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Atleta visita prefeito e fala sobre
planos de mais conquistas
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35º Feste
valoriza
produção
da cidade
O 35ª Feste – Festival Nacional de Teatro de Pindamonhangaba, acontecerá, de 11 a 25 de
novembro no Parque da Cidade,
e receberá grupos dos estados
de São Paulo e do Rio de Janeiro. Seguindo a tendência mundial dos festivais de teatro, o

Feste não será competitivo em
2012 e reserva uma semana
inteira somente para grupos de
Pindamonhangaba.
O Feste é realizado pela Prefeitura, por meio do Departamento de Cultura.
Página 10

Obras da nova
cobertura da feira
continuam em
andamento
Akim/AgoraVale

Nova cobertura está agradando a todos

“O menino que mordeu Picasso” é uma das peças que participam do 35º Feste, que em 2012 não será competitivo

Conﬁra os trabalhos
da Câmara Municipal
no Informativo Legislativo

Fapi realiza
I Festival de
Natação Infantil
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Terça-feira - 6/11

previsão
do tempo

Possibilidades
de pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA 15ºC
TEMP. MÁXIMA 28ºC

Araretama recebe
nova UBS na
quinta-feira

Esportes 12

Quarta-feira - 7/11
Encoberto
com chuvas
isoladas
TEMP. MÍNIMA 15ºC
TEMP. MÁXIMA 28ºC

Quinta-feira - 8/11
Parcialmente
nublado
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
29ºC
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Sexta-feira - 9/11

Sábado- 10/11

Nublado com
pancadas de
chuva
TEMP. MÍNIMA 18ºC
TEMP. MÁXIMA 25ºC

Nublado de
com
Pancadas
pancadas de
chuva
chuva
TEMP. MÍNIMA 17ºC
TEMP. MÁXIMA 27 ºC
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Editorial

A nossa literatura

Vem aí o Feste
Surgido nas sociedades primitivas como ritual mágico destinado a obter o favor dos deuses na caça ou
na colheita, e logo vinculado ao desenvolvimento das
primeiras religiões, o teatro é uma das mais antigas expressões artísticas da humanidade: em todas as épocas
e entre todos os povos existe o desejo de desempenhar
temporariamente o papel de outrem, fantasiar-se e falar
à maneira dele.
O termo teatro surgiu na Grécia, porém em língua
portuguesa veio do latim theatrum, que por sua vez
originou-se do grego théatron, derivado do verbo ver =
theaomai, ou seja, théa = vista, visão (no sentido de panorama) + o sufixo [-tron] = instrumento, donde, “lugar
onde se vê”.
As origens primitivas do teatro se perdem no tempo,
falando de cerimônias e ritos religiosos cheios de magias
e símbolos que eram verdadeiros espetáculos teatrais.
Os gregos podem ter acreditado que foram eles os
inventores do teatro, mas de acordo com os registros
deixados pelo povo egípcio, eles precederam os gregos
nas apresentações públicas. Os documentos revelam
que os egípcios tinham, nas encenações, uma das expressões de sua cultura. Essas representações tiveram
origem religiosa, cuja finalidade era exaltar as principais
divindades da mitologia egípcia, principalmente, Hórus,
Osíris e Ísis.
A história do deus Osíris, um drama mitológico, representado anualmente nos festivais, é a peça mais
antiga que se conhece (escrita em 3.200 a.C.). Relata
a história do assassinato do deus Osíris por seu irmão
Seth. O texto dessa peça, escrito num papiro, foi descoberto por arqueólogos em Luxor, no ano de 1895. Ele
contém, entre outras coisas, as ilustrações das cenas,
as palavras ditas pelos atores que representam a história e comentários explicativos. A morte de Hórus também
era um dos temas centrais do teatro egípcio. E foi do
Egito que elas passaram para a Grécia, onde o teatro
desenvolveu-se admiravelmente, graças à genialidade
dos dramaturgos gregos.
Já o Festival de Teatro de Pindamonhangaba, o Feste, chega à sua 35ª edição e consolida-se como um dos
mais respeitados de todo o país.
Nos palcos ou nas ruas de Pindamonhangaba, artistas e companhias vindas das mais variadas regiões do
Brasil, apresentam sua arte e encantam plateias compostas por aficionados das artes cênicas, bem como
quem vê com surpresa a presença de artistas representando em espaços abertos ao público.
Em 2013, o festival traz novidades, como por exemplo uma semana inteira somente para espetáculos de
companhias da cidade, uma forma de valorizar o belo
trabalho que os artistas locais desenvolvem e que tem
muito de sementes lançadas pelo próprio Feste.
A Tribuna do Norte mais uma vez irá dar cobertura
total a esse que pode ser considerado o maior evento
cultural da cidade, respeitado por crítica e público, e que
já revelou muita gente de sucesso para o teatro nacional.
Que venha o Feste!

Nos dias de hoje é muito facilitado o acesso a diversos textos,
sejam eles em livros, jornais, revistas, eletrônicos ou não. Mas como
sabemos nem sempre foi assim,
existia um grande medo que a leitura de alguns textos pudesse desviar
a humanidade daquilo que era considerado bom.
Os livros surgiram no Brasil por

volta de mil oitocentos e oito anos
D.C, com a vinda da família real,
então foram os portugueses que
trouxeram os primeiros livros a nossa terra.
Felizmente, hoje temos a influência e o contato com livros de
outros países, e temos a nossa
própria literatura, que é muito rica,
pois cada região tem a sua própria

cultura e uma literatura particular.
A literatura de cordel é muito
rica aqui em nosso país, mesmo
assim nem todos nós brasileiros temos acesso a essa literatura, que é
um orgulho para o nosso país. Aqui
em nossa região do Vale do Paraíba, temos a graça de conhecer as
obras literárias de Monteiro Lobato,
que leva as crianças para o cami-

nho da leitura desde muito cedo.
Independentemente de qual
região do país que estejamos, é
importante que saibamos que nós
somos um país rico, e a nossa literatura é um grande tesouro!
Pedagoga: Fabíola
http://ventaniadosaber.blogspot.com

Semana de Prevenção às Deficiências: de 5 a 9 de novembro

“Acessibilidade e Mudança: a Caminho da Informação”
No papel de educadores, tanto professores como os pais, não
podem se ausentar da tarefa de introduzir os limites necessários para
que a criança possa se desenvolver
e se situar no mundo adequadamente. A importância do limite e do
estabelecimento de regras é fator
organizador do desenvolvimento
psíquico de qualquer indivíduo. Dar
limites necessários, no momento
certo, auxiliará no comportamento
emocional sadio da criança. Salientamos que estabelecer limites não
pode ser uma tarefa diferente ou
negligenciada, quanto se trata de
uma criança com deficiência. Sendo

assim, torna-se necessário entendermos o quanto é importante para
essas crianças adquirirem formas
de comportamento relativamente
adequadas, para que não sejam
excluídas socialmente.
Embora a criança com deficiência intelectual apresente dificuldades cognitiva, motora e/ou física,
ela tem condições de compreender
aquilo que os pais ensinam e o que
deve fazer ou não. Precisa de limites e regras reais, a fim de que
tenha a clareza do que é esperado
dela e perceba que o mesmo é exigido dos demais, não ficando com a
ideia de que seus caprichos devam

ser atendidos de imediato. Essas
orientações e noções de como agir
em determinadas situações permitirá com que a criança possa organizar e ajustar seu comportamento no
meio e com outras pessoas.
A falta de limites pode tornar
a uma criança em um adulto medroso, inseguro, imaturo emocionalmente e até inconveniente em
certos momentos.
Embora muitas vezes gerem
conflitos aos pais é importante
que não desistam e acreditem
nas capacidades dos seus filhos, e, que as expectativas
sejam sempre dentro das possi-

bilidades viáveis para a criança.
Portanto, estabelecer limites
para a criança com deficiência favorece na sua organização mental,
facilita o comportamento adequado
socialmente; mesmo que esta apresente dificuldades em entender as
regras e suportar frustações.
Assim, alguns lembretes básicos: com bom senso, respeito e
afeto, a tarefa de estabelecer limites
aos filhos não precisa ser tão difícil
ou traumática.
Marta Valéria
Teixeira de Andrade
é psicóloga

Ousadia e pioneirismo das advogadas
A primeira mulher a exercer
a advocacia no Brasil foi Myrthes
Gomes de Campos, que se inscreveu no Instituto dos Advogados do
Brasil (que antecedeu a OAB) e estreou no Tribunal do Júri do Rio de
Janeiro em 1899 para defender um
homem acusado de ter agredido um
terceiro a golpes de navalha. A defesa se transformou em fato público
porque era a primeira vez que uma
mulher patrocinaria uma causa judicial, o que gerou até uma crônica do
escritor Arthur Azevedo.
Dois anos antes, em 1897 ingressava na Faculdade de Direito
do Largo São Francisco, em São
Paulo, Maria Augusta Saraiva, que
seria primeira mulher bacharel em
direito no Estado de São Paulo. Ela
teve de se empenhar para ser admitida e concluiu o curso em 1902,
superando preconceitos de gênero
e recebendo uma viagem à Europa
como prêmio por se destacar no
curso.
A trajetória da advogada tam-

bém se destacou por ela ter sido a
primeira mulher a atuar no Tribunal
do Júri , tendo sido nomeada Consultora Jurídica do Estado de São
Paulo, um cargo considerado de
honra.
Outra mulher que superou
preconceitos e galgou destaque à
mulher foi Maria Immaculada Xavier da Silveira, a primeira inscrita
na Ordem em São Paulo, em 26
de janeiro de 1932. Formada pela
Faculdade de Direito de São Paulo
em 1925, também ocupou a tribuna do júri, no Rio de Janeiro, onde
organizou a Semana da Advogada,
realizando várias conferências importantes.
Atualmente, verificamos uma
crescente presença feminina na advocacia e em outras carreiras jurídicas, o que nunca teria sido possível
sem a atuação de mulheres que
foram verdadeiras desbravadoras e
continuam, hoje, contribuindo para
engrandecer a profissão e buscar
um patamar mais igualitário com

Baile do Hawaii
na AA Ferroviária
A Ferroviária já está a todo
vapor nos preparativos para o seu
tradicional Baile do Hawaii I, que
este acontecerá no dia 17 de novembro, a partir das 23 horas. Com
programação nos dois ambientes,
a festa será em alto estilo para
quem deseja curtir uma noite muito
agradável.
No ginásio do clube, Santa
Victória Banda Show animará o público. A Banda é um dos melhores
conjuntos musicais de bailes show
do Brasil com alta qualidade artística musical de seus integrantes e um
sofisticado equipamento de som e
iluminação, composto por cortinas e
led e um moderno palco cenográfico
com estrutura metálica aluminizada.
Belíssima decoração e frutas
típicas serão atrações no Baile do
Hawaii da Ferroviária. No deck da
piscina, animado DJ, som mecânico, telão e iluminação animarão a

noite para a moçada.
Ingresso e Mesa
Os convites e mesas já estão
a venda. Associados com mensalidade em dia não pagam. O
ingresso será vendido por R$
30, porém para o primeiro lote
o preço promocional será R$ 15
(somente para os 300 primeiros
ingressos). Após essa etapa, o segundo lote será vendido por R$ 20,
podendo ser adquirido na tesouraria do clube, Cozzi Magazine, Netto Jeans e Churrascaria Minuano.
A mesa já está sendo reservada
pelo preço único de R$ 30, trazendo mais conforto e comodidade e
exclusivo serviço de garçom.
Acesso com censura 16 anos.
Informações 2126-4444.

os homens, numa área infelizmente
ainda predominantemente masculina.
A simples participação feminina
na advocacia ajuda a combater os
estereótipos na sociedade, mostrando que os tribunais não são
lugar exclusivo de homens. Com
características intelectuais e de personalidade diferentes, as mulheres
trazem perspectivas diferentes para
a análise dos fatos, em relação aos
pontos de vista masculinos em geral, principalmente em áreas que
abarcam temas polêmicos como
sexualidade e família.
Grande exemplo disso foi a
advogada Romy Medeiros da Fonseca, que, em 1957, defendeu no
Senado o projeto que deu origem
ao “Estatuto da Mulher Casada”, lei
que alterou artigos do Código Civil
então vigente, de 1916, mudanças
que deram à mulher o direito de
trabalhar fora de casa sem pedir
autorização do marido ou do pai e
o direito à guarda do filho, em caso

de separação.
Ao longo das décadas, as mulheres obtiveram muitas conquistas,
como o aumento do número de
postos no mercado de trabalho, nos
bancos acadêmicos, nas lideranças
de empresas e no poder público. No
entanto, a batalha por igualdade de
gênero e direitos para as mulheres
ainda não chegou ao fim. No universo judiciário, as mulheres vêm
ampliando seus espaços, especialmente as advogadas, a exemplo da
pioneira causídica Myrthes Campos
que, em 1910 requereu com base
na Constituição Federal o alistamento eleitoral, naquela época,
ainda negado às mulheres, a demonstrar um legado de ousadia e
relevante contribuição social que as
advogadas têm deixado ao país.

