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Regularização de alvarás: Prefeitura
continua orientando estabelecimentos
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba continua esclarecendo dúvidas e orientando sobre
a necessidade de regularização
de alvarás. Há três anos o município vem promovendo encontros para tratar do assunto,
cada vez com maior participação de interessados.
Todas as pessoas que pos-

suem comércio, clínica, ou que
sejam líderes religiosos, diretores de clubes e associações
podem procurar a Prefeitura e
se informar sobre a legalização
dos estabelecimentos.
Nos próximos dias será
agendada uma nova reunião
para tratar do assunto.
Página 3
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Funcionário trabalha em obra de construção de UBS. Prefeitura está construindo unidades no Ipê 2 e Vila Verde

Pindamonhangaba
constrói novas
UBS’s e intensiﬁca
Atenção Básica
Esta edição a Tribuna do
Norte destaca os investimentos
que a Prefeitura de Pindamonhangaba vem realizando na
área da Saúde com a construção
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e modernização das Unidades
Básicas de Saúde, a expanção
dos PSF - Programa Saúde da
Família e dinamização da AtenPágina 4
ção Básica.

Metalúrgicos reúnem-se com
prefeito para tratar de relações
trabalhistas
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Conﬁra os trabalhos da
Câmara Municipal no
Informativo Legislativo

Fonoaudióloga fala sobre cuidados
dos pais com o desenvolvimento
da fala e linguagem das crianças
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Sexta-feira - 17/8
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA 14ºC
TEMP. MÁXIMA 26ºC

Campanha antirrábica
será realizada em Pinda
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Funcionários da Prefeitura comemoram 30 anos de casa

Editorial
Quadra Coberta
Um dos maiores símbolos do esporte municipal
está fechado para reformas.
A quadra coberta foi construída em um período
em que realizar uma obra de tal vulto era, de fato, um
grande desaﬁo.
Contam as pessoas que acompanharam o feito,
que sua construção foi realizada em tempo recorde,
algo em torno de 60 dias. O prefeito era então Manoel
César Ribeiro, pai do atual prefeito de Pindamonhangaba, João Ribeiro, e topou a empreitada para que Pinda
pudesse receber uma edição dos Jogos Regionais, que
na época se chamava Jogos do Vale do Paraíba.
Pinda não fez tão bonito quanto nas últimas edições dos Regionais, mas garantiu o ouro no voleibol,
basquetebol e no salto com vara. Mas, sem sombra
de dúvidas, a maior conquista foi ter erigido a Quadra
Coberta, um troféu que agora vai passar por uma ampla reforma, para dar continuidade a sua história de
glórias e conquistas.
Tal qual nos esportes coletivos que abriga, a Quadra Coberta foi conquistada com o esforço coletivo, a
tal ponto que vários atletas da época foram os responsáveis por colocar os pregos de ﬁxação nos tacos que
viriam a ser o piso do ginásio, e que por muitos anos
cumpriram bem sua missão.
Alguns detalhes são interessantes e agora se tornaram pivô dos fatos atuais. A estrutura que segura
o telhado do ginásio foi concebida toda em madeira,
num belo trabalho que nos últimos 50 anos tem encantado os observadores mais atentos.
Ocorre que o tempo daniﬁcou essa estrutura, e
agora ela terá de ser substituída. Isso fez com que
houvesse o atraso nas reformas já previstas pela administração municipal, que teve a preocupação de
exigir que a nova estrutura, embora metálica, seja
revestida de madeira, tudo para preservar a história
de um local onde a população se acostumou a vibrar
pelas cores da Princesa do Norte.
Depois de reformada, a Quadra coberta será mais
um moderno ginásio em Pindamonhangaba, que nos
últimos anos vem se destacando na região por sua
infraestrutura esportiva que serve de base para o belo
trabalho que é realizado em toda a cidade, oferecendo
condições para que todos os interessados possam fazer da prática esportiva uma constante em suas vidas,
o que traz reﬂexos importantes no campo da saúde
pública e também da cidadania.
O sucesso que a cidade vive hoje no esporte regional, estadual e nacional tem muito haver com as
muitas vitórias conquistadas na Quadra Coberta, que
em breve estará novamente aberta para atletas e torcedores viverem muitos outros momentos de alegria.

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

Raios Ascendentes
Os raios ascendentes são em
geral artiﬁciais, eles surgem como
uma espécie de resposta às alterações ambientais produzidas pela
atividade humana. Eles se originam
devido a construções elevadas,
como torres de telecomunicação,
ou pára-raios de edifícios altos.
No início do ano, o Grupo de
Eletricidade Atmosférica (ELAT)
do Inpe conseguiu capturar pela
primeira vez imagens de raios ascendentes no Brasil, comprovando
a sua ocorrência no país.
Recentemente, foi registrado
um raio ascendente durante uma
tempestade de inverno no Pico do
Jaraguá em São Paulo, porém, o
que chamou a atenção dos pesquisadores foi a quase total ausência
de raios nuvem-solo, sendo assim,
pode-se constatar de maneira inédita que, mesmo na ausência de
raios descendentes, os raios ascendentes podem ocorrer.
A grande maioria dos raios

(99%) é nuvem-solo, ou seja, raios
que se originam nas nuvens e chegam ao chão. Apenas 1% dos raios
é ascendente - partem de algo na
superfície.
Em alguns países, como o Japão, raios ascendentes têm trazido
grandes prejuízos quando atingem
turbinas de geração eólica, e em
um cenário em que este tipo de
geração de energia tem grandes
chances de expansão e aplicação
no Brasil, torna-se relevante intensiﬁcar as pesquisas no país que
apresenta a maior incidência de
raios do mundo.
Poucos países possuem imagens deste fenômeno, entre eles os
Estados Unidos, o Canadá, o Japão
e a Áustria. Ainda assim, há pouco
conhecimento sobre a física e as
características dos raios ascendentes, o que torna este registro ainda
mais importante para as pesquisas.
Fonte: Inpe/
Exame.com

No dia 16 de agosto de 1982 vários servidores municipais iniciavam
sua vida de trabalho na Prefeitura
de Pindamonhangaba. Agregando
seus conhecimentos e virtudes ao
serviço público municipal.
São eles: Dilma de Almeida,
Paula Rodrigues e Zilda Lacerda
do Departamento de Cultura; Fernando Zanin, do setor de Serviços
Municipais; Joely Chinaque, da
Arrecadação, e Renata Mello, do
Setor Pedagógico. Todos comemoraram 30 anos de Prefeitura na
quinta-feira (16).
“Eu estou muito feliz em comemorar 30 anos aqui na Prefeitura,
para mim é um prêmio. Entrei na
Cultura e estou aqui há 30 anos, é
como uma segunda família. Nós fomos evoluindo junto com o Departamento e temos muito orgulho de
fazer parte dessa história”, conta
Paula Rodrigues.
A Prefeitura de Pindamonhangaba tem 3.607 funcionários
que colaboram para o bom funcionamento e atendimento aos
munícipes. O prefeito João Ribeiro
agradece a cada funcionário pela
doação e colaboração com a Prefeitura, e parabeniza os colaboradores pelos 30 anos de casa.
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‘Noite do Caldinho’
No sábado (25), a Casa São
Francisco de Assis, Amor-Exigente
e Apamex realizam a “ Noite do
Caldinho com Música ao Vivo”, no
Paineiras Country Club. Será servido caldinho à vontade por apenas
R$ 10, por pessoa. Também haverá

doces, bolos, sucos e refrigerantes
não incluídos no convite. Música a
partir das 19 horas. Traga a família e os amigos. Convites no local e
com os grupos de Amor-Exigente e
a escola Pequeno Príncipe. Informações (12) 9119-5609.

Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso
encerra a Semana da Família no sábado
A Paróquia Nossa Senhora do
Bom Sucesso realiza até sábado
(18), mais uma edição da Semana
Nacional da Família com reﬂexões
diárias e temas sobre a família. A
imagem da Sagrada Família de Nazaré está percorrendo as comunidades da paróquia em celebrações
e missas diariamente.
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.
Todas as missas estão recebendo um grande número de
ﬁeis que participam das reﬂexões.

Nesta sexta-feira a programação
acontece na capela Santa Rita
de Cássia – comunidade rural do
Bonsucesso. Sábado, no encerramento, as celebrações serão às 19
horas, na igreja Matriz.
Encerramento
No sábado, no encerramento
da programação religiosa da Semana da Família 2012, haverá missa solene presidida pelo
cônego Luiz Carlos. Também
no sábado, visando a confraternização festiva com os casais
da cidade, será realizado um
Jantar Dançante,a partir das 20
horas, na Churrascaria Minuano.
A animação será da dupla Luiz &

Salesiano realiza encontro
de ex-alunos durante a
festa de Dom Bosco
Neste domingo (19), na Festa
de Dom Bosco, que está sendo
realizada no Instituto Salesianos,
haverá o encontro de seus ex-alunos: oratorianos, seminaristas e
daqueles lá que ﬁzeram cursos proﬁssionalizantes ou o Ensino Médio.
Os salesianos estão estabelecidos
em Pindamonhangaba (rua São
João Bosco, 727 – Santana), desde 1943. São 69 anos colaborando
com o município nos aspectos, religioso, social e educacional.
Segundo o atual diretor da entidade salesiana local, padre Narciso
Ferreira (foto), haverá missa às 9
horas e um encontro com ele ao meio-dia. As pessoas interessadas em participar do encontro devem se inscrever
com antecedência pelo email: narcisobsp@salesianos.com.br
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Priscila e 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 Paróquia Nossa Senhora do
Bom Sucesso, com coordenação
do casal Marco Pupio e Lúcia, sob
o visto do pároco padre Luiz Carlos
de Souza e assessoria do diácono
Misael da Silva Cesarino.

Projeto
“Gingando
para o Futuro”
O projeto ‘Capoeira Gingando
para o Futuro’, de Pindamonhangaba, está com inscrições abertas
para 15 vagas gratuitas para aulas
de capoeira. Para se inscrever, os
interessados devem ter de 9 a 13
anos, estar matriculado numa escola e estar acompanhado de um
responsável no ato da inscrição.
Também devem apresentar documento de identidade, duas fotos
3x4 e autorização médica para prática esportiva.O projeto também
oferece aulas de capoeira para
jovens e adultos de ambos os
sexos. As aulas acontecem às
segundas e quartas-feiras, das
18h30 às 20h30.
O projeto funciona na rua Sete
de Setembro, 208, no centro. Mais
informações com o contramestre
Chacal, telefone (12) 9178-2042.

Campanha Dia dos Pais - Acip
Acontece neste sábado, dia 18
de agosto, às 12 horas, o sorteio
referente à Campanha Festival de
Prêmios – Dia dos Pais, da Acip Associação Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba. O evento
acontece na praça Monsenhor Marcondes e 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.

Nesta campanha serão sorteados 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, teve como objetivo aquecer as vendas no comércio durante as compras para o
Dia dos Pais.

Tira-Dúvidas
Eleições 2012

?

O que acontece se eu não votar?
“Os ex-alunos devem ser uma
força muito grande da Família Salesiana, fazendo ecoar pela sociedade e pela família a pedagogia e
a espiritualidade de Dom Bosco”,
lembra o padre Narciso.

Missa – 1 ano de falecimento
A família de Olívia de Jesus Fernandes Carvalho (mãe do jornalista Altair Fernandes, funcionário
deste jornal) convida os parentes e amigos para
missa de um ano de seu falecimento, que será celebrada neste domingo (19), às 19 horas, na Igreja
de Santana (bairro Santana). Desde já agradece o
comparecimento de todos.

Como o voto é obrigatório,
você deve justiﬁcar sua ausência, caso contrário deverá pagar
multa imposta pelo juiz eleitoral.
O mesmo acontece se a sua
justiﬁcativa não for aceita. O

eleitor que não votar e não justiﬁcar por três turnos consecutivos
terá a inscrição (título de eleitor)
cancelada. Para quem o voto é
facultativo, não é necessária a
justiﬁcativa.

Para que serve o título eleitoral?
O título é emitido, com a
respectiva numeração, para o
cidadão que se inscreve como
eleitor. A inscrição eleitoral habilita o cidadão a participar da
vida política de sua comunidade.
O título é exigido em várias ocasiões, como por exemplo: pelo
empregador no momento de
sua contratação; após cada elei-

ção, para comprovar a quitação
eleitoral; para tirar ou renovar
o passaporte; para tirar CPF
e recadastramento de contribuintes isentos (pela Internet);
para matrícula em colégios e
faculdades; para inscrição em
concurso público e, ocorrendo
aprovação no mesmo, para
posse no cargo, etc.
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Prefeitura de Pindamonhangaba
continua regularizando estabelecimentos
A assinatura de um
TAC - Termo de Ajustamento de Conduta entre
o Ministério Público e a
Prefeitura de Pindamonhangaba fixou o prazo
para a regularização de
estabelecimentos (igrejas,

comércio, clínicas, indústrias
etc.), até o dia 31 de outubro
de 2011. A Prefeitura procurou o Ministério Público e
conseguiu prorrogar a data
limite para 29 de fevereiro de
2012.
No entanto, mesmo antes

de 2011, a Prefeitura sempre esteve à disposição para
orientar sobre a legalização
de estabelecimentos em geral.Desde 4 de agosto de
2009, data em que foi realizado o primeiro encontro
sobre o tema com lideranças

Rubens Filho

religiosas, uma série de reuniões foi promovida.
Elas contaram com a presença de muitas lideranças
religiosas, representantes de
diversos departamentos e
secretarias mu nicipais, do
Corpo de Bombeiros, conta-

to na rua Frederico Machado.
Na ‘Frederico Machado’,
a nova manta asfáltica será
colocada desde as proximidades da Santa Casa até a escola Dr. João Pedro Cardoso. A obra de recapeamento
teve início dia 6 deste mês e
o prazo para finalização é se-

Revitalização da ‘Bicudo
Leme’ e ‘Rubião Júnior’
inicia na segunda-feira
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio das secretarias de Planejamento e de
Obras e Serviços inicia nesta
segunda-feira (20), a revitalização de uma das principais
ruas centrais do município, a
‘Bicudo Leme’.
De acordo com o secretário de Planejamento Paulo
Amadei, serão feitas diversas melhorias para que a rua
tenha um visual moderno e
mais espaço para o trânsito de
pedestres, ciclistas e veículos.
Ainda segundo o secretário, além da rua Bicudo
Leme, será iniciada nesta
segunda-feira a revitalização
da rua Rubião Júnior.
“Estes são trabalhos importantes que irão trazer bem
estar para os moradores e um
visual moderno para estas
ruas que possuem um movimento muito grande de pessoas e veículos. Contamos
com a compreensão dos mu-

nícipes para a realização desta obra, pois o trânsito sofre
algumas alterações, porém
serão mudanças provisórias
para que a população receba
esta melhoria”, destaca o secretário.
A revitalização
A primeira parte da obra
na rua Bicudo Leme começará a partir da Igreja Matriz
Nossa Senhora do Bom Sucesso seguindo até a Praça
do Cruzeiro. A outra fase segue da praça até o Largo do
Quartel (Praça Padre João de
Faria Fialho). Serão feitos
alargamento das calçadas no
lado onde está localizada a
agência do Banco Bradesco;
ciclovia com floreira - separando o ciclista e o veículo;
colocados postes de iluminação com fiação subterrânea;
troca e nivelamento de todo
o piso atual por um podotátil, que é o ideal para os
deficientes visuais; além da

A rua Bicudo Leme ficará mais segura e bonita

acordo com a lei. A Prefeitura continuará à disposição de todos que estiverem
com seus estabelecimentos
em situação irregular. Uma
nova reunião para tratar o
assunto será agendada para
os próximos dias.

Rua Frederico Machado
será recapeada nesta
sexta-feira
A Prefeitura de Pindamonhangaba informa que as
obras de recapeamento estão
sendo realizadas em diversos pontos da cidade. Na
última quinta-feira (16), os
trabalhos foram desenvolvidos na rua Capitão Vitório
Basso;nesta sexta-feira (17),
será iniciado o recapeamen-

O serviço de recapeamento segue nas principais vias da cidade

dores, engenheiros, Associação Comercial e outros.
Em todas as oportunidades, a Prefeitura esclareceu
dúvidas e forneceu orientações para auxiliar na legalização dos estabelecimentos,
para que todos ficassem de

gunda quinzena de outubro.
Nesta primeira fase,
mais de 20 pontos receberão as melhorias viárias.
Está em licitação a obra de
mais 22 ruas e avenidas.
Com este trabalho, motoristas, ciclistas e motociclistas
poderão trafegar com mais
segurança.

