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Liga paulista de Futsal

Pinda empata
em casa, e joga
por vitória no
domingo em SP
Com o empate em 1x1, cedido quando faltavam apenas
37 segundos para o fim da partida disputada no ginásio da AA
Ferroviária no início da noite da
terça-feira (3), o time de Pinda

agora precisa vencer a AABB no
domingo (9), jogando na casa
do adversário, para conseguir
o inédito título de Campeão da
Liga Paulista de Futsal.
Esportes 10

Prefeitura abre inscrições
para matrículas nas
pré-escolas municipais
Página 3
O time de Pindamonhangaba lutou muito, mas acabou cedendo o empate no ﬁnal
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Spani Atacadista
inicia atividades
em Pinda
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Fachada da loja que abre hoje em Pinda

Página 3

Informativo Legislativo

Natal:

Papai Noel e os duendes recebem as crianças na casinha construída na praça Monsenhor
Marcondes, todos os dias, até o dia 23 de dezembro, das 19h30 às 22 horas. Uma grande
programação foi montada pela Prefeitura para tornar os dias e as noites de Natal ainda
mais divertidas
Página 3

Terça-feira - 4/12

previsão
do tempo

Parcialmente
nublado
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
31ºC

Quarta-feira - 5/12
Possibilidade
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

20ºC
32ºC

Quinta-feira - 6/12

Conﬁra os trabalhos
da Câmara Municipal
Páginas 4 e 5

Sexta-feira - 7/12
Pancadas
de chuva
a tarde

Possibilidade
pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
32ºC

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

23ºC
31ºC

Sábado - 8/12
Pancadas
Possibilidade
chuva
de de
chuva
Instável
TEMP. MÍNIMA 20ºC
TEMP. MÁXIMA 33ºC
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Editorial

Saborear

Um jeito diferente de
ver a cidade
A avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, principal acesso
de Pindamonhangaba pela via Dutra está em transformação.
As obras de duplicação da importante via avançam de
forma bastante rápida e, em alguns trechos, já é possível ao
motorista que trafega por ela, imaginar como será quando as
obras estiverem concluídas.
Ou seja, quem passa por lá já pode imaginar a entrada (ou
saída) da cidade servida por duas boas pistas separadas por
canteiros e muito verde, que hoje já existe por lá. Outra coisa é
o fato de que aos poucos, nos últimos anos, o crescimento da
cidade começou a se direcionar também para aqueles lados.
Inclusive hoje, terça-feira (4) o Spani Atacadista inaugura
sua loja às margens da avenida. O endereço certo é o da marginal que acompanha a avenida principal naquele trecho, mas
o acesso será feito pela Nossa Senhora do Bom Sucesso, que
abriga também as obras de um shopping e pelo menos três loteamentos de alto padrão. Há duas universidades funcionando
com acesso pela avenida, a Fapi, do outro lado da Dutra, e a
Anhanguera. O supermercado Dia também abriu uma loja na
avenida, em trecho mais próximo ao centro da cidade.
Quem chega pela avenida, vindo de algum tempo sem visitar as terras pindamonhangabenses, leva um grande susto,
tal o desenvolvimento e crescimento que o acesso ao centro
comercial da cidade apresenta ao visitante.
Mas se o incauto visitante chega lá pela SP-62, a mesma
surpresa lhe ocorrerá, e certamente ele dirá consigo mesmo:
“Puxa, como esta cidade cresceu”.
Isso porque de cara, ao chegar no trecho de Moreira César
perceberá de imediato que passou a trafegar em uma via muito
mais agradável, pois se encontra duplicada, bem sinalizada e
em excelente estado de conservação. Ali também poderá ver
que mais uma universidade funciona às margens da importante
via, desta vez a Fatec, que oferece ensino superior gratuito em
áreas escolhidas a dedo para servir ao mercado de trabalho
da cidade.
Mas se o camarada chegar por Taubaté a surpresa também não será menor, as obras que acontecem na região praticamente duplicam o acesso pela avenida Nossa Senhora do
Socorro, visto que no trecho mais crítico, ou seja, a partir da
rotatória do Araretama/Cidade Jardim, o motorista já trafega
com muito mais tranquilidade e segurança. E olhando pela janela de seu veículo tem que tomar cuidado para não se distrair,
visto que as obras estão por toda parte. Sem falar na pavimentação que começa ainda no “Lessa” e termina no Araretama,
ele apreciará a construção de mais dois loteamentos e mais
um shopping.
Se o acesso se der pela avenida Manoel César Ribeiro,
que também será duplicada, o visitante verá que mesmo antes
das obras de duplicação, a avenida está bem cuidada e mais
segura, com as várias rotatórias construídas para dar acesso
aos bairros. Ali, em meio a muito progresso, ele verá o Parque
da Juventude e o Parque da Cidade, duas importantes conquistas para o meio ambiente e qualidade de vida em Pinda.
E para encerrar essa discussão, se o “cabra” vem lá das
bandas de Campos do Jordão e pretende acessar a via Dutra,
tá fácil, é só ele acessar o bairro do Mombaça, antes só poeira,
e agora cada vez mais próspero, passar pelo túnel sob a linha
férrea e seguir via anel viário, cruzando o centro rapidamente,
e mesmo assim com chance de vislumbrar uma cidade que
vive um tempo diferente, um tempo de crescimento, um tempo
de modernidade, um tempo melhor!

