidadãos.
O vendedor Eduardo Silva, 30 anos, mora no bairro
Cidade Jardim há 30 anos e
revela que sempre utilizou a

avenida, mesmo quando era
estrada de terra. Ele cita que
a obra melhorou a vida das
pessoas, porque facilitou o
acesso. “Aqui a gente corta
caminho e ganha bastante
tempo, ficou muito bom, porque é só sair aqui na rotatória
e rapidinho chega no anel viário”, comenta Silva.
Thaís Ferreira, balconista, parabenizou a Prefeitura
e diz que ficou muito con-

tente ao saber que o bairro também será asfaltado,
porque infelizmente possui
familiares que têm problemas respiratórios e com o
asfalto, sem dúvidas, serão
amenizados.
O prefeito João Ribeiro
conta que nos próximos dias
as obras terão início e pede
a compreensão de todos os
moradores durante o período
da execução dos trabalhos.

Evitar jogar lixo nas
ruas contribui para que
no tempo das chuvas não
ocorram registros de enchentes.  Recentemente,
foram encontradas garrafas pet, saquinhos de plástico e copos no final da rede de águas pluviais na
avenida Orquídeas, no loteamento Liberdade. A tubulação ficou totalmente obstruída, impedindo a
passagem de água. Caso
ocorresse uma chuva mais
intensa, haveria possibilidades de enchentes.
Jogar lixo em qualquer
lugar gera resultados nada
agradáveis. Afinal, quem
‘se livra’ do lixo de maneira errada, está plantando a
semente de possíveis tristezas futuras. Infelizmente, quando a água não consegue escoar corretamente
pelo sistema de captação,

por causa dos entupimentos, ela invade lares, causando muito prejuízo.
Em Pindamonhangaba,
os moradores podem contribuir com o meio ambiente e também com a geração de renda de dezenas
de famílias. A cidade conta
com duas cooperativas de
reciclagem. Em vez de jogar os materiais recicláveis
nas ruas, que podem parar
nas galerias e causar as enchentes, por impedir o fluxo das águas, destine-os
aos coletores destes produtos.
No distrito basta procurar pelos cooperados da
“Moreira César Recicla” e
no bairro Castolira funciona a “Cooperativa Recicla
Vida”. Encaminhar os materiais recicláveis para estas cooperativas é um ato
de cidadania.
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Museu busca fotos e informações sobre
a banda Dragões de Pindamonhangaba
Divulgação

O Museu Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina está buscando
informações e fotos sobre a banda Dragões
de Pindamonhangaba que nos anos 70 e 80,
do século XX, conquistou inúmeros títulos
para a cidade e encantou a população com
suas apresentações.
Na quinta-feira (9), o presidente da Fundação Doutor João Romeiro, jornalista José Renato de Campos Rosa esteve visitando
o museu e fez a entrega de 13 troféus conquistados pela banda em diversos concursos em todo o Vale do Paraíba. Os troféus
foram encontrados por ocasião da mudança
da sede da fundação, que edita a Tribuna do
Norte, da rua dos Bentos para a praça Barão
do Rio Branco.
“Os troféus estavam no sótão do nosso antigo prédio, onde devem ter ficado por muito tempo esquecidos, e foram
encontrados durante a mudança. Acreditamos então que o melhor lugar para eles
é no Museu, que poderá resgatar a história dessa banda que marcou a vida da
cidade e de muitas pessoas”, disse José
Renato.
De posse dos troféus, o diretor de Patrimônio Histórico da Prefeitura, que dirige o
Museu, Paulo Tarcísio instruiu sua equipe
no sentido de levantar todas as informações
possíveis sobre a banda para que, em tempo
hábil, os troféus possam ser expostos.

Exposição das máquinas
da Tribuna do Norte
Depois de receber os troféus,
Paulo Tarcísio levou José Renato e
o funcionário da Fundação, Irineu
Conceição para uma breve visita
ao museu, em especial a exposição das máquinas e tipos da Tribuna do Norte.
Irineu trabalhou em algumas
das máquinas expostas e pode dar
várias explicações ao diretor do
Museu. Ficou estabelecido que em
poucos dias os funcionários da Tribuna do Norte estarão visitando o
museu. Na ocasião serão gravados
os depoimentos de Irineu e também dos funcionários João Waine
e Paulo Flausino, que também trabalharam em algumas das máquinas expostas e ainda participam do
fechamento bissemanal da Tribuna
do Norte.

Os troféus ficaram muito tempo
esquecidos e agora foram para o
museu
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Profissionais da educação
participam de encontro do
Conselho em Pinda
Momento da realização do evento no Colonial Plaza Hotel

Profissionais da educação
e conselheiros municipais do
Estado de São Paulo participaram na terça (7), quarta (8)
e quinta-feira (9), no Colonial
Plaza Hotel, em Pindamonhangaba, do XVI Encontro
Estadual dos Conselhos Municipais de Educação.
O encontro é uma ini-

ciativa UNCME/SP - União
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de São
Paulo em parceira com a Prefeitura de Pindamonhangaba.
O evento tem como tema
principal os CMEs - Conselhos Municipais de Educação
e os desafios da educação
brasileira. Os participantes

Comunicar e
Dizer realiza
oficina de
elaboração de
pranchas de
comunicação
A empresa de assessoria e
cursos em comunicação suplementar e alternativa, “Comunicar e Dizer”, realizará,
no dia 25 de agosto, uma oficina de elaboração de pranchas
de comunicação suplementar e alternativa. As inscrições
podem ser feitas até o dia 20
de agosto no site www.comunicaredizer.com.br.
A oficina será destinada a profissionais que já possuem um conhecimento básico, prévio ou que já atuem
com os sistemas de comunicação suplementar e alternativa. Os participantes terão um

conteúdo voltado para a elaboração de materiais e pranchas
de comunicação e discussão
de casos.
O material elaborado pelos participantes poderão ser
levados, aqueles que tiverem
computador portátil poderão
salvar o material desenvolvido em seu equipamento.
A aula será no Núcleo
Terapêutico, que fica na rua
Presidente Getúlio Vargas,
157, Taubaté. Haverá certificados de participação. Para mais informações entrar
em contato pelo telefone (12)
3011-1074.

discutiram a temática por
meio de palestras, estandes
com materiais relacionados
com o tema, além de apresentações culturais com artistas da cidade.
A finalidade do encontro
foi contribuir com a discussão
sobre a importância dos conselhos na democratização das

C

escolas de educação básica;
garantir espaços de informação, participação e integração
de conselheiros e educadores
de diferentes municípios do
Estado de São Paulo, e socializar ações dos conselhos
municipais do Estado de São
Paulo frente aos desafios da
educação brasileira.

rítica
Literária

Esta semana todo o universo literário brasileiro está voltado para a Bienal do Livro de São Paulo, uma das
mais importantes feiras de livros do
Brasil. “Livros transformam o mundo, livros transformam pessoas”, este
é o tema da 22º Bienal Internacional
do Livro de São Paulo, que acontece
entre 9 a 19 de agosto no pavilhão de
exposição do Anhembi.
A primeira feira popular do livro
aconteceu em 1951, na Praça da República, no centro de São Paulo. Dez
anos depois, em parceria com o Museu de Arte de São Paulo, foi realizada
oficialmente a 1º Bienal Internacional
do Livro e das Artes Gráficas. De lá
pra cá muita coisa mudou e o evento
cresceu assustadoramente.
A programação este ano é extensa,
incluindo espaço do professor, salão de
ideias, lançamentos, espaço para o jovem, além das atividades de cada Editora, em seus respectivos stands. Este
ano os homenageados são os autores
Jorge Amado e Nelson Rodrigues, que
completariam 100 anos se estivessem
vivos. Também haverá homenagens à
Semana de Arte Moderna de 1922, que
completa 90 anos em 2012.

Durante os três dias de
encontro, os participantes fizeram troca de experiências
e puderam compartilhar das
informações expostas pelos
palestrantes. No último dia
foi elaborada uma carta com
sugestões para a educação
brasileira, que será levada
para Brasília.

“O encontro foi importante para conhecermos a
realidade de outros municípios. Foi a primeira vez
que a cidade sediou o encontro”, disse a conselheira presidente do Conselho
Municipal de Educação de
Pindamonhangaba, Fátima
Soares.

FELIPE BRANDÃO
Felipe Brandão é jornalista formado pela Universidade de Taubaté,
blogueiro e leitor compulsivo.

Lembro-me da minha primeira
Bienal no ano passado. Você vai todo desencanado em busca de livros,
bons preços e conhecer o mercado,
e acaba esbarrando em seus autores preferidos, se inserindo cada vez
mais no universo do livro. É uma experiência única viver naqueles corredores momentos que certamente ficarão para sempre em nosso imaginário.
Ver crianças encantadas com o livro,
adultos que buscam conhecimento
e idosos que revivem nas palavras o
gosto pela vida. Esta certamente é a
parte poética do evento. A parte prática é que a Bienal é uma vitrine para
editoras de todo o Brasil, que fecham

negócios, conhecem novos autores,
vendem e lançam seus livros apostas. Este ano estima-se que cerca de
800 mil pessoas passarão pelos 400
stands, distribuídos em 30 mil m2 do
Anhembi.
Ficou com vontade de ir? Saiba que
existem ônibus gratuitos saindo das estações Tietê e Barra funda. Os ingressos custam R$ 12, inteira e R$ 6, meia.
22ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo
De 9 a 19 de agosto de 2012
Pavilhão de Exposições do Anhembi
Av. Olavo Fontoura, 1.209 - Santana CEP 02012-021 São Paulo – SP.
Divulgação
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Os 30 profissionais vão aprender os processos de produção de mudas e conhecimentos de arborização urbana. Será realizada a parte prática durante o aprendizado

Curso de capacitação de viveiristas
é realizado na Prefeitura de Pinda
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Governo/Departamento de Meio Ambiente, está
oferecendo o Curso de Capacitação de Viveiristas. As atividades estão sendo destinadas
aos profissionais do Pead -Programa Emergencial de Auxílio
ao Desemprego, colaboradores
do Viveiro Municipal.
O curso começou dia 27

de julho e é ministrado das
7 às 8 horas pela engenheira agrônoma e diretora do
Departamento de Meio Ambiente, Juliana Vieira P. de
A. Monteiro. As aulas são às
quintas-feiras, e serão formadas três turmas.
A engenheira conta que
resolveu oferecer esta capacitação porque é de suma
importância que os profissio-

assim, com que a planta consiga absorver o adubo, trazendo para ela todos os efeitos
benéficos”, revela Juliana.
De acordo com a diretora do Departamento de Meio
Ambiente, os colaboradores
da Prefeitura trabalham com
maior consciência da atividade,
prestando atenção na condução
das mudas e em suas características. E isso também significa

maior possibilidade de entrar
no mercado de trabalho na área
ambiental, em função do conhecimento adquirido através da
capacitação de viveirista.
Cerca de 30 profissionais terão a oportunidade
de aprender um pouco mais
sobre o ofício de viveirista.
Após a capacitação teórica de
toda a turma, será realizada a
parte prática, também no Vi-

veiro Municipal.
O secretário de Governo,
engenheiro Arthur Ferreira
dos Santos, parabeniza o trabalho da engenheira e também os
colaboradores que estão aproveitando esta oportunidade.
Ele enfatiza que a qualificação
para o trabalho é sempre estimulante e a Prefeitura de Pindamonhangaba procura sempre valorizar o seu profissional.