Lydia Simões

readequação das vagas de estacionamento.
Segundo informações do
secretário de Obras e Serviços, Ricardo Amadei, nesta
obra serão investidos cerca
de R$ 245 mil, e o término
está previsto para daqui a seis
meses.
Na rua Rubião Júnior,
no local onde estão os pontos de ônibus, será feita a
ampliação das calçadas e
também a colocação de piso
podotátil. Para a espera dos
passageiros, serão instaladas
duas baias, semelhantes às
que foram colocadas na praça Barão Homem de Mello.
Para esta obra, o investimento será de R$ 280 mil, e deve
ser concluída em três meses.
O secretário Paulo Amadei informa que durante o
andamento da obra o trânsito
e as paradas de ônibus deste
local poderão ser modificados temporariamente.
Celso Correa/AgoraVale

Prefeito João Ribeiro recebeu sindicalistas

Representantes dos
metalúrgicos realizam
reunião na Prefeitura
A Prefeitura de
Pindamonhangaba foi
ponto de encontro para
a reunião de representantes do Sindicato dos
Metalúrgicos de Pinda
com o prefeito João Ribeiro. A atividade ocorreu na manhã de segunda-feira (13) e contou
com a participação do
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de Pindamonhangaba,
Renato Marcondes de
Oliveira,
‘Mamão’;
ex-presidente e atual
diretor, Romeu; presidente da FEM-CUT,
Valmir Marques, ‘Biro
Biro’; secretário de
Desenvolvimento Econômico da Prefeitura
de Pindamonhangaba,
Álvaro Staut Neto, e
o diretor de Indústria,
Comércio e Serviços,

Felipe Cesar Filho.
A reunião objetivou
estreitar o relacionamento entre o Sindicato,
Prefeitura e empresas no
sentido de uma convivência justa e harmoniosa nas relações no trabalho.
Durante o encontro
foram discutidos assuntos como: implantação da
GV Siderúrgica, início
das obras, recrutamento
de pessoal, mobilidade de
mão de obra, segurança
do trabalho, expansão da
Gerdau e Novelis, novas
indústrias, entre outros.
O prefeito João Ribeiro
avalia que as empresas e
o sindicato devem entender que são parceiros nas
relações do trabalho e se
desde o início da implantação/expansão
houver
essa compreensão, as re-

lações não serão conflitosas e trabalhadores,
empresas e sindicato
saem ganhando nesta
relação. “São vários novos investimentos que
chegaram e estão chegando na nossa cidade
e com a intermediação
da Prefeitura, através
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
iremos construir um futuro promissor nas relações do trabalho”, frisa
o prefeito.
O secretário de Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura
de Pindamonhangaba,
Álvaro Staut Neto, afirma que se houver o entendimento de que nem
tudo que é socialmente
justo é economicamente
viável, as relações não
apresentarão conflitos.
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Unidades básicas atuam no
atendimento à população
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Em Pindamonhangaba os
moradores contam com UBS
- Unidades Básicas de Saúde, que atuam no atendimento à população garantindo a
eficácia do serviço de saúde.
A USF – Unidade Saúde
da família atua com ações
de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos
mais frequentes e na manutenção da saúde desta comunidade. A Saúde da Família é
uma estratégia de um modelo
assistencial. Trabalha com
equipes multiprofissionais
(médicos, enfermagem, dentistas, agentes comunitários,
etc.) em Unidades Básicas de
Saúde. Atualmente Pindamonhangaba possui 21 equipes
que atendem a população
nesta estratégia.
As Unidades Básicas de

Saúde partem de outra estratégia de assistência. Nelas
são realizados o atendimento
básico em saúde com foco
nas consultas médicas.
Essas unidades estão sendo ampliadas visando o melhor atendimento ao munícipe. Além das vinte e quatro
existentes, mais três estão
sendo construídas: Terra dos
Ipês, Vila Verde e Araretama,
que serão inauguradas após a
conclusão da obra e instalação dos equipamentos.
Pindamonhangaba conta
atualmente com USF – Unidade de Saúde da Família
nos seguintes bairros: Cidade
Nova, Jardim Imperial, Maricá, Jardim Eloyna, Triângulo, Jardim Regina, Feital,
Bom Sucesso, Cruz Grande,
Campinas, Goiabal, Santa
Cecília, Castolira, Cidade

Jardim, Araretama I, II e III,
Bela Vista e o Cisas em Moreira César com três equipes
e conta com três UBS, sendo:
Vila São Benedito, Crispim e
Centro.
Atenção Especializada
Já na Atenção Especializada, a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Saúde e Assistência Social, disponibiliza
para os munícipes 23 tipos
diferentes de especialidades
médicas na rede de saúde. A
rede está equipada com alta
tecnologia nos setores de
exames e atendimento ao paciente.
No total, são 127 médicos e estão sendo contratados
mais 14 ainda neste mês.
“As equipes de saúde têm
a função de acolher, escutar
e oferecer uma resposta ca-

paz de resolver a maioria dos
problemas de saúde da população e ainda orientar quanto
aos demais encaminhamentos
dentro da rede de saúde e outros níveis de atenção”, conclui o prefeito João Ribeiro.
A Secretária de Saúde

e Assistência Social, Ana
Emília Gaspar, comenta que
a atenção básica hoje é ordenadora do Sistema de Saúde
e a Prefeitura tem investido
cada vez mais para que a população tenha suas necessidades atendidas o mais pró-

ximo de casa possível.
Em Pindamonhangaba,
todos os espaços são UBS Unidades Básicas de Saúde,
no entanto, a diferença é a
estratégia de assistência, uma
é saúde da família e a outra é
modelo médico centrado.
Divulgação

Divulgação Assessoria de Comunicação - Prefeitura de Pindamonhangaba

O PSF está em vários bairros como Jardim Nova Esperança

UBS da Terra dos Ipês II
está em construção
Marcos Cuba

A nova UBS trará mais conforto e melhores condições de trabalho

Bairro Vila Verde vai
contar com nova UBS
A partir de outubro, os
moradores do bairro Vila
Verde poderão contar com
uma nova UBS - Unidade
Básica de Saúde. A obra está sendo construída desde janeiro e o espaço contará com
mais de 15 salas, que servirão de consultórios médicos,
para vacinação, entre outros
serviços a serem prestados.
No momento, cerca de 20
homens trabalham na obra
de segunda a sexta-feira, das
7 às 17 horas. Os profissionais estão fazendo o reboque
e também outras atividades,

para que em breve a população e a equipe da saúde possam usufruir da nova UBS.
A unidade está sendo
construída na avenida Professor Félix Adib Miguel, s/
n°, ao lado do campo de futebol do bairro. Os moradores também poderão contar
com uma equipe do PSF Programa Saúde da Família.
A UBS será referência
para os moradores da Vila
Verde, Bela Vista e Ponte
Alta. Eles terão, à disposição, médico generalista,
enfermeira, auxiliar de en-

fermagem, agente comunitário de saúde, um dentista
e um auxiliar de consultório dentário.
A vendedora Keila Marques, moradora do Bela Vista, comenta que a nova unidade será muito importante,
não só para os moradores
como também para a equipe
que trabalha no bairro. Ela
acredita que o espaço será
muito bem utilizado e parabeniza a ação da Prefeitura,
que está cada vez mais preocupada com a saúde da população.

As equipes da Prefeitura já levantaram as paredes da nova UBS

A Prefeitura de Pindamonhangaba deu início no
primeiro semestre à construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde da
Terra dos Ipês II, no Distrito de Moreira César. A
unidade está localizada na
Alameda Grevilhas e possui uma área de 700 m². Já
foram levantadas as paredes
e os trabalhos continuam a

todo vapor. A previsão para
o término é o primeiro semestre de 2013.
A nova UBS vai garantir
mais conforto e comodidade aos usuários do SUS Sistema Único de Saúde e
também aos profissionais
que prestarão serviços à comunidade.  Nesta unidade
serão atendidos os moradores da Terra dos Ipês I, II,

Cícero Prado e Liberdade.
Haverá atendimento clínico, pediatra, ginecologista
e dentista. Atualmente estes
munícipes se direcionam até
a Vila São Benedito, mas é
importante lembrar que nos
loteamentos Liberdade e
Cícero Prado, por exemplo,
as agentes comunitárias de
saúde já percorrem as ruas
da comunidade.

Secretaria de Saúde realiza reunião com equipes
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Saúde e Assistência Social, realizou
na quarta-feira (15), uma
reunião para tratar das mudanças no calendário de vacinação, a implantação do
Sisreg e também foi feito um
resumo da avaliação do Ministério da Saúde. Todos os
assuntos em pauta tiveram
a finalidade de melhorar o
sistema de saúde e o atendimento na rede pública.
Sobre as mudanças no
calendário de vacinação,
foram definidos acertos administrativos para a campanha de vacinação. Já sobre a
implantação do Sisreg, que é
um sistema de informações
online, para o gerenciamen-

to e operação das Centrais
de Regulação, foi discutida
sua utilização e melhorias na
saúde.
E por último, foi feito um
resumo sobre a visita do Ministério da Saúde, que aconteceu entre os dias 19 e 25
de julho, para tratar sobre o
PMAQ - Programa Nacional
de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica. O resultado da avaliação,
feita pelo Ministério, será
publicado até o início de novembro.
“Os assuntos abordados
em reunião são aprimoramentos para podermos levar
aos nossos munícipes um
atendimento melhor e facilitado, como o Sisreg, que vai
melhorar a rede. O munícipe

Akim/AgoraVale

A equipe da Atenção Básica discutiu vários assuntos importantes para a população

poderá marcar sua consulta
com especialista através da

sua própria unidade e, claro,
vai facilitar o sistema admi-

nistrativo, o deixando mais
simplificado”, explica a se-

cretaria de Saúde, Ana Emília Gaspar.
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Profissionais da educação participam
de encontro no projeto Hortalimento
Mais de 50 profissionais
da Rede Municipal de Ensino, de Pindamonhangaba,
sendo professores e gestores
participaram na terça-feira
(14), do 1º Encontro de Formação de Multiplicadores
do projeto “Educando com a
Horta Escolar e Gastronômica”, a atividade foi realizada
no ‘Hortalimento’.
Os profissionais aprenderam a planejar e cultivar
uma horta orgânica doméstica, com o objetivo de exercer
o papel de multiplicadores,
repassando a prática da alimentação saudável para seus
alunos e implantação da horta
como atividade escolar.
O curso de formação foi
ministrado pela nutricionista
Aline Karla com o auxílio do
monitor do projeto, Vanderson
Firmino da Silva, “Carioca”.
Os professores e gestores

Arquivo TN

que participaram do encontro aprovaram a iniciativa
da Secretaria de Educação
e pretendem repassar o que
aprenderam para seus alunos.
“Neste encontro foi possível
olhar a horta escolar como
meio de reeducar a alimentação de nossos alunos, ao mesmo tempo em que se desperta
neles o senso de responsabilidade com o cuidar e o compromisso assumido com cada
semente germinada”, ressaltou a gestora da escola Professora Julieta Reale Vieira,
do Castolira, Célia Ascenço.
A nutricionista Aline Karla conta que o curso tem vários encontros a fim de formar e capacitar merendeiras,
professores e gestores para
a implantação da horta nas
escolas. No mês passado, 10
merendeiras da Rede Municipal também fizeram o curso.

Centro de Especialidades
Odontológicas não
atenderá nesta 2ª feira
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Saúde e Assistência
Social, informa a todos os
usuários do CEO - Centro de
Especialidades Odontológicas, que nesta segunda-feira
(20), não haverá atendimento
devido às melhorias que estão sendo realizadas no local.
O CEO está localizado
na av. João José de Azevedo,
554, Crispim. O local oferece tratamento especializado,
onde os pacientes podem encontrar profissionais de en-

dodontia, diagnóstico bucal,
cirurgia oral, periodontia,
prótese, odontopediatria e
atendimento à pacientes especiais.
O CEO de Pinda é referência para Tremembé, São
Bento do Sapucaí, São Luís
do Paraitinga, Natividade da
Serra, Santo Antônio do Pinhal, Lagoinha e Redenção
da Serra
Mais informações podem
ser obtidas através dos telefones (12) 3645-5510/36458514/3648-8627.

Creche municipal
realiza comemoração
do Dia dos Pais
Divulgação

Crianças da Rede Municipal de Ensino têm aprendido sobre a importância de uma alimentação saudável

Escola professora Julieta Reale Vieira
já cultiva a idéia da horta escolar
A escola municipal professora Julieta Reale Viera,
do bairro Castolira, empenhada no projeto “Educando com a Horta Escolar e
Gastronomia”, já comemora a reativação de sua horta. No último dia 4, pais
voluntários, com a ajuda
dos funcionários da esco-

la, realizaram a limpeza
dos canteiros da horta e os
professores também deram
sua contribuição, pintando
os canteiros onde as mudas
serão cultivadas, deixando o
espaço mais bonito e agradável para alunos.
O projeto é uma das responsabilidades sociais da

escola e o objetivo é envolver o maior número possível de pessoas da comunidade, capacitando alunos
e familiares a produzirem
suas próprias hortas.
“É um resgate às tradições, promoção de práticas
sustentáveis de sobrevivência, incentivo à boa alimen-

tação, respeito e cuidado
com a terra, que serão passados aos alunos”, disse a
gestora Célia Ascenço.
O próximo passo da escola será o plantio, que contará com a orientação do
monitor do projeto ‘Hortalimento’. Esta etapa envolverá alunos e professores.

Campanha antirrábica vai
atingir toda a cidade
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Saúde, realizará entre
os dias 27 de agosto e 2 de
setembro a campanha antirrábica. O objetivo da vacinação
é a prevenção da doença. A
meta é imunizar o maior número de animais, entre cães e
gatos, do município.
“A adesão da população à
Campanha de Vacinação contra raiva é importante para
que a doença permaneça sob

controle. Os responsáveis devem levar seus animais para
serem vacinados, que também é uma demonstração de
carinho e proteção”, explica
a coordenadora da vigilância,
Nilda Gomes da silva.
Os locais de vacinação serão definidos e divulgados em
breve, a equipe da Prefeitura
irá atuar em diversos pontos
da cidade para que o maior
número de animais seja imunizado.

A veterinária Débora Jaguaribe destaca que esta doença é 100% fatal, que se o
animal a contrair irá morrer,
a única maneira de evitá-la é
levá-lo para ser vacinado. De
acordo com Débora o Vale do
Paraíba é uma região endêmica e é sempre bom prevenir.
O que é a doença
da raiva?
A raiva (também conhecida, impropriamente, como
hidrofobia) é uma doença

infecciosa que afeta os mamíferos. Causada por um vírus
que se instala e multiplica
primeiro nos nervos periféricos e depois no sistema nervoso central e dali para as
glândulas salivares, de onde
se multiplica e propaga. Por
ocorrer em animais e também
afetar o ser humano é considerada uma zoonose.
Os principais transmissores da doença são alguns tipos
de morcegos, cães e gatos.

Divulgação

Cerca de 60 pais participaram da sessão de cinema

A equipe da creche municipal Caic, do Araretama, realizou na terça-feira (14), uma
comemoração diferente para
o Dia dos Pais. Cerca de 60
pais participaram de uma sessão de cinema. O filme exibido foi o desenho “Toy Store
3”, que prendeu a atenção dos
pais e alunos que participaram da comemoração. A sessão teve direito à pipoca para
todos os participantes.
“Para pensar em educação

de qualidade, hoje, é preciso
ter em mente que a família
esteja presente na vida escolar de todos os alunos em
todos os sentidos, ou seja,
é preciso uma interação entre escola e família. Nesse
sentido, escola e família
possuem uma grande tarefa,
pois nelas é que se formam
os primeiros grupos sociais
de uma criança”, ressaltou
a gestora da creche, Luciana
Simonetti.
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Martim Cesar pede
Ricardo Piorino desabafa
atenção aos motoristas
na tribuna da Câmara
condôminos do Real Ville “ESTÃO BRINCANDO COM O POVO, COM VIDAS”

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) solicitou na Sessão Ordinária
realizada no dia 06 de agosto, através do Requerimento de nº 1060/2012, para
que sejam realizados estudos e providências para a
construção de uma creche
para atender aos moradores do bairro Crispim.

O vereador Martim Cesar (DEM) enviou um ofício aos
cuidados da Presidente da Associação dos Moradores do
Condomínio Real Ville, Suzana Sampaio, solicitando que os
condôminos sejam alertados quanto ao perigo que alguns
deles vêm oferecendo aos ciclistas e transeuntes da rua
Alcides Ramos Nogueira, via de acesso ao loteamento.
Martim esclarece que, “como o trânsito de veículos nessa
rua é apenas em um sentido, (da esquerda para a direita de
quem sai do Real Ville) automaticamente os motoristas que
entram e saem do condomínio tendem a prestar atenção
apenas a este lado da via, não atentando ao fato de que o
tráfego de ciclistas e pedestres se dá em ambos os sentidos”.
Com o objetivo de garantir maior segurança aos transeuntes, o vereador pediu à Prefeitura Municipal, por meio do
Requerimento nº1020/2012 que a pintura da rua (sinalização
horizontal, indicando a existência da ciclovia) seja concluída,
pois ela se interrompe em determinado ponto. “Também
solicitamos a colocação de uma placa de aviso pedindo maior
atenção dos motoristas na porta do condomínio”, explica
Martim, finalizando que “ é preciso mais cautela, a fim de
evitar acidentes de maior e menor gravidade”.

DIRETORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

V EREADOR D R . M ARCOS A URÉLIO

“Faço esta solicitação
devido ao grande número
de habitantes deste bairro e
ao crescente volume de
apartamentos e de casas
que estão sendo construídos
no local, o que aumentará
ainda mais o número de
moradores. Estes munícipes
serão beneficiados com a
creche pois terão um local
adequado para deixarem
seus filhos durante o horá-

Poste mal posicionado
Martim apresentou a Indicação nº 850/2012, solicitando o
reposicionamento de um poste de iluminação pública existente na Rua Jadir Figueira, esquina com a Rua Dr. Octavio
Oscar Campello de Sousa, no bairro Parque das Nações. O
referido poste está instalado diretamente na rua e não no
passeio público como os demais postes normalmente são
dispostos. “Uma iluminação segura começa com o bom
posicionaD
C
/CVP
mento dos
postes pelas ruas, o
que não
ocorre neste caso”,
alerta o vereador.
I R E T O R I A DE

OMUNICAÇÃO

V EREADOR
MARTIM
CESAR

TRÂNSITO

TRANSPORTE PÚBLICO

Vereador Abdala pede
redutor de velocidade
na rua Martin Cabral

Toninho da Farmácia pede
linha de ônibus ligando
Moreira César à Taubaté

O vereador Abdala Salomão (PSDB) apresentou
em plenário na segunda feira, dia 13 de agosto, o requerimento de nº 1.122/2012
onde solicita ao Departamento de Trânsito, análise e providências urgentes quanto a
colocação de lombada ou
redutor de velocidade na rua
Martin Cabral, na área central da cidade. De acordo
com os moradores, o fluxo
de veículos nesta via é muito
grande e vai aumentar ainda
mais com o prédio de apartamentos recém-inaugurado, o
Condomínio Eldorado. O vereador recebeu também a
informação de que este assunto foi tema de uma reu-

O Vereador Toninho da dicativas em todas as vias
Farmácia (PDT) solicitou do bairro do Beta e Delta.
- Indicação n° 904/2012
através do Requerimento n°
1136/2012 à ARTESP (A- - solicitação de poda do magência de Transporte do to do terreno localizado na
Estado de São Paulo), es- Rua Cachoeira Paulista,
tudos visando à implanta- próximo ao n° 21,, no bairro
ção de uma linha intermuni- Cidade Nova, pois no local
cipal ligando o distrito de há um telefone publico que
Moreira César e a rodoviá- esta com muito mato ao
redor, dificultando o uso do
ria de Taubaté.
Esta solicitação foi fei- mesmo pelos moradores do
ta, pois inúmeros munícipes local.
- Requerimento n° 1135/
que residem em Moreira
César e proximidades, que 2012 - solicitando a Empresa
trabalham e estudam em Bandeirante Energia, vistoria
Taubaté, são obrigados a na rede elétrica na Rua Manoel
utilizar um transporte
C
/CVP
para se dirigirem primei- D
ro ao centro da cidade,
para depois utilizar outro
transporte para chegar à
cidade vizinha de Taubaté, dobrando os custos
e o tempo deste deslocamento. “Com a criação
da Região Metropolitana
do Vale do Paraíba é essencial uma maior integração entre estes muni- VEREADOR TONINHO DA FARMÁCIA
cípios, pois são inúmeros
munícipes que hoje, são pre- de Godoy Moreira do bairro
judicados pela falta desta Mombaça, pois segundo relaintegração e acabam tendo to dos moradores, há constanque arcar com um custo tes quedas de energia na refemuito elevado para percor- rida rua.
- Requerimento
n°
rer este trajeto”, disse
1137/2012 - Prefeito MuniToninho da Farmácia.
Outras melhorias apre- cipal, com cópia para a Empresa Viva Pinda, solicitansentadas foram:
- Indicação n° 905/ do informações sobre a não
2012 - solicitação de estu- concessão da gratuidade à
dos visando à identificação munícipes portadores de dee colocação de placas in- ficiência.

nião dos condôminos deste
prédio, juntamente com a
proprietária de um salão de
festas o “Agito da Festa”,
que já está atuando há muito
tempo na rua e demais moradores, preocupados com o
fluxo intenso de veículos e a
velocidade excessiva com
que eles passam pelo local. “
O perigo de acidentes existe e estou solicitando a colocação de lombada na rua
Martin Cabral, devido ao
grande fluxo de carros, motos, ônibus e caminhões que
trafegam por ali e em alta
velocidade, trazendo preocupações constantes aos
moradores do bairro” explicou o vereador.
DIRETORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

VEREADOR
ABDALA
SALOMÃO

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

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

DIRETORIA

rio de trabalho”, enfatizou
o Dr. Marcos Aurélio.
PSF e AMI no
Parque São Domingos
Na última Sessão realizada em 13 de agosto, foram solicitadas melhorias
para o bairro Parque São
Domingos. O Dr. Marcos
Aurélio pediu, através do
Requerimento de nº 1133/
2012, a implantação de
uma unidade
do Programa
Saúde da Família (PSF)
no bairro. Foi
pedido também, através
da Indicação
de nº 903/
2012, a implantação de
uma Academia da Melhor Idade (AMI) e de um
playground.
“Faço estas solicitações
atendendo aos pedidos dos
moradores do Parque São
Domingos, que serão beneficiados com um local para
atendimento médico e ambulatorial mais próximo e com
um lugar apropriado para realizar atividades físicas e recreativas a qualquer hora do
dia”, ressaltou o vereador.

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

Dr. Marcos Aurélio
solicita Creche no
bairro do Crispim

V EREADOR
RICARDO
PIORINO

Durante a última sessão de
Câmara, realizada dia 13 de
agosto, fazendo uso da tribuna, demonstrando muita indignação, o vereador Ricardo Piorino (PDT) está inconformado com as respostas do Sr.
Prefeito Municipal e do Provedor da Santa Casa, Luiz
Carlos Loberto, que não compareceram à Casa de Leis
para justificarem o motivo pelo
qual ocorreu uma paralisação
nas cirurgias realizadas em
nossa cidade.
Segundo o vereador, o chefe do Executivo solicitou, por
meio do ofício nº 1214/12, um
novo agendamento, sem qualquer fundamento sólido a dar
credibilidade, e o provedor da
Santa Casa, comunicou, também por meio do ofício nº P/
256/2012, impossibilidade em

comparecer ao prédio do
Legislativo, por já ter outro
compromisso agen-dado.
“É simplesmente um absurdo, pois o prefeito, sequer
enviou a secretária de Saúde
para alguns esclarecimentos e
o provedor da Santa Casa poderia também ter mandado um
representante”. “Estarei encaminhando um ofício, solicitando explicações detalhadas
e caso não ocorra uma resposta, vou pedir a colaboração
de mais dois vereadores para
a abertura de uma Comissão
Especial de Inquérito (o mínimo exigido para tal fim é três
vereadores)”, explicou o vereador.
“Estamos tratando do maior bem que é a vida, portanto,
jamais admitiremos o descaso”, finalizou Ricardo Piorino.

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
ORDEM DO DIA
27ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
no próximo dia 20 de agosto de 2012, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 50/2012, do Vereador Isael Domingues, que “Dispõe
sobre a instituição do Sistema Cicloviário do Município e dá outras providências”.
II. Projeto de Lei n° 95/2012, da Vereadora Geni Dias Ramos, que “Denomina uma Praça do Município no bairro Vila São Benedito no Distrito de
Moreira César de MARIA JOSÉ DA PALMA RODRIGUES”.
III. Projeto de Lei n° 119/2012, do Poder Executivo, que “Altera a Lei n°
5.219, de 05 de julho de 2011, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2012”.
IV. Projeto de Lei n° 120/2012, do Poder Executivo, que “Altera a Lei n°
5.421, de 13 de julho de 2012, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2013”.
V. Projeto de Lei n° 123/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do
Município de Pindamonhangaba – COMSEA, e dá outras providências”.
VI. Projeto de Resolução n° 08/2012, da Mesa Diretora, que “Altera o artigo
11 e o Anexo II da Resolução n° 15/2011, que Regulamenta o Sistema de
Avaliação de Desempenho previsto na Lei Ordinária n° 5.184, de 18 de abril
de 2012”.
Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250
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Dona Geni homenageia Vereador Dr. Isael pede Dr. Jair Roma
famílias do município
itinerário de ônibus ao
aguarda construção de
em Sessão Solene
Loteamento Vitória Park rotatória na Rua Suíça

DIRETORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

V EREADORA D ONA G ENI

Foram confeccionados diplomas de Honra ao Mérito e
entregues aos casais homenageados. Cada par é partici-

Fale com a vereadora Dona Geni

Se você tem alguma sugestão ou quer fazer reivindicações entre em
contato com a vereadora Dona Geni. O blog da vereadora pode ser
acessado no endereço: www.vereadoradonageni.blogspot.com.
O e-mail é donageni@camara pinda.sp.gov.br. Os telefones são (12)
3644-2255 e 3644-2256.

TRABALHO

REQUERIMENTO FOI APROVADO EM PLENÁRIO DURANTE
SESSÃO ORDINÁRIA DA ÚLTIMA 2ª FEIRA, DIA 13
O vereador Dr. Isael (PV),
durante a 26ª Sessão Ordinária, apresentou requerimento,
aprovado em plenário, solicitando, em caráter de urgência,
à Empresa de Ônibus Viva
Pinda, itinerário para o Loteamento Vitória Park. No dia
12 de dezembro de 2010, a
concessionária de transporte
público da cidade se comprometeu a atender os anseios da
população do local, pois contam apenas com um único
ponto de embarque e desembarque, porém até o presente
momento, nenhuma medida foi
tomada pela referida empresa. “Isso tem se tornado uma
constante entre os contratados celebrados pelas empresas e o povo, representando
pelos poderes constituídos. Os
contratos nem sempre são bem
elaborados, mas se pelo menos fossem cumpridos, a população não seria tão prejudicada, como está sendo no caso
do transporte público”, ressaltou o vereador.
Correios
Outro requerimento de
autoria do vereador Dr. Isael
(PV) e que também foi aprovado em plenário durante
Sessão Ordinária, foi encaminhado à Empresa de Correios e Teléfrafos, solicitando prestação dos serviços no

B A I R R O S /CVP

pante de pastorais e envolvidos com trabalhos nas comunidades, os quais visam ajudar
no bem estar das famílias do
município.
O orador oficial da sessão
foi o Diácono Celso Luiz Longo, da Paróquia de São Luís de
Tolosa, que destacou a importância do papel de uma família. A sessão contou com apresentação musical do coral
Moriá.
A vereadora Dona Geni
enalteceu o valor da família.
“É na família que são formados os valores humanos e cristãos. Os pais educam seus
filhos, transmitem valores por
aquilo que são e fazem. Suas
atitudes
são
ensinamentos
permanentes; a
força do ensinamento vale mais
que milhares de
palavras. Os adolescentes e
jovens precisam de mais
modelos a imitar do que de
apenas instruções”, disse a
vereadora. Dona Geni também congratulou os casais homenageados e justificou que “eles
foram escolhidos pelo testemunho de vida e fé”.

DANIELA

A vereadora Geni Dias
Ramos – Dona Geni (PPS)
participou da Sessão Solene
em comemoração à “Semana
Nacional da Família”, que
aconteceu na quarta-feira, 08
de agosto, para homenagear
oito casais representantes das
paróquias da cidade e igreja
da Assembleia de Deus –
Ministério Belém.
A sessão ocorre pelo decreto nº 10/2006, que institui a
“Semana da Família” e foi realizada por intermédio do Requerimento nº 1000/2012, de
11 de julho de 2012, de autoria
do vereador Dr. Jair Roma e
subscrito pela vereadora Dona
Geni.

V EREADOR D R . J AIR R OMA

O vereador Dr. Jair Roma
(PPS), preocupado com a segurança dos munícipes está
aguardando providências
quanto a implantação de rotatória na Rua Suíça, entre a
Rua Ryoiti Yassuda e Avenida Dr. Georg Heiduschka,
dando acesso aos bairros
Carangola, Andrade, Crispim
e adjacências. Esta é uma
solicitação de muitos moradores desta região devido ao
grande número de pedestres
e motoristas que utilizam este
local, onde os condutores tem
dificuldade para realizar conversões e acessar aos bairros citados, tendo em vista o
intenso fluxo de veículos que
trafegam pela Rua Suíça,
principalmente em horário de

V E R E A D O R D R . I S A E L (PV) EM
PLENÁRIO DURANTE 26ª S ESSÃO
ORDINÁRIA

Lo-teamento Vitória Park.
As agências dos Correios não
atendem as residências do
local, alegando que não possuem código de endereçamento postal e, constatando que o Poder Público
cumpriu todos os requisitos
que lhe tocam, como nomeação dos lo-gradouros públicos com suas respectivas identificações (placas),
bem como com a numeração das residências e lotes
de terrenos.

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.

pico.
Através do ofício nº 511/
2012, o vereador foi informado pela Secretaria de Planejamento que os projetos relativos a providência em questão
já estão sendo desenvolvidos
pelo Departamento Competente. “Neste local existe a
necessidade de ser implantado tal dispositivo, pois devido a
retirada da lombada eletrônica está ocorrendo o excesso
de velocidade por parte de
alguns motoristas, colocando
em risco a vida de outros condutores e pedestres. Sendo
assim, pedimos uma ação imediata, mediante ao número de
acidentes que estão ocorrendo no local”, ressalta o vereador Dr. Jair Roma.

Fale com o Dr. Jair Roma
Contato com o gabinete do vereador Dr. Jair Roma: telefones (12) 36442269 e 3644-2270; email:drjairroma@camarapinda.sp.gov.br.

UNIÃO

PROJETO

DE

LEI

Alexandre Faria quer
Vereador Janio afirma: Cal ressalta trabalho da
“A reforma da Praça
comunidade na solução do trânsito mais seguro
Cícero Prado é realidade” problema das Casas do Pasin em Pindamonhangaba
COMEMORAR O

PROJETO DE LEI QUE VISA
“DIA DO MOTOCICLISTA”

O vereador Alexandre Faria apresentou na última Seção Ordinária da Câmara, 13
de agosto, o Projeto de Lei para criação do “Dia do Motociclista” no município de Pindamonhangaba, que deverá ser
comemorado no dia 27 de julho de cada ano. “Considerando que o número de motociclistas vem crescendo na cidade, será muito bom para
Pinda que este projeto seja
aprovado, afinal esse será um
instrumento para educar e

OMUNICAÇÃO

Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com
Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

CRIA

O objetivo do projeto, além
de homenagear os motociclistas do município e região, é a
realização de palestras educativas sobre direção defensiva, equipamentos obrigatórios, manutenção preventiva e
noções básicas de primeiros
socorros, além de campanhas
para reduzir o número de acidentes.
O Moto Club Esquadrão
do Vale fundado em 26 de
outubro de 1996 e que tem
como atual presidente o Sr.

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

OMUNICAÇÃO

I R E T O R I A DE

VEREADOR

DE

I R E T O R I A DE

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) está agradecendo,
em nome da comunidade, a promotora Luciana Polenti pela visita
feita ao bairro Pasin, no dia 10 de agosto, a fim de conferir a real
situação das casas abandonadas. O vereador Cal vem acompanhando essa situação das casas desde o início e, por meio de
reuniões e requerimentos, vem cobrando das autoridades uma
solução ao problema que se arrasta por mais de 30 anos.
Na visita, além da promotora, estiveram presentes o Cap. PM
Cavalheiro; o presidente da Amorpa (Associação de Moradores do
Pasin), Sr. Jorge; Sra. Ruth e Alessandro; o jornalista José Carlos
Cataldi; 05 integrantes da Amorpa e 04 moradores que sofrem
com problemas nas
D
C
/CVP
casas.
O vereador Cal reconhece a importância
do trabalho da união
entre a Amorpa, a comunidade, as entidades
e Igrejas e, principalmente dos poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, que estão
buscando, juntos, a
solução do problema.
“A visita da promoV EREADOR C AL
tora ao Pasin foi um
grande avanço, pois nos
documentos que ela recebia da Transcontinental constavam
apenas fotos ilustrativas que não mostravam a realidade do local,
pois ela acreditava que a empresa fazia um trabalho sério. Com a
visita, a promotora pôde ver de perto o que realmente acontece”,
explica Cal.
Segundo o Sr. Jorge, 57 casas foram classificadas em piores
condições, consideradas prioridade; outras 30 casas ainda estão
em condições de passarem por pequenas reformas. Ele ainda
informou que a promotora vai estudar as devidas providências
para incluir essas 57 casas no TAC (Termo de Ajusta de Conduta),
ou seja, na realidade, deverá ser feito um novo TAC , que seja
adequado à realidade do local.
O próximo passo da comunidade é continuar fiscalizando e
cobrando às autoridades e órgãos responsáveis para que haja uma
definição para que tenham início as ações concretas, a fim de que
as casas sejam vendidas no valor de mercado e ocupadas.

DIRETORIA

A Praça Cícero Prado locali- eliminava a fonte de vez ou a
zada na Vila São Benedito é uma restaurava e colocava em funciodas mais tradicionais de nossa namento novamente. A maioria
cidade. Segundo o vereador, após das pessoas presentes à reunião
a última reforma executada na em torno de sessenta pessoas,
mesma no ano de 1999, a praça votaram pela recuperação da fonficou muito bonita, pois foi insta- te, uma vez que na opinião dos
lada na época uma fonte maravi- moradores, “a Praça Cícero Prado
lhosa.
era muito mais bonita quando a
Nos últimos anos, por falta de fonte estava funcionando”; a Premanutenção, a fonte parou de feitura através da Subprefeitura
funcionar e a praça perdeu toda a acatou a decisão da população.
sua beleza. No final de 2009, atraAgora, finalmente foi iniciada
vés das Indicações n°s. 029/2009, na primeira semana de agosto, a
e 058/2009, o vereador Janio tão sonhada reforma da Praça
Ardito Lerario (PSDB) atendeu a Cícero Prado com a restauração
reivindicação dos moradores da da fonte que voltará a funcionar.
Vila São Benedito que o procuraO vereador Janio disse: “esram, e fez o primeiro pedido à tou muito satisfeito e agradeço a
Prefeitura Municipal no sentido Prefeitura por estar atendendo
de “restaurar a fonte da Praça um pedido dos moradores da Vila
Cícero Prado”.
D
C
/CVP
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 continuou
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 VEREADOR J ANIO L ERARIO
ser comentado de que a
Prefeitura Municipal pretendia São Benedito que nos procuraaterrar o local e acabar com a ram, e tenho certeza de que a
fonte, o que seria um retrocesso. Praça restaurada ficará muito
No final de 2011, foi realizada bonita e a fonte funcionando será
uma reunião entre a Prefeitura e de novo um cartão postal e atrairá
os moradores do bairro, além de muitos visitantes até a Vila”, finavereadores, para discutirem se lizou Lerario.

V EREADOR J OSÉ A LEXANDRE F ARIA

conscientizar os motociclistas.
Eu já fui um usuário de motocicleta e sei os riscos de pilotar, quando não obedecemos
as regras estabelecidas pelo
Código Nacional de Trânsito.” destacou o vereador.

José Carlos Fonseca, é uma
das entidades que apoiam a
aprovação do projeto, pois já
vem prestando a comunidade
ações de prevenção de conscientização para um trânsito
mais seguro.
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Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Duplo aniversário!
Felicidade para o vovô Matheus e o netinho Rian, que
comemoram aniversário no dia 16 de agosto. Recebem os
parabéns dos amigos e familiares.

Muita felicidade

Arquivo pessoal

Toda a felicidade do mundo
para Clarissa Lemes Domingos,
que comemora seu aniversário
no dia 16 de agosto,
recebendo o carinho de seus
familiares e amigos. Abraços
de seus amigos da Secretaria
de Governo da Prefeitura.