Cada um de nós tem um gosto
gastronômico, temos nossos pratos
prediletos e selecionamos o que
vamos comer ou o que podemos
comer. Comer é tão prazeroso que
o fazemos sempre. Às vezes, nos
alimentamos mesmo não estando
com fome.
A nossa mente também precisa se alimentar de coisas boas e
saborosas, precisamos ler mais.
A leitura é um alimento saboroso

para o nosso cérebro, para nossa
imaginação e ajuda-nos a crescer
intelectualmente.
Seria muito importante que nós
alimentássemos nosso intelecto várias vezes por dia, sentir prazer ao
ler e saborear a leitura não é prejudicial. Claro que não é para ninguém
se isolar em um canto e começar a
ler sem parar, esquecendo-se do
contato com as outras pessoas.
Mas, infelizmente, nós lemos

pouco e não sentimos o gosto pela
leitura. Ler também nos ajuda no
contato com outras pessoas, é
sempre bom saber algo para ajudar alguém ou, simplesmente, para
manter uma conversa. Infelizmente,
não recebemos o estímulo necessário para ler, mas isso pode ser
modificado. A cada ano, surge uma
nova geração, e devemos estimular
as crianças de hoje a ler.
Da mesma forma que comemos

sem estarmos com fome, deveríamos ler sem estarmos com vontade
de ler, afinal de contas ler é um bem
necessário! Ler é como saborear
alimentos, é uma questão de selecionar um tipo de leitura que agrade
e pronto!

Pedagoga: Fabíola
Http://ventaniadosaber.blogspot.com

Museu realiza oficina de práticas educativas
O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina
realizará, no sábado (8), a oficina
de Práticas Educativas em Museus
e Locais de Memória. As inscrições
são gratuitas e podem ser realizadas até sexta-feira (7).
A oficina será destinada a
pessoas que atuam nas áreas de

educação, história, museologia,
patrimônio histórico e demais interessados.
Os ministrantes do evento serão a professora doutora Suzana
Lopes Salgado Ribeiro (Neho/USP)
e a professora doutora Andrea Paula dos Santos (UFABC).
O objetivo da ação é favorecer

a compreensão e a atuação nos
espaços museológicos em nosso
mundo, em sintonia com as demandas pedagógicas das comunidades
onde estão inseridos os museus e
os espaços de memória e de preservação do patrimônio histórico.
“É uma oportunidade para funcionários e professores se atuali-

Turma do Cocoricó na Ferroviária
Outra grande atração da TV
acontecerá nos palcos da Ferroviária. Através da empresa 4 Segundos Produções Artísticas, o clube
receberá no sábado (8), a apresentação do “Cocoricó Musical Show”,
sucesso da TV Cultura que empolga as crianças.
A apresentação acontecerá às
17 horas, terá uma hora duração e
a classificação é livre. Os ingressos estarão a venda a partir do dia

Divulgação

28 e custarão R$ 30, (inteira) e R$
15, (meia entrada). Associado da
Ferroviária (todas as idades) paga
R$ 15. Criança de até 10 anos, com
flyer do evento, paga R$ 15, e com
até 12 meses não paga.
Os ingressos serão vendidos
na tesouraria do clube (telefone
2126-4444) e também na Loja TT
Kids (rua Bicudo Leme – centro,
telefone 3642-7510). Outras informações: (11) 98287-6784.