Antigo prédio do Sesi abrigará
projetos Jataí e Guri

Acip realiza
Festival de
Prêmios – Dia
dos Pais
Até o dia 18 de agosto, a
Acip - Associação Comercial
e Industrial de Pindamonhangaba realiza a campanha Festival de Prêmios – Dia dos
Pais. O sorteio acontece no
dia 18 de agosto, às 12 horas
na praça Monsenhor Marcondes. Lembrando que os
cupons devem ser colocados
na urna até as 18 horas do dia
17 de agosto. Para participar,
o consumidor deve realizar
compras no comércio da cidade em uma das lojas associadas da Acip e participantes
da promoção. O cupom deve
ser preenchido corretamente

nais envolvidos nos processos de produção de mudas e
arborização urbana tenham o
conhecimento técnico da atividade. “Não somente fazer
porque é assim que se faz,
mas, sim, o efeito do trabalho
como um todo. Por exemplo,
tem que colocar o adubo e irrigar depois para que o adubo
se disponibilize para a planta
na forma de solução, fazendo,

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Obras e Serviços, está realizando uma
reforma geral no antigo prédio do Sesi. Já foram feitas

melhorias nas calhas, forros,
telhado, pintura, rampa para
cadeirantes e adequação de
sanitários para pessoas com
necessidades especiais. De
acordo com o secretário de

Obras, Ricardo Amadei, o
prédio foi adaptado para
receber os projetos Jataí e
o Guri, com três salas para
aulas, uma sala para administração e um sanitário. As

obras, orçadas em R$ 122
mil, devem ser concluídas
em novembro. O Sesi está
localizado na rua Venezuela,
nº 91, Vila São José, Moreira César.

e colocado na urna dentro do
prazo.
Nesta campanha serão
distribuídos 5 prêmios: bicicleta trilha aro 26 alumínio
21 marchas Mônaco, home
Theater Samsung, celular
desbloqueado Samsung Galaxy mini preto, DVD automotivo Philips CED229X c/
tela 3”, relógio oriente pulseira de aço à prova d’água.
A campanha, que faz parte
do Festival de Prêmios Acip,
tem como objetivo aquecer
as vendas no comércio durante as compras para o Dia
dos Pais.

Arquivo TN

Divulgação

O sorteio de prèmios será no dia 18, às 12 horas na
praça Monsenhor Marcondes

Projeto Guri recebe grande número de jovens e agora serão abrigados no prédio do Sesi, em Moreira César

Creas faz atendimento
em nova sede
A equipe do Creas Centro de Referência Especializado em Assistência
Social informa que já está
atendendo na nova sede, na
rua Cônego José Luís Pereira Ribeiro, 157, bairro

São Benedito.
“O Creas tem um novo
endereço por ser um centro
de referência de serviço especializado, que não pode
ser compartilhado com outros serviços”, disse a dire-

tora de Assistência Social,
Ana Maria Rita Gomes.
O Creas presta atendimento psicossocial a dependentes químicos, casos
de violência contra crianças
e adolescentes e de maus

tratos aos idosos. O horário
de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17
horas. Mais informações
poderão ser obtidas pelos
telefones (12) 3642-6403
ou 3642-6856.
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DE

O Vice-Presidente da
Câmara de Pindamonhangaba, vereador Abdala Salomão (PSDB) está encaminhando novamente requerimento à empresa Telefônica/Vivo solicitando providências para instalação de telefone público para o bairro
Pinhão do Borba.
Em 2009, o vereador já
havia solicitado essa benfeitoria a empresa de telefonia,
mas foi informado através
de ofício que o local não oferecia os requisitos necessários para o atendimento. Diante das dificuldades que os
moradores enfrentam com a

falta de comunicação, Abdala
está cobrando da concessionária que faça novamente os
estudos necessários para
viabilizar a colocação de linha telefonia para levar mais
tranquilidade aos moradores
daquela região. “A instalação de um telefone público é
importante para a população
do bairro que necessita deste benefício para servi-los
nos problemas de urgência
que ocorrem no dia-a-dia. Por
isso, vamos continuar insistindo junto a empresa da
Telefônica para concluir esta
solicitação da comunidade”,
finalizou o vereador.

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

V EREADOR R ICARDO P IORINO

Telefones: (12) 3644-2261 e 3644-2262

SERVIÇOS

- Indicação n° 871/2012 solicitação de retirada de entulhos e colocação de placa
indicativa de “proibido jogar
lixo” na área localizada no final
da Rua João Alves dos Santos,
no bairro Jardim Morumbi;
- Requerimento n° 1053/
2012 – que solicita informações
sobre o andamento do projeto de
construção do C.C.Z. (Centro de
Controle de Zoonoses);
- Requerimento n° 1055/
2012 – que solicita a inclusão
do trecho do anel viário, localizado entre o loteamento
Castolira e a rotatória da Vila
Suíça, no “Programa de Recuperação Asfáltica”, que está sendo realizado pela prefeitura;
- Requerimento n° 1056/
2012 – que solicita informações
sobre a previsão de conclusão
do trabalho de colocação de placas indicativas com nome e CEP
de ruas e avenidas do bairro

Providências
O Vereador Toninho da Farmácia recebeu da prefeitura municipal
resposta do Requerimento n° 835/
2012, no qual solicita informações
sobre a não instalação de luminárias na rua Leopoldina Alves, no
bairro Queiroz. Através do Ofício
n° 233/12, a prefeitura informou
que já fez o empenho da verba e
solicitou a Concessionária Bandeirante Energia a execução do
serviço de iluminação publica no
local que deverá ser realizada
dentro de um prazo de 90 dias.
“Espero que esse benefício seja
realizado o mais rápido possível,
pois os moradores desta rua do
Queiroz estavam tendo muitos
problemas com a falta de uma
iluminação adequada”, finalizou
Toninho da Farmácia.

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
ORDEM DO DIA

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

Dr. Isael questiona DER
sobre início da duplicação
da Manoel César Ribeiro

26ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia
13 de agosto de 2012, segunda-feira, às 18h.

DIRETORIA

DE

DE

F ARMÁCIA

Crispim
Outro importante Requerimento n° 1057/2012, solicitado pelo vereador é com relação aos problemas causados
pela construção de 16 torres
de apartamentos sob a responsabilidade da MRV, que recebe diariamente inúmeros caminhões
carregados com diversos tipos
de materiais. Segundo o parlamentar, a ação está sujando a via
e deixando as residências próximas, em especial, a REMEFI André
Franco Montoro,no Crispim com
muito pó e poeira, colocando em
risco a saúde das crianças matriculadas nesta escola.

OBRAS

Dona Geni reforça
pedidos para Jardim
Eloyna e Moreira César

DIRETORIA

DA

O Vereador Toninho da Farmácia (PDT) solicitou à prefeitura
municipal diversas melhorias para
os bairros da cidade, através de
requerimentos e indicações. Algumas delas são:
V EREADOR
ABDALA
SALOMÃO

E

Requerimento n°
1058/2012 - que solicita informações sobre o destino da
área, onde foram demolidas
residências, na rua Manoel
Jacinto Pereira, no bairro do
Bosque.

V EREADOR T ONINHO

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

OBRAS

Parque das Palmeiras;

DIRETORIA

tão atendendo os bairros. “Há
necessidade de um cuidado
especial com a zona rural, que
está bastante esquecida, experimentando diversos prejuízos, dentre eles, serviços imprescindíveis para o dia a dia”.
“Para se ter uma ideia, alguns
desses bairros são carentes até
mesmo de uma área de lazer”,
destacou Ricardo Piorino.

DE

Durante a última sessão de
Câmara, o vereador Ricardo
Piorino, solicitou, por meio do
requerimento nº 1.086/2012,
diversas melhorias em benefício dos bairros rurais: Pau
D’Alho, Rodeio e Oliveiras.
Segundo Piorino, os
munícipes estão impacientes
e revoltados com os poucos
horários em que os ônibus es-

DIRETORIA

“ATÉ MESMO OS ÔNIBUS NÃO ESTÃO ATENDENDO
A DEMANDA NOS REFERIDOS BAIRROS”

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

Ricardo Piorino: O vereador solicita Abdala quer instalação Vereador Toninho da
maiores cuidados com os bairros
de telefone público para Farmácia pede melhorias
Pau D’Alho, Rodeio e Oliveiras
o “Pinhão do Borba”
para vários bairros da cidade

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 37/2012, do Poder Executivo, que “Declara os
jornais oficiais para publicação dos atos oficiais do Poder Executivo do Município de Pindamonhangaba”.
II. Projeto de Lei n° 50/2012, do Vereador Isael Domingues, que
“Dispõe sobre a instituição do Sistema Cicloviário do Município
e dá outras providências”.

VEREADORA DONA GENI

A vereadora Geni Dias Ramos - Dona Geni (PPS) reforçou
seus pedidos de melhorias para os bairros de Moreira César,
durante a Sessão Ordinária do último dia 06.
Na ocasião, a vereadora reiterou a indicação nº 745/2012 , para
que seja realizada a revitalização do Centro Comunitário “José
Vital Leite”, no Jardim Eloyna. O local necessita de troca de
lâmpadas, troca das vidraças e colocação de tela de proteção, além
do conserto do piso, que está com rachaduras, pintura interna e
poda da grama.
A vereadora também reivindicou melhorias para outros bairros
de Moreira César:
- reiteração ao requerimento nº 294/2012, sobre a implantação de placas de trânsito na rotatória entre a Avenida
Nova Pinda e a Alameda dos Manacás, no Terra dos Ipês II;
- Indicação nº 780/2012, que solicita a construção de
uma canaleta no asfalto, localizada no cruzamento da rua
Dália com a avenida dos Lírios, no Vale das Acácias;
- reiteração a indicação nº631/2012, que solicita o reparo nas calçadas da quadra esportiva do loteamento Padre
Rodolfo;
- implantação de piso tátil de alerta e direcional, construção de rampas de acesso para cadeirantes e a revitalização da
fonte da Praça Cícero Prado, na Vila São Benedito.
“Esta solicitação se faz necessária, uma vez que na análise do
projeto de revitalização da praça não se vislumbra a revitalização
da fonte que é o principal desejo da população”, enfatizou a
vereadora Dona Geni.
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 email é donageni@camara pinda.sp.gov.br. Os telefones são (12) 36442255 e 3644-2256.

VEREADOR DR. ISAEL (PV)

NO PLENÁRIO DURANTE

O vereador Dr. Isael
(PV), durante a 25ª Sessão
Ordinária, encaminhou requerimento ao DER (Departamento de Estradas de
Rodagem) solicitando informações sobre a previsão
para o início das obras de
duplicação da Avenida Manoel César Ribeiro. O parlamentar solicitou ao Executivo, por meio da Indicação 599/2012, construção
de rotatória para melhorar
o acesso ao bairro Santa
Cecília. A Prefeitura Municipal informou, por meio
de ofício, que a construção
da rotatória está prevista
no projeto de duplicação da
Avenida Professor Manoel
César Ribeiro elaborado
pelo DER. “A rotatória é

25ª SESSÃO ORDINÁRIA

necessária porque muitos
acidentes são registrados
na atual via de acesso ao
bairro”, ressaltou o vereador.
Ônibus
O vereador Dr. Isael
(PV) encaminhou requerimento à Empresa de Ônibus Viva Pinda, solicitando
itinerário para o bairro Santa Cecília. “Atualmente, os
ônibus que seguem sentido
centro-bairro não entram
na comunidade e os passageiros são obrigados a desembarcar na Avenida Manoel César Ribeiro, local
de intenso fluxo de veículos, e quando voltam tarde
da noite, enfrentam sérios
riscos de assaltos”, finalizou o vereador.