Marcos da Costa
é presidente em
exercício da OAB SP

Batalhão Borba Gato
abre inscrições para
nível Técnico
O 2º Batalhão de Engenharia
de Combate ‘Batalhão Borba Gato’
com sede em Pindamonhangaba
comunica que estão abertas inscrições para o processo seletivo de
profissionais de nível Técnico. As
inscrições foram abertas no dia 5 e
se estendem até 30 de novembro.
Serão convocados na graduação de 3º Sargento Temporário,
técnicos para as seguintes áreas:
Administração, Contabilidade, Enfermagem e Operador de Máquinas.
Os candidatos deverão ter, no
mínimo 19 (dezenove)e no máximo
37 (trinta e sete) anos de idade até
a data da convocação.
As inscrições deverão ser realizadas por candidatos que tenham,
no máximo, cinco anos de tempo

de serviço militar anterior.
Mais informações sobre o Edital poderão ser obtidas pelo telefone (012) 3643-1155 ramal 230,
com major Humberto ou no 2º
Batalhão de Engenharia de Combate, situado na praça Padre João
de Faria Fialho, nº 46, centro, Pindamonhangaba, no horário das 14
às 17 horas.
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UBS do Araretama será inaugurada nesta quinta-feira
Pindamonhangaba recebeu, durante todo o ano de
2012, muitos investimentos
no setor da saúde, e novembro
terá a inauguração de mais
uma UBS - Unidade Básica
de Saúde, desta vez, no Araretama. A inauguração será na
quinta-feira (8), às 10 horas.
A UBS fica na rua Ruy de
Andrade Costa, 130, e contará com uma equipe da ESF
- Estratégia Saúde da Família, antigo PSF. O novo prédio foi construído por meio
do trabalho da Secretaria de
Obras e Serviços, e beneficiará centenas de moradores
do bairro e região.
A unidade, que já está toda
equipada e contará com uma
equipe especializada, e apta a
atender a população no local,
será formada por: oito agentes
comunitários da saúde, três
auxiliares de enfermagem, auxiliar de odontologia, dentista, médico, enfermeiro e dois
agentes de limpeza.

Mais
investimentos
na saúde

A UBS terá 340.000m² e contará com consultório de odontologia, dois consultórios médicos, entre outras especialidades

A UBS terá uma extensão de 340.000 m² e contará
com consultório de odontologia, dois consultórios médicos, sala de curativos, sala

de vacinas, sala de inalação,
farmácia e sala de procedimentos.
“Nosso objetivo é atender
da melhor forma aos muní-

cipes de Pindamonhangaba,
durante toda a nossa administração trouxemos várias
melhorias na saúde. E ainda
temos mais uma unidade pa-

ra inaugurar, no bairro Bela
Vista. Estamos visando o melhor atendimento e qualidade
de vida do munícipe”, ressalta o prefeito João Ribeiro.

O bairro Bela Vista também está recebendo uma UBS - Unidade
Básica de Saúde. A obra,
que já está em andamento, tem uma extensão de
340.000m² e contará com
procedimentos de consultas, curativos, vacinas, coleta de preventivo
e, também, com a parte
odontológica.
A Prefeitura de está
ampliando e melhorando
os serviços de saúde prestados à população com a
construção de mais unidades e reformas de outras já existentes. A intenção é atender da melhor
forma possível a todos os
moradores de Pindamonhangaba.

Akim/Agoravale

Melhorias na
avenida das Rosas
são finalizadas

Bruna Pires

Canteiros feitos na avenida das Rosas permitem
somente o tráfego de veículos do bairro

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Subprefeitura, atendeu à reivindicação dos moradores e
realizou diversas melhorias na
avenida das Rosas, no Vale das
Acácias, em Moreira César.
De acordo com o subprefeito Sérgio Guimarães, foram
feitas a colocação de meio fio
e sarjeta em toda a extensão da
avenida, que também recebeu
asfalto provisório, eliminando a poeira do local. Além disso, foram instalados canteiros
na via, onde foram plantadas
mudas de amendoim rasteiro
e árvores da espécie acácias.
“Os canteiros bloquearam certos trechos da avenida, o que
permite agora apenas o tráfego normal do bairro”, explicou
Sérgio.
Ainda de acordo com o

subprefeito, antes das melhorias, os moradores reclamavam da grande quantidade de
poeira que era levantada com
a passagem dos veículos, onde muitos deles passavam em
alta velocidade, além de que,
antes, o local era considerado
um trecho perigoso para tráfego e passagem de pedestres.
“Antes dos trabalhos que
fizemos, havia muitas reclamações dos moradores com
relação a crianças que sofriam de bronquite, por conta da poeira que é levantada
da avenida, pois muitos carros passavam em alta velocidade, além de caminhões
com excesso de carga que estavam prejudicando a margem da vala ao lado”, contou.
A obra na avenida das Rosas foi finalizada em 90 dias.

As telhas termoacústicas, com design moderno, cobrem aproximadamente 1.700m²

Nova cobertura da praça da
Liberdade será entregue neste mês
Segue em fase de acabamento a instalação da nova
cobertura da praça da Liberdade. A obra está sendo
realizada pela Prefeitura, por
meio da Secretaria de Obras
e Serviços.
As telhas, que são termo-

acústicas, já foram colocadas
e a área que elas cobrem é de
aproximadamente 1.700m².
O próximo passo da obra é
fazer o sistema de galerias de
águas pluviais, a parte elétrica e hidráulica.
O prefeito João Ribeiro

afirmou que a nova cobertura da praça da Liberdade
é uma obra muito importante para os feirantes e para
a população. “A Prefeitura
está buscando dar mais conforto e segurança tanto para
os feirantes quanto para

Parque da Cidade
tem novas obras em
andamento
A nova portaria do Parque da Cidade recebeu a cobertura completa pela Prefeitura. Os novos serviços são
de reboque e instalação da
parte elétrica e hidráulica.
Além dos novos trabalhos, a obra segue com o nivelamento das duas pistas de
acesso ao Parque, que passarão paralelas ao anel viário.
As obras internas também
continuam sendo executadas
com a reforma do anfiteatro,
que terá capacidade para 200
pessoas. O local terá piso inclinado, para que o posicio-

namento das cadeiras facilite
a visão do palco. “Além dessas obras, teremos banheiros
masculino, feminino e para
portadores de necessidades
especiais”, antecipou o diretor de parques de Pindamonhangaba, Carlos Magno.
Enquanto os trabalhos
ocorrem no Parque da Cidade, o 35º Feste, tradicional
festival de teatro da região,
acontecerá no local. As estruturas já estão sendo montadas
para o evento, que começa no
domingo (11) e prossegue até
o dia 25 de novembro.

Usuários aprovaram a nova cobertura em fase final de instalação

os consumidores. A feira é
tradicional em Pinda e esta
obra trará benefícios para
todos”, afirmou ele.
A obra, que foi iniciada em maio, tem a previsão de término para o final
deste mês.
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Curso de Convênio tem boa adesão
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou, na última
quinta-feira (1º/11), o curso
sobre Convênios e Capacitação para Elaboração de
Planos de Trabalho das entidades do município. O encontro, que foi direcionado
às instituições, contou com
a presença de representantes
de 15, que aderiam às ideias.
“O objetivo do curso foi
preparar as instituições na
elaboração e execução de
convênios e projetos. Nós
orientamos os convidados
sobre a importância da prestação de contas, regularização formal e jurídica da entidade”, explicou a presidente
do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Eliana
Wolf.
As entidades que participaram do curso e queiram
aderir ao convênio da Prefeitura precisam apresentar, até
o dia 14 de novembro, um
projeto conforme o edital publicado no dia 26 de outubro
no jornal Tribuna do Norte.
O projeto será analisado e
avaliado por uma comissão
técnica e, de acordo com a
necessidade da cidade e especificações do mesmo, será
aprovado ou não.
“A Prefeitura de Pindamonhangaba é preocupada
com a parte social do município e com as entidades, queremos orientá-los para que os
planos possam ser cada vez
mais profissionais e dentro
das normas legais,” finaliza
Eliana. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone
3644-5830.

Arquivo TN

Alunas do Castolira mostram certificados de cursos realizados pelo Telecentro

Telecentro forma mais
de 3 mil alunos em 2012
A Prefeitura de Pindamonhangaba, em
parceria com o Fundo Social de Solidariedade, realizará na terça-feira (6), às 9
horas, na escola municipal Alexandre Salgado, bairro das Campinas, a formatura de
um grupo de alunos que participaram do
projeto Telecentro em 2012.
Este ano, serão formados mais de 3 mil
alunos de escolas municipais que participaram dos cursos do Telecentro. As formaturas acontecerão até o dia 19 de novembro, nas unidades escolares.

Prefeitura realiza Terapia
Comunitária nas escolas
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, tem realizado nas escolas
municipais as Rodas de Terapia Comunitária, para alunos
e comunidade. O objetivo é
estimular a dinamização das
relações sociais, promovendo a conscientização e estimulando o grupo, através do
diálogo e da reflexão, a tomar
iniciativas e ser agente de sua
própria transformação.
A Terapia Comunitária
é um espaço onde se procura partilhar experiências de
vida de forma horizontal e
circular, valorizando a fala
e a escuta, sem a emissão de
julgamentos. Sabendo da responsabilidade da escola em
trabalhar com os diferentes
conhecimentos, a terapia comunitária é uma importante
ferramenta para auxiliar no
desenvolvimento dos conteúdos atitudinais.
A experiência com a terapia comunitária nas escolas
da Rede Municipal de Pin-

damonhangaba
iniciou-se
em junho de 2010, com funcionários, professores e pais,
sendo que o trabalho com
crianças começou em 2011.
A Terapia inicia-se com o
acolhimento, quando são realizadas brincadeiras, músicas
cantadas, de forma a se quebrar o gelo e aquecer a fala.
Depois, as crianças fazem
a votação do tema que querem discutir, colocam suas
experiências e apresentam as
estratégias que usam para enfrentar as dificuldades.
A “roda de conversa” encerra-se com o ritual de agregação que se caracteriza pela
conotação positiva, dado ao
caso que foi trabalhado.
“Transformar o sofrimento em crescimento é um dos
propósitos da Terapia Comunitária. Aprender a falar e a
escutar possibilita o autoconhecimento, o acolhimento e
o sentimento de pertencimento. Falar alivia dores emocionais”, ressaltou a terapeuta,
Luciana de Oliveira Ferreira.

Datas das próximas
formaturas do Telecentro
6/11 - Bairro das Campinas:
7/11 - Biblioteca do Sesi:
8/11 - Castolira:

Divulgação

9 horas
15 horas
9 horas

9/11 - Escola Elias Bargis:

10 horas

12/11 - Escola Jairo Monteiro:

10 horas

13/11 - Feital:

10 horas

14/11 - Cícero Prado:

9 horas

19/11 - Jardim Regina:

9 horas
Roda de Terapia Comunitária

Agentes de combate à dengue realizam mutirão no cemitério
Mais de 2 mil panfletos foram entregues para a população de Pinda no Dia de Finados

Agente orienta os munícipes sobre os perigos da dengue

Akim/Agora Vale

A equipe de Controles
de Vetores da Secretaria de
Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba realizou, na
sexta-feira (2), no Cemitério
Municipal, um trabalho muito importante de conscientização de combate à dengue.
Foram entregues mais de 2
mil panfletos para os moradores que estavam no local
no feriado de Finados.
Segundo o gerente da
base de Controle de Vetores, Ricardo da Costa Manso, os agentes orientaram
mais de 3 mil moradores.
“O Cemitério Municipal é
considerado um local muito importante para o plano
de controle do mosquito da
dengue, já que ali são encontrados, com frequência, larvas e mosquitos adultos da
dengue”, observou Ricardo.
Os vasos sem vazão de água,
túmulos abandonados e locais com acúmulo de água
são frequentes nesta época,
assim os agentes se anteciparam e orientaram os usuários sobre esta ameaça.
Os munícipes gostaram
da iniciativa e utilizaram as
orientações dos agentes nos
túmulos que foram visitar.
O cemitério passa por um
trabalho quinzenal de monitoramento e saneamento
ambiental, para evitar que o
local seja um foco de transmissão da dengue e de acidentes com animais peçonhentos.

Akim/Agora Vale

Os vasos não devem conter água
Akim/Agora Vale

Munícipe recebe um panfleto informativo

Tribuna do Norte
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Funvic lança selo e carimbo dos
Correios pelos 10 anos da Fapi

Solenidade de lançamento do selo e carimbo dos Correios será no auditório da faculdade, terça-feira (6)
A Fapi - Faculdade de
Pindamonhangaba realizará,
nesta terça-feira (6), às 19
horas, solenidade de lançamento do selo e carimbo dos
Correios do Brasil em comemoração aos 10 anos da Instituição. O evento acontece no
auditório da faculdade, Campus I – Dutra.
Na ocasião, representantes dos Correios realizarão
o primeiro carimbo simbólico, que posteriormente estará em todos os documentos
despachados pelos Correios
durante o mês de novembro,
na cidade de Pindamonhangaba. O selo e o carimbo fazem parte das comemorações
dos 10 anos da Fapi, que se
estenderá até o mês de junho
de 2013.
Após a solenidade, a Funvic – Fundação Universitária Vida Cristã – promoverá
o “Fórum Regional – Crises
e Desenvolvimento: Impactos na Região Metropolitana
do Vale do Paraíba e Litoral
Norte, Mito ou Realidade?”.
O Fórum será realizado
para o lançamento do programa de educação executiva
e empresarial continuada, o
“Funvic Soluções”.