Fernandes Prolungati:
um século de vida!
A Família Prolungati está em festa. É com grande
alegria, que no dia 16 de agosto, Fernandes Prolungati
completou 100 anos de vida.
Este pindamonhangabense, filho de Alípio Prolungati
e Tercina Cesira Prolungati, imigrantes italianos que
chegaram ao Brasil em 1892 e que vieram para
Pindamonhangaba trabalhar na Fazenda do Barão de
Itapeva, teve três irmãos, Lourenço (conhecido como
Loca), Rosa e João, todos já falecidos.
Foi casado com Maria Prolungati (falecida em 2004)
por 67 anos e dessa linda união vieram sete filhos,
todos vivos, Luís, Marice, Maria Helena, Mariza, Alípio,
Francisco Carlos e Maria Cristina, além de 23 netos, 24
bisnetos e 2 tataranetos.
Foi proprietário, junto com seu irmão Lourenço, da
extinta fábrica de ladrilhos, artefatos de cimento e
granito na avenida Fortunato Moreira, cujos materiais
até hoje estão presentes na Igreja São Joaquim, na
Igreja São Sebastião, no antigo Clube Literário e em
muitas residências e calçadas de Pindamonhangaba
(ladrilhos e granilites), além dos túmulos de granilite em
nosso cemitério municipal.
Como curiosidade, foi o construtor das chaminés da
extinta olaria no bairro da cerâmica, hoje ponto turístico
da cidade e também da Igreja de São Sebastião, no
Alto do Tabaú, juntamente com seu irmão Lourenço e
com Manoel de Almeida.
Era muito requisitado, juntamente com sua família, em
festas nas Igrejas de Pindamonhangaba, onde cantava
os bingos e com suas brincadeiras atraia o público.
Em sua trajetória de vida centenária, foi exemplo de
vida, de trabalho, de honestidade e de pai para seus
descendentes, parentes e amigos, além, é claro, para a
sociedade pindamonhangabense.

Arquivo pessoal

Feliz aniversário!
Ao trio Allyne, Dudinha e Fernanda
Parabéns hoje e felicidade sempre!!!
Com todo amor de suas famílias, amigos e tias do DRH da
Prefeitura.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Felicidade
Muita felicidade para
Bernadete Ultramari,
aniversariante do dia 21 de
agosto. Ela recebe o abraço
dos familiares e amigos, em
especial de sua irmã Ivete.
Parabéns!

“AO NOSSO QUERIDO PAI, AVÔ, BISAVÔ E TATARAVÔ, A
NOSSA HOMENAGEM E O NOSSO RECONHECIMENTO.
AMAMOS VOCÊ. FELIZ ANIVERSÁRIO”.

Arquivo pessoal

Tudo de bom

Tudo de ótimo

Parabéns para a profissional
de relações públicas
Andréa Monteiro, da Oficina
da Comunicação, que
comemorou aniversário no dia
13 de agosto, recebendo os
parabéns de seus familiares e
amigos. Felicidade.

Parabéns para a Luiza Maria
Honório Lemes, aniversariante
do dia 21 de agosto. Seus
filhos, netos, bisnetos, genros
e nora lhe desejam muita
felicidade, paz, saúde e amor.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Muitos anos de vida

Tudo de ótimo para Lucas Gabriel Domingos, que assopra
velinhas no dia 19 de agosto, recebendo os abraços de seus
familiares e amigos. Parabéns!

Aniversariante
Parabéns para Luiz Felipe
Gonzaga de Almeida, que
completa 16 anos no dia
19 de agosto. Recebe o
carinho do pai Luiz Carlos
(funcionário da Secretaria
de Saúde da Prefeitura), da
mãe Dilma (funcionária do
Departamento de Cultura),
das tias Dinha (Departamento
de Administração) e Rose.
Demais familiares e amigos lhe
desejam tudo de bom.

Parabéns

Parabéns a você...

Tudo de bom para
Márcia Freire de Oliveira,
aniversariante do dia 13 de
agosto. Seus familiares e
amigos lhe desejam muita
felicidade.

Felicidade para Marisa Lemes
da Silva, que comemora
aniversário no dia 23 de
agosto, recebendo o carinho
de seus familiares e amigos.
Tudo de bom!
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Sábado tem música popular no Museu
O Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina receberá
no sábado (18), às 19 horas,
a apresentação cultural do
quarteto “Sax Bem Temperado”. O evento é uma iniciativa do projeto Clássicos
em Cena e todos os moradores podem prestigiar.
O quarteto de saxofonistas “Sax Bem Temperado”
apresentará um repertório
de música popular brasileira, com arranjos inéditos de
temas consagrados de Tom
Jobim, Pixinguinha, Milton Nascimento, Noel Rosa
e outros grandes nomes e
também oferecerá muito
suingue para os convidados.
Uma das características
das apresentações do projeto Clássicos em Cena são
os comentários durante os
concertos, feitos pelo por
um especialista, que aproxima as pessoas do universo
da música. O comentário do
quarteto será realizado pelo

Shinji Nagabe

O quarteto vai apresentar ao público de Pinda muita música popular brasileira e suingue

maestro Parcival Módolo,
regente e professor com
carreira internacional.

O museu fica na rua Marechal Deodoro, 260, centro, e além do público pres-

tigiar o som dos saxofones
poderá apreciar as exposições ali realizadas.

O prefeito João Ribeiro
agradece a parceria com a
patrocinadora do evento

e convida a população para
conferir o espetáculo.
O projeto já percorreu
mais de dez cidades desde
2000 e faz parte do portfólio
da Direção Cultura, produtora especialista na apresentação e realização de projetos
patrocinados via leis de incentivo fiscal. A temporada
2012, por exemplo, foi viabilizada pelo ProAC - Programa de Ação Cultural, da Secretaria de Estado da Cultura,
que permite a destinação de
parte do ICMS para projetos
culturais.
Os shows acontecerão
mensalmente aos sábados,
sempre às 19 horas, conforme o seguinte cronograma: Sax Bem Temperado
(18 de agosto), Carcoarco
(22 de setembro), Tangata
Quarteto (20 de outubro)
e Choronas no dia 10 novembro (a confirmar).

Semana do Folclore começa neste domingo
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Cultura, realizará
de 19 a 26 de agosto, diversas
atrações culturais para comemoração do Dia do Folclore.
A Semana do Folclore é realizada todos os anos e oferece
uma programação diversificada para todos os públicos.
Dentro da programação,
serão oferecidas sessões de cinema brasileiro, teatro e apresentações culturais com grupos de congo e moçambique.
Toda a programação é gratuita
e acontecerá em diversos pontos da cidade como: Bosque
da Princesa, bibliotecas municipais, escolas e praças.
Segundo a diretora de Cultura de Pindamonhangaba,
Nilza Mayer, a festa do folclore é a festa da cultura popular.

C

“É onde podem ser manifestadas nossas culturas mais tradicionais. Exemplo disso é o
grupo de moçambique de São
Benedito, do Alto do Cardoso,

que hoje tem como responsável o senhor Chiquinho, que
mantém a tradição de seus
avôs”, relatou Nilza.
A abertura da comemora-

ção será no domingo (19), às
15 horas, no Bosque da Princesa, com a apresentação do
espetáculo Giselle, releitura
de uma das mais importantes

Dia do Folclore
O Dia do Folclore é comemorado no dia 22 de
agosto, a data foi criada em 1965 através de um
Decreto Federal. O folclore é o conjunto de todas as tradições, lendas e crenças de um país,
ele pode ser percebido na alimentação, linguagem, artesanato, religiosidade e vestimentas de uma nação.
O folclore é o modo que um povo tem para compreender o mundo em que vive. Conhecendo o folclore de um
país, podemos compreender o seu povo. E assim conhecemos, ao mesmo tempo, parte de sua história. Mas para
que um certo costume seja realmente considerado folclore, dizem os estudiosos, que é
preciso que este seja praticado por um grande número de pessoas e que também tenha
origem anônima.
Informações sobre o folclore obtidas no site www.velhosamigos.com.br

rítica
Literária

Falar de cicatrizes é sempre doloroso, não é mesmo? Mas David Small
fala sobre o tema de forma singela e
magnífica em seu livro Cicatrizes,
lançado pela Editora Leya.
Entramos aos poucos na vida de
David, um garoto talentoso e solitário, que vive numa família silenciosa
e autodestrutiva. Sua mãe vive sempre preocupada com dinheiro e seu
pai não sabe bem o papel que exerce naquela casa, onde o silêncio toma conta das paredes e móveis antigos. Certo dia, David precisa fazer
uma cirurgia para reparar um pequeno problema na garganta, mas quando acorda descobre que uma de suas cordas vocais havia sido retirada
o tornando mudo. O silêncio que era
corriqueiro agora tomava conta do
seu corpo, além de uma imensa cicatriz que marcara para sempre seu
pescoço. Tempos depois, David descobre que na verdade teve um câncer
e que seus pais não tiveram coragem
de contar. A partir daí, uma série de
problemas e questões familiares são
postas a prova.
Em Cicatrizes, Small recria sequências cinematográficas em for-

das crianças. No ano passado
vários moradores prestigiaram
a exibição de filmes brasileiros
nos bairros.
Confira a programação.

ENTRADA FRANCA
Dia 19 de agosto, às 15 horas
Bosque da Princesa
Espetáculo Giselle - Releitura de Giselle, uma das mais
importantes peças do Ballet Romântico do século 19. Com o
texto todo em cordel, Giselle é transformada para a cultura
brasileira, fazendo uma conexão entre as duas culturas mais
importantes e populares do nosso País, a Nordestina e a Caipira.
Dia 19 de agosto, às 16 horas
Bosque da Princesa
Moçambique São Benedito do Alto do Cardoso
Dia 19 de agosto, às 19h30
Praça José Ezequiel da Silva - Araretama
Caravana do Cinema Brasileiro “ Tapete Vermelho”
Dia 20 de agosto, às 19h30
Atrás da Escola José Gonçalves da Silva “ Juquinha”
Loteamento Liberdade – Moreira César
Caravana do Cinema Brasileiro - “ Pequenas Histórias”

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

mato graphic novel. Seus traços são
melancólicos, criativos e repletos de
sentimento. Sua obra é considerada
revolucionária por importantes desenhistas, ganhou prêmios como Caldecott Medal, Christopher Medal e E.
B. White Award por seus trabalhos de
ilustração em livros. Atualmente ele e
a esposa vivem numa no sudoeste de
Michigan.
Segundo Françoise Mouly, editora de arte do The New Yorker, o livro Cicatrizes recebeu o título correto, pois o autor penetra no passado e,
com muita arte, fecha as feridas infligidas em uma criança por pais cruéis
e nada amorosos. “Tão intensamente
dramático como um romance gravado
em madeira da era do cinema mudo
e tão fluído como os contemporâneos
mangás japoneses”.
Será que estamos sempre cobrindo
a ferida? Por que não enfrentar nossos medos, desilusões e angústias?
Small criou uma obra capaz de mexer com o seu imaginário ao mesmo tempo em que o transporta a sua
realidade. É impossível não se emocionar ou se irritar com aquela família beirando ao caos, mas que prefe-

peças do balé romântico do
século XIX.
O cinema nos bairros
também promete chamar
a atenção, principalmente

re silenciar no jantar e viver dia após
dia com a ideia fixa de que o mais
importante é ter do que ser.
Cicatrizes é repleto de inquietações, um grito desesperado de socorro, uma inquietude descabida. Os
momentos passam como as páginas
e parece que nada muda. Small parece nos dizer muito num livro onde
as imagens se sobrepõem as palavras.
Parece nos dizer que cicatrizes não
podem ser escondidas, mesmo que
pensemos que sim.

Dia 21 de agosto, às 19h30
Em frente à Escola Julieta Reale Vieira - Castolira
Caravana do Cinema Brasileiro - “ Pequenas Histórias”

TEATRO: CAUSOS E LENDAS DA TERRA
Dia 20 de agosto, às 14 horas - Biblioteca Pública Castolira - Rua Iracema Pereira Rezende, 215 – Bº Castolira
Dia 21 de agosto, às 14 horas - Biblioteca Pública Munic.
Ver.Rômulo Campos D’Arace Ladeira Barão de Pindamonhangaba, s/nº Bosque da Princesa
Dia 22 de agosto, às 9 horas - Biblioteca Pública SESI Praça Emilio Ribas, s/nº - São Benedito
Dia 22 de agosto, às 14 horas - Biblioteca Pública Maria
do Carmo Santos Gomes - Rua Guilherme Nicoletti, 965 – Vila São Benedito
Dia 23 de agosto, às 14 horas - Biblioteca Pública Profª
Maria Bertha César - Rua Doutor Gonzaga, s/nº-Distrito de
Moreira César
Dia 24 de agosto, às14 horas - Biblioteca Púb. Escola
Est. Profº José Aylton Falcão - Rua Luiz Flávio Monteiro, s/
nº - Bº Araretama
Dia 26 de agosto, às 15 horas – Bosque da Princesa
Espetáculo - “O SOPRO DO ESPIRITO SANTO” .
UMA ÓPERA POPULAR, da ESCOLA DE CONGO DE
SÃO BENEDITO DO ERÊ - Tremembé - Espetáculo criado em meio a Mata Atlântica, na zona rural de São Luiz do
Paraitinga, ao lado do fogão de lenha, dos pássaros, dos bichos, dos mitos. Composições que retratam o universo cultural das congadas em especial da região do Vale do Paraíba.
Tudo isto integrado a tradição européia das orquestras e Camerata.
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Rua Dr. Campos Salles, 530 – São Benedito CEP 12422-020
Pindamonhangaba/SP -Tel.: 3642-1080 3643-2690
E-mail: cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br
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Pinda antiga:

Banda Euterpe: mais um passo em direção aos 200 anos...
Divulgação

Em memória, nossa homenagem a José de Assis Alvarenga...
Zé Sambinha, que partiu para o plano espiritual no dia 26 de julho
último, e hoje faz parte da relação de mestres cuja vida cá na terra
foi dedicada à música e à Corporação Musical Euterpe!

A música acompanha a história desta encantadora paragem onde se fazia anzóis e um dia um poeta, peregrinando pelas ‘terras de Piratininga’, a fez Princesa, acreditando adentrar num
paraíso terreal... Do som transcendente e mágico de percussão e sopro vindo das tabas Purís e Gerominis que margeavam o Paraíba e matas da Mantiqueira ao canto sacro e fervoroso
emanado da capela do padre João de Faria Fialho, sempre houve músicos nesta terra e música neste ares... E foi assim que em 22 de agosto de 1825, para popularizar de vez a arte da deusa
Euterpe, surgiu uma nobre instituição que ainda hoje, 187 anos depois, emociona e alegra a população de Pindamonhangaba... a gloriosa CORPORAÇÃO MUSICAL EUTERPE!
Altair Fernandes
Desde que em 2005 iniciamos está página, editoria de
história de Pindamonhangaba, dedicada a relembrar seus
vultos ilustres, fatos históricos,
casos e causos, a banda Euterpe já foi o assunto em pauta em
diversas edições, sempre que
em nossas pesquisas garimpamos algum fato novo referente à banda, aqui divulgamos.
Como na próxima quarta-feira
(22) ela comemora mais um
aniversário, aproximando-se
de seus dois séculos de existência, repetiremos aqui um
breve histórico desta instituição dedicada à música que,
fosse feita a justiça, deveria
ser considerada a banda mais
antiga do Brasil.
Breve histórico
Euterpe, que segundo a
mitologia grega significa
deusa da música e poesia lírica, é a denominação da banda
mais antiga do Brasil: Corporação Musical Euterpe de
Pindamonhangaba. Fundada
em 22 de agosto de 1825, sua
criação ou organização é atribuída ao maestro João Batista de Oliveira, conhecido por
João Pimenta.
Chegar à expressiva marca de 187 anos não foi sem

períodos de extrema dificuldade e riscos de extinção.
Para sobreviver passou por
reformulações, algumas delas, infelizmente, não registradas em sua história. Daquilo que se registrou consta
que uma das primeiras reorganizações da banda ocorreu
em 1848, quando o maestro
e compositor sacro, João Pimenta (a quem é atribuído
sua fundação) aumentou o
número de seus componentes
e adquiriu mais instrumentos.
A atuação desse maestro foi
tão significativa que a corporação chegou a ser denominada “Banda do João Pimenta”.
Em Vultos de Pindamonhangaba (2ª edição – 1968)
João Martins de Almeida
menciona que “fontes não
destituídas de crédito afirmam que foi Joaquim Gomes
de Araújo (avô do maestro e
compositor João Gomes de
Araújo) quem organizou e dirigiu a Euterpe”. O autor, que
não cita João Pimenta como
fundador, apenas como reorganizador, acrescenta que
“essa afirmação parece justa”
porque o pai de João Gomes,
chamado Benedito Gomes
de Araújo, havia colaborado
na reorganização da banda
em 1848. “Naturalmente desejando que não perecesse a
obra de seu pai”, supõe Martins de Almeida.
Ainda conforme o autor
de Vultos de Pindamonhangaba, o sucessor de João Pimenta na direção da Euterpe foi o maestro José Maria
Leite, que faleceu em 1896.
Sete anos depois houve uma
nova reorganização da Ban-

da. Nesse tempo a corporação era dirigida por Américo
José de Faria que, aconselhado pelo dr. Francisco Romeiro, o prefeito da época,
“conseguiu reunir a turma,
que ameaçava dispersar-se”.
Foi nessa reestruturação que
João Antônio Romão se elegeu maestro da Euterpe, vencendo seu antigo professor
de música, João Maria Pires,
por apenas um voto.
João Antônio Romão,
professor de canto orfeônico,
catedrático de música, pianista e executante de hélicon
(tipo de tuba), foi regente da
Euterpe por 50 anos, passando a batuta ao seu irmão José
Benedito Romão, o Juca, que
a dirigiu até 1954, quando ficou doente e, em 1955, veio
a falecer.
Sobre o refortalecimento
da banda Euterpe ao longo
das décadas ainda são citadas as intervenções de 1948,
quando o médico e capitão
do Exército dr. Leão Borges
conseguiu através de uma
campanha, novo instrumental e novos uniformes para os
músicos; e a de 1954, na administração municipal do dr.
Caio Gomes de Figueiredo,
que convidou Mário Aguinello Lacerda (na época tenente) para dirigi-la. A exemplo do dr. Caio, os prefeitos
que vieram a seguir também
apoiaram a Euterpe, assim
como o fizeram os membros
do Poder Legislativo.
Declarada de Utilidade
Pública em 1958, pelo governador Jânio Quadros, e
incluída como acervo histórico do município em 1990

(Lei Orgânica Municipal),
a entidade tem sobrevivido
basicamente graças a uma
subvenção da administração
municipal.
Livro
A caminho dos 200 anos,
a Euterpe das retretas dominicais, das apresentações nas
procissões, nas quermesses,

nos eventos cívicos e até fúnebres, já perdeu muito de
sua história por falta de registro. Reclamávamos uma
obra a ela inteiramente dedicada. Um livro que recordasse seus feitos, preservasse
suas fotos e relembrasse seus
músicos mais atuantes, seus
regentes, seus dirigentes e

as pessoas que contribuíram
com alguma parcela para que
ela chegasse até aqui. Com
satisfação informamos que
um livro em breve será uma
realidade, graças ao empenho
e dedicação de nossa escritora das coisas da Pinda antiga,
professora Júlia San-Martin
Boaventura.