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.

III. Projeto de Lei n° 90/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre limpeza de imóvel urbano, construção e reforma de calçadas,
alambrados e muros”.
IV. Projeto de Lei n° 112/2012, do Vereador José Carlos Gomes
– Cal, que “Denomina a Avenida 01 do Loteamento Liberdade de
WALDEMAR MARINI”.
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

Obs.: No dia 13/08/2012, às 17h45min,
o Sr. Benedito José Coelho utilizará a
Tribuna Livre, solicitando a aprovação da
construção de três campos de futebol society.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
Departamento de Comunicação
Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: ( 1 2 ) 3 6 4 4 - 2 2 7 5 , 3 6 4 4 - 2 2 7 9 e 3 6 4 4 - 2 2 8 1
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Dr. Jair Roma aguarda
construção do campo
Society no Cidade Nova

Vereador Janio afirma: Vereador Cal volta a
“A reforma da Praça
cobrar duplicação da
Cícero Prado é realidade” Manoel César Ribeiro
DIRETORIA

De acordo com a solicitação já feita à Secretaria
de Obras, o vereador Dr.
Jair Roma (PPS) aguarda o
início da construção do campo de futebol Society, no
bairro Cidade Nova. O campo proporcionará momentos de lazer e descontração

DIRETORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

V EREADOR D R . J AIR R OMA

aos moradores da região,
além de incentivar à prática esportiva. “A minha intenção é que a comunidade
tenha um espaço para que
as crianças, jovens e adultos possam se divertir com
total segurança. Além do
mais quando se investe no

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

esporte, há a melhoria significativa na qualidade de
vida e saúde da população”,
declara o vereador Dr. Jair
Roma.
Trânsito
Através de requerimento aprovado em plenário,
Dr. Jair Roma
pede a implantação de faixa
elevada de pedestre na Avenida Gastão Vidigal Neto entre
as portarias da
Tenaris Con-fab
e Socotherm, no
bairro Cidade
Nova. Esta é uma reivindicação dos funcionários das empresas e moradores do local
que, devido ao
intenso fluxo de
veículos, ficam
inseguros em
atravessar a referida via. “É necessário
preservar a vida dos munícipes, pois devido ao grande número de veículos que
circulam por esta via, a faixa dará maior segurança
aos condutores e pedestres”, observa o vereador
Dr. Jair Roma.

MANIFESTAÇÃO

V EREADOR J ANIO L ERARIO

A Praça Cícero Prado localizada na Vila São Benedito é uma
das mais tradicionais de nossa
cidade. Após a última reforma
executada na mesma no ano de
1999, a praça ficou muito bonita,
pois foi instalada na época uma
fonte maravilhosa.
Nos últimos anos, por falta de
manutenção, a fonte parou de
funcionar e a praça perdeu toda a
sua beleza. No final de 2009, através das Indicações n°s. 029/2009,
e 058/2009, o vereador Janio
Ardito Lerario (PSDB) atendeu a
reivindicação dos moradores da
Vila São Benedito que o procuraram, e fez o primeiro pedido à
Prefeitura Municipal no sentido
de “restaurar a fonte da Praça
Cícero Prado”.
Passaram-se os anos e nada
foi feito no sentido de recuperar
a “fonte” da Praça da Vila São
Benedito, que era um verdadeiro
“cartão postal da cidade e do
bairro”.
O vereador Janio não desistiu
ao longo dos últimos anos e con-

SISTEMA VIÁRIO
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tinuou insistindo na reforma da Praça, apresentando as Indicações n°s.
003/2010, 015/2010,034/
2010 e 026/2011, principalmente para manter a
fonte lá instalada em funcionamento, uma vez que
chegou a ser comentado
de que a Prefeitura Municipal pretendia aterrar o
local e acabar com a fonte, o que seria um retrocesso.
No final de 2011, foi
realizada uma reunião
entre a Prefeitura e os
moradores do bairro,
além de vereadores, para
discutirem se eliminava a fonte de
vez ou a restaurava e colocava em
funcionamento novamente. A
maioria das pessoas presentes à
reunião em torno de sessenta
pessoas, votaram pela recuperação da fonte, uma vez que na
opinião dos moradores, “a Praça
Cícero Prado era muito mais bonita quando a fonte estava funcionando”; a Prefeitura através da
Subprefeitura acatou a decisão
da população.
Agora, finalmente foi iniciada
na primeira semana de agosto, a
tão sonhada reforma da Praça
Cícero Prado com a restauração
da fonte que voltará a funcionar.
O vereador Janio disse: “estou muito satisfeito e agradeço a
Prefeitura por estar atendendo
um pedido dos moradores da Vila
São Benedito que nos procuraram, e tenho certeza de que a
Praça restaurada ficará muito
bonita e a fonte funcionando será
de novo um cartão postal e atrairá
muitos visitantes até a Vila”, finalizou Lerario.

SAÚDE

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) continua
cobrando o Governo do Estado por meio do DER, e demais
órgãos responsáveis para que as obras duplicação da avenida
Manoel César Ribeiro, que liga o centro à zona leste da cidade,
tenham início. O vereador comenta que o prefeito, em entrevista concedida a uma rádio da cidade, afirmou que a obra deve
começar em breve. Essa é uma solicitação antiga sobre a qual
o vereador já apresentou diversos requerimentos. “A duplicação é muito importante e vai beneficiar muitas pessoas. Esse
é um pedido dos moradores e trabalhadores das indústrias da
região, que utilizam a
D
C
/CVP
avenida diariamente
como acesso a esses
locais”, salienta.
I R E T O R I A DE

OMUNICAÇÃO

Praça
Cícero Prado
O vereador Cal está
solicitando ao prefeito,
ao Secretário de Obras
e ao novo Subprefeito
de Moreira César, Sérgio Guimarães, que a
fonte da praça Cícero
Prado, na Vila São Benedito, seja mantida,
assim como já foi solicitado por meio de requerimento. “No dia 30 de
novembro de 2011, foi
realizada uma reunião VEREADOR J OSÉ C ARLOS G OMES - C AL
entre lideranças do bairro, vereadores e lideranças políticas da
região, na qual foi decidida que a fonte também seria reativada
e revitalizada. Esperamos que essas obras da fonte estejam
inclusas no projeto de revitalização da praça, pois é um pedido
dos moradores”

Dia dos Pais
Cal está cumprimentando a todos os pais de nossa cidade e
região. Ele lembra a todos que possuem o privilégio de abraçar
pessoalmente os pais, que possam aproveitar a oportunidade e
demonstrar todo o carinho e amor, pois um dia eles não estarão
mais conosco. “Que todos os filhos e filhas possam dar todo o
carinho a seus pais nesta data tão especial. Feliz dia dos Pais!”
Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com
Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

MELHORIA

Alexandre Faria apresenta Dr. Marcos Aurélio
Martim Cesar solicita
Moção de Repúdio para continua sua luta pela
abrigo para parada
Administração Municipal implantação do PS infantil de ônibus da Dutra

O vereador Alexandre Faria, apresentou em Plenário,
nesta última segunda-feira, dia
06, uma Moção de Repúdio
pelas ações da Administração
Pública Municipal, por estar
fechando Igrejas Evangélicas,
sob alegação de não estarem
regularizadas, de acordo com
o TAC - Termo de Ajuste de
Conduta, firmado entre a Administração e o Ministério Público. “A Prefeitura está cometendo uma falha imperdoável, primeiro que o TAC,
prevê os estabelecimentos
comerciais que não estejam
regularizados com alvará de
funcionamento, não é citado
os Templos Religiosos, que
tem uma tratativa diferenciada. Outro erro lamentável, e
que fere o direito constitucional de Culto (CF Artigo 5,
VI), foi o fato de interromperem um Encontro de Oração
da Igreja Assembleia de Deus
- Ministério Belém. Isto é um

DIRETORIA
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V EREADOR J OSÉ A LEXANDRE F ARIA

ataque a manifestação de fé e
religiosidade, um absurdo, me
sinto em estado de pesar e
tristeza, me sentido lesado enquanto cidadão que vive uma
religiosidade”, enfatiza o vereador.
Na Tribuna, Alexandre Faria destaca que está encaminhando para a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa
e Cidadania, e também para a
OAB - São Paulo, na pessoa
da Presidenta da Comissão de
Direito e Liberdade Religiosa,
Dra. Damaris Kuo, o fato
ocorrido para apreciação e
manifestação destas importantes entidades. “Pindamonhangaba vinha sendo referência
na tratativa do tema da Liberdade Religiosa e Cidadania,
sendo a primeira cidade no
País a ter o Fórum de Discussão como obrigatoriedade de
Lei, e agora cria esta mácula.
É lamentável!”, conclui o vereador Alexandre Faria.

O vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR), em constante
luta por melhorias na área da
saúde de Pindamonhangaba,
solicitou na última Sessão da
Câmara de Vereadores, realizada no dia 06 de agosto, a
reiteração dos Requerimentos de nº 019/2011 e de nº 044/
2011, de sua autoria, que soliDIRETORIA

DE
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V EREADOR D R . M ARCOS A URÉLIO

citam à Prefeitura Municipal
informações sobre os procedimentos que estão sendo tomados para a implantação do
Pronto Socorro Infantil.
Preocupado com o bem
estar dos munícipes, Dr. Marcos Aurélio vem lutando incansavelmente por uma área
de atendimento específico
para nossas crianças porque
isto é muito importante pois
evitaria que elas presenciassem momentos chocantes de
pacientes terminais ou com
ferimentos graves. “Essa separação ajudaria na recuperação mais rápida das crianças e
na desaglomeração de pesso-

as em um mesmo ambiente,
que ficam esperando por atendimento, podendo, até mesmo,
acarretar sérios traumas aos
mesmos”, esclareceu Dr.
Marcos Aurélio.
Além disto, a instalação de
um PS Infantil desafogará o
atendimento no PS Central, já
que este tem uma média de
600 consultas e
atendimentos por
dia. Na época de
seu inicio de funcionamento, em 1993,
pelo então Diretor
de Saúde e hoje vereador, Dr. Marcos
Aurélio, a capacidade era para 200
atendimentos diários, o que possibilitava uma melhor atenção aos enfermos.
Segundo o Dr.
Marcos Aurélio, “a
possibilidade da implantação de um PS Infantil
depende das negociações da
Santa Casa de Misericórdia
com a Prefeitura”. Sabendo
da necessidade de uma
decentralização de atendimentos, o vereador Dr. Marcos
Aurélio promete se empenhar
nesta luta: “ Notei um grande
interesse em abraçar esta ideia
e fico muito contente com isto,
pois com certeza, vai haver a
melhoria da qualidade de atendimento para as crianças e
assim um ambiente mais saudável e agradável para todos
que precisam de atendimento
de urgência”, enfatizou o vereador.