Akim/Agora Avale

As comemorações pelo 10º aniversário da Fapi-Faculdade de Pindamonhangaba se estenderão até o mês de junho de 2013

Alunos participam de 1ª Olimpíada
de Matemática Informatizada
Projeto multiplicou o saber dos estudantes e reuniu alunos do 3º, 4º e 5º anos
O mês de novembro
começou com atividades
diferenciadas que multiplicaram o saber dos
estudantes da escola municipal Professor Paulo
Freire, Vila Prado. Na
quinta-feira (1º/11), alunos do 3º, 4º e 5º anos
participaram da 1ª Olimpíada de Matemática
Informatizada, que foi
realizada no pátio da escola, tendo a disposição
notebooks, folhas sulfites,
lápis e projetor.
Durante a Olimpíada,
os alunos realizaram, num
tempo pré-determinado,
operações matemáticas
expostas no notebook.
Eles tinham que resolver
no papel e responder posteriormente no computador. O aluno com mais
pontuação recebeu uma
medalha e os demais participantes, certificado de
participação.
O objetivo da competição foi realizar uma
atividade que oferecesse
interação com os programas educacionais: Matemática Descomplicada e
Informática Educacional,
desenvolvidos no município por meio da Secretaria de Educação, em
parceira com a empresa
Planeta Educação.

Divulgação

Mediadores da Planeta Educação com a gestora Mariluci Alcides

Segundo a gestora da unidade escolar, Mariluci Alcides Campos, a interação dos
programas com as aulas regulares dos alunos têm gerado
um retorno muito positivo.

“Todos aguardavam ansiosamente a olimpíada.
A parceria com a Planeta
Educação é fundamental
para o desenvolvimento
do desempenho das nossas

crianças. Os mediadores
surpreendem a cada dia e
estão sempre disponíveis e
dispostos a encarar qualquer
proposta dos professores.
Por meio desta interação te-

mos realizado trabalhos
diferenciados que multiplicam o conhecimento,
além de motivar alunos
e professores”, concluiu
Mariluci.

Escola
municipal
realiza
IV Feira
Científica

A escola municipal Dr. Ângelo Paz da Silva realizou, no
último dia 31, a IV Feira Científica, com o objetivo de expor
os projetos desenvolvidos pelos alunos nas aulas de Ciências. O evento contou com a
participação da comunidade,
que prestigiou os trabalhos de
350 alunos do Pré ao 5º ano.
A exposição dos trabalhos remetia a temas variados, como animais terrestres,
mamíferos e embriologia.
Também foram expostas atividades que os alunos desenvolveram durante o ano, como
construção de peões utilizando instrumentos matemáticos
e matérias recicláveis.
A empresa Planeta Educação, que desenvolve em
parceria com a Prefeitura
de Pindamonhangaba, diversos projetos educacionais,
participou da feira expondo as
atividades que foram desenvolvidas nas aulas dos programas educacionais: Matemática
Des-complicada, Informática
Educacional e Aprendizagem
Sistêmica.
“Ficamos muito animados com a realização de mais
uma Feira, e contar com a
parceria da Planeta Educação é muito importante para
a realização de eventos como
este, na escola. Os mediadores estão sempre prontos para
participar ativamente conosco”, concluiu a gestora da escola, Elaine Prolungati.
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Compromisso Social

Transtorno

Abdala pede atenção
para o bairro
Jardim Bela Vista

Toninho da Farmácia solicita Dona Geni faz
providências junto a MRS sobre indicações de obras e
melhorias para bairros
vagões parados no centro

Diretoria de Comunicação/CVP

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador
Abdala Salomão

Atendendo solicitação de
moradores do Jardim Bela Vista,
o Vice-presidente da Câmara
de Pindamonhangaba, vereador
Abdala Salomão (PSDB) encaminhou, em agosto de 2012, um
requerimento à Sabesp, pedindo
a manutenção de um bueiro
instalado na rua José Gambine
de Souza, no cruzamento com
a rua Orlando Silva e também a
possível troca de tubulação no
local. O pedido foi feito visando
a melhoria no escoamento das
águas da chuva que ficam paradas
em frente as residências, provocando mau cheiro e facilitando
a proliferação de mosquitos da
dengue. Os responsáveis da área
técnica da Sabesp estiveram no
local e constataram que, para resolver a questão, deveria ser feito
reparos na boca de lobo e também
nivelamento da sarjeta. “Como
esses serviços são de responsabilidade da Prefeitura, estamos
encaminhando requerimento ao
Departamento de Obras, solicitando urgência na solução do

Atuação Parlamentar

problema afim de tranquilizar os
moradores que estão apreensivos
com a ocorrência de chuvas mais
fortes e que poderão causar transtornos ainda maiores”, explicou
o vereador.
Festa de
Santo Agostinho
O vereador Abdala solicitou
também, através de requerimento
enviado ao Departamento de
Comunicação da Secretaria de
Governo, a inclusão da Festa de
Santo Agostinho no calendário
oficial de festas populares e eventos tradicionais do município.
A festa é realizada todo ano no
último final de semana do mês
de agosto, no bairro Graminha.
“Este evento é importante para a
comunidade e os organizadores da
festa, que pertencem a Paróquia
Nossa Senhora de Fátima, podem
comemorar, porque esta semana
recebi comunicado da Secretaria que já está em andamento o
pedido e a festa será incluída no
calendário para o próximo ano”,
esclareceu Abdala.

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

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) esteve neste último domingo, dia 21 de
outubro, visitando o bairro
do Santana. Na ocasião, recebeu várias indicações que
foram encaminhadas para os
órgãos competentes, entre
elas destacamos a troca de
todas as luminárias da rua
Dr. Aloysio Ivany Dantas
da Gama por luminárias
de maior potência para dar

mais segurança aos moradores.
O vereador cobra providências da Empresa MRS
Logística pelo grave problema que vem prejudicando
moradores e estudantes
que utilizam a passagem
da linha do trem das ruas
Padre Estevan Maria e
Carlos Juliano. “A MRS
pára seus vagões em cima
da passagem de pedestres,
obrigando as pessoas a passarem por baixo dos vagões
colocando em risco suas
vidas. Solicito a prefeitura
providências para solucionar este problema que

atrapalha muito a vida dos
moradores e estudantes que
transitam por este local”,
disse Toninho da Farmácia.
O vereador Toninho da
Farmácia solicita que seja
feita a troca das luminárias
localizadas na entrada da
rua Carlos Juliano com a
rua Padre Estevam Maria,
no bairro do Santana. “Faço
esta solicitação pois estas
duas ruas são passagens de
alunos no período da noite
pela linha férrea, colocando
em risco a segurança dos
alunos, pais e moradores do
local”, finalizou Toninho da
Farmácia.

Trânsito

Conscientização

Dr. Isael solicita “mão
única” para rua Antonio
Pinto Monteiro

Dr. Jair Roma apoia
campanha de Prevenção
ao Câncer de Mama

Diretoria de Comunicação/CVP

A vereadora Geni
Dias Ramos – Dona
Geni (PPS) realizou
diversos pedidos por
meio de requerimentos,
durante a última Sessão
Ordinária, dia 30 de outubro, visando atrair melhorias para os bairros de
Pindamonhangaba.
Confira as
solicitações:
solicita estudos
para elaboração do Plano de Carreira dos Funcionários da Educação
Vereadora Dona Geni
Básica Municipal;
solicita informações que versa sobre o reforço de
sobre a indicação nº 1.030/2012, sinalização horizontal no Resique versa sobre a colocação dencial Jardim Morumbi;
de lombada na rua Lecticia
solicitainformaçõessoBononcini Santos próximo a bre a indicação nº 1.076/2012,
rua Demétrio Lvahy Badaró no que trata da implantação de
Residencial Jardim Morumbi;
aulas de ginástica no centro
solicita informações comunitário do CDHU, no
sobre a indicação nº 1.027/2012, bairro Cícero Prado, Distrito
que trata da colocação de pla- de Moreira César;
ca de advertência “Proibido
solicita informações
jogar lixo” próximo ao nº335 se há possibilidade de estenno terreno localizado ao lado der os exames de mamograda rua Shiduca Yassunda, no fia, não realizados durante
Residencial Jardim Morumbi;
o mês em virtude da falta
solicita informa- das pacientes, para o mês
ções sobre a indicação nº seguinte;
1025/2012, que pede dados
em reiteração ao resobre o reparo nas calçadas querimento nº. 918/2012, que
da quadra esportiva no Resi- solicita informação sobre a posdencial Jardim Morumbi;
sibilidade de contratar dentistas
solicita informações para atender o bairro Jardim
sobre a indicação nº 1.031/2012, Eloyna.
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) 36442255 e 3644-2256.

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA

Tecnologia

e transparência:

Câmara amplia serviços para
melhor atender a população

Vereador
Dr. Isael
(PV)

O vereador Dr. Isael (PV) encaminhou Indicação ao
Executivo solicitando estudos para implantar mão única de
direção de trânsito na rua Antonio Pinto Monteiro, no Alto
do Cardoso. “A solicitação é muito importante porque a rua
é estreita e embora sendo mão dupla apenas para veículos
leves, segundo moradores, acidentes têm ocorrido com
muita frequência no local. Pedimos providências urgentes”,
ressaltou o parlamentar.
Área de lazer
O vereador Dr. Isael (PV) também encaminhou ao Executivo requerimento solicitando estudos para construção de
área de lazer com praça no bairro Castolira. “Oficiamos o
pedido ao prefeito, porque os moradores do bairro necessitam de opções de lazer e esperamos que a reivindicação seja
atendida”, enfa-tizou o vereador.
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Rua Antonio Pinto Monteiro,

no bairro

Alto

do

Cardoso,

atualmente com mão dupla de

direção

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.

O vereador Dr. Jair Roma (PPS) participou da Sessão
Solene Comemorativa ao mês de Prevenção ao Câncer de
Mama “Em Outubro Pense Rosa” realizada no dia 17 de
outubro, na Câmara Municipal. A oradora oficial foi a Dra.
Marília Rios Freire. Dr. Jair Roma apoiou a Campanha
que finalizou sua programação no último domingo, dia
28 com a Santa Missa, na Igreja do Santana. “Parabenizo
a nobre vereadora Dona Geni, autora da Lei Municipal
nº 4.973, pois através desta iniciativa a campanha tem
como objetivo mostrar a importância da prevenção e da
detecção precoce do câncer de mama, pois a chance de
cura quando detectado precocemente é de até 95%. Por
esta razão, a participação massiva da população é fundamental”, enfatiza o vereador.
Saúde do Homem
Aproveitando a oportunidade, Dr. Jair Roma, autor do
projeto de lei nº 126/2009 que instituiu o “Dia Municipal de Atenção à Saúde do Homem” no município alerta
a população masculina sobre a importância de procurar
o serviço de saúde, ao menos uma vez por ano, para os
exames de rotina e detecção precoce de enfermidades.
Segundo o vereador, a maioria dos homens julgam-se
invulneráveis, se expondo mais às situações de risco.
Constata-se que as mulheres são as que mais procuram
atendimento para prevenir e curar as doenças, pois elas
se preocupam com o bem-estar, diferentemente dos homens, que só procuram o serviço de saúde após perderem
a qualidade de vida e se tornarem incapazes de realizar
atividades do dia-a-dia. “Precisamos tratar o assunto com
seriedade, pois o diagnostico precoce é importante e ajuda
a salvar vidas”, conclui o vereador.
Fale com o Dr. Jair Roma
Contato com o gabinete do vereador Dr. Jair Roma: telefones (12) 3644-2269
e 3644-2270; email:drjairroma@camarapinda.sp.gov.br.

A Divisão de Tecnologia da Informação da
Câmara de Vereadores de
Pinda-monhangaba implementou, desde abril, o
novo Portal do Legislativo
(www.camarapinda.sp.gov.
br) com a ampliação de
serviços aos cidadãos da
cidade e a integração do
SAPL - Sistema de Apoio
ao Processo Legislativo.
De acordo com o Chefe
da Divisão de TI da Câmara, Marcelo Heleodoro da
Silva, o portal terá um visual mais
agradável e intuitivo, disponibilizando,
através do SAPL, as consultas em
tempo real do processo legislativo tais
como acervo completo das Leis Municipais (Ordinárias, Complementares e
Decretos Legislativos), tramitação das
matérias legislativas e outros documentos oficiais de interesse da população.
O SAPL e o Portal são produtos
oferecidos pelo INTERLEGIS, que é
um programa desenvolvido pelo Senado Federal que visa a modernização
e integração do Poder Legislativo nos
seus níveis federal, estadual e municipal
e de promoção da maior transparência e
interação desse Poder com a sociedade.
Segundo o site do Senado Federal, “os meios utilizados são as novas
tecnologias de informação (Internet,
videoconferência e transmissão de
dados), que permitem a comunicação
e a troca de experiências entre as Casas
Legislativas e os legisladores e entre o
Poder Legislativo e o público, visando

Diretoria de Comunicação/CVP

aumentar a participação da população
no processo legislativo”.
O Assistente de Tecnologia da
Informação João Rodrigo Moreira,
que também integra a divisão de TI,
enfatiza que “o Portal e o SAPL são
softwares livres, amplamente utilizados
em Câmaras de todo Brasil, com uma
comunidade bastante ativa visando
sempre o desenvolvimento desses
produtos. Isso gera independência tecnológica e possibilidade de melhorias
de acordo com nossa Casa de Leis.”
O Departamento Legislativo
explica que “a partir da implantação do novo Portal e do sistema
SAPL, todo o processo legislativo
será dispo-nibilizado a todos os
munícipes, o que não ocorria no
sistema antigo”. Com isso, segundo
o Departamento Legislativo, “o novo
portal oferecerá maior transparência
nas consultas e decisões da Casa de
Leis de Pindamonhangaba, assim,
havendo uma participação mais
efetiva da população”.