A Euterpe atualmente
A Corporação musical Euterpe é
presidida e regida pelo maestro Marcos
Roberto de Souza, tendo como maestro
auxiliar o Helison de Oliveira. Compõem
a diretoria os seguintes elementos: secretária - Libna de Araújo; diretor de eventos - Pedro Henrique de Araújo Claudino da Silva; tesoureiro – William Jobair.
A equipe conta com o apoio de Adilson
Gonçalves como colaborador.
Conta com 37 músicos, sendo cinco
aprendizes. Seus ensaios e treinamentos são realizados às quartas-feira, às 20
horas, em sua antiga sede na rua Capitão José Martiniano Vieira Ferraz, 179
(ao lado do Mercado Municipal). Suas
apresentações ocorrem conforme agendamento programado pelo Departamento
de Cultura, dirigido por Nilza Mayer.
Atualmente a Euterpe é responsável
pelo projeto social denominado Musicalização Juvenil, incentivador da prática musical para jovens e crianças. O
projeto atende 60 crianças e está dividido
em três cursos: Flauta Doce para os iniciantes; Camerata (instrumentos de corda) e Banda de Aprendizes, sendo estes
dois destinados àqueles que já possuem
algum conhecimento musical. Os alunos
devem ter idade de 8 a 18 anos e serem
alfabetizados.

É oportuno destacar que o projeto
Banda de Aprendizes visa a formação de
novos músicos para compor a gloriosa
Corporação. Exemplo disso é a Lenita,
saxofonista da Euterpe, ela foi aluna da
Banda de Aprendizes, que teve início em
2009, e hoje atua como professora voluntária no curso de flauta doce.
Um evento comemorativo aos 187
anos da Euterpe está marcado para quinta-feira (23), às 20 horas, na Associação
Atlética Ferroviária, com apresentação
da banda e seus projetos. Mais informações com a secretária Libna (8182-4705).

SEGUNDO CADERNO
Pindamonhangaba, sexta-feira, 17 de agosto de 2012
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Grupo de Pinda participa de projeto estadual
“O Manual da Bruxa para cozinhar crianças” é uma
história de bruxa que come criancinhas.
Uma garotinha tenta desvendar o grande
manual dessa bruxa e por aí encaminha essa
aventura fantástica e, ao mesmo, tempo
assustadora. Uma história de gelar a espinha
e um passeio pelo imaginário da criança
e do adulto. Todo espetáculo é criado
em processos colaborativos, uma
pesquisa que envolve todos os
integrantes da companhia.

AIANDRA ALVES MARIANO

A Cia. Novos Atores,
de
Pindamonhangaba,
está participando do Projeto Ademar Guerra, do
Governo do Estado de São
Paulo.
Esse projeto foi criado em 1997 pela Secretaria de Estado da Cultura
com o objetivo de propiciar orientação artística a
grupos teatrais em atividade no interior e litoral
do Estado de São Paulo.
Essa ação se dá por meio
da contratação de artistas-orientadores para atuarem
junto aos grupos selecionados,
acompanhando
seus projetos de pesquisa e
montagem de espetáculos.
No início de 2012 o
grupo de Pinda foi selecionado entre mais de 100
inscritos para o projeto,
com o espetáculo “O Ma-

nual da Bruxa para cozinhar crianças”.
Para auxiliar o trabalho
do grupo foi designada
a artista Dani Biancardi, que atua como atriz,
orientadora de teatro e
coordenadora de projetos
culturais e artísticos.
De acordo com o fundador e diretor do grupo,
Victor Narezi, o auxilio
da orientadora está sendo
um marco para o grupo.
“Com toda essa experiência, a Dani trouxe para o
grupo uma responsabilidade artística com a nossa
obra, treinamentos prático
de linguagens artísticas,
base teórica, ações procedimentais para o processo
de criação colaborativa
e formação do ator criador. Ela colocou o grupo
em contato com outros

artistas experientes no
universo teatral como dramaturgos, diretores e produtores”, contou ele.
De acordo com Narezi,
é importante para a companhia poder representar
Pinda no projeto Ademar
Guerra e mostrar que a
produção teatral da cidade está cada vez mais
viva. “O Departamento
de Cultura do município tem mostrado seu
apoio a essa realização,
cedendo o espaço para
ensaio e oficinas, na
busca de intercâmbio
com outros artistas experientes da área para a
cidade e se colocando a
disposição para as possíveis necessidades técnicas do grupo. Ter esse suporte é fundamental para
nós”, garantiu o diretor.
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TN entrevista
Anna Paula Chipolleti:

Nada de nhénhénhém
Falar “elado”, como o personagem Cebolinha, da Turma da Mônica, é normal na primeira infância? Usar essa mesma linguagem distorcida, com
troca de letras e fonemas ao conversar com os filhos é correto? Até que idade é comum a criança ter dificuldades com a linguagem? Quando é necessária a intervenção de um profissional? E neste caso, como este profissional poderá ajudar no desenvolvimento da criança?
Essas são algumas questões abordadas na entrevista de hoje. A fonoaudióloga infantil de Pindamonhangaba Anna Paula Chipoletti vai tirar todas
essas dúvidas e vai contar como consegue, em meio a brincadeiras e jogos, auxiliar crianças no aprendizado da fala e da linguagem.

Tribuna: O que faz uma
fonoaudióloga infantil?
Anna Paula Chipoletti:
A fonoaudióloga que trabalha
com crianças possui demanda
para todas as áreas de atuação
da fonoaudiologia, que são
Linguagem, Voz, Audiologia
e Motricidade Oral. Na área
de Linguagem, trabalhamos
com crianças com déficits no
desenvolvimento da fala ou
linguagem, como dificuldade
de pronunciar determinados
fonemas, atrasos na aquisição
da fala, dificuldade de compreensão, gagueira, distúrbios de
leitura e escrita, entre outros.
Na área de voz, com alterações
referentes à voz geradas ou
não por problemas com as pregas vocais. A Audiologia Infantil
detecta e trata problemas relativos aos transtornos da audição e
suas implicações no desenvolvimento da criança. Faz indicação
de aparelhos auditivos e terapia
para reabilitar a função auditiva,
enquanto a área de Motricidade
Oral trata das disfunções de fala,
de sucção, mastigação, deglutição e respiração.
É importante ressaltar que
a fonoaudiologia trabalha com
pesquisa, prevenção e tratamento, desde recém-nascidos
em UTIs neonatais até idosos.
Tribuna: E como nasceu
seu interesse por essa área?
Anna Paula: Meu interesse surgiu por conta de ter sido
paciente de fonoaudiologia na
adolescência, quando tomei
conhecimento sobre o tipo de
trabalho desempenhado por
este profissional.
Tribuna:
Quando
as
crianças estão aprendendo
a falar e trocam letras e sons,
muitos pais ficam sem saber o
que fazer. Neste caso, o que é
melhor: corrigir ou “embarcar”
na linguagem infantil do filho?
Anna Paula: No início da
aquisição de linguagem, e até
certa idade, as trocas, omissões
e inversões de fonemas são comuns e não devem ser corrigidos. Os pais tendem a falar com
os bebês usando uma voz mais
melodiosa, e isso é bom, inclusive muito importante. Entretanto,
deve-se falar com a criança de
modo correto, mostrando a ela o
modelo adequado.
Tribuna: Até que ponto
é normal que as crianças tenham alguma dificuldade na
aprendizagem da fala ou da
linguagem, e quando os pais
devem procurar ajuda de um
fonoaudiólogo?
Anna Paula: Dentro do
que é considerado normal,

(Aiandra Alves Mariano)
Divulgação

existe uma grande variação.
Existem crianças de dois anos
que falam perfeitamente todos
os fonemas e outras que possuem trocas, e as duas ainda
estão dentro da faixa de normalidade. Na dúvida, o melhor
é fazer uma consulta com uma
fonoaudióloga, pois dependendo do tipo de troca e do quanto
isto interfere na vida da criança, pode-se colocar a criança
em atendimento ou não. Muitas vezes cabe apenas uma
orientação aos pais de como
proceder com o filho em casa.
O mais correto é trabalhar
com a prevenção, e eu costumo
esperar até os quatro anos, já
que hoje em dia aos cinco anos
a criança já inicia a alfabetização. Veja bem, isso de modo
geral, pois os casos precisam
ser analisados individualmente,
de forma muito particular.
Então, para prevenir futuras trocas na escrita, a criança

que começa a ser atendida com
quatro anos ainda tem um ano
para ser estimulada e chegar
bem na fase de alfabetização.
E tenho observado que nesta
idade a criança responde muito bem ao tratamento, e é até
mais aberta a intervenções que
uma criança mais velha.
Tribuna: Existe uma diferença entre fala e linguagem?
Anna Paula: Existe sim.
A fala se refere basicamente à
forma de articular sons nas palavras. A linguagem significa
expressar e receber informações de modo significativo. É
compreender e ser compreendido através da comunicação.
Uma criança com problemas
de linguagem pode conseguir
pronunciar bem as palavras,
mas ser incapaz de colocar
mais de duas palavras juntas.
Inversamente, a fala de uma
outra criança pode ser difícil
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de ser compreendida, mas ela
usa palavras e frases para expressar suas idéias. Problemas
com fala e linguagem diferem,
mas às vezes coincidem.
Tribuna: Esses problemas, se não tratados a tempo,
podem interferir no processo
de alfabetização ou na socialização da criança?
Anna Paula: Sim, podem
interferir seriamente. Muitas
pessoas chegam à idade adulta
com trocas na escrita, apesar
de falarem bem. E contam que
estas trocas apareciam na fala,
quando eram crianças. A socialização fica bastante comprometida também, em alguns
casos. Algumas crianças que
não conseguem se fazer entender acabam se afastando dos
colegas, por não darem conta de lidar com uma situação
muito frustrante para elas.
Tribuna: Qual é o papel
da escola neste processo?
Normalmente, o fonoaudiólogo trabalha em parceria
com a escola?
Anna Paula: A escola tem
um papel muito importante,
e deve ser informada pelos
pais que a criança está em
tratamento fonoaudiológico,
observando assim o desenvolvimento do aluno. A escola
pode solicitar também que a
fonoaudióloga vá até lá, caso
haja alguma dúvida. Em casos mais leves, de uma criança com poucas trocas, e sem
problemas de interação social,
apenas o trabalho em consultório promove melhoras. Mas
em determinadas situações,
quando a criança possui uma
fala muito prejudicada, em

que os professores e colegas
têm dificuldade de estabelecer
uma comunicação efetiva com
ela, ou quando a fonoaudióloga julgar que o apoio diário da
professora e a orientação dos
colegas é fundamental, então é
importante que realize visitas
periódicas a escola. Os problemas também podem ser de
origem emocional em muitos
casos. Neste caso, uma parceria entre fonoaudióloga, psicóloga, escola e pais é essencial.
Tribuna: Um dos problemas clássicos da fala é a
gagueira. De onde vem esse
problema? E há cura ou tratamento eficiente?
Anna Paula: A gagueira,
no início da aquisição de linguagem - até os cinco anos,
mais ou menos -, é muito
comum e é chamada “disfluência normal de fala”. Neste
momento, o problema está
justamente em ser chamada
de gagueira, e rotular a criança como “gaga”. Nesta fase, a
criança não deve ser cobrada
para que “fale direito”. Deve-se dar a ela o tempo necessário para que fale o que deseja, com tranqüilidade e sem
ansiedade por parte dos pais,
pois são eles que ficam ansiosos, e não a criança.
Acredito que a gagueira
começa a partir do momento
em que a criança com disfluência normal de fala e a família
não são orientadas adequadamente. Então a partir de todo o
sofrimento que começa a envolver esta fala, consolida-se a gagueira propriamente dita e então
precisam de terapia fonoaudiológica. Mas como eu falei anteriormente, cada caso é único e
deve ser avaliado sem comparações com outras crianças.
Tribuna: E no caso de
crianças maiores ou adultos,
há cura?
Anna Paula: Para crianças
maiores, adolescentes ou adultos, há tratamento eficaz, mas
leva tempo. Em muitos casos o
paciente quer desistir, e então
a família deve se manter firme
no propósito de ajudar o paciente a seguir em frente com a
terapia fonoaudiológica.
No início não existem causas orgânicas associadas, mas
em crianças maiores e adultos,
podem aparecer rigidez muscular e incoordenações fono-respiratórias.
Tribuna: Ao invés de exercícios repetitivos e considerados
“chatos” pelas crianças, você
trabalha com a aprendizagem
lúdica. Como funciona esse
método e quais as vantagens?
Anna Paula: Na verdade,

o que eu chamo de aprendizagem lúdica nada mais é que
tratar a criança usando como
ponte aquilo que ela sabe fazer melhor, que é brincar. Entretanto, é um brincar dirigido,
um meio que utilizo para chegar ao meu objetivo de trabalho. O que pode, inclusive,
incluir alguns exercícios, mas
que no contexto da brincadeira
não ficam chatos. O que acontece também, na maioria dos
casos, é que a dificuldade de
fala não está vinculada a uma
alteração muscular, que necessite de exercícios.
Voltando ao “brincar”, o
fato é que não existe aprendizado sem motivação. Para
cada idade, o disparador da
motivação é diferente. Com
adultos e adolescentes também trabalho com a motivação, mas neste caso uso
imagens e explicações sobre
os músculos que estão sendo
estimulados. E para um adulto
a própria crença de que determinados exercícios e um tanto
de empenho vai lhe trazer a
melhora que tanto deseja já é
extremamente motivador!
Contudo, minha convicção
de que esta maneira de trabalhar traz excelentes resultados
está baseada em uma teoria de
aquisição de linguagem chamada Interacionismo. É uma
linha de pensamento, e cada
faculdade de fonoaudiologia
possui a sua, que é passada
para o aluno no momento da
formação do profissional.
Tribuna: Há alguma dica
importante que você pode dar
aos pais para ajudar aos filhos
no processo de aprendizagem
da fala e da linguagem?
Anna Paula: Converse
muito com seu filho, desde a
gestação. Ele já pode ouvir,
e gosta muito da voz da mãe.
Em todas as atividades do dia-a-dia, diga o que estão fazendo, onde irão passear, nomeie
as partes do corpo enquanto
troca o seu bebê. E cante muito! A música vem carregada de
um acolhimento, é motivadora
e estimula a fala, a compreensão, o ritmo e a melodia.
E diante de qualquer dúvida não espere para solicitar
uma avaliação fonoaudiológica. Existe uma crença antiga
que se deve esperar até cinco
ou seis anos, mas hoje em dia
já se sabe que a prevenção é
muito mais importante, e a
estimulação precoce essencial. O fonoaudiólogo poderá
orientar os pais se é o caso de
uma terapia ou cabe apenas
uma estimulação orientada,
feita em casa mesmo.
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Kate Hudson fará participação
na quarta temporada de Glee
A atriz Kate Hudson fará uma participação especial na série de televisão Glee, que
ganhou, nesta semana, o primeiro trailer de sua quarta temporada. Hudson deve aparecer em seis episódios da série, como uma instrutora de dança da academia.
Além de Kate, dois atores se juntaram ao elenco. O novato Jacob Artist, que esteve
mais recentemente no teleﬁlme Blue Lagoon, viverá Jake, o irmão mais novo de Puck
(Mark Salling). Ele já deve aparecer logo no primeiro episódio, tentando uma vaga no
New Directions.
Já o sul-africano Dean Geyer, um dos ﬁnalistas do Australian Idol de 2006, será Brody
Weston, colega de classe de Rachel (Lea Michele) e possível interesse amoroso da garota.
Glee retorna às telinhas dos EUA em 13 de setembro, com o episódio intitulado “The
New Rachel”. No Brasil, a série é exibida no canal pago Fox.

Estreia no cinema

‘Um divã para dois’ fala sobre amor na terceira idade
Divulgação

Plataforma global
de música Vevo
chega ao Brasil
A Vevo, plataforma global em conteúdo premium
de música e entretenimento
online, lançou, nesta semana, seu site para o Brasil, trazendo mais de 50 mil vídeos
de música em alta deﬁnição,
shows ao vivo e uma nova
programação original de artistas internacionais e de estrelas brasileiras como Paula
Fernandes, Daniela Mercury,
Ivete Sangalo e NX Zero para
os usuários brasileiros.
Disponível no Brasil desde

Chega ao cinema brasileiro, neste ﬁm de semana, o
ﬁlme “Um Divã para Dois”,
comédia romântica que fala
sobre problemas de relacionamento vividos por casais
que estão na terceira idade.
Com a presença da atriz
que mais recebeu indicações
ao Oscar, Meryl Streep, e do
ator Tommy Lee Jones, o ﬁlme
conta a história de um famoso
terapeuta de casais, Dr. Bernie,
que já resolveu muitos casos
bem complicados. Mas a história complica mesmo quando Kay (Streep) ﬁnalmente
consegue arrastar seu teimoso
marido Arnold (Jones) para o
divã do Dr. Bernie, e desde en-

tão nunca mais nada será como
antes, pois dividir o mesmo
divã com o marido será muito
mais complicado do que dividir a mesma cama.
As cenas mais cômicas
do longa, dirigido por David Frankel (“Marley e Eu”),
acontecem quando os dois
têm que falar explicitamente
sobre suas fantasias sexuais.
Contida, a personagem de
Meryl tenta ousar quando
ataca Arnold em um cinema,
mas a situação é tão constrangedora que vira piada.
Um Divã para Dois estreia
no cinema dia 17 de agosto.
A classiﬁcação do ﬁlme é de
12 anos.