O vereador Martim Cesar
(DEM) apresentou a Indicação nº 841/2012, na Sessão
Ordinária do último dia 6, segunda-feira, por meio da qual

finaliza o vereador.

Organização na
Condessa de Vimieiro
Martim pediu à Prefeitura,
DIRETORIA
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V EREADOR M ARTIM C ESAR

solicita que sejam atendidos
os anseios dos moradores da
região próxima ao km 92 da
Rodovia Presidente Dutra, que
vêm enfrentando problemas
com relação às paradas de
ônibus (ambos os sentidos) do
referido local. Martim afirma
que “se faz necessária a urgente colocação de abrigo, com
cobertura, nessas paradas de
ônibus, para atender a comunidade local, que elaborou um
abaixo-assinado solicitando tal
benfeitoria”.
O abaixo-assinado também
foi encaminhado aos cuidados
do DNER, em ofício enviado
ao Diretor Regional, Jorge
Jobram. “Os usuários desses
pontos de ônibus precisam de
uma melhor infraestrutura para
esperarem o transporte público que utilizam diariamente”,

por meio da Indicação nº 849/
2012, que seja solucionado o
problema dos moradores e
transeuntes da rua Condessa
de Vimieiro, no Alto do Cardoso, no sentido de que seja
limitada a permissão de estacionamento a apenas um sentido.
A referida rua é local de
entrada e saída de duas escolas (Colégio Progressão e EE
Profª Alzira Franco), motivo
pelo qual o fluxo de veículos
no local é intenso. “Com o
estacionamento permitido nas
duas mãos, o local fica intransitável, colocando em risco os
usuários da referida via, uma
vez que caminhões e outros
veículos de grande porte também estacionam na mencionada rua”, afirma o vereador
Martim Cesar.
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Pinda antiga:

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
Altair Fernandes
Em 1963, o escritor Balthazar de Godoy Moreira
(1898/1969), o maior sonetista
pindamonhangabense, escreveu uma série de crônicas referentes a Pindamonhangaba
antiga. Na apresentação de
seu trabalho ao jornal Tribuna do Norte, afirmava, em sua
humildade de grande literato
que foi, que seus escritos não
possuíam valor literário, mas
que serviriam para aqueles que
desejassem escrever a história
de Pindamonhangaba. “Não
a história convencional, com
nomes apenas, datas e fatos
administrativos, mas a sua
história íntima, com os seus
usos e costumes; uma mirada
retrospectiva na sua paisagem
física e humana. E na sua alma
dos velhos dias”.
Segundo Balthazar, a publicação de suas crônicas seria
“uma conversa de velhos com
moços”. Pois não faria mal algum os jovens conhecerem o
passado de um ângulo diferente: “Do ponto de vista dos que
observaram pequeninas cousas, ninharias que não vão para
os jornais nem para os livros”.
Para o patriótico autor,
“os grandes feitos ilustram
uma terra, mas são os pequeninos casos, os causos, que
a humanizam”. Este pensamento revela que seus textos se adequam com perfeita
harmonia na série criada para
a utilização de artigos do gênero, intitulada “Crônicas de
uma cidade-princesa”. Na
qual, em recentes edições, tivemos como foco as recordações do escritor Jannart Moutinho que, com abordagens
semelhantes, trouxe de volta
um pouco da Pinda antiga.
Jannart e Balthazar viviam,
por força de suas atividades
profissionais, fora daqui. No
entanto, essa ausência parece
que fortalece uma espécie de
cordão dourado conservado
no amor à terra onde se nasceu e se viveu antes de partir
para outras paragens... Cada
volta, ainda que a cidade já
não seja a mesma nos traços, modos e feições, é fantástica viagem ao passado
aqui vivido...
Balthazar dizia que sempre se comovia quando re-

(Agora com as reminiscências de Balthazar)
Arquivo TN

gressava a Pindamonhangaba. Ouvia-lhe as vozes e que
até as pedras de suas calçadas
lhe falavam. “Os muros velhos, desagregados que para
outros são ruínas, trambolhos
que enfeiam a cidade, sintonizam comigo. Em cada esquina, mesmo naquelas que
o progresso mudou – não sou
contra o progresso – encontro
o passado e, juntos, cavaqueamos. E como são doces as
nossas conversas.”
Assim eram, Jannart, Balthazar e outros que também
já se foram de vez... em corpo. Daí o desejo de Balthazar
de que outros recordassem
com ele a Pindamonhangaba que haviam visto com o
mesmo olhar, quando meninos, quando jovens... Porque
o próprio passado ia se acabando e sumindo com as suas
causas e coisas. “Nas mudanças que o progresso apressa”.
Iniciamos, nesta edição,
as lembranças que Balthazar
de Godoy Moreira tinha da

Pindamonhangaba do início
do século XX e as registrou
nas páginas da Tribuna do
Norte em 1963... tempos que
hoje também já são considerados antigos...
“Pinda se transforma. As
ruas foram calçadas. Residências de um apurado gosto
artístico foram sendo construídas; jardins embelezaram
as praças; novos bairros estenderam o aranhol das ruas;
e novas casas de ensino; e um
novo alento. A cidade cresce
e se impõe. É assim que a
queremos.
Mas quem pode esquecer
a Pindamonhangaba dos primeiros anos do século? - (referindo-se ao século XX) - .
Era pequena, lerda, sonolenta, ensimesmada. Minha terra
de então? Minha pobre terra?
Sofrera um grande colapso
e estava ainda desorientada,
sem saber de si. Como uma
pessoa que acostumada ao
luxo e a um estadão, vê-se
de súbito arruinada. Olha em

Um Anúncio do Passado
Publicava-se no jornal Tribuna do Norte em 1954

torno e se acha abandonada,
sem o ambiente a que se habituara. Como quem acorda
de um sonho lindo e se vê
miserável, sem saber como o
caso se deu.
Essa é a impressão que
me ficou de Pinda de meus
tempos de menino. De uma
cidade desarvorada, que não
sabia que rumo tomar, que
fazer de si num novo século que diziam ser o da luz.
Sombras é que pairavam no
seu destino, porque de luz
tinham sido, sim, os dias de
seu recente passado.
Ainda estavam vivos –
muitos – os que tinham compartilhado as suas glórias.
Estavam de pé ainda, apenas
silenciosos agora, os seus
sobrados e neles, nas vastas salas com alfaias do império que há pouco findara,
moviam-se ainda os antigos
proprietários. Havia em tudo,
ainda, aquele halo de nobreza que distinguia a cidade e a
tornara afamada mesmo que

então, com o prurido republicano, tornando-se objetos de
motejos. Ser distinto e educa-

do à velha moda começara a
ser um prejuízo...”
(continua...)

Lembranças
Literárias:
muitascoisasdaminhavida.blogspot.com

M
a
g
i
a...
Ainda tu te lembras, ó querida,
do espelho meu que te emprestei um dia
quando depois de teres ressentida,
chorando em vão a dor já te esquecia?
Recorda... Relembrar a nossa vida,
que num jardim de sonhos florescia,
é reviver a vida já vivida,
sepultar a saudade na utopia!
Fitaste nele a face, rubra, e tanto
era o calor das lágrimas do pranto,
que no cristal gravou o teu retrato...
Hoje, se acaso o fito em meu desgosto,
em vez de mim te vejo, e com recato
de beijos cubro o teu divino rosto...

Jercy Jacob –
Tribuna do Norte, 18/8/1963

SEGUNDO CADERNO
Pindamonhangaba, sexta-feira, 10 de agosto de 2012

Fotos: Divulgação

Domingo
tem
Festival
de rugbi
Pindamonhangaba irá ser sede
do Festival de Rugby para crianças
e adolescentes com até 14 anos.
O evento acontece neste domingo
(12), no Centro Esportivo “João do
Pulo”, a partir das 10 horas, com
times de São Paulo, Jacareí, São
José dos Campos, Ilhabela e Jambeiro. O evento tem a parceria da
Prefeitura de Pindamonhangaba e
a FPR - Federação Paulista de rugby.

Criado na Inglaterra, no século 19, o esporte é novo no
Brasil e atrai crianças, adolescentes e adultos a cada ano com
novas equipes e torneios espalhados pelo país. No Vale do Paraíba, Pinda criou a escolinha de rugby com a Secretaria de
Esportes, Juventude e Lazer da Prefeitura e, cada vez mais,
incentiva a formação de novas equipes na cidade.
O coordenador do evento de domingo e treinador da equipe
de Pinda, Jonathas Pereira de Souza, é um dos fãs de rugby,
que ingressou na modalidade há pouco tempo. Ele conta que
há quatro anos tornou-se jogador do time de Taubaté. “Tudo
isso começou na faculdade, quando fui chamado para participar do time de Taubaté. Hoje sou professor voluntário dos meninos de Pinda e acredito que a cidade está no caminho certo
para ter uma equipe muito forte e competitiva”, conta.
O evento deste domingo contará com 10 representantes de
Pinda, crianças de até 14 anos, porém o treinador acredita que
mais atletas poderão participar. “No rugby existe um acordo
entre ‘Senhores’, onde é conversado e analisado se outros jogadores, de outras idades, podem participar. Entretanto, eles
têm que cumprir com a regra da modalidade de acordo com a
idade estabelecida”, explica Souza.

Aceitação dos p
ais
A preocupação dos pa
is com o forte contato
assistem a um treino
físico é constante, ain
ou a um jogo. Jonatha
da mais quando eles
s explica que são feitas
pais sobre o esporte
reuniões para explica
e que a aceitação po
r aos
r parte deles está me
nos treinamentos, as
lhor. “Apesar do conta
sim como o judô, nós
to físico
trabalhamos com outra
haver este contato, nin
s metodologias para
guém sair batendo do
depois
nada”, frisa o treinado
Pesquisas feitas no ex
r.
terior mostram que o
rugby e o futebol am
lentos que o futebol.
ericano são menos vio
Segundo as pesquisas
, a violência praticada
parte do jogo, sendo
no futebol é ilegal e nã
utilizada para prejudica
o faz
r o adversário e provo
no futebol americano
car uma lesão, no rug
o contato físico faz pa
by e
rte das estratégias e
sérios problemas ao ad
é
co
ntrolado para não caus
versário.
ar
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VENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR - EMPREGOS

CONFIRA AS VAGAS DO PAT- POSTO DE
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
Pindamonhangaba - Moreira César

AJUDANTE DE
ELETRICISTA (com
curso na área de
elétrica)
ATENDENTE DE
FARMACIA
AUXILIAR DE
ALMOXARIFADO
AUXILIAR DE
ENFERMAGEM
CABELEIREIRO
CARPINTEIRO DE
OBRAS
CONSULTOR DE
VENDAS
CORRETOR DE
IMOVEIS
COSTUREIRA (MÁQUINA INDUSTRIAL
OVERLOQUE E
RETA, EXP C/ ENXOVAL E ROUPAS DE
BEBÊ)
COZINHEIRO DE
RESTAURANTE
ELETRICISTA
PREDIAL
EMPREGADO
DOMÉSTICO

ENCANADOR
ESTAGIARIO DE
PSICOLOGIA
(cursando o 2° ano)
ESTETICISTA
GERENTE COMERCIAL
MECÂNICO DE
MANUTENÇÃO
MANICURE
HIDRAULICA
MECANICO DE
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
MECÂNICO DE
MOTOR DIESEL
OPERADOR DE
IMPRESSORA
ROTOGRAVURA
OPERADOR DE
SUPERMERCADO
R E P R E S E N TA N T E
COMERCIAL
AUTÔNOMO
SERVENTE DE
OBRAS
SOLDADOR
PEDREIRO
TÉCNICO EM
INFORMÁTICA

Para cadastro acesse o site: maisemprego.mte.gov.br ou comparecer ao PAT: av.
Albuquerque Lins, 138 - São Benedito, Pindamonhangaba ou av. José Augusto Mesquita, 170 - Subprefeitura de Moreira César, segunda a sexta das 8 às 16h30 horas, munido
de carteira de trabalho, RG e CPF. As vagas
podem sofrer alteração ou encerramento até
o final do expediente.