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
Departamento de Comunicação
Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Dia

Janio agradece por
pedidos atendidos

Cal acompanha
cobertura da Feira Livre
do Mercado

Alexandre Faria
homenageia professora
durante Sessão Solene

O vereador Cal está feliz
com o andamento da reforma da
praça da Liberdade. Essa foi uma
solicitação do vereador, em nome
dos feirantes e dos usuários, feita
desde 2010, por meio do requerimento nº 359 dessa legislatura.
“A antiga cobertura já havia sido
consertada, mas com as chuvas
era constante a ocorrência de goteiras nas bancas. Agradecemos
à Prefeitura pela nova cobertura,
pois foi um pedido dos feirantes,
que já fizeram até abaixo assinado
reivindicando a melhoria”, justifica o vereador..
De acordo com as informa-

D
C
/
No ultimo dia
30 de outubro, foi
realizado
na Câmara Municipal,
a Sessão
Solene em
Comemoração ao
Dia dos
Professores. O
vereador
Alexandre Faria
a p r o veitou a
oportunidade para
homenagear os
professores do muVereador Alexandre Faria e a homenageada, Profª. Márcia
nicípio, na
figura da Prof. Marcia Moring nicipal de Ensino” de autoria
de Oliveira Almeida. “Estes do vereador Alexandre Faria.
profissionais representam mui- Preocupado com a saúde deste
to bem o perfil do educador, profissionais, o parlamentar
que além de obter excelentes vem lutando pela aprovação
resultados em sala de aula, do programa há alguns anos.
também se dedicam a serviços “Apresentamos a Indicação
sociais voluntários para com- deste Projeto de Lei em agosto
plementar as aulas”, enfatizou de 2010 e ficamos aguardando
Alexandre Faria, que ficou a aprovação. Agora, o Execusatisfeito de ver a classe sendo tivo Municipal atenderá esta
necessidade que beneficiará
honrada durante a Sessão.
o profissional da educação,
Saúde Vocal dos
garantindo-lhes mais qualiProfessores
Foi aprovado por una- dade de saúde no desempenho
nimidade o Projeto de Lei de suas funções, o que é uma
nº 97/2012, que institui o valorização para a classe “,
“Programa de Saúde Vocal enfatiza o vereador Alexandre
dos Professores da Rede Mu- Faria.

Vereador
Janio Lerario

tes e crianças que vão para a
escola. O referido pedido foi
prontamente atendido, já que
merecia uma certa urgência
pois já estava há algum tempo
oferecendo um grande perigo
a população.
Também através de várias
Indicações e Requerimentos,
o vereador Janio Lerario pede
a administração municipal
que sejam feitos reparos em
várias ruas que encontram-se
esburacadas, levando em conta
este período em que as chuva
começam a ficar intensas e
contribui para o agravamento
destes problemas.
“São pequenos serviços,
porém de grande importância,
pois ruas em boas condições
significam mais segurança aos
usuários, sejam carros, motos,
bicicletas e até pedestres”, destaca o vereador Janio Lerario.

Dia do Professor
Na noite do dia 30 de outubro,
a Câmara de Vereadores de Pinda
realizou Sessão Solene em comemoração ao Dia do Professor. Na
ocasião, o vereador Cal homenageou a professora Eliane Rocha
Souza e Silva. Eliane formou-se
em matemática e é pós-graduada.
Já trabalhou em diversas Escolas
Estaduais da cidade, como: Deputado Claro César, Professora
Eunice Bueno Romeiro, Professor João Martins de Almeida,
Mario Bulcão Giudice, Rubens
Zamith e Dr. Mário Tavares, onde
leciona até hoje. “Sua carreira dedicação e comprometimento com
a Educação, vai além do educar,
do ensinar. É uma professora
que vibra
com que
as conquistas
dos alunos e ex-alunos,
pois os
acompanha de
perto e
demonstra orgu-

ções da Secretaria de Obras,
outras melhorias que também
devem ser feitas no local são a
troca de piso com readaptação
das rampas de acessibilidade e a
implantação do sistema de galerias de águas pluviais, juntamente
com a estrutura interna (elétrica
e hidráulica).
“A previsão informada pelo
Secretário de Obras é que a reforma seja concluída dentro de 30
dias. Estamos aguardando, pois
essa é um grande benefício tanto
para os comerciantes como para
os clientes e frequentadores da
feira livre”, comenta Cal.
lho por ter conseguido participar
da vida de cada um”, reconhece
Cal.
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) ao longo
de seu mandato sempre esteve atento aos pedidos dos
moradores de nossa cidade,
representando-os e apresentando junto a administração
municipal os anseios da comunidade. O vereador diz que está
satisfeito com resultados de
seus pedidos, pois vários deles
foram e estão sendo realizados.
Dentre alguns de seus
pedidos são: a Indicação
1032/2012, que se trata da
reco-locação da proteção da
ponte sobre o rio Paraíba, que
foi arrancada em virtude de um
acidente, e com a falta desta
proteção, apresentava muito
perigo, pois por ali passam
várias pessoas fazendo suas
caminhadas, romeiros que
fazem o Roteiro da Fé para
Aparecida, além de estudan-

Diretoria de Comunicação/cvp

Obras

Diretoria de Comunicação/CVP

Trabalho

do

Professor
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Saúde

Trânsito

Dr. Marcos Aurélio
continua sua luta pela
fisioterapia domiciliar

Martim Cesar solicita
Ricardo Piorino solicita
melhorias para a Rodovia melhorias para o distrito
Luiz Dumont Villares
de Moreira César

Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Martim Cesar
(DEM), apresentou indicações
em Sessão solicitando melhorias para a Rodovia Luiz
Dumont Villares. A Indicação
nº 1167/2012 pede ao prefeito
que seja oficiado ao DER sobre
a necessidade de recapeamento asfáltico em toda a extensão
da referida rodovia, que se
encontra cheia de buracos e
ondulações. “Os motoristas,
no momento em que desviam
dessas ondulações, acabam
invadindo o outro lado da pista,
podendo provocar graves acidentes”, explica Martim, que
também solicitou a tomada
de providências no sentido
de disponibilizar sinalização
horizontal e vertical no trevo
de acesso à Gerdau, no Km
2, “pois muitos motoristas,
especialmente no período noturno, não percebem o referido
trevo”, salientou.
Tumulto no trânsito
da Bicudo Leme
Martim solicita aos órgãos
competentes que tomem providências com relação à devida
limitação de permissão de
estacionamento em apenas um
sentido na rua Bicudo Leme,
centro, no trecho entre a Padaria Nossa Senhora do Rosário
e o SinComércio. “Ou, se for o
caso, a proibição em ambos os
lados da rua”, sugere. “Ocorre
que os veículos que vêm da rua
Francisco Glicério para a rua

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR), em constante
luta para melhorar o atendimento aos doentes de Pindamonhangaba e preocupado com a saúde
dos munícipes, apresentou na
Sessão da Câmara de Vereadores realizada no dia 03 de
setembro, a Indicação de nº
1001/2012, que pede ao Senhor
Prefeito, na forma regimental,
estudos e providências junto ao
departamento competente para
que seja feita a contratação de
fisioterapeutas para a realização
de tratamento domiciliar em
pacientes crônicos.
Esta indicação foi feita para
atender aos pedidos de cidadãos
que relataram ao vereador a difícil tarefa de se locomoverem
e, no caso de cuidadores, de
levarem seus parentes doentes
até os locais de tratamento fisioterápico. Muitas vezes, não
é possível o transporte devido
aos graves problemas físicos
e os pacientes interrompem o
tratamento, o que agrava ainda
mais estes problemas.
Em resposta ao Requerimento do Dr. Marcos Aurélio,
a Secretaria de Saúde e Assistência Social relatou, através

Vereador
Dr. Marcos
Aurélio

do Memorando nº 032/2012, de
26 de setembro de 2012, que
pretende, através de um pleito
realizado junto ao Ministério
da Saúde, ampliar as equipes
de Assistência Domiciliar
que atuam na cidade, através
de duas EMAD – Equipe
Multiprofis-sional de Atenção
Domiciliar. Sendo assim, caso
estas sejam aprovadas e credenciadas, serão contratados
fisioterapeutas que farão parte
dessas equipes.
Caso ocorra a aprovação das
EMAD, a fisioterapia realizada
nos domicílios melhorará a
qualidade de vida dos doentes
crônicos que, devido a derrames,
fraturas graves e outras enfermidades, precisam de contínuo
tratamento.
“Muitos pacientes que precisam de fisioterapia apresentam
problemas graves de locomoção
e não conseguem ir até o local de
tratamento. Com o atendimento
domiciliar, estes moradores
terão uma melhor qualidade
de vida e se recuperarão mais
rápido. A saúde dos pindamonhangabenses continua sendo
a minha prioridade”, ressaltou
o Dr. Marcos Aurélio.

Providências

Diretoria de Comunicação/CVP

“Os bairros da região são carentes em
diversos setores e necessitam de
uma atenção especial”

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Martim Cesar

Bicudo Leme, tanto na direção
Boa Vista quanto na direção
centro, encontram muita dificuldade em virar nas referidas
esquinas”, explica o vereador,
observando que “o problema
maior acontece quando ônibus
e veículos de grande porte
tentam transitar pelo local,
necessitando, muitas vezes,
recorrerem a várias manobras,
tumultuando o trânsito local”.
Calçada do acesso
ao Araretama
O vereador pede que seja
consertado o passeio público
que margeia a Estrada Carlos Lopes Guedes Filho, ao
lado do Loteamento Campos
Elíseos (em obra), acesso ao
Residen-cial Nova Esperança
e Arare-tama. Ele explica que
“os caminhões com materiais
pesados que atendem à referida
obra destruíram a calçada, que
necessita de reparos urgentes,
pois está atrapalhando o fluxo
de pedestres”.

Para falar com o vereador Martim Cesar:
Telefones: 3644-2271/3644-2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
Atendimento ao público de 2ª a 6ª feira, das 8 às 12h e das
14 às 17h30, em seu Gabinete na Câmara de Pindamonhangaba.

Vereador Ricardo Piorino

Durante a última sessão de Câmara, o Presidente da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba, Ricardo Piorino (PDT),
apresentou diversos requerimentos em benefício do distrito de
Moreira César, os quais foram aprovados por unanimidade.
Dentre os requerimentos apresentados, merecem destaques,
os seguintes:
Solicitação de informações à Empresa de ônibus Viva
Pinda, acerca da falta de ônibus no bairro CDHU – Cícero
Prado;
Solicitação à Empresa de ônibus Viva Pinda, em caráter de urgência, para a manutenção e reparos nos abrigos dos
passageiros;
Solicitação de rondas mais constantes nas proximidades
das escolas do bairro do CDHU – Cícero Prado;
Solicitação de colocação de semáforo no cruzamento
da Igreja São Vicente de Paula com a rua José Teberga, em
Moreira César.
“Estamos procurando atender os bairros mais carentes da
cidade, os quais precisam de cuidados especiais para que seus
moradores desfrutem de uma melhor qualidade de vida”, explicou Piorino.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
ESTADO DE SÃO PAULO

RECORDANDO RÔMULO CAMPOS D´ARACE

Concurso de Trovas APL

Termina nesta sexta-feira (9) o prazo para envio
de trovas para participar do Concurso Nacional/
internacional/Regional de Trovas da APL-Academia Pindamonhangabense de Letras, realizado
pela UBT-Pindamonhangaba em comemoração
ao Jubileu de Ouro da nossa Academia de Letras.
Tema Nacional/Internacional: Academia; tema
Regional (Vale, Região Serrana e Litoral Norte):
Letras. As trovas (duas por concorrente) devem
ser remetidas (sistema de envelopes), para: Rua
das Grevíleas, 275 – Village das Paineiras, Pindamonhangaba, CEP 12421-559, aos cuidados do
presidente da UBT-Pindamonhangaba, José Valdez de Castro Moura (colocar o nome Luiz Otávio
como remetente). A premiação será em sessão
solene festiva a ser realizada no dia 18 de dezembro, em comemoração aos 50 anos da APL.

Prestigiando a APL
Roberto Faria/Portal R3

No último dia 26, no Museu Dom Pedro I e Dona
Leopoldina, foi realizada a sessão plenária solene
da APL referente ao mês de outubro (matéria publicada na edição da última sexta-feira). Entre as
autoridades locais e os amigos da Academia que
foram prestigiar o evento registramos a presença
da Ana Maria Braz Cavalcante, jornalista proprietária da Visual Produções e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulheres. Na na
foto, à direita da acadêmica professora Anamaria
Jório Marcondes.