Já começou a pré-venda do Fifa 13

2011, através de transmissão
em parceria com o YouTube,
a plataforma Vevo completa,
incluindo o site Vevo.com e
os aplicativos gratuitos para
smartphones e tablet estarão
disponíveis localmente a partir de agora.
Vevo foi lançado nos EUA
em dezembro de 2009 e em
seus dois primeiros anos, a
empresa investiu mais de 100
milhões de dólares em conteúdo e programação de música
e vídeo.

Sucesso na Rede
Clipe das Olimpíadas de 2016
O Rio de Janeiro, sede das Olimpíadas de 2016, lançou, na segunda-feira (13), o clipe da música-tema dos Jogos. A canção, um samba-funk,
foi chamada de “Os Grandes Deuses do Olimpo Visitam o Rio de Janeiro”, e foi composta por Arlindo Cruz, Rogê e Arlindo Neto e produzida por
Kassin. Intérpretes como Zeca Pagodinho, Mart’nália, Ed Motta, Mr. Catra
e a Velha Guarda da Portela emprestaram as vozes para a música, que
menciona deuses como Apolo, Atena, Afrodite e Hércules.
Outras celebridades também participaram do clipe, como Rodrigo
Santoro, Carolina Dieckmann e Fernanda Montenegro.

A Electronic Arts iniciou
nesta semana a pré-venda
do game de futebol “Fifa
13” no Brasil. A previsão de
lançamento do título no país
é para o dia 4 de outubro,
pouco mais de uma semana
depois dos Estados Unidos,
onde o jogo chega em 25 de
setembro.
Com isso, “Fifa 13” chega às lojas brasileiras um dia
antes de “Pro Evolution Soccer 2013”, seu rival entre os

games do gênero. Para Xbox
360 e PlayStation 3, o game
é vendido por R$ 180. No
PlayStation 2, ele sai por R$
100; R$ 70 no PC - versão em
caixinha - e R$ 60 a versão
digital para a plataforma.
O jogo da EA ainda terá
a narração de Tiago Leifert e
comentários de Caio Ribeiro,
os dois da TV Globo, e menus
em português. A demonstração gratuita do jogo será lançada para os consoles no dia

11 de setembro.
Uma das novidades anunciadas pela EA é o recurso
“Match Day” (dia da partida,
em tradução). Isso fará com
que acontecimentos da vida
real como lesões de jogadores, partidas com desempenho bom ou ruim, por exemplo, inﬂuenciem na partida. A
produtora realizará uma atualização destas informações
para tentar tornar o game ainda mais real.
Divulgação

O que rola no
cinema

Cinemark
São José
dos Campos
(16 a 23/8)

31 Minutos
13h40 - 15h50
A Beira do Caminho
12h40 - 17h20 22h
A Era Do Gelo 4
17h40 - 20h 22h15
Batman: O
Cavaleiro das
Trevas Ressurge
13h30 - 17h10
- 18h00 - 20h30 21h30
Billi Pig
13h00 - 15h20
E Aí, Comeu?
15h - 19h40
O Vingador do
Futuro
13h50 - 16h30 19h10 - 21h50
Outback - Uma
Galera Animal 3D
12h30 - 14h30
- 16h40 - 18h50 21h

Mais informações
no site: http://
www.cinemark.
com.br/
programacao/saojose-dos-campos/
center-vale

Divulgação

*Até o fechamento
desta edição
o Moviecom,
cinema do
Taubaté Shopping,
ainda não havia
atualizado a
programação para
o ﬁnal de semana.
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VENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR - EMPREGOS

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

ACOMPANHANTE
DE IDOSOS
AÇOUGUEIRO
AJUDANTE DE
ESTRUTURA
METÁLICA
ALINHADOR DE
PNEUS
AUXILIAR DE
ENFERMAGEM
BALCONISTA DE
AÇOUGUE
CABELEIREIRO
CABELEIREIRO
ESCOVISTA
CARPINTEIRO
DEDETIZADOR
DENTISTA
FUNILEIRO DE
AUTOMÓVEIS
MANICURE
MECANICO DE
AUTO CENTER
MECANICO
DE MAQUINA
AGRÍCOLA

MONTADOR DE
ESTRUTURA
METÁLICA
MONTADOR DE
VEÍCULOS
MOTOBOY
MOTORISTA DE
CAMINHÃO MUNK
MOTORISTA DE
CAMINHÃO TRUCK
MOTORISTA
ENTREGADOR
COM VEICULO
PROPRIO
NUTRICIONISTA
OPERADOR DE
TELEMARKETING
PEDREIRO
PINTOR DE AUTOS
(CARRETA)
SUPERVISOR DE
LOGISTICA
TÉCNICO EM SEG.
NO TRABALHO
VENDEDOR
INTERNO

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, emprego
como acompanhante
de idoso no período
noturno.Tel 9205-5501
DIVERSOS
Ar condicionado Springer 12500, controle. Tel
9600-3200
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$130. Tel 3645-6305
Cabo de aço, 80 m,
1/2 polegada; 12 blocos de vidro, 20 x 20,
novos. Tel 9115-9942
Caiaque de fibra, remo
de alumínio, colete salva vidas. Tel 3643-1250
ou 9124-5064
Cama de solteiro, porta de madeira 80 cm,
pia de cozinha grande.
Tel 8213-5392
Cama de solteiro, madeira maciça, R$ 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 datilografia, Olivetti. Tel 36373591 ou 9760-9908
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, branco,
R$ 400; pia + gabinete,
R$150; mesa + 4 lugares, R$120; impressora
fiscal térmica, Daruma
FS700 c/ serrilha preta,
R$ 1.100. Tel 8877-4220
ou 9110-6706
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 14”, CCE,
valor a combinar. Tel.
3648-4890.
Televisor
Phillips,
nova, R$ 380; ventilador
Arno, novo, R$ 80; sofa
3 e 2 lugares, se minovo, R$250. Tel 91143566 ou 3522-3521
COMPRA-SE
Serra circular, cortador
de grama, Serra mármore, vasilhames em
geral. Tel 8213-3965
TROCA-SE
Geladeira 160L, consul
por uma bike de aluminium tratar 3522-4589
VEÍCULOS
VENDEM-SE
Brasília 79, R$ 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. 9782-8115
Kombi ano 2.010, Tel.
9746-4352
Logus CL 1.8, 95, vinho,
R$ 6.200 + R$ 1.200 de
documentação. Tel 36488395 ou 9790-7954
Monza SL/E, completo, 91, vinho, c/ kit gás.
Tel 9136-1500

Palio Fire 2007, branco, 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
Passat 2.0, 85, álcool,
branco ar cond, vidro
elétrico. Tel 9112-1666
Perua
Kombi
97,
bege. Tel 9768-5533
Peugeot 206, 1.4, 2008,
4 portas, trava elétrica.
Tel 3642-8165 ou 81113328
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, 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 36422951
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, apartamento de
cobertura,Edifício Monte
Verde, largo do Quartel,
2 suites + 1 dorm, aquecimento solar e moveis
planejados, 2 vagas gar.
Tel 7850-8810
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 9181-0245
Cidade Nova, com salão comercial, esquina,
R$ 220 mil. 3642-3027
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
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 dorm. e demais
dependências,
garagem coberta. Tel
9174-0951 /8216-6194
Jardim Imperial, 3 dorm
e dem 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 mil. Tel 9774-4108
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, CDHU
2 dorm, dem dep, gar,
2 carros, R$ 55 mil. Tel
3643-4242
Moreira César, próximo
à praça São João, sobrado, 2 dorm., sendo 1
suite, e dem dep., com
ponto comercial, R$ 140
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 2 dorm, dem
dep, a/t 250m². Tel
3643-3138
Ouro Verde, c/ 2 lotes,
2 dorm, dem dep, ponto comercial. aceita-se
troca. Tel 3527-9498
Pasin, 3 dorm, sala 2
amb., dem dep, R$ 250
mil, a/t 180m². Aceita
financ. Tel 3643-4242
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, R$ 40 mil. Tel
9768-5533
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 8141-3359
PROCURA -SE
PARA ALUGAR
Casa Ubatuba/Caraguatatuba. Tel 36488395 ou 9790-7954

COMERCIAL
Kitnete, centro, mobiliada, R$ 650. Tel 35225227 ou 8881-5240
Kitnete, nova, gar. Tel
9600-3200
kitnetes, 2 dorms, 1
vaga na garagem. Tel
9746-6193
Loja de roupas, artigos de couros e acessórios. 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, Trav.
Rui Barbosa, 34, centro,
44m². Tel 9707-1591
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, ban
e sacada, na Vila São
Benedito. Tel 81125697 ou 9220-1831
CHÁCARA
VENDEM-SE
Goiabal, 2.200m², de
esquina. R$ 52 mil. Tel
3642-3027.

Goiabal, 1.100m², com
alambrado, R$ 43 mil.
Aceito troca.Tel 36488395 / 9790-7954
Lagoinha, Santa Rita,
6 alqueires, formado
por branquearia, R$
120 mil. Tel 9724-4154
ou 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ casas, 7 alqueires, 7 km
da cidade R$190.000
Tel 3645-5896
Roseira, Pedro Leme
3.250m², toda murada,
R$170 mil. Tel 36434242
Shangri-lá, 2 .100m² .
Tel 3643-1745
TERRENOS
Bom Sucesso, ótima
localização. Tel 97342869
Cunha, 12.000m² c/
mata, R$ 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
Morumbi, 9m X 5.000,
em frente a KTL. Tel
3643-3138
Shangrí-lá, 700m². R$
25mil, aceita caminhonete ou pik-up como
parte de pagamento.
8119-4264 ou 36434173
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

Tribuna do Norte
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MENOPAUSA

UM papo no Museu...
Dia 30 de agosto, terça-feira, tem reunião de trovadores nas dependências do Museu, a partir das 17h. Quem
comparecer, além de passar momentos agradáveis e trocar impressões sobre concursos e ocorrências em geral,
sobre o mundo da Trova, poderá saborear um simpático
cafezinho servido pelo Paulo Tarcízio e funcionários. Trovadores, professores que trabalham a Trova nas Escolas e
alunos que gostam deste gênero poético estão convidados.

Trovadores no Rádio...
Os locais onde há emissoras de rádio que dedicam espaço para a Trova não são muitos. De relance lembro-me
de Nova Friburgo (há muito tempo), Porto Alegre, Maranguape, no Ceará, e Caicó/RN. Localizada no sertão
do Seridó, Caicó destaca-se de várias formas na arte de
trovar. Primeiro: tem à frente o dinâmico e abnegado Professor Garcia, que comanda, todos os sábados, um programa com uma hora de duração (das 17 às 18h.) pela Rádio
Caicó AM; é também a localidade onde há o maior número de trovadores jovens e com grande participação em
concursos do gênero. E todos universitários. Ou recém-formados.
Na Rádio Caicó AM, com acesso via Internet (www.
radiocaico.com.br), todo sábado o Programa “ Momentos
com os Nossos Poetas” homenageia um trovador. Durante
a programação, poetas de vários rincões do Brasil participam com telefonemas, enviando mensagens ou declamações. Ressaltando que este colunista foi um dos primeiros a serem homenageados, com a saudação simultânea a
Pindamonhangaba, cidade onde nasci e da qual muito me
orgulho de ser filho.
O programa vem crescendo em audiência e participações, semana após semana, em belo exemplo que bem
poderia ser copiado por outras cidades. Que tal alguma
emissora de Pindamonhangaba adotar a ideia? Afinal de
contas, por mais que a concorrência bata forte, o rádio
continua sendo o instrumento mágico de comunicação que
liga a cidade aos mais distantes e desprovidos vilarejos e o
que mais de perto toca os corações.
Meu rancho, que não tem nada,
ganha uns ares de requinte,
quando o rádio, na alvorada,
saúda: - Bom dia, ouvinte!
SÉRGIO BERNARDO - Nova Friburgo/RJ

A prática de atividade física feita pela mulher
quando esta chega ao período da menopausa
está relacionada com a melhora de sua saúde e
qualidade de vida.
Muitos estudos vêm comprovando e mostrando a importância da atividade física no período
pré, pós, e durante a menopausa (ou climatério).

ENVIE SUA PERGUNTA - FALE CONOSCO — 3642-5673

PLENOMED Sistema de Benefícios

JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DA 090ª ZONA ELEITORAL – PINDAMONHANGABA
Rua Marechal Deodoro, 269 – Centro – Fone: 3648-1604

Pindamonhangaba

EDITAL nº 10/2012
A Doutora Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, MMª Juíza da 90ª Zona
Eleitoral de Pindamonhangaba, em cumprimento às disposições contidas na
Resolução nº 23.373/2011, do C. Tribunal Superior Eleitoral, aos partidos
políticos, coligações e candidatos que requereram registro de candidatura para
concorrer às eleições de 7 de outubro de 2012, que, nos termos da disposição
contida no artigo 71 da Resolução nº 23.373/2011, do C. Tribunal Superior
Eleitoral, ficam notificados a comparecer no cartório desta Zona Eleitoral, sito à
Rua Marechal Deodoro, 269, Centro, Pindamonhangaba-SP, para verificação e
validação das fotografias digitalizadas e dos dados informados nos pedidos de
registro que constarão da urna eletrônica.
Os candidatos deverão comparecer pessoalmente, munidos de documento de
identificação, ou na pessoa de seu representante legal, o qual deverá portar
procuração com fins específicos, no dia e horário estabelecidos no calendário
abaixo:
Dia e Horário

Coligações

20/08/2012

“Avança Pinda com experiência”

11h às 19 horas

“PSDB – PDT – PTB”

Dia e Horário

Partido / Coligação

21/08/2012

“Fé em Ação” (PP-PV)

11h às 19 horas

“Renovação Solidária” (PHS-PMN-PTC)

Dia e Horário

Partido / Coligação
JUSTIÇA ELEITORAL
ESTADO DE SÃO
“TrabalhoDO
e Renovação”
(PSDPAULO
– PT do B)

22/08/2012

JUÍZO DA 090ª ZONA ELEITORAL – PINDAMONHANGABA

"União
(PTN-PRTB)
Rua Marechal Deodoro,
269 –Renovadora"
Centro – Fone: 3648-1604

11h às 19 horas

Moro sozinha... porém,
solidão não é castigo!
- Se não falo com ninguém...
meu Rádio fala comigo.
MARIA MADALENA FERREIRA - Magé/RJ
E, para encerrar, uma trova de GEORGINA MACHADO XAVIER, nascida no distrito de Moreira Cesar, município de Pindamonhangaba, em 13 de outubro de 1903,
filha de Benedito de França Machado e Etelvina A. Marcondes Machado, que tem uma rua com seu nome no vizinho município de Tremembé:
Tem a velhice a quietude
de lagoa adormecida.
- lembranças da juventude,
no triste poente da vida.
José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhanbense de Letras) Cadastre-se no site www.falandodetrova.com.br (o seu portal de

Pindamonhangaba

“PR - PSL”
Dia e Horário

Partido / Coligação
“Pinda pra frente”

23/08/2012

“PPS - DEM – PSB”

11h às 19 horas
“PMDB - PC do B”

Dia e Horário

Partido

24/08/2012

PRP

11h às 19 horas

PT

Dia e Horário

Partido / Coligação
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Drª Alexandra Manfredini, biomédica e coordenadora do Núcleo de Diabete do Laboratório Cedlab
Sugestões de temas e dúvidas - alexandra@laboratiocedlab

A qualidade do nosso sono pode
estar relacionada com os alimentos
ingeridos antes de dormir.
Que dia! Quantas vezes chegamos em casa à noite e
dissemos isso? Com certeza não foram poucas. Nosso
único desejo é fazer uma bela refeição, tomar uma ducha
e cair na cama. Mas, apesar do cansaço acumulado, não
conseguimos pregar os olhos. Por que será? Muitos são
os fatores que podem levar uma pessoa a ter insônia ou
dormir mal. E a alimentação é um delas.
Alimentos muito pesados ou gordurosos, ingeridos
próximo ao horário de dormir, são um dos maiores inimigos de uma boa noite de sono. Esses alimentos são: Carne
vermelha, gordura, coisas com creme ou muito queijo. A
digestão desses alimentos normalmente demora mais a ser
feito, por causa do gasto energético que o corpo precisa
fazer.
Então, que alimentos seriam aconselhados a consumirmos antes de dormir? Segue algumas dicas:
Alimentos ricos no aminoácido triptofano, como leite,
queijo magro e iogurtes, são opções que ajudam a relaxar
e ter um sono mais tranqüilo A banana é a melhor fonte de
triptofano e o indicado é comer uma unidade aquecida no
micro-ondas coberta com canela, à noite. Ainda alimentos
fonte de magnésio trabalham o relaxamento muscular e
ajudam o corpo a deixar de lado às tensões do dia para se
ter um bom sono. Entre eles estão o grão-de-bico, a soja
e a couve. Todos devem ser ingeridos no jantar para se ter
efeito ao longo da noite.
Também, evite exageros! À noite, nosso metabolismo
se desacelera e o corpo como um todo passa a funcionar
mais lentamente.
Daí que os excessos fatalmente vão resultar em um tremendo desconforto abdominal, capaz de tirar o sono de
qualquer um. Além do desconforto, estudos comprovam
que noites mal dormidas são um passaporte para a obesidade e o stress.
Portanto, vamos deixar a pizza cheia de queijo do jantar
de lado, também aquela macarronada e comer alimentos
que deixarão nosso sono tranqüilo, que nem de um bebê.
Boa noite de sono....zzzzzzz.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DEPINDAMONHANGABA
COMUNICADO
O presidente da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PINDAMONHANGABA comunica que, os candidatos aos cargos de diretoria deverão
formar as chapas e inscrevê-las na secretaria da associação no período de 01 a 31
de agosto de 2012, das 08 às 18 horas, sito a rua Mal. Deodoro da Fonseca, nº 43,
Centro. As chapas conterão obrigatoriamente nomes para todos os cargos.
•
Presidente;
•
Vice-Presidente;
•
1º Tesoureiro;
•
2º Tesoureiro;
1º Secretário;
•
•
2º Secretário.
As chapas serão compostas por 03 associados com mais de 03 anos ininterruptos de
filiação e 03 associados com mais de 10 anos ininterruptos de filiação.
Os candidatos aos cargos de diretoria deverão estar quites com suas finanças junto
à associação.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Presidente da ASPMP

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
25/08/2012
11h às 19 horas

“PSC – PRB”
PSDC

Res. TSE 23.373 art. 71 § 6º O não comparecimento dos interessados ou
de seus representantes implicará em aceite tácito, não podendo ser
suscitada questão relativa a problemas de exibição em virtude da má
qualidade da foto apresentada.

trovas na Internet)

PORTARIA GERAL N.º 3.896, DE 10 DE AGOSTO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com a Portaria Geral nº 3.305, de de 2009,
resolve CESSAR, a designação do Sr. Manoel Goulart para exercer a função de
Gerente de Unidade, a partir de 1º de agosto de 2012.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de
agosto de 2012.
Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 10 de agosto de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 22062/2012

Para constar, eu _______________ , João Amaro Pinheiro, Chefe de Cartório
Eleitoral, aos 15 de agosto de 2012, elaborei o presente edital, que vai
assinado pela MMª. Juíza Eleitoral e será afixado no local de costume.

LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
Juíza Eleitoral

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Pindamonhangaba, 16 de agosto de 2012.
O Gestor do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba, no cumprimento de suas atribuições, CONVOCA os servidores ativos e inativos da Prefeitura
e da Câmara Municipal de Pindamonhangaba, regidos pelo Fundo de Previdência
Municipal de Pindamonhangaba, para Assembleia a realizar-se no dia 27 de agosto
de 2012, às 14h00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
(Av. Nossa Senhora do Bonsucesso, 1400, Centro, Pindamonhangaba), por ocasião
da indicação dos membros que irão compor os Conselhos Administrativo e Fiscal, de
acordo com a Lei nº 5338 de 01/03/2012.
Seguem abaixo especificados os itens de pautas a serem apreciados:
1. Indicação dos membros para formação do Conselho Administrativo;
2. Indicação dos membros para formação do Conselho Fiscal;
3. Eleição dos membros para compor os Conselhos Administrativo e Fiscal;
4. O que ocorrer.
Terão direito a indicação e voto todos os servidores ativos e inativos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Pindamonhangaba, vinculados ao Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba, que estiverem presentes no dia da presente
Assembleia.
Cordialmente,
Ricardo Galeas Pereira
Secretario de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Domingos Geraldo Botan
Gestor
Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 3.897, DE 10 DE AGOSTO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, e nos termos do inciso I, art. 4º da Lei nº 4.241, de 14 de
janeiro de 2005, Resolve DESIGNAR o Sr. Manoel Goulart para exercer a função de
Assessor Técnico, a partir de 1º de agosto de 2012.
Esta portaria entra na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2012.Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de agosto de
2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Processo Interno nº 22062/2012

LICENÇA DA CETESB
SOCOTHERM BRASIL S.A. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação N° 3003860, válida até 14/08/2015, para Tempera, cementação de aço,
recozimento de arame, tratamento térmico, à AV GASTÃO VIDIGAL NETO, 475, PAV
24, CIDADE NOVA, PINDAMONHANGABA.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N.º 30, DE 07 DE AGOSTO DE 2012.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
348/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0498/12
DATA PROTOCOLO:
03/05/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000452-1-7
DATA DE VALIDADE:
01/06/2013
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta.
RAZÃO SOCIAL:
ROLAND HOTTE AMBROGI
CNPJ/CPF:
073.278.788-23
ENDEREÇO:
Rua Pinheiro da Silva
N°:
205
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Boa Vista
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12401-020 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Roland Hotte Ambrogi
CPF:
073.278.788-23
RESP. TÉCNICO:
Roland Hotte Ambrogi
CPF:
073.278.788-23
CBO:		
CONS. PROF.:CRM
N º INSCR.: 47254
UF:
SP

ANEXO I

Acrescenta dispositivo na Lei Orgânica Municipal.

A Mesa da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, nos termos do § 2º do artigo 34 da Lei
Orgânica Municipal, promulga a seguinte Emenda:

A que se refere a Lei n°. …..., de ….. de …................... de 2012

Art. 1° Acrescenta o Parágrafo Único ao artigo 120 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar
com a seguinte redação:

…. local............, data..............

“Art. 120 (…)

Ao …..... responsável pela licitação................

Parágrafo Único. Fica assegurado ao servidor público municipal, eleito para ocupar cargo em
sindicato de categoria, o direito de afastar-se de suas funções, durante o tempo em que durar o

…...................... órgão que realiza a licitação ou que firma o contrato em caso de dispensa ou

mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens, nos termos da Lei”.

inexigibilidade...............

Pindamonhangaba, __01_de _junho de 2012

…........Endereço completo..........
Art. 2° Esta Emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário

Nos termos do item ….., subitem …............., do Edital de …......., referente à.....objeto...., a empresa
…..................., C.N.P.J. N°. …..........., por seu representante legal, ….........nome............., estado civil,

Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2012.

C.P.F. N°. …........................, com domicílio (profissional) em …...................... (cf. Procuração anexa),
vem respeitosamente, perante Vossa....................., manifestar seu compromisso em atender em sua
integralidade, as cláusulas referentes ao Programa de Inserção de Egressos do Sistema Penitenciário no

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

Vereador MARTIM CESAR
2° Vice- Presidente

Vereador ABDALA SALOMÃO NETO
1° Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 01/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

mercado de Trabalho – PROEGRESSO, conforme disposto na Lei n°. …, de.... de.................... 2012
Atenciosamente,

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
349/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0567/12
DATA PROTOCOLO:
18/05/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000016-1-9
DATA DE VALIDADE:
01/06/2013
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta.
RAZÃO SOCIAL:
ROBERTO ROJAS FRANCO
CNPJ/CPF:
050.705.198-08
ENDEREÇO:
Rua Dr. Frederico Machado
N°:
132
COMPLEMENTO:
SALA 35
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-040 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Roberto Rojas Franco
CPF:
050.705.198-08
RESP. TÉCNICO:
Roberto Rojas Franco
CPF:
050.705.198-08
CBO:		
CONS. PROF.:CRM
N º INSCR.: 77200
UF:
SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 01/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

…............assinatura...........

Pindamonhangaba, __01_de _junho de 2012
Vereador ISAEL DOMINGUES
2° Secretário

Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça Pindamonhangaba – SP - (12) 3644-2250 - CEP 1244-900 - http://www.camarapinda.sp.gov.br/

Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 04/2012, de autoria do Poder Executivo
eas/DL
Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça
Pindamonhangaba – SP – CEP 12400-900 - http://www.camarapinda.sp.gov.br/

Câmara de vereadores de Pindamonhangaba
LEI N.º 5.424, DE 13 DE AGOSTO DE 2012.
Institui no Município de Pindamonhangaba, o Programa de Inserção
de Egressos do Sistema Penitenciário no Mercado de Trabalho – Pró-Egresso, autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica às pessoas jurídicas que
contratarem egressos do Sistema Prisional do Estado e dá outras providências correlatas.
(Projeto de Lei n° 83/2011, de autoria do Vereador Ricardo Piorino)
VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO, Presidente da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos
do parágrafo único do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Inserção de Egressos do Sistema Penitenciário no Mercado de Trabalho – PRÓ-EGRESSO, no âmbito do Município de Pindamonhangaba, como
parte do processo de reinserção social de que trata o artigo 10 da Lei de Execução Penal.
Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção econômica às
pessoas jurídicas que contratarem, na forma estabelecida nesta Lei, egressos do
sistema prisional do Estado, observadas as normas contidas na presente Lei, na Lei
Federal n° 7.210 de 11 de julho de 1984 e na Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994.
Parágrafo Único. O número de egressos contratados por pessoa jurídica para fins de
obtenção da subvenção econômica prevista nesta Lei observará a seguinte correlação entre quadro de empregados da contratante e número de egressos:
I – de 3 a 20 empregados: 1 egresso;
II – de 21 a 50 empregados : até 2 egressos;
III – de 51 a 100 empregados: até 4 egressos;
IV – de 101 a 150 empregados: até 6 egressos;
V – de 151 a 200 empregados: até 8 egressos;
VI – de 201 a 250 empregados: até 10 egressos;
VII – de 251 a 300 empregados: até 12 egressos;
VIII – de 301 a 350 empregados: até 14 egressos;
IX – de 351 a 400 empregados: até 16 egressos;
X – de 401 a 450 empregados: até 18 egressos;
XI – de 451 a 500 empregados: até 20 egressos;
XII – acima de 500 empregados até 5% (cinco por cento) do quadro de empregados.
Art. 3° São beneficiários do PRÓ-EGRESSO:
I – o egresso do sistema penitenciário, assim considerado para fins desta Lei:
a) o que tenha sido liberado definitivamente, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da
data da saída do estabelecimento prisional, conforme preceitua o inciso I do artigo 26
da Lei de Execução Penal e respectivas alterações;
b) o que tenha cumprido sua pena integralmente há mais de 1 (um) ano;
c) o desinternado nos termos do § 3° do artigo 97 do Código Penal;
d) o que esteja no gozo do benefício de livramento condicional, durante o período de
prova, nos termos do inciso II do artigo 26 e do artigo 131 e seguintes da Lei de Execução Penal e respectivas alterações bem como do artigo 83 e seguintes do Código
Penal e respectivas alterações;
II – o que cumpre pena em regime semi-aberto ou aberto, nos termos do artigo 33 e
seguintes do Código Penal e respectivas alterações, combinado com o parágrafo
único do artigo 19, o § 1° do artigo 82 e os artigos 89, 91 a 95 e 110 a 119, todos da
Lei de Execução Penal e respectivas alterações;
III – o favorecido pela concessão da suspensão condicional da pena (“sursis”), regulada pelo artigo 77 e seguintes do Código Penal e respectivas alterações, bem
como pelo artigo 156 e seguintes da Lei de Execução Penal e respectivas alterações;
IV – o condenado a penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 43 e seguintes
do Código Penal e respectivas alterações, ou contemplado com o benefício da transação penal, oferecido e aceito conforme dispõe o artigo 76 da Lei n° 9.099, de 26 de
setembro de 1995, e respectivas alterações;
V – o anistiado, agraciado, indultado e perdoado judicialmente e os demais casos
cuja punibilidade tenha sido declarada, extinta nos termos do artigo 107, incisos II a
VI e IX, do Código Penal e respectivas alterações, bem como dos artigos 187 a 193
da Lei de Execuções Penais e respectivas alterações.
Art. 4° Para a consecução dos objetivos contidos nesta Lei, além da subvenção prevista no artigo 2°, é facultado aos órgãos da Administração Direta e às entidades da
Administração Indireta, nos editais de licitações de obras e serviços, exigir que a
proponente vencedora reserve, para execução do contrato, vagas de trabalho destinadas aos beneficiários indicados no artigo 2° desta Lei, na seguinte conformidade:
I – 5% (cinco por cento) das vagas para um contingente mínimo de 20 (vinte) trabalhadores;
II – 1 (uma) vaga quando o mínimo de trabalhadores for (seis) e o máximo 20 (vinte).
Parágrafo Único. Na obra ou serviço que necessite, para sua realização, de até 5
(cinco) trabalhadores, será facultativa a contratação de que cuida o PRÓ-EGRESSO.
Art. 5° A relação de proporcionalidade entre as vagas reservadas aos beneficiários
do PRÓ-EGRESSO e aquelas necessárias ao adimplemento do ajuste administrativo, nos termos do artigo 3° desta Lei, deverá ser mantida durante todo o tempo de
execução do contrato, incluindo-se as respectivas prorrogações, observando o limite
determinado pela legislação pertinente.
§ 1° Havendo demissão, nos casos de que trata esta Lei, a contratada deverá comunicá-la ao fiscal ou responsável pela gestão e acompanhamento do contrato, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Administração possa atualizar seus
cadastros.
§ 2° A contratada deverá, em até 5 (cinco) dias corridos, providenciar o preenchimento da vaga em aberto, respeitadas suas necessidades, nos mesmos termos previstos
nos artigos 2° e 3° desta Lei.
§ 3° O cálculo do contingenciamento de vagas será realizado considerando-se o
número de trabalhadores necessários à execução da obra ou serviço, desde que em
regime de dedicação exclusiva.
§ 4° As características profissionais e psicossociais dos indivíduos contratados na
forma desta Lei devem ser compatíveis com as atividades por eles desenvolvidas
perante o órgão ou entidade pública contratante.
Art. 6° A contratação dos beneficiários do PRÓ-EGRESSO, realizada de acordo com
o disposto nesta lei, dar-se-á formalmente nos termos da legislação pertinente na
seguinte conformidade:
I - publicado o edital da licitação de obra ou serviço e desde que o administrador
público responsável pelo certame opte por aderir ao PRÓ-EGRESSO, a proponente
deverá encaminhar, concomitantemente os documentos exigidos na fase de habilitação, carta de compromisso afirmando sua disposição em contratar, nos limites
estabelecidos no artigo 3° desta Lei, os beneficiários do PRÓ-EGRESSO, na forma
do modelo constante do Anexo I integrante desta Lei;
II - quando o início efetivo da execução da obra ou serviço, a contratada por seu
representante legal, deverá apresentar àquele que for designado fiscal ou responsável pela gestão e acompanhamento do contrato a lista dos funcionários que se
enquadrem nas categorias descritas no artigo 2° desta Lei, no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, nos termos do modelo constante do Anexo II integrante desta Lei.
Art. 7° Em caso de subcontratação de obra ou serviço, desde que admitida no edita
e no contrato, a subcontratada deverá cumprir os parâmetros do PRÓ-EGRESSO de
modo isonômico àquela que a subcontratada, conforme estabelecido nos artigos 2°
a 5° desta Lei, sendo vedado à subcontratada somar o seu contingenciamento de
vagas ao da contratada.
Art. 8° A fiscalização da contratação ocorrerá desde o início efetivo da execução da
obra ou serviço por aquele que for designado fiscal ou responsável pela gestão e
acompanhamento do contrato.
Art. 9° Aplica-se o disposto nesta Lei, no que couber, aos contratos administrativos
celebrados mediante declaração de dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Art. 10. Os beneficiários do PRÓ-EGRESSO que, concomitantemente sejam pessoas com deficiência, para efeito do disposto nesta Lei, serão computados como tais,
sendo-lhes facultado, se for o caso, o enquadramento no artigo 93 da Lei Federal n°
8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 11. As empresas atualmente contratadas pelos órgãos da Administração Direta
ou pelas entidades da Administração Indireta do Município poderão a qualquer tempo, aderir voluntariamente ao programa instituído por esta Lei.
Art. 12. As despesas decorrentes da execução das ações previstas nesta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 13. Esta Lei entrará em vigor em 1° de janeiro de 2013.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2012.
VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE
Publicada no Departamento Legislativo.

ANEXO II
A que
se refere o Inciso II do artigo 6° da Lei Municipal n° …........, de …., de …............... de 2012.
Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça - Pindamonhangaba – SP
(12) 3644-2250 - CEP 1244-900 - http://www.camarapinda.sp.gov.br/

Excelentíssimo Senhor ….... autoridade responsável pela contratação (profissional) em …..............,
representante legal da empresa ….........., C.N.P.J. N° …............. (cf. Procuração anexa), vem,
respeitosamente, perante Vossa …......, informar que para a execução do objeto referente ao Contrato n°
…....., serão necessários …............ trabalhadores em regime de dedicação exclusiva.
Assim, para que se dê cumprimento ao Programa de Inserção de Egressos, do Sistema Penitenciário no
Mercado de Trabalho – PRÓ-EGRESSO, conforme a Lei Municipal n° …............, de......... de 2012, serão
alocados ….... trabalhadores, conforme tabela abaixo:
EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO PAULISTA

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
350/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0597/12
DATA PROTOCOLO:
25/05/2012
Nº CEVS: 353800601-561-000506-1-0
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
5611-2/01 Restaurantes e similares
RAZÃO SOCIAL:
ARRIBA MEXICO BAR E RESTAURANTE LTDA – ME
CNPJ/CPF:
15.229.260/0001-00
ENDEREÇO:
Rua General Julio Salgado N°:
260
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-350 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Renato Nogueira dos Santos
CPF:
338.292.648-28
RESP. TÉCNICO:		
CPF:
CBO:		
CONS. PROF.:		
N º INSCR.:		
UF:
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 04/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __04_de _junho de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
351/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0636/12
DATA PROTOCOLO:
04/06/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000030-1-8
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica.
RAZÃO SOCIAL:
DAGMAR FIALHO CRONEMBERGER COLLUS
CNPJ/CPF:
041.077.638-62
ENDEREÇO:
Rua Eugenio Siqueira Salgado
N°:
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Crispim
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12401-470
RESP. LEGAL:
Dagmar F. Cronemberger Collus
CPF:
RESP. TÉCNICO:
Dagmar F. Cronemberger Collus
CPF:
CBO:		
CONS. PROF.:CRO
N º INSCR.: 29002

04/06/2012

41
UF:
SP
041.077.638-62
041.077.638-62
UF:
SP

…...........................................

…..............................................

…..................................................

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 04/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

…............................................

…..............................................

…..................................................

Pindamonhangaba, __04_de _junho de 2012

…............................................