SERVIÇOS
Fazemos Limpeza em
caixas d’água. Tel 82133965
Procura-se pessoa que
faça bico de marceneiro.
Tel 3648-8395 / 97907954
Procura-se, emprego
como acompanhante
de idoso no período
noturno.Tel 9205-5501
DIVERSOS
Balcão e paneleiro Itatiaia, novo, R$500, Tel
3643-1152 / 9167-7277
Banheira hidromassagem, balcões expositores; estufa para salgados; balança eletrônica,
morsa com bancada;
rodas, pneus seminovos; várias bicicletas;
cama; panela de pressão, maq. de solda; televisor, andador, celular;
fogão; arquivo; jogo de
sofá. Tel. 8213-3965.
Bicicleta Poty, média,
pink, 21 marchas, cetinha,
R$130. Tel 3645-6305
Cabo de aço, 80 m,
1/2 polegada; 12 blocos de vidro, 20 x 20,
novos. Tel 9115-9942
Caiaque de fibra, remo
de alumínio, colete salva vidas. Tel 3643-1250
ou 9124-5064
Cama de solteiro, madeira maciça, R$ 100;
Colchão de mola, R$ 50
e mesa p/ computador,
R$ 80. Tel 3642-4094
Cama de solteiro, ótimo estado de conservação; vitraux de alumínio
anodizado c/ vidro, 60 x
60, novo. Tel 9115-9942
Cama de solteiro, tubular, R$ 70. Tel 88397211
Carrinho berço Love,
azul e cinza, seminovo,
R$ 150. Tel 9757-6730
Celular samsung chat
335, seminovo, acesso
a internet. Tel 8839-7211
Climatizador, Consul,
novo, R$ 399 vendo
por R$ 250. Tel 35229582 ou 9114-3566
Conjunto de máquinas
e ferramentas para retíficas, broqueadora de

cilindro, mandriladora de
carcaças do motor VW,
com bolacha completa e
cavalete. Tel 3642-2524
ou 8179-6967
Computador, Processador AMD Phenom
X4, placa mãe Asus, 2
Gb memória, HD 500
Gb. Tel 9104-4537
Data-show, aluga-se
e telão para festas e
eventos. Tel 3522-5171
/ 9753-5171.
Exaustor Continental
“Massimo”, seminovo.
Tel 3643-1250
Fogão, novo, inox, 4
bocas, electolux, Tel
8839-7211
Geladeira Consul, seminova, R$ 300. Tel
3643-1152 ou 91677277
Guarda-roupa mogno, solteiro ; rack, R$
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas, R$ 300.
Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro, preto, feminino, tamanho
M, R$ 50. Tel 3642-3740
Jogo de sofá 2 e 3 lugares, seminovo, R$
250. Tel 3523-3521 ou
9114-3560
Máquina de lavar roupas, Eletrolux 7 kl, R$400
e lavadora enxuta, R$100.
Tel 9139-2671.
Mesa de som Oneal,
com 8 canais, seminova; video cassete Hi-Fi
MTS Stereo 4 cabeça
Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil.
Tel 9115-8884
Pia de cozinha, usada, cuba de inox, 2 metros. Tel 3643-1250
Playstation 2 Sony,
novo, 2 controles, cartão memória e na garantia. Tel 3645-3119
ou 9168-7195
Porta de aço de 3 x
3m, bom estado de
conservação, R$ 600.
Tel 9115-9942
Refrigerador, Consul,
degelo seco, 110V,
branco, R$ 400; pia
+ gabinete, branco,
R$150; mesa + 4 lugares, R$120; impressora

fiscal térmica, Daruma
FS700 c/ serrilha preta, R$ 1.100. Tel 88774220 ou 9110-6706
Refrigerador; freezer
Eletrolux, bom estado
de conservação, R$
550,00. Tel 3648-4890
ou 9771-6431
Smartphone HTC, câmera 5 Mg, novo, andrad 2.2. Tel 3645-7567
Suporte para teto de
carro p/ bicicleta; suporte de engate para
Uno; Tel 9115-9942
Tablet importado. Tel
3643-1250
Teclado Mod PSR 510,
Yamaha, efeito Ecohotronic Staner. Tel 36422427
Topia, desempenadeira, furadeira de bancada, lixadeira de bancada. Tel 9710-9774
Televisor Phillips, nova,
R$ 380; ventilador Arno,
novo, R$ 80; sofa 3 e
2 lugares, seminovo,
R$250. Tel 9114-3566 ou
3522-3521
COMPRA-SE
Serra circular, cortador
de grama, Serra mármore, vasilhames em
geral. Tel 8213-3965
TROCA-SE
Geladeira 160L, consul
por uma bike de aluminium tratar 3522-4589
VEÍCULOS
VENDEM-SE
Brasília 79, R$ 3 mil.
Tel. 3642-8124
Celta 2003, preto, abaixo da tabela. Tel 91048554
Corsa Sedan 2008,
Classic Life , R$ 1.000
abaixo da tabela, único
dono. Tel: 3648-8238
Corsa Sedan GL 1.6,
97/97, verde, completo, R$ 12.100,00 . Tel
3643-1612
Corsa Sedan, 2000,
vidro e trava elétrica,
precisa fazer o motor,
R$ 8 mil. Tel 36375918 ou 9120-1790
Corsa Wind 1. 0, 2000/
2001, branco, 4 portas.
Tel 3643-2714
D20, 92, com carroceria de madeira, tabela.
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006,
completa, único dono,
R$1.000 abaixo da tabela. Tel 3648-8238 ou
9163-1205
Escort Hobby 1.0, 94,
prata. Tel 9110-1180
Fiesta 97, vermelho,
Tel 8202-0035
Fiorino 2001, pneus
novos. Tel 8207-6468
ou 9627-0567
Fox 2008, 4 portas,
cinza, vidro, trava eletrica, R$ 24 mil. Tel
3641-1172
Fusca 79, 1300, R$
3.000. Tel 3643-4173
ou 8119-4264
GOL CLI 1.6, 1995/1995,
bom estado de conserção, doc em dia. Tel.
8807-9597
Gol 1000i plus, Ano
1995, Branco, completo, rodas liga leve. Aceito troca por carro mais
novo. Tel 9148-9926
Gol 90, álcool, branco.
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétrica, alerme e som. Tel
3642-1165
Gol CL/MI 1.8, mod.
97, Branco, rodas de
liga leve, limpador traseiro, R$ 11.300. Tel
9171-8055
Kombi 96, preço a
combinar. Tel. 97828115
Kombi ano 2.010, Tel.
9746-4352
Monza SL/E, completo, 91, vinho, c/ kit gás.
Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, branco, único dono, R$
18.000. Tel 3648-3000
/ 9191-6767
Pálio Weekend Treeking 2010, cinza,

completissima. Tel 97821158 / 9191-3300
Parati, 1.8 CL, ano 95,
R$ 8.300 mil + R$ 3 mil
de doc. Tel 3648-8395
ou 9795-7954
Perua
Kombi
97,
bege. Tel 9768-5533
Peugeot 307, Feline
2003, abaixo da tabela.
Tel 9781-0235
Renault Clio 2003/
2004, prata, 4 portas, 2
airbag, por R$ 13.900.
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch,
4ª geração, vid. trava
elét., fim, cd-mp3, calefação, abaixo da tabela ou troco por veículo
chevrolet (maior valor).
Tel 9771-1544
Siena 2005, vidros elétricos, dir hidr, alarme,
tabela. Tel 9179-0817
Siena ELX 1.0, 16V,
2001, trav vidr elétr.,
dir hidr, R$ 13.800. Tel
9137-3792
Trator ford 74, 65 CV,
diesel, com carreta
basculante, R$ 15 mil.
Tel 3642-2268
Uno Mille 1.0, 2000,
todo original, prata. Tel
9173-0682 / 9709-1715
Uno Mille, ano 95/4
portas, vinho, R$ 5 mil.
Tel 9212-2263
TROCA-SE
Apollo 1.8, motor AP,
92, por Uno 98/99,
valor de R$ 8.000. Tel
3645-8776
MOTOS
Green Safari 150 (Garini), ano 2008. TEl
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005,
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, preta, alarme, completa.
Tel 9173-0682
Kansas, 98/99, preta,
abaixo da tabela, moto.
Tel 9120-8138
Suzuki Intruder 2007,
seminova, 6500 km.
Tel 8115-5196
YBR ED 2007/08, completa, vermelha, R$
3.000 ou troca-se. Tel
9226-9424
IMÓVEIS
VENDEM-SE
CASAS
Alto do Tabaú, 2
dorm, close, e dem,
dep, gar, quint, rua Gal
Júlio Salgado, 790. Tel
3642-2951
Alto do Cardoso, 3
quartos, sendo uma
suite, e dem dep, gar
p/ 3 carros, R$ 320 mil.
Tel 3643-4242.
Araretama, 2 dor m, e
dem. dep. Financio. Tel
3642-8084
Avenida Abel C. Guimarães, apart. 2 dorm,
sala 2 ambientes, banh
social. Tel 9775-8200
Bela Vista, 2 dorm, e
dem. dep, 300m², R$
128 mil. Tel 9707-1591
Beta, a/t 250m² com
duas casas, 2dorm,
e dem dep, R$ 80 mil
cada. Tel 8126-7087
Boa Vista, sobrado,
a/c 209m², 4 dorm, na
rua José Alves Paloma,
67. Tel 8112-4379 ou
3642-4379
Bosque, 2 casas independentes, R$ 130 mil,
Tel (13) 9115-8107
Campo Belo, apartamentos, novo, 2 dorm,
sendo 1 suite, dem dep,
gar, R$ 170 mil. Tel
3642-3740
Campo
Alegre,
2
dorm., e dem. dep., garagem coberta ou troco
por terreno, aceito financiamento. Tel 36431770 / 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250.000. Tel 88397465 / 8803-4573
Centro, 86m², apartamento, entrega março/13, entrada + dívida
com a construtora. Tel
8829-8547 ou 3341-2404
Centro, apartamento,