Um ano depois...
Arquivo Pessoal

Com muita honra e emoção, evocamos hoje uma personalidade marcante, meu patrono da cadeira 21 da Academia Pindamonhangabense de Letras: RÔMULO CAMPOS
D´ARACE, um bólide de inteligência refulgente que reluziu
no céu cultural da nossa
“Fecunda Terra Habilitatis et Sapientiae” até meados da década de cinquenta, visto que empreendeu a grande viagem
ao encontro do Pai Maior em 1955. Foi um viver terreno efêmero, mas intensamente produtivo.
Refiro-me ao mineiro que veio ao mundo em Paraisópolis
em 6 de setembro de 1922, formado professor pela Escola
Normal e Ginásio Estadual de Pindamonhangaba em 1950.
Homem de Imprensa, foi fundador do Jornal 7 dias, diretor
da nossa secular Tribuna do Norte de 30 de janeiro até 1º
de maio de 1955, quando faleceu. Homem que nasceu para
servir, pertenceu ao Rotary de Pindamonhangaba e exerceu
com dignidade o cargo de vereador, cargo para o qual foi
eleito em 1952. Exemplar chefe de família, foi casado com
dona Dulce Oliveira D’Arace, tendo como única filha a nossa
estimada confreira, dedicada e competente professora Vânia Dulce. Rômulo era um homem dedicado ao culto da arte
e do belo. Leitor voraz, escreveu obras importantes como “
Emílio Ribas, sua vida e sua obra”, sendo este trabalho premiado em importante concurso intelectual dos poderes públicos de Pindamonhangaba em 10 de julho de 1952. Marcou
época o seu livro (primeiro e único livro editado): ”Retrato
da Princesa do Norte”, onde traça com brilhantismo invulgar
e com fidelidade à história, detalhes da história do nossa
querida Pindamonhangaba, fruto de pesquisas incansáveis,
demonstração do esforço enorme de um homem em prol
da sua terra idolatrada, livro este editado por ocasião do IV
Centenário de São Paulo em 1954. Recebeu o Prêmio Poder
Legislativo, em 10 de setembro de 1953 pelo elogiável trabalho: “Maestro João Gomes de Araújo, sua vida e sua obra”.
Um dia, era 1º de maio de 1955, RÔMULO partiu. Partiu
bem cedo, carregando consigo o vôo do silêncio e as grandes falas, a cantiga de amor mais pressentida para o amor
dos seus amores: a então doce menina Vânia Dulce, hoje,
para alegria nossa, uma grande companheira aqui no nosso
quase cinquentenário cenáculo literário.
Homem - poeta que falou em nome dos que sonhavam ou calçavam desespero em percursos cotidianos, ser
especial que sabia da lógica das máquinas, dos anjos que
se matavam e das explosões de luz de todas as alvoradas.
A sua palavra teve o sabor do efêmero e do eterno, como
me confessou, um certo dia, seu amigo incondicional, outro
nome que jamais esqueceremos, ex-presidente da nossa
veneranda Casa de Letras, o nosso inolvidável Aníbal Leite
de Abreu. Rômulo era consciente de que pelo verbo carregado de amor o humano se diviniza e o divino se humaniza.
Rômulo no seu desvelar para o mundo, sendo um
ser-com-o-outro (mit Welt Dasein como frisam os filósofos
existenciais alemães), foi um exemplo de humanista na sua
curta existência temporal, vindo a este mundo para nos provar que a eternidade é uma questão de garra, de crença e
de graça, e, por certo, acreditou muito nisso! Acreditou sim,
pois tinha índole dócil e pura como o atestam os seus contemporâneos, alma de verdadeiro Poeta como já afirmei, a
dizer para o Altíssimo:
Quando eu me chamar saudade, a que dedos dar-se-ão as
chaves dos segredos que são a própria essência do meu
eu? E, os meus versos de fraternidade fiz e nunca revelei,
quem os verá, meu Deus, quando eu me for ? Ah, Senhor,
tenha piedade de todos nós: dos fracos e dos fortes, dos enfermos e dos sadios, dos fracassados e dos vitoriosos, dos
tímidos e dos ousados, dos velhos e dos moços, dos que
partem e dos que chegam! Que eu consiga, Senhor, guardar
as cenas das viagens, o incomensurável patrimônio de todas as lembranças, porque o passado se alevanta e cresce
como o mar. As hora de viver intenso não se perdem no tempo. São luzes eternas !
Ah Senhor, permita, em surdina, ouvir a canção que acalenta
a minha inocente criança, anjo-menina, e, repousar no seu
colo a cabeça cansada e esquecer, por instantes, a ansiedade que me afoga !
À maneira de Fernando Pessoa algum dia disse:
“ Tudo que fui,
aonde fui,
o que eu disse,
o que fiz,
tudo valeu a pena!”

Manhã de agosto, calma e serena
Despedes da vida, finda a missão
Forjada na luta, existência plena
Testemunha de força, carinho e dedicação
Um ano se passou, rápido veloz
Aceitar em paz a cadeira vazia
Rever suas plantas, ouvir sua voz
Sentir seu abraço, ao menos um dia!

Sim, tudo valeu a pena, quando “a alma não é pequena”, no dizer do fenomenal Fernando Pessoa, glória das
letras da nossa Língua, a “Última Flor do Lácio”.
Ave, RÔMULO, que cantou a vida com vocábulos mansos
ou com palavras indomadas !

LEI Nº 5.464, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012.
Altera dispositivos da Lei nº 4.754, de 27 de fevereiro de 2008, que disciplina a estrutura do Conselho Tutelar do Município de Pindamonhangaba e dá outras providências.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Alteram os arts. 2º, 8º, 9º, 16, 22, 35 e 55 da Lei nº 4.574, de 27 de fevereiro
de 2008, de acordo as disposições contidas na Lei Federal nº 12.696, de 25 de julho
de 2012, que passam a vigorar com a seguinte redação,
“Art. 2º. O Conselho Tutelar, como órgão integrante é órgão permanente, autônomo, colegiado, não jurisdicional, composto por 05 (cinco) membros eleitos para um
mandato de 4 (quatro) anos, sendo permitida 1 (uma) recondução, mediante novo
processo de escolha.”
“Art. 8º. O Conselho Tutelar funcionará, em sua sede, ininterruptamente para atendimento ao público, na seguinte forma:
I - de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 17h30min;
II - nos demais horários e aos sábados, domingos e feriados, em regime de atendimento de plantão, mantendo no mínimo 01 (um) conselheiro no exercício de suas
atividades.
Parágrafo único. O Coordenador do Conselho Tutelar organizará, em conjunto com
os demais Conselheiros, a escala para o período reservado ao almoço e o sistema
de atendimentos de plantão. ”
“Art 9º. Será feita ampla divulgação do endereço físico e eletrônico e do número de
telefone do Conselho Tutelar.”
“Art. 16. O processo de escolha dos conselheiros tutelares e seus suplentes será
realizado de forma concomitante para todos os Conselhos Tutelares, na forma direta,
pelo voto secreto e facultativo dos eleitores do Município, residentes na região geográfica de competência de cada Conselho Tutelar implantado, sob responsabilidade
do CMDCA, e fiscalização do Ministério Público, conforme disposto no artigo 139
do Estatuto da Criança e do Adolescente, obedecendo às disposições contidas na
presente Lei e às normas expedidas através de Resolução do CMDCA.
Parágrafo único. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá
em data unificada em todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro
domingo do mês de outubro do ano subseqüente ao da eleição presidencial.”
“Art. 22. Fica vedada a propaganda eleitoral por meio de veículos de comunicação de
massa, anúncios luminosos, inscrições em locais públicos ou particulares de acesso
ao público, ainda que restrito.
Parágrafo único. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem
pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.”
“Art. 35. Os candidatos eleitos serão nomeados pelo Prefeito e tomarão posse, no
mandato de conselheiros, no dia 10 de janeiro do ano subseqüente ao processo de
escolha."
“Art. 55. O exercício efetivo da função de conselheiro tutelar constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral, sem vínculo empregatício ou estatutário de qualquer natureza com a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, sendo garantido subsídios mensal no valor equivalente ao percebido pela
referencia salarial 124 e assegurado o direito à:
I- cobertura previdenciária;
II- gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da
remuneração mensal;
III- licença-maternidade;
IV- licença-paternidade;
V- gratificação natalina.
§ 1º. Os Conselheiros não poderão exercer outra atividade remunerada durante o
horário de expediente do Conselho Tutelar e no período em que estiverem escalados
para atendimentos de plantão.
§ 2º. O Conselheiro Tutelar, servidor público municipal, se optar pelo subsídio de
Conselheiro Tutelar, ficará afastado do seu cargo ou emprego, sem vencimentos,
durante o exercício do mandato.
§ 4º. O subsídio previsto neste artigo será reajustado de acordo com o índice de
reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais.
§ 5º. Os Conselheiros Tutelares não terão direito a nenhum benefício ou gratificação
garantidos aos servidores públicos municipais ou na legislação vigente.
§ 6º. As faltas injustificadas dos Conselheiros Tutelares acarretarão no desconto proporcional de seus subsídios.”
Art. 2º. Os conselheiros tutelares empossados no ano de 2012 terão, excepcionalmente, o mandato prorrogado até a posse daqueles escolhidos no primeiro processo
unificado, conforme disposto na Lei Federal nº 12.696, de 2012 e Resolução nº 152,
de 09 de agosto de 2012, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ana Emilia Gaspar - Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de outubro de
2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JADIR DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil divorciado, de 41 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 6 de fevereiro de
1971, residente e domiciliado Rua Penina nº 48, Maricá, nesta cidade, filho de SEBASTIÃO DE SOUZA e MARIA JOSÉ DE SOUZA.
ANDREA HELENA FRIENTES, de nacionalidade brasileira,
profissão técnica em nutrição e dietética, estado civil divorciada, de
42 anos de idade, nascida em São Paulo - Tatuapé, Estado de São
Paulo, no dia 5 de setembro de 1970, residente e domiciliada Rua
Penina nº 48, Maricá, nesta cidade, filha de ANDRÉ FRIENTES MARIN e MARIA DO CARMO FRIENTES. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 5 de novembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro:
NIELSEN DA CRUZ, natural de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, solteiro, nascido a 7 de outubro de 1987, profissão mecânico, residente na Rua Cruzeiro nº 3070, Cidade Nova, em Pindamonhangaba SP, filho de NICOLAO DA CRUZ e de TERESA
BERNARDINO DE CARVALHO.
LUANA SANTOS DE PAULA, natural de Osasco, Estado de São
Paulo, solteira, nascida a 15 de setembro de 1992, profissão do
lar, residente na Av. Edarge Vieira Marcondes nº 376, Vista Alegre,
no distrito de Moreira César - Pindamonhangaba SP, filha de ISRAEL ALVES DE PAULA e de ANA CRISTINA DOS SANTOS.
Apresentaram os documentos I, III e IV do Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2012.

* O autor, mestre e doutor pela USP, médico, professor universitário, é membro efetivo da Cadeira 21 (T) da Academia
Pindamonhangabense de Letras, da Academia Limoeirense
de Letras ( Ceará) e da Academia Paulista de Jornalismo.

Silêncio... lembranças, saudade
A Ti, oh Pai, nossa oferenda de amor!
Em paz, resta-nos sublimar tua passagem,
Celebrar com os anjos, entre luz e esplendor!

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto pregão
presencial, nº 11/12, com encerramento dia 23/11/12, às 15h00, para a execução de
serviços de fornecimento e gerenciamento de 90 (noventa) cartões magnéticos tipo
‘Cartão de Natal - Alimentação’.
Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3644.2250, ou na Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h30 às 11h30 e
das 14h00 às 17h00, inexistindo custo do edital, para retirada na Câmara. O edital
também estará disponível pelo site
www.camarapinda.sp.gov.br, sem ônus.

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
DE PINDAMONHANGABA

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 Pindamonhangaba - SP - www.camarapinda.sp.gov.br/

CONVOCAÇÃO PARA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2012

Cada dia é um presente perfumado
Cada momento um toque de carinho
Viver a vida como dom sagrado
E entregá-la com fé, no fim do caminho...
Helenice Carvalho da Silva (19/8/2012)

Ficam os senhores Conselheiros e Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados
a comparecerem à 10ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia e
local abaixo discriminados:

E com este poema de autoria de minha irmã Elenice, póstuma homenagem a nossa mãe Olívia
de Jesus Fernandes Carvalho, que se estivesse
ainda entre nós estaria completando 86 anos no
último dia 1º de novembro, encerramos nossa coluna nesta edição.

Pauta:

Dia: 		
08/11/2012 (quinta - feira)
Horário:
14h (tolerância de 10 min);
Duração prevista: aproximadamente, 2 horas.
Local: Lar São Vicente de Paulo
Rua Dr. Fontes Junior, 220 – Tel: 3642.1656

I.
II.
III.
IV.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que o Sr. Presidente ratificou o aditamento do contrato dos serviços de rádio e telefonia móvel digital, estabelecido com a empresa Nextel Telecomunicações Ltda., prorrogando-o por 10 (dez) meses, pelo valor de R$ 55.177,00 (cinquenta e cinco mil, cento e setenta e sete reais).