…..............................................

…..................................................

….............................................

…................................................

…..................................................

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
352/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0636/12
DATA PROTOCOLO:
04/06/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000031-1-5
DATA DE VALIDADE:
04/06/2012
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica.
EQUIPAMENTO: Tipo: RAIOS X ODONTOLOGICO INTRA-ORAL, n° de série: 0108, marca e
modelo: DABI ATLANTE-SPECTRO, corrente e tensão: 70kVp 8mA.
RAZÃO SOCIAL:
DAGMAR FIALHO CRONEMBERGER COLLUS
CNPJ/CPF:
041.077.638-62
ENDEREÇO:
Rua Eugenio Siqueira Salgado
N°:
41
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Crispim
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12401-470 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Dagmar F. Cronemberger Collus
CPF:
041.077.638-62
RESP. TÉCNICO:
Dagmar F. Cronemberger Collus
CPF:
041.077.638-62
CBO:		
CONS. PROF.:CRO
N º INSCR.: 29002
UF:
SP

NOME

RG

CPF

EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO
NOME

RG

CPF

…...........................................

…..............................................

…..................................................

…............................................

…..............................................

…..................................................

…............................................

…..............................................

…..................................................

….............................................

…................................................

…..................................................

Atenciosamente,
…........, …....de ….............................. de 20....... .
….................... assinatura …......................

Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça - Pindamonhangaba – SP
(12) 3644-2250 - CEP 1244-900 - http://www.camarapinda.sp.gov.br/

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 04/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __04_de _junho de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
353/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0543/12
DATA PROTOCOLO:
16/05/2012
Nº CEVS: 353800601-561-000508-1-4
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
5611-2/03 Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares.
RAZÃO SOCIAL:
RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS
CNPJ/CPF:
14.161.741/0001-69
ENDEREÇO:
Rua Senador Dino Bueno N°:
579
COMPLEMENTO:
Térreo
BAIRRO:
Bosque da Princesa
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12401-410 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Rafael de Oliveira dos Santos
CPF:
322.038.468-44
RESP. TÉCNICO:		
CPF:
CBO:		
CONS. PROF.:		
N º INSCR.:		
UF:
SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 05/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __05_de _junho de 2012

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARIO PINTO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil solteiro, de 41 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 1 de dezembro
de 1970, residente e domiciliado Rua Capitão Alfredo de Paula Salgado nº 58, Alto do Cardoso, nesta cidade, filho de MARIO PINTO
e IZAURA LEME PINTO.
DAGMAR SANDRA ALVARENGA, de nacionalidade brasileira,
profissão do lar, estado civil solteira, de 44 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 9 de
junho de 1968, residente e domiciliada Avenida Dr. Jorge Tibiriçá
nº 491, Centro, nesta cidade, filha de BENEDITO JARBAS DE ALVARENGA e MARIA BENEDITA DE ALVARENGA. Apresentaram
os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLAUDINEY DO ESPÍRITO SANTO, de nacionalidade brasileira,
profissão operador de carros industriais, estado civil solteiro, de 32
anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 26 de julho de 1980, residente e domiciliado na Estrada
Municipal das Campinas nº 1390, casa 100, bairro das Campinas,
nesta cidade, filho de JOÃO DINO DO ESPIRITO SANTO e MARIA
DE LOURDES DO ESPIRITO SANTO.
ELIANE DE SOUZA VENTICINQUE XAVIER, de nacionalidade
brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, de 31 anos de
idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia
24 de abril de 1981, residente e domiciliada na Estrada Municipal
das Campinas nº 1390, casa 100, bairro das Campinas, nesta cidade, filha de PEDRO RODRIGUES XAVIER e RITA DE SOUZA
VENTICINQUE. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art.
1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROGÉRIO LUÍS DOS SANTOS LOURENÇO, de nacionalidade
brasileira, profissão ajudante, estado civil solteiro, de 18 anos de
idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia
1 de dezembro de 1993, residente e domiciliado na Fazenda Mombaça nº 80, Mombaça, nesta cidade, filho de REGINALDO CESAR
LOURENÇO e MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOURENÇO.
LUCIMARA MACARINI DE FREITAS, de nacionalidade brasileira,
profissão estudante, estado civil solteira, de 17 anos de idade,
nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 5 de
março de 1995, residente e domiciliada na Fazenda Mombaça nº
30, Mombaça, nesta cidade, filha de REGINALDO ALVES DE FREITAS e LUCIANA MARIA MACARINI DE FREITAS. Apresentaram os
documentos 1, 2, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Pindamonhangaba, 16 de agosto de 2012.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
354/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0539/12
DATA PROTOCOLO:
16/05/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000036-1-1
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica.
RAZÃO SOCIAL:
OSCAR HENRIQUE FRANCO DE ANDRADE
CNPJ/CPF:
116.895.358-81
ENDEREÇO:
Av. Cel. Fernando Prestes N°:
268
COMPLEMENTO:
Sala 03
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-240
Oscar Henrique F. de Andrade
CPF:
RESP. LEGAL:
RESP. TÉCNICO:
Oscar Henrique F. de Andrade
CPF:
CBO:		
CONS. PROF.:CRO
N º INSCR.: 36.032

06/06/2013

UF:
SP
116.895.358-81
116.895.358-81
UF:
SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 06/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __06_de _junho de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
355/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0539/12
DATA PROTOCOLO:
16/05/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000041-1-1
DATA DE VALIDADE:
06/06/2013
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica.
Equipamento tipo: RAIOS X ODONTOLOGICO INTRA-ORAL, n° de série 1138, marca e modelo: FUNK RX-10, corrente e tensão: 60kVp 10mA.
RAZÃO SOCIAL:
OSCAR HENRIQUE FRANCO DE ANDRADE
CNPJ/CPF:
116.895.358-81
ENDEREÇO:
Av. Cel. Fernando Prestes N°:
268
COMPLEMENTO:
Sala 03
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-240 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Oscar Henrique F. de Andrade
CPF:
116.895.358-81
RESP. TÉCNICO:
Oscar Henrique F. de Andrade
CPF:
116.895.358-81
CBO:		
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.: 36.032
UF:
SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 06/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __06_de _junho de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
356/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
1096/11
DATA PROTOCOLO:
21/09/2011
Nº CEVS: 353800601-561-000471-1-2
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
5611-2/03 Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares.
RAZÃO SOCIAL:
NATURAL DO VALE COMERCIO VAREJISTA DE SUCOS E LANCHE
CNPJ/CPF:
13.699.658/0001-85
ENDEREÇO:
Rua Arcepisbo Dom José Marcondes Mello
N°:
38
COMPLEMENTO:
Loja 10
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-250 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Luana Nogueira Lucato
CPF:
312.677.608-69
RESP. TÉCNICO:		
CPF:
CBO:		
CONS. PROF.:		
N º INSCR.:		
UF:
SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 11/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __11_de _junho de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
357/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0650/12
DATA PROTOCOLO:
11/06/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000281-1-8
DATA DE VALIDADE:
11/06/2013
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica.
RAZÃO SOCIAL:
ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA
CNPJ/CPF:
183.745.238-59
ENDEREÇO:
Rua Capitão Vitório Basso N°:
851
COMPLEMENTO:
Sala 05
BAIRRO:
Pq. São Domingos
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-010 UF:
RESP. LEGAL:
Ana Lúcia Andrade e Silva CPF:
265.323.068-27
RESP. TÉCNICO:
Ana Lúcia Andrade e Silva CPF:
265.323.068-27
CBO:		
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.: 76364
SP

SP
UF:

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 11/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __11_de _junho de 2012

Tribuna do Norte
Pindamonh angaba, sexta-feira, 17 de agosto de 2012
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ESPORTES

Pindamonhangaba, sexta-feira, 17 de agosto de 2012

Malha Juvenil joga
primeira semiﬁnal
em casa

A escolinha de malha de
Pindamonhangaba, Sejelp/
Ferroviária, faz o primeiro
jogo da semiﬁnal do Campeonato Paulista em casa. O
time recebe na raia da Ferroviária a equipe de São Sebastião. Na outra semiﬁnal
Ilhabela joga com São José
dos Campos, os jogos serão
de ida e volta e se terminarem
empatados serão decididos
em campo neutro. As partidas
estão marcadas para o dia 25,
às 9 horas.
Após treze anos, a Federação Paulista de Malha, em
parceria com a Liga Municipal de Malha de Pindamonhangaba, voltou a realizar o
Estadual Juvenil da modalidade. Competição que o passado teve Pindamonhangaba
como Campeã Paulista.

O atleta campeão da época, Lucas Ouverney, hoje
presidente da Liga de Pindamonhangabense de Malha,
conta que a escolinha atingiu
um nível acima do esperado.
“Todos os atletas juvenis da
cidade já estão disputando
profissionalmente, alguns
já participaram dos Jogos
Regionais deste ano, tanto defendendo a cidade,
quanto outras da região e
esse trabalho só é possível através dos esforços de
pessoas que amam o esporte
e trabalham exaustivamente
pra isso”.
A escolinha de malha tem
o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, da Associação Atlética Ferroviária e da
Associação Esportiva Abdala
Sport´s.

Corrida de Rua
tem 5ª etapa no
Mombaça
O bairro Mombaça foi
sede da 5ª etapa do Circuito
Municipal de Corrida de Rua,
competição que acontece
desde o início do ano em toda
a cidade. Com 11 categorias
divididas entre masculino e
feminino, os competidores
participam das provas e somam pontos etapa por etapa,
na busca do título.
Na 5ª etapa, no Mombaça,

aconteceram provas de 200 e
750 metros para o pré-mirim,
mirim e infantil. As provas
dos adultos foram de 5 km
e 400 metros, sendo o maior
percurso do Circuito Municipal de Corrida de Rua.
A 6ª etapa será dia 16 de setembro, em Moreira César, com
início na Praça de Eventos. O
percurso é de 3 km e 500 metros
e passa pelo Vale das Acácias.

Conﬁra os vencedores da 5ª etapa:
Categoria pré-mirim feminino
Kathelyn Rocha Veloso

Categoria máster feminino
Maria Luciana Siqueira Paula

Categoria pré-mirim masculino
Gabriel Rocha

Categoria máster masculino
Francisco de Paula P. Filho

Categoria mirim feminino
Nicole B. Shiguematsu

Categoria veterano 1 feminino
Iria Carvalho Brito

Categoria mirim masculino
Cristopher Alisson Pereira

Categoria veterano 1 masculino
Paulo Henrique da Silva

Categoria infantil feminino
Ana Flavia Ferreira de Matos

Categoria veterano 2 feminino
Edna Mariano

Categoria infantil masculino
Vinicius Rocha Veloso

Categoria veterano 2 masculino
Luiz Claudio de Felippe

Categoria juvenil feminino
Thais Regina Moreira da Silva

Categoria veteraníssimo 1 feminino
Ana Lúcia Andrade Vilela

Categoria juvenil masculino
Ailton Bento da Silva Junior

Categoria veteraníssimo 1 masculino
Pedro Tadeu Pereira

Categoria adulto feminino
Arone Lucia Gomes de Paula

Categoria veteraníssimo 2 masculino
Angelino Peres dos Santos

Categoria adulto masculino
Robson Karlos O. e Silva

Categoria P.N.E.
Douglas Pires de Souza

Divulgação

Pinda tem programa de
esporte com o Governo Federal

Prefeitura vai beneﬁciar mais mil crianças com o Projeto Segundo Tempo

Em parceria com o Ministério do Esporte, a Prefeitura
de Pindamonhangaba deu o
pontapé inicial para mais um
projeto esportivo: o programa
Segundo Tempo. A Secretaria
de Esportes oferece aulas em
três modalidades, tendo a natação como obrigatória e as
outras duas opcionais entre
capoeira, futebol, tênis de
mesa e xadrez. São mil vagas
para crianças de 7 a 17 anos.
Restam poucas vagas para as
aulas à tarde. O programa
Segundo Tempo acontece
no ginásio do bairro Cidade

Nova de segunda a sexta-feira, dividido em seis horas
semanais.
Os materiais e a estrutura
pedagógica são oferecidos
pelo Ministério do Esporte,
com a capacitação dos professores e a inclusão de um
estagiário por turma, para auxiliar os treinamentos. Com
todos devidamente uniformizados, os futuros atletas vencedores de Pindamonhangaba ganham suco e barras de
cereais ao chegarem ao ginásio do Cidade Nova.
“Prezamos pelo bem es-

tar e o conforto dos alunos.
Todo o aparato do Ministério
calhou para nos ajudar com
os treinamentos”, frisou o
responsável pelo Programa,
Marcelo Mora.
As mil crianças são divididas em dez núcleos de
três turmas, ou seja, cada
turma tem aproximadamente 35 alunos. Os professores
que trabalham no programa
Segundo Tempo passaram
por um processo seletivo do
próprio programa. “Diferente
das escolinhas, aqui os professores só trabalham com o

Segundo Tempo. Eles são dedicados e responsáveis pelas
turmas do Programa apenas”,
explicou Mora.
Em julho, os professores
foram treinados por educadores do Ministério do Esporte, foram passadas novas
instruções e novas maneiras
de trabalho.
O programa Segundo
Tempo conta também com
uma coordenadora geral,
a Marilda de Oliveira; e
uma coordenadora pedagógica, a Maysa Kasue
Yamaguti Santos.

Crianças das escolas de Pinda têm
atividade física com reciclagem
Com o intuito de melhorar
a educação no município e
integrar os alunos com atividades esportivas, a Prefeitura
de Pindamonhangaba trabalha com projetos e métodos
inovadores como o ‘Mini
Atletismo’, destinado às
crianças do 5º ano (10 anos
de idade) de nove escolas da
Rede Municipal de Ensino.
Para praticar a modalidade, os alunos constroem os
próprios obstáculos com materiais recicláveis e aprendem
mais sobre geometria e matemática no projeto.
Durante as aulas, os objetos construídos são trabalhados na corrida, arremesso e revezamento com dois

professores da Secretaria de
Esportes, Robson Karlos e
Luciana Siqueira. O coordenador do projeto ‘Mini Atletismo’, Emerson Iser Bem,
explica que as atividades não
têm o intuito de formar novos
atletas, mas sim de reforçar o
exercício físico com os alunos e desenvolver a interdisciplinaridade com as outras
matérias escolares. “As professoras comentam sobre o
bom rendimento dos alunos
nas demais matérias, além de
exercitar o lado criativo deles
com a construção dos obstáculos”.
A criação dos objetos recicláveis acontece com caixas de papelão, garrafas pet,

ﬁtas coloridas e sacolas plásticas. “O bastão usado nas
provas de revezamento são
feitos com rolo de papel alumínio, revestido com jornal
e decorado com ﬁtas coloridas”, exempliﬁcou Iser Bem.
O projeto ‘Mini Atletismo’ teve início no segundo
semestre de 2011, com o
apoio da Tenaris Confab e
da Lei de Incentivo Fiscal do
Governo Federal, com a aprovação integral, sem cortes de
verbas. “Foi feita também
a capacitação dos professores da Rede,z que aconteceu
com cursos sobre o projeto e
foi muito bom, porque estes
educadores puderam ter uma
visão mais ampla do ‘Mini

Atletismo’ e quais os objetivos que pretendem atingir”,
disse a diretora pedagógica
de Pindamonhangaba, Márcia Fernandes Lima Silva.
As nove escolas municipais contempladas com o
projeto são: ‘Francisco de
Assis César’ (Moreira César); ‘Raquel de Aguiar Loberto’ (Vale das Acácias);
‘Seraﬁm Ferreira’ (Ipê II);
‘Lauro Vicente de Azevedo’
(CDHU); ‘Maria Zara Miné
Renoldi dos Santos’ (Ouro
Verde); ‘João Cesário’ (Feital); ‘Julieta Reale Vieira’
(Castolira); ‘Madalena Salum Benjamin’ (Araretama/
Nova Esperança); e ‘Elias
Bargis Mathias’ (Araretama).

Paixão por Esporte
Talita Leite

www.talitaleitte.blogspot.com

Pinda conquista primeira
vitória no Paulista de vôlei

Grêmio União joga
no Alto do Tabaú

Talita Leite

Representante do Vale do Paraíba nas categorias
menores do Campeonato Estadual de Futsal
Masculino da Série A1, o Projeto Social Grêmio
União faz sua estreia dentro de casa no domingo
(19).
A equipe de Pindamonhangaba desaﬁa o
Internacional/Santos no ginásio do Alto do Tabaú. A
rodada abrange duelos válidos pelas categorias sub
9, sub11, sub13, sub15 e sub17 e terá início às 9
horas..

Funvic/Mídia Fone supera São Caetano
Pindamonhangaba superou São Caetano na última
quarta-feira (15) e registrou sua primeira vitória na
divisão especial do Campeonato Paulista de Vôlei
Masculino.
Funvic/Mídia Fone jogou fora de casa, mas ainda assim
soube construir o resultado positivo. A Princesa do Norte
venceu o duelo pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de
22/25, 25/19, 19/25 e 21/25.
O próximo compromisso de Pindamonhangaba no
Estadual será realizado dentro de casa. Às 18 horas, do
sábado (18), tem clássico dentro do ginásio de esportes
do “Juca Moreira”. O Funvic/Mídia Fone encara São José
dos Campos e espera contar com o apoio da torcida para
alcançar sua segunda vitória consecutiva. A entrada é
gratuita.

Futsal feminino encara
desaﬁo em Santo André
Nesta sexta-feira (17), a Princesa do Norte viaja até
Santo André para cumprir mais um compromisso
correspondente ao Campeonato Estadual de Futsal
Feminino Sub 20.
Pindamonhangaba ocupa o quarto lugar da tabela
de classiﬁcação e entra em quadra às 20 horas,
buscando mais três pontos, desta vez diante do
Primeiro de Maio.
A equipe treinada pelo técnico Marcos Derrico já
carimbou seu passaporte para as semiﬁnais da
categoria principal e busca repetir o feito no sub
20. O duelo frente ao time do ABC Paulista será
realizado no ginásio Noêmia Assumpção.