2 quartos, sala, cozinha, banheiro gar. R$
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Jardim, edícula, terreno de 250 m²,
R$ 75 mil. Tel 91810245
Crispim, 240 m², 2
quartos, dem dep, gar,
lav, quarto e banh nos
fundos.Tel 3642-2470
Crispim, 3 quartos,
edícula e dem. dep, R$
190 mil. Tel 8839-7211
Crispim. Tel. 82133965.
Jardim Aurora, divisa
com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte),
dem. dep., gar, Aceita financiamento. Tel
3643-1770 / 9123-4503
Jardim Aurora, sobrado 3 dorm. (1 suite),
sala 2 amb, coz americana, ampla área exterma. Tel 3642-1124 /
9772-5171
Jardim Imperial, apartamento, 2 dormitórios
e demais dependências, garagem coberta.
Tel 9174-0951 /82166194
Jardim Imperial, 3
dorm e demais dep, a/t
300m², R$ 180 mil. Tel
3642-3027
Jardim Regina, 2
dorm., e dem dep, toda
muradaantiga, rua 12.
Tel 3637-6210
Jardim Rezende, sobrado, 93m², novo, 2 dorm, e
dem dep, 2 banh, gar, R$
135.000. Tel 3648-5776 /
9127-5485
Lessa, 2 dorm (suite) e
dem. dep. edícula desocupada, a/t 675m²,
R$ 290 mil. Tel 91677277 ou 3643-1152
Maricá, 2 dorm, dem.
dep, R$ 140 mil. Tel
9156-4167
Mombaça, 3 cômodos,
R$ 78.000. Tel 97744108
Mombaça, apartamento, 2 dorm e dem dep,
R$150 mil. Tel 36431783 / 9119-1656
Mombaça, seminova,2
dorm e dem. dep, R$
130 mil. Tel 3643-1783
/ 9119-1656
Moreira César, CDHU
Ipê II, 1 dorm, dem
dep, gar, R$ 38.000.
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU
Ipê II, 3 dorm, dem
dep, gar, quitada. Tel
9173-0682
Moreira César, próximo à praça São João,
sobrado, 2 dorm., sendo 1 suite, e dem dep.,
com ponto comercial,
R$ 140 mil. Tel 91537933
Morumbi, 3 dorm, sendo 1 suite e dem dep,
R$ 190.000. Tel 36434242
Ouro Verde, c/ 2 lotes,
2 dorm, dem dep, ponto comercial. aceita-se
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmeiras, 3 dorm, sendo 1
suite, dem dep, jardim
de inverno, coz americana, gar 2 carros,
quintal e cerca elétrica, A/T 200 m² - A/C
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos,
sobrado, 3 dorm e
dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo
e gar, rua Cap Vitório
Basso, R$ 250.000.
Tel 3522-4589
Próximo ao Pão de
Açúcar, Ed. Juliana,
apartamento (72 m²)
2 quartos, sala, coz,
ban, uma vaga, c/ móveis plan Italinea, R$
135.000, condomínio R$
75,00. Tel 9184-7669
Real Ville, ou aluga-se,
3 dorm.,2 suites, com
hidromassagem,pla-car solar, banheiro
social, lavabo, sala de
estar, sala de TV, cozinha, despensa, área

de lazer, 2 sacadas,
var, qun, canil, gar coberta para 2 carros. Tel
3642-3740
Santana, 2 quartos e
demais dependências,
R$ 80 mil. Tel 9114-0847
Taubaté, sobrado, 2
suítes + 2 dorm. e dem
dep., A/T 290m² e A/C
208m². Aceita imovel
como parte do pagnto. Tel 8146-4313 ou
8116-7386
Ubatuba, 3 dorm, 1
suite e dem dep, gar 6
carros, R$ 150 mil Tel
3643-4242
Ubatuba, Chalé de
30m², a/c 1200m²,
R$40.000. Tel 97685533
Vila São Benedito, 2
casas construídas no
mesmo terreno, toda
de laje piso frio, área
de serviço e garagem,
bem localizadas, totalmente independentes,
inclusive água e luz.
Cel. 9154-0918
Vila São João, suite,
quarto, banheiro social,
coz, sala, R$150 mil.
Tel 9114-0847
ALUGAM-SE
Centro, aluga-se 4
salas comerciais; 2
pontos comerciais 230
metros quadrados. Tel.
9746-6193
Rua João Gama, centro, apartamento com
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a
30m da Praia Maranduba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,
casa nova, mobiliada,
a 100 metros da praia,
reservas com antecedência. Tel. 3642-3740
ou 9736-7019
TROCA-SE
São José dos Campos, casa, centro por
casa em Pinda, na região central ou vendo
R$ 170 mil.Tel 81413359
COMERCIAL
kitnetes, 2 dorms, 1
vaga na garagem. Tel
9746-6193
Loja de roupas, artigos de couros e acessórios, valor a combinar. Tel 3527-1203 ou
9229-9787
Padaria e confeitaria,
ótima localização, com
moradia. Tel 9141-1700
Ponto comercial, no
centro, passo parcelado e aceito carro. Tel
9196-7993 / 8838-8225
Ponto comercial, Bonsucesso, R$ 60 mil.

Tel. 9771-2414
Quartos para moças,
individual, com banheiro em São José dos
Campos, R$ 200. Tel
8141-3359
Sala comercial, Travessa Rui Barbosa, 34,
centro, 44m². Tel 97071591
Salão de beleza, vendo, na praça Santa
Luzia, funcionando há
2 anos, lugar para 4
profissionais. Tel 91048071 ou 8207-5158
Salas comerciais, perto do Bosque. Tel 97659995
Salas comerciais, com
banheiro e sacada, na
Vila São Benedito. Tel
8112-5697 ou 92201831
CHÁCARA
VENDEM-SE
Goiabal, 2.200m², de
esquina. R$ 52 mil. Tel
3642-3027.
Goiabal, 1.100m², cercada com alambrado,
R$ 43 mil. Aceito troca.
Tel 3648-8395 / 97907954
Lagoinha,5 alqueires
casa coom 2 dorm e
dem dep, R$ 300 mil.
Aceita-se troca por
casa em Pinda. Tel.
3643-4242.
Lagoinha, 11 alquei-

res, c/ 3 casas R$
250.000 ou troco c/
casa no centro. Tel
9719-9362
Lagoinha, sítio c/ casas, 7 alqueires, 7 km
da cidade R$190.000
Tel 3645-5896
Ribeirão
Grande,
4500m², com casa,
quiosque, água corrente, lago, R$ 200 mil. Tel
3642-3027
Shangri-lá, 2 .100m² .
Tel 3643-1745
TERRENOS
Bom Sucesso, ótima
localização. Tel 97342869
Cunha, 12.000m² c/
mata, R$ 36 mil. Tratar
na rua Aracajú, 100 Terra dos Ipês.
Ipê II, com escritura.
Tel 3637-1494 / 91730682
Mombaça,
250m²,
toda murado, R$ 110
mil. Tel 3642-9454 /
9175-6913
Mombaça, meio lote,
murado c/ 2 cômodos,
R$ 70 mil. TEl 91171439
700².
Shangrí-lá,
25mil, aceita caminhonete ou pik-up como
parte de pagamento.
8119-4264 / 3643-4173
Yassuda, 250m² todo
murado. Tel 9111-3609

ADMITE
PLENOMED - Sistema de Beneficios
Adimite representantes de vendas
Jovens acima de 35 anos dinamicos(as).
Altas comissões - bônus - prêmios e cargo de chefia

Oferecemos formação em vendas
Marque entrevista - Tel. 3642-5673
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Aniversariante
Felicidade para a vovó Irene Molinari Vieira, aniversariante do
dia 9 de agosto. Ela recebe o carinho de seus filhos, noras,
genro, netos e amigos. Abraços especiais do marido Antonio.
Parabéns!

Parabéns

Felicidade

Felicidade para Carolina Florença,
funcionária da Secretaria de Assuntos
Jurídicos da Prefeitura, que comemorou
aniversário no dia 6 de agosto.
Homenagem de suas amigas Andréa, Aline
e Janaína, seus familiares e seus filhos Zaia
a Gaia. Tudo de bom!

Parabéns para a técnica em segurança do
trabalho, Manuela Barbosa Carriço Vieira, que
comemorou aniversário no dia 9 de agosto,
recebendo o carinho dos familiares e amigos.
Muita felicidade!

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Igor, 1 aninho!!!

Tudo de bom

Feliz aniversário

Muita felicidade para Lilian Policarpo (Subprefeitura de Moreira
César), que comemora aniversário no dia 12 de agosto,
recebendo o carinho dos familiares e amigos. Parabéns!

Parabéns a Maria Julia Lemes
Gomes, que irá comemorar
seu aniversário no dia 11
de agosto, muita paz, amor,
saúde e felicidade.

Parabéns para o garotão Igor, que completa um aninho no
dia 8 de agosto. Ele recebe o carinho dos avós, Paulo Amadei
(secretário de Planejamento da Prefeitura) e Cidinha Usier, e
da mamãe Paola Amadei, que deseja tudo de bom e muita
felicidade.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Feliz cumpleaños
Mais de 20 amigos se reuniram para comemorar o aniversário do amigo Maradona
(Gráfica Center Print), no dia 3 de agosto, de uma maneira diferente. Foi realizada
uma viagem para Buenos Aires, na Argentina. No dia 4, outra componente do grupo
também fez aniversário, foi a gestora da Secretaria de Esportes da Prefeitura, Rita.
Parabéns!

Aniversário
Parabéns para o Gabriel que completa 4 aninhos no dia 12 de
agosto. “Muita saúde, paz, alegria e um mundo de felicidade”,
é o que lhe desejam seus pais Ivanil (na foto) e Valdnea, seus
familiares e as suas tias que trabalham no RH da Prefeitura de
Pindamonhangaba.
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TN entrevista
Professor Chacal:
No fundo do peito
também toca
um berimbau

O título da música do mestre
Fuínha cabe como uma luva para
descrever a paixão desse jovem
de Pindamonhangaba pela capoeira. Elton Monteiro, o Professor Chacal, dedica sua vida à
divulgação dessa mistura de arte,
cultura e esporte que é a capoeira.
As vésperas de realizar o terceiro
encontro de capoeiristas em Pinda, Chacal é nosso entrevistado da
semana e conta como a capoeira
passou a fazer parte da sua vida.

Divulgação

zador de um encontro de capoeira realizado anualmente
em Pinda. Ele vai acontecer
neste fim de semana. Quais
serão as atrações deste evento?
Chacal: Então, é o “Camaradas Unidos pela Capoeira”, um encontro que
já está na terceira edição e
que tem como objetivo divulgar e dinamizar nossa
arte através de integração,
aprendizado, rodas de capoeira. Um lugar de energia
positiva onde nosso maior
ideal é o esporte. Neste ano
vamos receber capoeiristas
de diversos estados e cidades
do Vale do Paraíba. Estarão
presentes grandes nomes da
nossa capoeira reconhecidos

mundialmente. As atrações
começam na sexta-feira com
uma Roda de capoeira onde
será feita Abertura do encontro lá na Praça da Bíblia, a
partir das 19 horas. Também
haverá roda de capoeira na
Praça da Cascata na manhã
de sábado e na parte da tarde
as atividades serão realizadas na Academia Oxy.
Tribuna: O encontro
é apenas para praticantes da capoeira ou pessoas
que não praticam mais têm
curiosidades sobre o esporte
também podem participar?
Chacal: O encontro é
aberto a todos os interessados: alunos de capoeira,
simpatizantes e interessa-

dos em conhecer mais do
esporte. Mas por conta de
custos para realizar o evento,
para conseguir trazer palestrantes e mestres importantes
da capoeira, vamos cobrar
uma pequena taxa de inscrição para as palestras e vivências. Mas as rodas de capoeira nas praças serão gratuitas.
Tribuna: Para encerrar,
onde as pessoas de Pinda
podem aprender mais e praticar a capoeira?
Chacal: Eu participo do
projeto Capoeira Gingando
para o Futuro. Ministro aulas
de capoeira para todas as idades. Quem quiser saber mais
é só me ligar no telefone (12)
91782042.