Leitura e aprovação da ata de reunião anterior;
Avaliação dos trabalhos de 2012;
Plano de ação 2013;
Avisos e encerramento.

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:
gmail.com ou conselhospinda@gmail.com

cmipinda@

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 Pindamonhangaba - SP - www.camarapinda.sp.gov.br/

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 6 de novembro de 2012

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
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
415/12
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0527/12
DATA PROTOCOLO:
14/05/2012
Nº CEVS:
353800601-477-000109-1-0
DATA DE VALIDADE:
10/09/2013
CNAE: 4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
RAZÃO SOCIAL:
EWS FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
12.457.668/0007-37
ENDEREÇO:
Rua Dos Expedicionários N°:
83
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Centro
Pindamonhangaba
CEP:12400-370UF:
MUNICÍPIO:
SP
RESP. LEGAL:
Fabiana de Morais Geraigire
CPF:
258.666.238-54
RESP. TÉCNICO:
Elicleri de Souza Hurtado CPF:
309.222.218-04
CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 55413 UF: SP
CBO: Farmacêutico, em geral.
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO:
Henrique Cesar Mieli ParedeCPF: 219.534.358-31
CBO: Farmacêutico, em geral. CONS. PROF.: CRFN º INSCR.: 38.524
UF: SP
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO:
Rafaela Marins Nunes PereiraCPF:342.632.438-54
CONS. PROF.:CRFN º INSCR.:55559 UF: SP
CBO: Farmacêutico, em geral.
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 10/09/2012, 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, __10 de setembro de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
416/12
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0513/12
DATA PROTOCOLO: 09/05/2012
Nº CEVS:
353800601-477-000088-1-0 DATA DE VALIDADE:
10/09/2013
CNAE: 4771-7/02 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas.
RAZÃO SOCIAL:
JUSSARA DA SILVA FERREIRA BARBOSA
CNPJ/CPF:
10.890.095/0001-10
ENDEREÇO:
Rua Dr. Frederico Machado N°186
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO:Pindamonhangaba
CEP:
12410-040 UF:SP
RESP. LEGAL:
Jussara da Silva Barbosa CPF: 214.152.358-30
RESP. TÉCNICO:
Jussara da Silva Barbosa CPF: 214.152.358-30
CBO: Farmacêutico, em geral.
CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 50953 UF: SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 10/09/2012, 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, __10 de setembro de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 417/12
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0499/12 DATA PROTOCOLO: 04/05/2012
Nº CEVS:
353800601-477-000097-1-7 DATA DE VALIDADE: 10/09/2013
CNAE: 4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
RAZÃO SOCIAL:
ROSARIA LUCINDA MARTINS
CNPJ/CPF: 11.955.311/0001-20
ENDEREÇO:Rod. Ver. Abel Fabrício Dias N°:1469 COMPLEMENTO: BAIRRO: Vila São Benedito
MUNICÍPIO:Pindamonhangaba CEP: 12402-020 UF: SP
RESP. LEGAL: Rosária Lucinda Martins CPF: 103.250.928-77
RESP. TÉCNICO: Cristine Jacira Rossi CPF: 081.137.068-28
CBO: Farmacêutico, em geral. CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 55.514 UF: SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 10/09/2012, 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, __10 de setembro de 2012

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
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 425/12
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:1062/11 DATA PROTOCOLO: 13/09/2012
Nº CEVS: 353800601-464-000003-1-0 DATA DE VALIDADE:25/09/2013
CNAE: 4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
RAZÃO SOCIAL: GOJO AMÉRICA LATINA LTDA
CNPJ/CPF: 03.055.242/0001-70
ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso N°: 3344
COMPLEMENTO: BAIRRO: Parque das Nações
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12420-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Flávio Henrique Santos Leal CPF: 895.734.475-68
RESP. TÉCNICO: Luciana Rezende Barbosa CPF: 072.454.208-66
CBO: Farmacêutico, em geral. CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 14819 UF: SP
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO: Marisa Cristina Leite CPF: 259.736.238-82
CBO: Farmacêutico, em geral. CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 61141 UF:SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 13/09/2012, 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, __13 de setembro de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 426/12
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 1065/12 DATA PROTOCOLO: 03/09/2012
Nº CEVS: 353800601-464-000006-1-2 DATA DE VALIDADE: 17/09/2013
CNAE: 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
RAZÃO SOCIAL: GOJO AMÉRICA LATINA LTDA
CNPJ/CPF: 03.055.242/0001-70
ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso N°: 3344
COMPLEMENTO: BAIRRO: Parque das Nações MUNICÍPIO: Pindamonhangaba,CEP: 12420-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Flávio Henrique Santos Leal CPF: 895.734.475-68
RESP. TÉCNICO: Luciana Rezende Barbosa CPF: 072.454.208-66
CBO: Farmacêutico, em geral. CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 14819 UF: SP
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO: Marisa Cristina Leite CPF: 259.736.238-82
CBO: Farmacêutico, em geral. CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 61141 UF: SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 17/09/2012, 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, __17 de setembro de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 427/12
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0700/12 DATA PROTOCOLO: 20/06/2012
Nº CEVS: 353800601-477-000020-1-1 DATA DE VALIDADE: 17/09/2013
CNAE: 4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
RAZÃO SOCIAL: UNIMED PINDAMONHANGABA COOP. DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ/CPF: 47.565.155/0002-10
ENDEREÇO: Rua Dr. Laerte Machado Guimarães N°: 243
COMPLEMENTO: BAIRRO: São Benedito MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-180 UF: SP
RESP. LEGAL: José Renato Couppê Schmidt CPF: 831.051.408-59
RESP. TÉCNICO: Ana Cláudia Cardoso Oliveira CPF: 452.412.012-20
CBO: Farmacêutico, em geral. CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 44802 UF: SP
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO: Zofia Koslowski Tineu de Mello CPF: 368.302.848-30
CBO: Farmacêutico, em geral. CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 55566 UF:SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 17/09/2012, 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, __17 de setembro de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 418/12
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0637/12 DATA PROTOCOLO: 04/06/2012
Nº CEVS: 353800601-205-000001-1-6 DATA DE VALIDADE: 05/09/2013
CNAE: 2052-5/00 Fabricação de desinfetantes domissanitários.
RAZÃO SOCIAL: ROGAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/CPF: 90.821.554/0003-04
ENDEREÇO: Av. Alexandrina Chagas Moreira N°:964 - COMPLEMENTO: BAIRRO: Distrito Industrial
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12420-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Álvaro Luiz Correa de Figueiredo Sá CPF: 289.911.618-55
RESP. TÉCNICO: Cristiane Pereira CPF: 231.536.008-05
CBO: Farmacêutico, em geral. CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 63.512 UF: SP

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 428/12
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0699/12 DATA PROTOCOLO: 20/06/2012
Nº CEVS: 353800601-477-000077-1-4 DATA DE VALIDADE: 28/09/2013
CNAE:4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
RAZÃO SOCIAL: RAIA S/A CNPJ/CPF: 60.605.664/0263-34
ENDEREÇO: Av. Cel. Fernando Prestes N°: 320 - COMPLEMENTO: BAIRRO:Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-240 UF: SP
RESP. LEGAL: Antonio Carlos Pipponzi CPF: 454.326.788-53
RESP. TÉCNICO: Izabel de Lima Kling Faria CPF: 278.431.798-60
CBO: Farmacêutico, em geral. CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 39207 UF: SP
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO: Angelita da Silveira SalgadoCPF:302.661.948-50
CBO:Farmacêutico, em geral. CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 55.526 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 05/09/2012, 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.

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 28/09/2012, 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 setembro de 2012

Pindamonhangaba, __28 de setembro de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 419/12
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0975/12 DATA PROTOCOLO: 16/08/2012
Nº CEVS: 353800601-865-000077-1-4 DATA DE VALIDADE: 18/09/2013
CNAE: 8650-0/06 Serviços de Fonoaudiologia.
RAZÃO SOCIAL: FLAVIO SERAFINI CLÍNICA MÉDICA E FONOAUDIOLÓGICA LTDA
CNPJ/CPF: 09.079.694/0001-79 (001)
ENDEREÇO: Rua Dr. Frederico Machado N°: 132
COMPLEMENTO: Conjunto 38 BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040 UF: SP
RESP. LEGAL: Flávio Serafini CPF: 091.295.098-66
RESP. TÉCNICO: Aretusa Monteiro Silva CPF: 268.949.668-26
CBO: Fonoaudióloga CONS. PROF.: CRFA N º INSCR.: 10103 UF: SP

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:429/12
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:1048/12 DATA PROTOCOLO: 30/08/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000207-1-0 DATA DE VALIDADE: 03/09/2013
CNAE: 8630-5/04 Atividade odontológica.
RAZÃO SOCIAL: CLÓVIS FERRER RIBEIRO
CNPJ/CPF: 549.137.998-00 ENDEREÇO: Av. Cel. Fernando Prestes N°: 315
COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-000 UF:SP
RESP. LEGAL: Clóvis Ferrer Ribeiro CPF:549.137.998-00
RESP. TÉCNICO: Clóvis Ferrer Ribeiro CPF: 549.137.998-00
CBO: Cirurgião Dentista. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 11.984 UF: SP
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO: Deibson Assis Ferreira CPF: 034.712.426-78
CBO: Cirurgião Dentista. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 73979 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 18/09/2012, 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.

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 03/09/2012, 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, __18 de setembro de 2012

Pindamonhangaba, __03 de setembro de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 420/12
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0963/12 DATA PROTOCOLO: 13/08/2012
Nº CEVS: 353800601-865-000067-1-8 DATA DE VALIDADE: 18/09/2013
CNAE: 8650-0/04 Atividades de Fisioterapia
RAZÃO SOCIAL: VANESSA APARECIDA MIRANDA DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 334.328.038-00
ENDEREÇO: Rua João Gama N°: 40
COMPLEMENTO: BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-260 UF: SP
RESP. LEGAL: Vanessa Aparecida Miranda de Carvalho CPF: 334.328.038-00
RESP. TÉCNICO: Vanessa Aparecida Miranda de Carvalho CPF:
334.328.038-00
CBO: Fisioterapeuta CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 03/31781-LTF UF: SP

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 430/12
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:0912/12 DATA PROTOCOLO: 03/08/2012
Nº CEVS:353800601-865-000009-1-4 DATA DE VALIDADE:28/09/2013
CNAE: 8650-0/04 Atividades de Fisioterapia.
RAZÃO SOCIAL: EDUARDO RODRIGUES CAMPOS - CNPJ/CPF: 275.484.218-77
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 682
COMPLEMENTO: BAIRRO: São Benedito MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Eduardo Rodrigues Campos CPF: 275.484.218-77
RESP. TÉCNICO: Eduardo Rodrigues Campos CPF: 275.484.218-77
CBO: Fisioterapeuta. CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 51310 UF:SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 18/09/2012, 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.

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 28/09/2012, 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, __28 de setembro de 2012

Pindamonhangaba, __18 de setembro de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 421/12
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0715/12 DATA PROTOCOLO: 26/06/2012
Nº CEVS: 353800601-477-000093-1-8 DATA DE VALIDADE: 17/09/2013
CNAE: 4771-7/02 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas.
RAZÃO SOCIAL: F. M. A. DE ALMEIDA FERRAZ & CIA LTDA – ME
CNPJ/CPF: 10.657.974/0002-87
ENDEREÇO:Av. Coronel Fernando Prestes N°: 149
COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-240 UF: SP
RESP. LEGAL: Fernanda Maria Andrade Almeida Ferraz CPF: 159.460.468-10
RESP. TÉCNICO: Laice Priscila Rech CPF: 338.129.458-00
CBO: Farmacêutico, em geral. CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 50.388 UF:SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 17/09/2012, 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, __17 de setembro de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 422/12
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0682/12 DATA PROTOCOLO: 19/06/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000406-1-4 DATA DE VALIDADE: 17/09/2013
CNAE: 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta.
RAZÃO SOCIAL: WALTER HIROSHI MURAGAKI
CNPJ/CPF: 830.481.118-91
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 891
COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Walter Hiroshi CPF: 830.481.118-91
RESP. TÉCNICO: Walter Hiroshi CPF: 830.481.118-91
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 25121 UF: SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 17/09/2012, 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, __17 de setembro de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:423/12
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 1101/12 DATA PROTOCOLO: 12/09/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000214-1-5 DATA DE VALIDADE: 12/09/2013
CNAE: 8630-5/04 Atividade Odontológica.
RAZÃO SOCIAL: JULIANA MADUREIRA DE SOUZA LIMA ALONSO
CNPJ/CPF: 583.201.721-87
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°:
866
COMPLEMENTO: BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Juliana Madureira S. T. Alonso CPF: 583.201.721-87
RESP. TÉCNICO: Juliana Madureira S. T. Alonso CPF: 583.201.721-87
CBO: Cirurgião Dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 58057 UF: SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 12/09/2012, 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, __12 de setembro de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 424/12
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 1101/12 DATA PROTOCOLO: 12/09/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000215-1-2 DATA DE VALIDADE: 12/09/2013
CNAE: 8630-5/04 Atividade Odontológica.
EQUIPAMENTO TIPO: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, n° de série: 0545, marca e
modelo: ASTEX ODONTOMAX, corrente e tensão: 70 kVp 7 mA.
RAZÃO SOCIAL: JULIANA MADUREIRA DE SOUZA LIMA ALONSO
CNPJ/CPF: 583.201.721-87
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 866
COMPLEMENTO: BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Juliana Madureira S. T. Alonso CPF: 583.201.721-87
RESP. TÉCNICO: Juliana Madureira S. T. Alonso CPF: 583.201.721-87
CBO: Cirurgião Dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 58057 UF: SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 12/09/2012, 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, __12 de setembro de 2012