NATAL 2012
PINDAMONHANGABA
DE 1º A 27 DE DEZEMBRO DE 2012
Akim/Agoravale

PM realiza
Formatura
Proerd
A 2ª Companhia da Polícia Militar do 5º BPM – I “General Salgado”
vai realizar, nesta terça-feira (4), a
formatura da 3ª turma de 2012 do
Proerd – Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência.
O evento acontece a partir das 10
horas, no ginásio de esportes da Associação Atlética Ferroviária, em Pinda.

PAPAI NOEL E DUENDES
- Visitação a Casinha do Papai Noel e brincadeiras com
os Duendes
Local: Praça Monsenhor Marcondes
De: 1º a 23, das19h30 às 22 horas
- PRESÉPIO
Exposição de figuras do Presépio do acervo municipal
Local: Praça da Cascata
De: 1º/12 a 6/1/13
- BANDINHA NATALINA
Dias: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 e 19 de dezembro de 2012,
das 20 às 22 horas
Praça Monsenhor Marcondes e ruas centrais da cidade.
- PROJETO CONHEÇA SUA CIDADE
City Tour Histórico - Trenzinho Turístico
De: 3 a 22/12, a partir das 18 horas
Com saída da Praça do Cruzeiro
- MUSICA NO MUSEU – CORAL DE NATAL
Camerata Jovem de Pindamonhangaba e Coral do
Projeto Jataí.
Performance dos alunos do Projeto “Eu faço Teatro”
Local: Janelas do Museu Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina
Dia: 6/12 , às 20 horas
- II CANTATA DE NATAL
Coral e Orquestra da Basílica de Aparecida e alunos do
Colégio Bom Jesus
Local: Igreja Matriz
Dia: 7/12, a partir das 20 horas
- CLÁSSICOS EM CENA
“SPIRITUALS” com o Grupo Black Voices
Local: Museu Histórico e Pedagógico DomPedro I e
Dona Leopoldina
Dia: 8/12 , às 19 horas

Inscrições
para
Festival de
Marchinhas
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Cultura, realizará, até
o dia 14 de dezembro, as inscrições para a VI edição do Festival
de Marchinhas. Músicos de todo
o Brasil podem participar. .
Interessados podem se inscrever com até duas músicas,
individual ou em parceria. As
inscrições devem ser entregues
pessoalmente no Departamento
de Cultura ou enviadas via correio.
A ficha de inscrição deve ser
retirada no Departamento de Cultura (rua Dr. Campos Salles, nº
530, São Benedito), de segunda
a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
No ato do cadastro, o músico
precisa levar a ficha de inscrição
preenchida e cinco cópias da letra da marchinha concorrente.
Regulamento no site da www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.
Mais informações, telefone (12)
3642-1080.

zarem e aprenderem que o museu
pode ajudar e ensinar por meio do
seu acervo”, ressaltou o diretor de
Patrimônio Histórico, Paulo Tarcízio.
As inscrições podem ser feitas
pelo telefone 3648-1779. A oficina
acontecerá no Museu (rua Marechal
Deodoro, 260, Pindamonhangaba),
das 9 às 13 horas.

Festa da
Imaculada
Conceição
no Mandu
A comunidade católica do bairro
do Mandu convida para a festa de
Nossa Senhora Imaculada Conceição. A novena teve início no último
dia 30, e segue até esta sexta-feira
(7), com missas e celebrações da
palavra, às 19h30. No domingo (9),
haverá, às 10h30, missa de encerramento celebrada pelo padre Luiz
Carlos de Souza. Em seguida, sai a
procissão pelas ruas do bairro. Ao
meio-dia, almoço com churrasco e
leilão de prendas.