Divulgação

Tribuna
do
Norte:
Quando surgiu seu interesse e seu envolvimento com
a capoeira? Como foi seu
primeiro contato?
Chacal: Aos 14 anos, eu
assistia a algumas apresentações e rodas de capoeira
que aconteciam na Praça
do Cruzeiro, aqui em Pinda
mesmo e aí que começou a
despertar em mim o interesse de buscar a prática.
Meus primeiros passos
com a capoeira foram na
Associação Atlética Ferroviária com o professor Marcelo Bigode. Mais foi com o
Mestre Licuri, do Grupo de
Capoeira Negros de Sinhá,
que passei dar o verdadeiro
valor às práticas da capoeira.
Foi através dele que me tornei uma pessoa melhor, que
melhorei minha qualidade
de vida e foi onde integrei o
grupo durante 13 anos, receDivulgação

bendo o grau de professor de
capoeira.
Tribuna: A capoeira
mistura esporte, cultura e
arte. Ela é uma luta, uma
dança ou um jogo?
Chacal: A capoeira, já
dizia Mestre Pastinha, é
tudo que a boca come... (risos). Ela é luta quando precisa ser luta; é dança, é jogo,
é liberdade , é arte. Capoeira
é a arte de lutar sorrindo, é
integração, é cultura de um
povo que busca liberdade de
espaço e expressão. A capoeira é o esporte mais completo, uma arte genuinamente brasileira praticada em
todo mundo por crianças,
jovens e adultos.
Tribuna: Quais são os
principais benefícios que a
capoeira pode trazer para
quem a pratica?
Chacal: A capoeira traz
benefícios físicos, sociais
e psicológicos. Melhora o
condicionamento
físico,
dando força, agilidade, flexibilidade, perda de peso,
tônus muscular, agilidade,
etc. Há também benefícios
sociais, como integração,
socialização em grupo, novas amizades. No campo
emocional pode ajudar na
melhora da autoestima,
segurança, controle de
emoções negativas, valorização pessoal e muitas
outras coisas.
Tribuna: Quando surgiu
no Brasil a capoeira era uma
atividade marginalizada, feita às escondidas nas senzalas. Hoje em dia ainda existe
algum tipo de preconceito
com a capoeira no Brasil?

Chacal: A capoeira é
praticada em milhares de lugares, cidades, estados e países espalhados pelo mundo.
Ela vem ganhando a cada
dia mais força, está presente em escolas, comunidades
carentes, universidades, escolas particulares. Mas em
muitos lugares ela ainda não
tem o devido apoio. Eu acho
importante que valorizemos
nossa cultura. Defendo que
dentro das escolas a capoeira
não seja apenas uma prática
bimestral e sim se torne uma
disciplina onde desde pequeno se aprenda sobre sua história, sua cultura, sua arte,
sua educação...
Tribuna: Há um tipo físico ideal para praticar capoeira ou qualquer pessoa
pode praticar?
Chacal: A capoeira pode
ser praticada por qualquer
tipo de pessoa, está aberta
para crianças, jovens, adultos, negros, brancos, deficientes físicos, pessoas especiais, idosos. Graças a Deus
a capoeira oferece recursos
para que possamos atender
qualquer tipo de pessoa sem
excluir ninguém.
Tribuna: E no caso das
mulheres, tem aumentado o
interesse delas pela capoeira?
Chacal: A cada dia as mulheres ganham mais seu espaço dentro e fora da capoeira
com muito treino e dedicação. Vai uma dica para a mulherada: a prática de capoeira
é um excelente exercício para
perda de peso, fortalecimento
muscular completo. Venham
praticar! (risos)
Tribuna: Você é o organi-
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Os Mercenários 2 reúne estrelas do cinema dos anos 80
O ﬁlme “Os Mercenários
2”, que estreia neste mês em
todo o mundo reuniu, nos
sets de gravação, parte das
maiores estrelas dos ﬁlmes de
ação das últimas décadas, o que
faz da produção uma das mais

O que rola no
cinema

Cinemark
São José
dos Campos
(10 a 16/8)

31 Minutos
12h40 - 15h
A Beira do Caminho
11h40- 14h 16h30 - 19h 21h20 - 23h40
A Era do Gelo 4
17h05 - 19h20 21h40 - 23h50
Batman: O
Cavaleiro das
Trevas Ressurge
11h30- 13h10 14h50 - 16h40
- 18h20 - 20h10 21h50 - 23h30
Billi Pig
13h50
E Aí, Comeu?
11h20 - 16h10
- 18h30 - 20h50 23h10
Katy Perry: Part of
Me 3D
19h50 - 22h
Valente
12h50 - 15h10 17h30

aguardadas por fãs do gênero.
Um novo pôster divulgado nesta semana mostra o
astro Sylvester Stallone sentado ao centro de uma mesa
enquanto o estrelado elenco
se aglomera em sua volta,

assim como os apóstolos em
torno de Jesus nas referências à Santa Ceia.
Os Mercenários 2 é a
continuação do ﬁlme escrito e dirigido por Sylvester
Stallone em 2010. Marcan-

do um retorno ao cinema de
ação dos anos 1980, dessa
vez o roteiro ﬁcou a cargo de David Agosto e Ken
Kaufmn; Simon West (Con
Air, Tomb aider, Assassino a
Preço Fixo) é o diretor.

Jean-Claude Van Damme
será o vilão e terá sua própria
equipe de mercenários para enfrentar Stallone e seus amigos.
Bruce Willis, Arnold
Schwarzenegger,
Chuck
Norris, Yu Nan, Jason Sta-

tham, Liam Hemsworth, Jet
Li, Dolph Lundgren, Terry
Crews, Randy Couture e Scott
Adkins completam o elenco.
O ﬁlme estreia dia 31 de
agosto no Brasil. A classiﬁcação etária é de 10 anos.

Controle de esquadrão é um dos destaques do novo ‘Call of Duty’
A série de games de tiro
em primeira pessoa que quebra todos os recordes de venda quando é lançado tentará
algo inédito em 2012. Ao
lado do modo história, que
traz cenas de ação melhores
que muito ﬁlme do gênero,
e de um modo on-line já conhecido pelos fãs, que coloca os gamers em confrontos
frenéticos pela internet, “Call
of Duty: Black Ops II” terá
um modo em que o jogador
deverá encarnar um general,
controlando um esquadrão
em missões.
Além de comandar o esquadrão de uma visão superior, quando o combate começa, é possível entrar na pele
de um dos soldados e jogar o
game da forma tradicional.
Este modo história é mais
cinematográﬁco, ou seja, o
jogador segue eliminando
os adversários e acompanha
diálogos e acontecimentos
predeterminados que contam
sobre a história do jogo. Entretanto, segundo os produtores, algumas escolhas feitas

Divulgação

durante as fases irão afetar o
ﬁnal do game.
O game acontece entre
dois períodos diferentes, na

década de 1980 e em 2025,
ano que robôs estão nas ruas
para proteger a população,
segundo a desenvolvedora

The Walking Dead retorna
às telinhas em outubro
A terceira temporada de
The Walking Dead vai iniciar
em outubro e ganhou, nesta
semana, um novo pôster.
A foto já mostra todos do
grupo de sobreviventes jun-

tos, incluindo a Michonne
(Danai Gurira) e o Governador (David Morrissey).
Além disso, a série está divulgando fotos dos primeiros episódios.

do game da Activision, a
Treyacrh. Mas uma ameaça terrorista conseguiu
controlar estas máquinas e

atacar os Estados Unidos.
O título chega no Brasil
em novembro para PlayStation 3, Xbox 360 e PC.

Sucesso na Rede
Divulgação

Usain Bolt

O terceiro ano de The
Walking Dead estreia nos
EUA no canal pago AMC
em 14 de outubro, chegando
a Fox no Brasil apenas dois
dias depois (16 de outubro).
Divulgação

Mais informações
no site: http://
www.cinemark.
com.br/
programacao/saojose-dos-campos/
center-vale
*Até o fechamento
desta edição
o Moviecom,
cinema do
Taubaté Shopping,
ainda não havia
atualizado a
programação para
o ﬁnal de semana.

Alguém tinha dúvidas
de que o jamaicano Bolt
voltaria a bombar na internet depois de se tornar
bicampeão na Olimpíada
de Londres? Pra começar,
ao bater mais uma vez o
recorde olímpico no domingo (5), ele quebrou
recordes também nas redes sociais. Logo após a
corrida, o Twitter regis-

trou 105 mil tuítes por
minuto, número quatro
vezes maior que o das
mensagens postadas durante a cerimônia de abertura dos Jogos.
Ele está até agora sendo homenageado com
fotos de internautas repetindo seu tradicional raio
da vitória. O meme ﬁcou
conhecido como Bolting.
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Vôlei masculino sub 17 entra na reta final do Paulista

A equipe masculina sub
17 de vôlei de Pindamonhangaba enfrenta o Santo André
neste sábado (11), no ginásio
Juca Moreira, às 11 horas,
pelo Campeonato Paulista. A
vitória deixa a equipe muito
perto da classificação para a
segunda fase.
O time pindense é formado pelos meninos da escolinha de esportes e participa,
pela primeira vez, do torneio
de alto nível do Estado de

São Paulo. Para ficar entre os
oito melhores do campeonato, Pinda tem mais sete jogos
para se garantir na segunda
fase. “No segundo semestre
começamos melhor. O problema foi nos primeiros jogos, quando enfrentamos as
melhores equipes do torneio
e não fomos tão bem”, esclareceu o treinador da equipe,
Alessandro Martins.
O Campeonato Paulista dá
o direito às equipes participa-

Divulgação

rem por dois anos consecutivos com a mesma equipe e,
por ser a primeira vez, Pindamonhangaba já está perto de
ir as oitavas de final.
“Podemos dizer que este
ano é um teste para o ano que
vem, mas mesmo assim estamos na luta para levar o título”, garante o treinador.
A equipe é comandada
pelo técnico Alessandro Martins e Windson Cunha, assistente técnico.