9

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 003/2012
CONVÊNIOS 2013

DESTINAÇÃO DE RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
A Secretaria de Saúde e Assistência Social comunica às Entidades Sociais, que compõem a
rede socioassistencial no município de Pindamonhangaba, que realizará processo de seleção de projetos que poderão ser financiados com recursos subsidiados do Fundo Municipal
de Assistência Social no ano de 2013 e convoca as entidades com Inscrição no Conselho
de Assistência Social a apresentarem suas propostas no período de 06/11 a 14/11/2012 na
sede do CIAS, localizada na Rua Euclides Figueiredo, 94 – Alto do Cardoso, das 8h às 16h.
1 - DO OBJETO
1.1 – Constitui objeto do presente Edital a seleção de projetos a serem financiados
com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.
1.2 - O Projeto da Entidade deverá, obrigatoriamente, estar em consonância com a Política
Nacional de Assistência Social (PNAS), Resolução CNAS nº 109, SINASE e demais legislações pertinentes. A proposta será analisada e avaliada pela Secretaria de Saúde e Assistência Social e apresentada para deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social.
2 - DO PROJETO
2.1 – Os projetos submetidos a presente seleção deverão indicar como campo de
atuação a Proteção Social Especial de Média Complexidade e estar em conformidade com os serviços elencados na Resolução CNAS nº109 de 11 de novembro
de 2009.
2.2 - Os projetos da Proteção Social Especial de Média Complexidade deverão ter
como finalidade o Atendimento Especializado a Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade.
2.3 - O serviço elencado acima terá como Público Alvo adolescentes de 12 a 18 anos
incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de Medida Socioeducativa
de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, aplicada pela
Justiça, Vara da Infância e Juventude.
3 - DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DOS PROJETOS
3.1 – Para avaliação dos projetos apresentados, a comissão de análise observará
os seguintes critérios:
I - Consonância do projeto com Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Resolução CNAS nº 109, SINASE e demais legislações pertinentes;
II - Capacidade técnica e administrativa da Entidade Social para executar o projeto,
devendo o proponente apresentar a relação dos recursos humanos que atuarão diretamente no desenvolvimento do projeto em questão;
III - Quadro de recursos humanos compatíveis com a proposta, observando-se a
função do mesmo no projeto;
IV - Justificativa dos itens previstos na planilha de aplicação de recursos.
4 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 - O Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade deverá estar de acordo com a descrição apresentada no ANEXO ESPECIAL a ser retirado no CIAS, à Rua
Euclides Figueiredo, 94 e preencher as vagas conveniadas exclusivamente através dos
encaminhamentos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.
5 - DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
5.1 – O prazo para a apresentação da solicitação de convênios com recursos municipais
dar-se-á impreterivelmente no período de 06 a 14 de novembro de 2012.
5.2 - A solicitação com o Plano de Trabalho deverá ser encaminhada ao Setor de Apoio
Técnico às Entidades Sociais no CIAS - Centro Integrado de Assistência Social - na Rua
Euclides Figueiredo nº 94 – Alto do Cardoso –Pindamonhangaba – SP. CEP 12.420-010 Tel.
(12) 3643-1609 ou 3643-1607, das 8h às 11h30 e 13h às 17h.
5.3 – O projeto deverá ser elaborado de acordo com as instruções do Manual de Orientações
para a Elaboração de Convênios da Prefeitura de Pindamonhangaba, disponível no CIAS.
6 – DA DOCUMENTAÇÃO
6.1 – O projeto deverá ser entregue acompanhado da seguinte documentação:
I - Ofício direcionado à Secretaria de Saúde e Assistência Social, solicitando a celebração de
convênio para o atendimento a que se propõe, de acordo com sua Proposta de Trabalho;
II - Proposta de Trabalho para 2013 - (1 via) correspondendo ao período de execução
de 01 de março de 2013 a 31 de dezembro de 2013; de acordo com o Manual de
Orientação para Elaboração de Convênios.
III - Cópia do CNPJ;
IV - Comprovante de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, quando tratar-se de
projeto ou serviço envolvendo criança e/ou adolescente.
7 - DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO
7.1 - A entidade selecionada será comunicada e deverá providenciar os seguintes
documentos para a celebração do convênio:
I – Duas vias do Plano de Trabalho aprovado;
II - Cópia do RG e CPF do responsável pela Entidade (Presidente ou pessoa autorizada a praticar atos em seu nome, que assinará o contrato);
III - Certificado de Utilidade Pública. (cópia da lei que institui a Entidade Social de
Utilidade Pública);
IV - Certidão de Regularidade com FGTS – Comprovação da regularidade da entidade com os recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, emitida
através do site: https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp;
V - Certidão de Regularidade com a Receita Federal – Comprovação da regularidade
da entidade com a Receita Federal do Brasil, emitida através do site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1;
VI - Certidão de Regularidade com o INSS – Comprovação de regularidade da entidade com os recolhimentos ao Instituto Nacional da Seguridade Social, emitida através do site: http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html;
VII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Comprovação de regularidade da
entidade com o Ministério do Trabalho, emitida através do site: http://www.tst.jus.br/
certidao;
VIII - Cópia do Alvará de Funcionamento ou Inscrição Municipal;
IX - Estatuto da Entidade. (Cópia do estatuto da entidade registrado);
X - Ata da eleição da atual diretoria;
XI - Declaração da Entidade – Declaração da entidade, sob as penas da lei, que
não se encontra em situação de mora ou inadimplência junto a qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal direta ou indireta;
XII - Declaração que os dirigentes, administradores e integrantes da diretoria não se
encontram no efetivo exercício de cargo ou função pública na Administração Municipal, bem como na Câmara Municipal de Pindamonhangaba;
XIII - Balanço patrimonial e financeiro do exercício anterior, assinado por contador
inscrito no Conselho Regional de Contabilidade – CRC (Identificar o número de registro do contador e assinado pelo representante legal da Entidade);
XIV - Plano de Trabalho - estabelecido em conformidade com o § 1° do artigo 116 da
LF n° 8.666/93, proposto pela interessada e aprovado pelo Poder Público;
XV - Nº. da conta, em banco oficial, exclusivamente para depósito do convênio.
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2012.

EDITAL PARA CITAÇÃO DE DONIZETE VALLET NINCK, CPF 934.613.488-72
e JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, CPF 665.332.108-82, COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
13093/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), DONIZETE VALLET NINCK, CPF 934.613.488-72
e JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, CPF 665.332.108-82, com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL,
tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 13093/2007, que
lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 27/10/2006, redistribuída em 18/07/2007, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$ 1774,02, em
19/10/2006. Pelo presente edital fica o executado (s), DONIZETE VALLET NINCK,
CPF 934.613.488-72 e JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, CPF 665.332.108-82, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta)
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo,
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os
fatos articulados pela exequente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue
ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
31 de outubro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE LOURENÇO PIMENTEL DE LIMA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
13134/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), LOURENÇO PIMENTEL DE LIMA, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
13134/2007 (antigo n° 1105/2006 da 3ª Vara Judicial de Pindamonhangaba), que
lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 27/10/2006, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$ 1677,28, em 19/10/2006. Pelo presente edital
fica o executado (s), LOURENÇO PIMENTEL DE LIMA, devidamente CITADO para
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra
transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da
intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exequente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade
e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 31 de outubro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

Ana Maria Rita Gomes
Departamento de Assistência Social

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSÉ TEIXEIRA BASTOS COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
11780/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOSÉ TEIXEIRA BASTOS, com endereço incerto e
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 11780/2007,
(Processo antigo n° 193/2004 da 3ª Vara Judicial) que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 02/03/2004,
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 542/2000 E
545/2001. Deu-se á causa o valor de R$ 647,15 em 22/01/2004. Pelo presente edital
fica o executado (s), JOSÉ TEIXEIRA BASTOS, devidamente CITADO para todos os
atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito
e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para
oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da
penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em
seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exequente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do
executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 31 de outubro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE LUIZ PAULO ABREU HOMEM DE MELO, CPF
082.299.868-86, TEREZINHA DE FÁTIMA MARTINS HOMEM DE MELLO, CPF
090.604.968-76 E M. H. DE MELLO & E CIA LTDA. COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
13014/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), LUIZ PAULO ABREU HOMEM DE MELO, CPF
082.299.868-86, TEREZINHA DE FÁTIMA MARTINS HOMEM DE MELLO, CPF
090.604.968-76 E M. H. DE MELLO & E CIA LTDA, com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL,
tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 13014/2007, que
lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 27/10/2006, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 81908 E OUT. Deu-se á causa o valor de R$ 750,08 em 19/10/2006.
Pelo presente edital fica o executado (s), LUIZ PAULO ABREU HOMEM DE MELO,
CPF 082.299.868-86, TEREZINHA DE FÁTIMA MARTINS HOMEM DE MELLO, CPF
090.604.968-76 E M. H. DE MELLO & E CIA LTDA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra
transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da
intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exequente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade
e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 31 de outubro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

10

Cultura

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 6 de novembro de 2012

Divulgação

Cena do espetáculo Giselle, da Cia Cênica de Dança-Teatro Mônica Alvarenga, inscrita na categoria Espetáculo Adulto local, exclusivo para grupos de Pindamonhangaba
Divulgação

35º Feste terá 15
espetáculos gratuitos
Maria Fernanda Munhoz
De 11 a 25 de novembro,
o Parque da Cidade receberá
a 35ª edição do Feste – Festival Nacional de Teatro de
Pindamonhangaba, com grupos de nove cidades dos estados de São Paulo e do Rio de
Janeiro. Todos os espetáculos
serão gratuitos.
O mais tradicional festival
de teatro da região será realizado nas categorias Adulto e
Infantil, com apresentações
às 21 e às 15 horas, respectivamente. Neste ano, seguindo a tendência mundial dos
festivais de teatro, o Feste
não será competitivo.
De 11 a 15 de novembro,
o 35º Feste terá a participação especialmente reservada
para grupos de Pindamonhangaba, fato inédito em
todos estes anos de evento.
De 16 a 18, serão realizadas
as peças adultas. De 19 a 21,
é a vez das apresentações
de teatro infantil e, de 22 a
24, novos espetáculos adultos serão a atração. No dia
25, encerrando o festival, o
espetáculo convidado “Cabaret Stravaganza”, da Cia
Os Satyros, de São Paulo, se
apresentará para o público de
Pindamonhangaba e região.
O Feste é realizado pela
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Cultura.

Pela primeira vez, o tradicional festival de teatro - um dos mais
relevantes do estado de São Paulo - inclui uma categoria reservada
especialmente para grupos de teatro de Pindamonhangaba
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ESPETÁCULOS SELECIONADOS PARA O 35º FESTE
De 11 a 25 de novembro de 2012
ESPETÁCULO ADULTO DE PINDAMONHANGABA– 21 horas
Dia

Espetáculo			Grupo							Cidade			UF

11
12
13
14
15

Além da Palavra		
Cia TEP – Teatro Experimental de Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Medeia em Faces		Coletivo das Tormentas					Pindamonhangaba
Missa Leiga			Cia Anti-horário de Teatro				Pindamonhangaba
Giselle				
Cia Cênica de Dança-Teatro Mônica Alvarenga		
Pindamonhangaba
Folia do Homem Diabo		Cia Controvérsias					Pindamonhangaba

SP
SP
SP
SP
SP

“Números”
Divulgação

ESPETÁCULO ADULTO – 21 horas
Dia

Espetáculo			Grupo							Cidade			UF

16
17
18
22
23
24

Hoje tem espetáculo		
Cia Teatro da Estrutura Rio de Janeiro RJ
Queijo & Goiabada		Balakkobacco						Taubaté			SP
Os cavalos refugam p/ abismo Coletivo Artes Cênicas					
Jacareí			
SP
Território banal			
Cia Azul Celeste					
São José do Rio Preto SP
Minha alma é nada depois...
Os Ciclomáticos						
Rio de Janeiro		
RJ
Números			Os Geraldos						Campinas		SP

ESPETÁCULO INFANTIL – 15 horas
Dia

Espetáculo			Grupo							Cidade			UF

19
20
21

A casa de dentro da gente
Grupo Caixa de História					
O menino que mordeu Picasso Charles Produções					
Coisas de menino boneco
Cia Clara Teatral					

S. José dos Campos
São Paulo		
Mogi das Cruzes

SP
SP
SP

ESPETÁCULO CONVIDADO – 21 horas
Dia

Espetáculo			Grupo							Cidade			UF

25

Cabaret Stravaganza		Cia Os Satyros						São Paulo		SP

“A casa de dentro da gente”, do grupo Caixa de História

Divulgação

Divulgação

“Além da palavra”, da Cia TEP-Teatro Experimental de Pindamonhangaba

“O menino que
mordeu Picasso”
Divulgação

“Folia do homem diabo”

Esportes 11
Pindamonhangaba, terça-feira, 6 de novembro de 2012

Malha de Pinda perde em São Paulo e
decide título paulista em campo neutro
Divulgação

O time de malha de Pindamonhangaba, AE Água
Preta/VWM Transportes perdeu as duas partidas em Cotia (SP), contra o time do
Caucaia do Alto, e decidirá o título em campo neutro.
Na primeira partida, Pinda apertou o time da casa e
quase empatou o jogo, deixando a equipe bem próxima do título, mas, nos últimos lances não conseguiu
resistir e foi derrotada pelo
placar de 160 a 146.
Mostrando por que os
dois times chegaram à final paulista, a segunda partida foi digna de um clássico da modalidade. Pinda
começou ponto a ponto
com o adversário, mantendo a partida empatada até
o meio do jogo. Sofrendo
pressão em campo e da torcida, o time de Cotia parou
a partida com um pedido
de tempo e voltou melhor,
conseguindo abrir alguns
pontos no placar, vantagem
que durou até o último lance de jogo.
Mesmo atrás do placar,

Pinda empatou a partida,
mas em uma jogada espetacular, Cotia derrotou a Água Preta pelo incrível placar de 204 a

194. “Fizemos um jogo maravilhoso, tivemos muito perto
de trazer esse título, mas acredito que no nível que os atletas

Unidos do Jd. Rezende
mantém invencibilidade
no Sênior 35

mais novos alcançaram durante
o ano e na experiência e técnica
dos mais velhos, que essa derrota apenas adiou a comemora-

ção por uma semana”, disse o
presidente da Liga de Pinda e
atleta, Lucas Ouverney.
A grande decisão es-

tá marcada para domingo
(11), na cidade de São Bernardo do Campo, na raia do
Baeta Neves.