Basquete masculino pega
Universidade do Kansas
Arquivo TN

Equipe masculina sub 17 de vôlei de Pinda luta por
classificação no Campeonato Paulista

Malha inicia caminhada
rumo ao bi Paulista
Divulgação

A equipe de basquete masculino da Sejelp foi medalha de ouro nos Jogos Regionais

A equipe de basquete
masculino da Secretaria
de Esportes de Pindamonhangaba retornou as
atividades na terça-feira
(7), para participar dos
campeonatos do segundo
semestre. A equipe estará
no Campeonato Paulista
de basquetebol série A-2,
com início previsto para
a 2º quinzena de agosto.
Em avaliação com alguns
novos jogadores, o time de
Pinda irá fazer um amistoso internacional contra
a universidade de Kansas,
dos Estados Unidos, no
domingo (12). O evento
ocorrerá no Centro Espor-

tivo João Carlos de Oliveira, “João do Pulo”, às 11
horas.
Antes do jogo contra os
norte-americanos, a comissão técnica irá apresentar os atletas que irão compor a equipe no segundo
semestre, e que disputarão
o Campeonato Paulista da
Série A-2. O torneio paulista dará direito às três
primeiras equipes a participar, no ano de 2013, da
Copa do Brasil. O primeiro
colocado estará automaticamente classificado para
jogar a segunda fase da série A-1 no próximo ano.
A experiência de jogar

Derrota marca início
na Divisão Especial do
Paulista de Voleibol
Luis Claudio Antunes
A equipe de voleibol masculino de Pindamonhangaba (Funvic/Mídia Fone)
estreiou com derrota no
Campeonato Paulista da
Divisão Especial.
O time fez sua estreia na
quarta-feira (8), em casa,
e contou com o apoio da
torcida, mas não encontrou seu melhor voleibol e acabou sendo derrotado por 3 sets a 0,
com parciais de 25/17,
25/19 e 25/21, em parti-

da que teve a duração de
1h13min e aconteceu no
ginásio Juca Moreira.
A equipe pindense, que
participa pela primeira
vez da Divisão Especial,
encontrou bastante dificuldade na partida, mas os
detalhes devem ser corrigidos pelo técnico João
Marcondes, visando o
prosseguimento da competição.
Agora o time da Funvic volta suas atenções
para reagir na casa do adversário.

contra os norte-americanos ajudará a equipe de
Pinda a avaliar os novos jogadores e a trabalhar com
as dificuldades. “No ano
passado nós fizemos um
jogo contra outro time dos
Estados Unidos e pudemos
sacar vários proveitos em
relação à filosofia de jogo
que as equipe norte-americanos adotam”, comentou o treinador Róderson
Salvador.
O jogo tem entrada gratuita e conta com o apoio
da Prefeitura de Pindamonhangaba,  Academia
Oxys, CNA e Churrascaria
Gramado.

A Liga de Malha de Pindamonhangaba iniciou a caminhada rumo ao bicampeonato paulista de seleções com
vitória. O time da Assoef/
EFCJ, que representa a cidade, venceu Mogi das Cruzes
no último dia 5.
O Paulista de Seleção é
uma das competições mais
importantes da modalidade
para o município. Na primeira fase, as cidades se
enfrentam em turno único,
valendo o título do Vale
do Paraíba. Na segunda, o
campeão decide com o vencedor da região do interior
de São Paulo, o ganhador
decide o título Paulista contra o campeão da capital.
Ano passado, a seleção
da Liga, representada pelo
time da Assoef/Ferroviária,
conseguiu a façanha da “tríplice coroa”, sendo campeã
do Vale, Interior e Paulista,
derrotando na final o representante da capital, Unidos
da Mooca, trazendo para a

O time da Assoef/EFCJ segue no Paulista de Malha

cidade o título inédito.
“Este ano, tenho certeza
que o time está pronto para
defender o título e sermos
bicampeões, a união da Ferroviária com a Assoef e o trabalho da escolinha é incrível,
temos plenas condições de
brigarmos novamente pelo
feito”, disse o presidente da
Liga de Pindamonhangaba,
Lucas Ouverney.

Os próximos adversários
de Pindamonhangaba são:
Mogi das Cruzes, São José
dos Campos, Jacareí, Guarulhos e Caçapava, na outra
chave estão: São Carlos, Santo André, Araras, Mogi Guaçu e Sorocaba.
O próximo jogo de Pindamonhangaba é no domingo (12) na cidade de Jacareí,
contra o time local.
Luis Cláudio/Portal R3

Lance da partida
em que a equipe de
Pinda perdeu para
Campinas
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Ciclismo vence prova São Salvador
Divulgação

A ciclista Valquíria Pardial, do Team Funvic Pindamonhangaba (Funvic, Marcondes César, Gelog, Feijão
Tarumã) conquistou o 1º lugar
na prova São Salvador. A competição foi realizada em Campos dos Goytacazes, no Rio de
Janeiro, segunda-feira (6). Esta
foi a 68ª edição da prova, válida pelo ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo.
“Quando cheguei para

Valquíria Pardial, do Team Funvic Pindamonhangaba

a largada vi que as ciclistas
da Caloi – Camila Coelho e
Hyriah Salvador – estavam
presentes e eu sabia que se a
prova fosse decidida na chegada, seria muito difícil vencê-las. Então, mesmo correndo sem minhas companheiras
de equipe, tentei fazer alguns
ataques e num determinado
momento, consegui abrir e
fui até cruzar a linha de chegada em primeiro lugar”,

conta Valquíria.
A ciclista revela que a vitória foi muito especial, pois
foi exatamente no dia em que
fazia um mês do falecimento
da avó e sentiu demais a presença dela e de Deus durante
toda a corrida.
A equipe de ciclismo de
Pinda conta com o patrocínio
da Fapi/Funvic, Construtora Marcondes César, Gelog,
Giant, Feijão e Arroz Tarumã,

JKS, Posto Autopinda, Penina Alimentos, Churrascaria
Gramado, PZ Racing, DKS
Bikes, pneus Kenda, Ciac-Caminhões e Ônibus, Sayori
Nissan e apoio da Prefeitura
de Pindamonhangaba, através
da Secretaria da Juventude,
Esportes e Lazer, Depósito
São Caetano, Colégio Construtor, Capacetes Spiuk, Muvuca Lanches, Pedal Look e
site PortalR3.com.br.

Mais uma vitória da Seleção
Sub 17 Sejelp/Pinda
Divulgação

Futsal feminino
briga por títulos
Com a classiﬁcação garantida para as oitavas de ﬁnal, o futsal feminino sub 20
de Pindamonhangaba enfrenta Santo André nesta sexta-feira (10), pelo Campeonato
Estadual, para garantir a 3ª
posição da tabela. Na noite
de terça-feira (7), Pinda derrotou Taubaté por 2 a 0, no
ginásio da Ferroviária. O torneio estadual é o mesmo conquistado por Pinda em 2011.
Já pelo adulto, no Campeonato Estadual, Pinda enfrenta as meninas de Cotia
no ginásio do Alto Tabaú, às
16 horas. “São quatro vagas
neste torneio adulto e precisamos vencer as adversárias
restantes para nos mantermos
entre os classiﬁcados”, explica Marcos Derrico, treinador

da equipe.
O time adulto de Pindamonhangaba é o time sub 20,
Campeão Paulista em 2011.
O treinador conta que com os
21 anos atingidos, por mais
de75% das atletas, foi preciso reformular a equipe sub
20. “Infelizmente perdemos
quase todas as atletas do sub
20 de 2011 devido à idade,
então resolvemos voltar com
a equipe adulta e aproveitar
estas meninas. Em setembro
participaremos da Taça Brasil, por termos sido campeões no ano passado do Paulista sub 20, mas vamos com
a equipe nova e não com as
campeãs de 2011”, revela
Derrico. A Taça Brasil acontece de 17 a 27 de setembro,
em Guarulhos.

“Estrela” na semiﬁnal do
Veteranos Quarentão
Com três rodadas para o
término da primeira fase do
campeonato de Veteranos-Quarentão, promovido pela
Liga de Futebol de Pinda, o
EC Estrela já garantiu por
antecipação sua vaga na fase
semiﬁnal da competição.
Líder absoluto do grupo

B, com 22 pontos ganhos,
o tradicional rubronegro do
Bosque ainda segue invicto,
com 7 vitórias e um empate,
sem sofrer derrota. E, ainda,
com o melhor ataque, marcou
31 gols, e a melhor defesa,
sofreu apenas 2 gols, entre os
quatorze participantes.

Grupo A- 1º- Grêmio Mombaça (16 pontos), 2ºPindense (14 – saldo 5 gols), 3º- Borracharia Chafariz
(14 – saldo 1 gol), 4º- Vila São José (13), 5ºBandeirante (12), 6º- Imperial (8) e 7º- Ramos (6).
Grupo B- 1º- Estrela (22 pontos- classiﬁcado),
2º- Ferroviária (20), 3º- Comercial Mombaça (12 –
saldo 8 gols), 4º- São Paulo (12 – saldo 2 gols ), 5ºIndependente (7 – saldo -7 gols), 6º- Aﬁzp (7 – 19
gols) e 7º- Grêmio Tipês (0).

Jogando terça-feira (7), em Santa Isabel – SP, pelo Campeonato da Associação Paulista
de Futebol, a garotada de Pinda, comandada pelo técnico Guina, derrotou a equipe da
Escola de Futebol da KOREA pelo placar de 4 X 0. Com esta vitória, manteve o primeiro
lugar do grupo. Os gols foram marcados por Ranieri, Diego, Lucas e Thiaguinho.

Paixão por Esporte
Talita Leite

www.talitaleitte.blogspot.com
Talita Leite

Pinda disputa Campeonato
Paulista de Basquete
A FPB - Federação Paulista de Basketball divulgou
todos os detalhes da disputa do Campeonato Paulista
Feminino de 2012. A competição começa no próximo
dia 16 de agosto, contando com a participação de
Pindamonhangaba.
O estadual de basquete será desenvolvido de forma
segmentada.
O Grupo 1 terá as chaves A e B, enquanto que o Grupo
2 contará com chave única. De acordo com o diretor
do naipe feminino da FPB, Ricardo Molina, a Federação
Paulista não mediu esforços na tentativa de fortalecer o
campeonato.
Sistema de disputa
O grupo 1, com nove equipes, será composto por duas
chaves. A chave ‘A’ reúne Santo André, São José dos
Campos, Guarulhos, São Caetano e Jundiaí. A chave ‘B’
tem Americana, Ourinhos, Presidente Venceslau e XV
de Piracicaba.
A fórmula de disputa é a seguinte: na fase inicial,
os times jogam entre si em turno e returno dentro
das suas respectivas chaves e os dois melhores
classiﬁcados em cada um dos grupos se qualiﬁcam
para a chave Ouro e seguem na disputa pelo título,
enquanto que os demais disputam a chave Prata.
Já o grupo 2 será jogado em chave única e é aí que
entra Pindamonhangaba.
A Princesa do Norte terá as companhias de Ribeirão
Preto, Rio Claro, Marília e São Bernardo, sendo que
nesse grupo as equipes jogam entre si em turno e
returno e os quatro primeiros colocados avançam para
a semiﬁnal, sem cruzar com o grupo 1.

Basquete Feminino de Pinda estará no Paulista

Futsal Feminino: Princesa do
Norte supera Taubaté
Pindamonhangaba e Taubaté se enfrentaram na última
terça-feira (7) pelo Campeonato Estadual de Futsal
Feminino Sub 20.
Com objetivos distintos na competição, as duas equipes
protagonizaram um duelo de poucos gols, mas mesmo
encontrando diﬁculdades para superar a retranca
adversária, a Princesa do Norte conseguiu fazer 2 a 0 e
garantiu seu sétimo triunfo no torneio.
Os gols da partida foram assinalados pelas atletas Marina
Rembowski e Taís, um no primeiro e o outro no segundo
tempo do jogo.
O resultado conduziu Pindamonhangaba ao seu vigésimo
terceiro ponto na tabela de classiﬁcação, enquanto que
Taubaté segue na lanterna, sem pontuar.
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