Quatro equipes estão
classificadas para a
próxima fase do Sênior 50
Akim/AgoraVale

Manó Esporte

Akim/AgoraVale

Santa Luzia

O Campeonato Sênior 35
teve apenas quatro jogos no
domingo (4) e os resultados
embolaram a tabela da competição. O líder, Unidos do
Jardim Rezende, confirmou o
bom desempenho e fez 7 a 0
no Andrada, fora de casa. O
vice-líder, Bela Vista, teve a
chance de dividir a primeira
posição com o Jardim Rezende, mas empatou com o Pin-

dense por 2 a 2 e somou 10
pontos em quatro jogos.
Os times do Ipê II, Taipas
e Pindense duelam à parte
para não ficarem distantes das
quatro primeiras posições que
definem os semifinalistas. Se
o torneio acabasse agora, as
equipes do Jardim Rezende,
Bela Vista, Ipê II e Taipas estariam na próxima fase.
Até o momento, os times

do Andrada e Imperial não
somaram pontos na competição, ficando mais longe do
grupo dos classificados.
A 5ª rodada do Sênior 35
acontece no domingo (11),
com mais quatro jogos organizados pela LMPF - Liga
Pindamonhangabense de Futebol, em parceria com a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Pindamonhangaba.

Estrela, Vila São José,
Imperial e Maricá garantiram classificação para as
quartas de finais do Campeonato Sênior 50 após
os resultados no domingo (4). O time do Distrito
de Moreira César venceu
o Flamengo por 3 a 1 em
casa; o Estrela garantiu um
resultado heroico contra
o Independente, por 1 a 0,

jogando na casa do adversário, no estádio Ramirão;
o Imperial venceu o Santa
Luzia por 1 a 0, também
fora de casa; e o Maricá,
mesmo com a derrota para
o Grêmio Tipês por 3 a 0,
já antecipou a classificação.
No domingo (11), o torneio terá a última rodada
para definir os oito classificados para as quartas

de final, quando apenas
quatro equipes estarão na
próxima fase. No grupo B,
a disputa está acirrada pelas três últimas vagas entre
Bandeirante, Santa Luzia e
Independente. Entretanto,
a Afizp vem atrás com 10
pontos e precisa da vitória contra o Flamengo na
próxima rodada para fisgar
uma das quatro posições.
Akim/AgoraVale

Ipê 2

Akim/AgoraVale

Imperial
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Ferroviária e
Sapopemba mantêm
liderança do sub 17
Akim/AgoraVale

Time da Ferroviária goleou o Maricá e é um dos
favoritos ao título do sub 17

Os líderes do sub 17, Ferroviária e Sapopemba, entraram em campo no sábado (3)
e somaram mais três pontos
com as goleadas contra os
adversários. O Sapopemba
balançou a rede oito vezes
contra apenas duas do Bela
Vista, e se ﬁrmou na primeira posição do grupo B
com 9 pontos em 3 jogos.
A Ferroviária, fora de casa,
aplicou a maior goleada
da rodada: 10 a 1 contra o
Maricá, e também somou os
mesmo nove pontos, porém

no grupo A.
As outras rodadas tiveram
resultados modestos, exceto pelo Independente que
venceu o Estrela por 4 a 0
e somou quatro pontos no
grupo A. Nas outras duas
partidas, o São Paulo empatou com o Etna em 1 a
1, e o Jd. Elyona venceu o
Grêmio Mombaça por 1 a 0.
Na próxima rodada, os
líderes se enfrentam no
campo da Ferroviária, no
bairro da Boa Vista, sábado
(10), às 10 horas.

Sub 13 deﬁne os
semiﬁnalistas
Akim/AgoraVale

O Campeonato Sub 13,
da LPMF -Liga Pindamonhangabense Municipal de
Futebol, em parceria com
a Secretaria de Esportes da
Prefeitura de Pindamonhangaba, teve os quatro semiﬁnalistas deﬁnidos no sábado
(3). Os favoritos, Ferroviária
e Corinthians, conﬁrmaram
as boas campanhas e passaram
para as semiﬁnais. O alviverde
do Boa Vista passou pelo São
Paulo por 3 a 1, e o alvinegro
de Pindamonhangaba ganhou
do Universo de 4 a 1.
Os dois outros jogos
classiﬁcaram o Unidos do
Jd. Rezende e o Etna, com
destaque para a goleada do
time de Moreira César por 6
a 0 sobre o Cidade Nova. O

Atleta pindense treina para representar
o Brasil em campeonato na Austrália

Bruna Pires

Depois de conquistar o
ouro na Argentina, o atleta
de Pindamonhangaba, João
Gabriel Bento, de 16 anos,
visitou o prefeito João Ribeiro na tarde da segunda-feira
(5). João Gabriel contou ao
prefeito sobre os resultados
obtidos nas últimas competições e sobre seus próximos
objetivos no atletismo.
“Ele foi campeão sul-americano da categoria menores, de 15 a 17 anos, na
prova de 110m com barreira.
Anteriormente, ele também
conquistou o título de Campeão Brasileiro, em Maringá,
na mesma categoria”, contou seu técnico, Rodrigo dos
Santos, que o acompanhou
na visita ao prefeito.
“É muito gratiﬁcante ter
obtido todos esses resultados, é fruto de um trabalho
muito sonhado. Não pensei
que pudesse chegar tão longe. Estamos colhendo o que
plantamos”, declarou João.
Para novembro, o objetivo de João Gabriel é competir nas Olimpíadas Escolares,
que serão realizadas nos dias
27 e 28, em Cuiabá. “Quem

Atleta João Gabriel e o técnico Rodrigo visitaram o prefeito João Ribeiro e
contaram os resultados das competições

for campeão nessa competição irá representar o Brasil no Campeonato Escolar
Mundial, na Austrália, que é
o nosso próximo grande objetivo”, explicou Rodrigo.
Segundo o técnico, após
as Olimpíadas Escolares,
João irá dar continuidade aos

treinamentos, que já estão
sendo feitos, e entrará em período de base, para se preparar para o próximo ano. “Para
2013, o nosso principal objetivo é participar do Campeonato Mundial, na Ucrânia, na
categoria Menor também”,
disse o técnico.

O atleta pindense treina
no Centro Esportivo José Ely
de Miranda “Zito” e mora
em Moreira César. Ele pratica e compete na modalidade há três anos, ocupando
atualmente a 5ª posição no
ranking mundial da categoria
Menores, 110m com barreira.

Última rodada mantém sonho
de acesso no Amador
Akim/AgoraVale

time Unidos do Jd. Rezende
passou para a semiﬁnal com
uma vitória magra, porém
bem administrada até o ﬁm,
por 1 a 0, sobre o Inter Pinda.
Os confrontos da semiﬁnal serão deﬁnidos pela Liga
durante esta semana.

Pela 2ª Divisão do Campeonato Amador da LPMF
- Liga Pindamonhangabense de Futebol, o Fluminense
goleou os Galáticos, no domingo (4), e se aproximou
de uma das vagas do grupo
B para a próxima fase. O
Areião, no grupo A, venceu
o Jardim Regina fora de casa
e também está próximo das
quartas de ﬁnais.
Os jogos foram pela 6ª rodada da competição e, além
da goleada do Fluminense,
tiveram os placares elásticos

do 10 de julho (6 a 0 sobre
Unidos Azuis) e 100 Nome
(6 a 0 no Universo). A última
rodada acontece no domingo (11), com alguns times já
classiﬁcados, casos do Araretama e Andrada no grupo D.
O jogo entre Independente e Terra dos Ipês, na primeira rodada, será remarcado,
uma vez que não aconteceu.
Com isso, se o Independente vencer, a segunda vaga
do grupo C estará garantida.
Caso contrário, o Azeredo
ﬁca com a classiﬁcação.

Fapi realiza I Festival de
Natação Infantil dia 7

Paixão por Esporte
Talita Leite

www.talitaleitte.blogspot.com

Clássico regional vale vaga na ﬁnal do Estadual Sub 20
Talita Leite

O clássico regional entre Pindamonhangaba e São José dos
Campos começa nesta semana a ganhar mais um capítulo.
Na quinta-feira (8), as duas cidades disputam o primeiro
jogo da semiﬁnal do Campeonato Estadual Sub 20 de Futsal
Feminino.
Consideradas as principais referências do esporte do Vale do
Paraíba, Pindamonhangaba e São José dos Campos tornaramse grandes rivais, especialmente nessa modalidade.
Só em 2012, levando-se em conta os Jogos Regionais do
Interior, o Campeonato Estadual Sub 20 e a Liga Nacional, até
o momento, o futsal feminino de Pindamonhangaba e São José
dos Campos, já se enfrentaram em quatro oportunidades.
O retrospecto desses confrontos, a propósito, apresenta
números favoráveis à Águia do Vale. A equipe joseense venceu
três dos quatro duelos.
Foram duas vitórias na fase classiﬁcatória do Campeonato
Estadual Sub 20, além de um triunfo ainda na fase de grupos
da Liga Nacional.
As estatísticas de fato, não são muito animadoras para a
Princesa do Norte,
mas uma coisa precisa ser levada em consideração: no
compromisso mais importante do ano entre as duas equipes,
Pindamonhangaba superou São José dos Campos e faturou o
tricampeonato da modalidade nos Jogos Regionais, disputados
em julho, em Caraguatatuba.
As cartas estão na mesa e o próximo capítulo dessa história
começa a ser escrito muito em breve. Agora, resta saber quem
sairá de quadra comemorando um possível ﬁnal feliz.
Até o fechamento dessa coluna, a FPFS - Federação Paulista de
Futebol de Salão ainda não havia divulgado todos os detalhes das
semiﬁnais. Entretanto, algumas informações já estão conﬁrmadas.
Pindamonhangaba e São José dos Campos se enfrentam nos

Quartas de ﬁnal começa quente, valendo vaga na
divisão principal do futebol de Pindamonhangaba

Clássico entre Pinda e São José vale vaga na ﬁnalíssima
dias 8 e 16 de novembro. Nesta primeira data, o confronto de
abertura do playoff começa às 18 horas, provavelmente, no
Ginásio Tobias Salgado, da Associação Atlética Ferroviária.
O segundo e decisivo duelo, ocorre no dia 16, uma sexta-feira,
desta vez, em São José dos Campos.
As joseenses defendem a melhor campanha da competição,
enquanto que Pindamonhangaba, atual campeã, luta pela
manutenção do título.
O torcedor da Princesa do Norte, mais uma vez, está convidado
a prestigiar o futsal feminino. As meninas comandadas pelo
treinador Marcos Derrico, há muito tempo vêm representando
a cidade com extrema competência. A entrada é gratuita e a
emoção está garantida.

Nesta quarta-feira (7), os
alunos de educação física da
Fapi - Faculdade de Pindamonhangaba, realizam o 1º
Festival de Natação Infantil
Pequenos Nadadores, das 8
às 11 horas, no Centro Clínico da faculdade, centro da
cidade.
Crianças de 7 a 14 anos
competirão nas categorias

Pré-mirim, Mirim, Petiz I e
II e Infantil, nas categorias
nado costas, borboleta, peito
e livre. Ao ﬁnal, haverá distribuição de medalhas e sorteio de brindes.
De acordo com a organizadora, Carla Michele Santos, o evento visa difundir a
prática de natação e esportes
nas escolas.