Coleta de
sangue

Divulgação

Neste mês de dezembro, que
tal dar um presente para quem
você não conhece? Todo mês o
grupo do banco de sangue passa
pelas cidades da região metropolitana para fazer a coleta e, com
isso, aumentar o número de disponibilidade para quem precisa. No
dia 17 de dezembro, a equipe do
Hemonucleo de Taubaté estará em
Pindamonhangaba, na igreja Unção e Adoração (av. Rio de Janeiro,
659, na Cidade Nova). Os grupos
para coleta serão realizados das 8
às 12 horas.A meta para este mês
é conseguir a doação de pelomenos 60 pessoas.
Para doar sangue é necessário levar um documento oficial de
identidade com foto (RG, Carteira
de Trabalho, Certificado de Reservista, carteira do conselho profissional ou Carteira Nacional de
Habilitação); estar bem de saúde;
ter entre 16 (dos 16 até 18 anos incompletos, somente com consentimento formal dos responsáveis) e
67 anos; pesar mais de 50 quilos;
não estar em jejum e não ter doença contagiosa.
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Spani Atacadista inaugura sua loja
Akim/Agora Vale

Pindamonhangaba realiza nesta terça-feira (4), às 8
horas, a inauguração da primeira unidade da Rede Spani
Atacadista no município. O
evento contará com a participação de fornecedores, clientes, autoridades e parceiros
do Spani Atacadista.
Com investimentos de
R$28 milhões, a rede pretende reforçar sua marca e movimentar a economia da cidade, além de gerar dezenas de
empregos diretos. O modelo
estrutural da loja seguirá o
mesmo padrão das demais.
O espaço conta com
40.000m² de área útil e a loja
terá 4.000m² de área de venda, capacitada com mais de
350 vagas de estacionamento

e cozinha experimental. Serão mais de 10 mil itens comercializados e 200 ofertas
semanais.
O prefeito João Ribeiro
lembrou que serão cerca de
300 novas vagas no mercado
de trabalho. “É uma grande
oportunidade de emprego
para a população, mais uma
opção para o consumidor de
Pinda, que ganha uma nova
loja, em um ponto estratégico da cidade”, ressaltou o
prefeito João Ribeiro.
A localização da nova loja
também foi pensada estrategicamente e, por isso, ficará instalada em um excelente ponto,
no principal acesso a cidade:
rua Uelson de Freitas Ramos,
58, no Distrito Industrial.

A loja, localizada próxima à entrada de Pindamonhangaba, conta com 350 vagas para estacionamento

Chegada do Papai Noel encanta
crianças de todas as idades
Luz, encanto e a magia do Natal
estão no ar. A felicidade nos olhos
das crianças e dos adultos se fez
presente na chegada do “Bom Velhinho” e seus ajudantes na noite de
sábado (1º/12), no centro da cidade
e, no domingo (2), em Moreira César.
O Papai Noel e os duendes chegaram à praça a bordo do trenzinho
natalino, esperados por centenas de

moradores que se aglomeraram para
participar da chegada. As crianças
poderão visitar o Papai Noel em sua
casinha, na praça Monsenhor Marcondes, até o dia 23, das 19h30 às
22 horas.
O prefeito João Ribeiro e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maria Angélica Ribeiro,
participaram do momento de magia
e felicidade.

“Desejo um feliz Natal a todos, e
que possamos festejar esta data com
muita alegria. Um abraço a todos”,
destacou o prefeito João Ribeiro.
A professora Andrea Aparecida
Monteiro conta que acompanha a
chegada do “Bom Velhinho” há cinco anos e que é um “momento mágico”. Ela acredita que a maioria das
crianças e adultos ficou emocionada.
“Por incrível que pareça, todo ano

eu me emociono e até choro. É lindo
ver a chegada, os duendes agradam
as crianças. Todos são muito gentis e
nos tratam muito bem”.
Moradores de outras cidades
também prestigiaram a chegada do
Papai Noel. Maria dos Santos Ferreira, moradora em Lorena, passou
com seu neto pela casinha do Papai
Noel e disse que gostou bastante da
festa em Pinda.

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Papai Noel esteve em Moreira César e no centro de Pindamonhangaba, onde recebeu as chaves da cidade do prefeito João Ribeiro

Prefeitura
abre matrícula
para préescolas
municipais

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Educação e
Cultura, está com matrículas
abertas para as pré-escolas
municipais. As inscrições serão realizadas enquanto houver vagas.
Podem matricular-se no
pré, crianças que nasceram
de 1/7/2007 a 30/6/2008. Os
pais precisam comparecer à
sede da Secretaria de Educação e Cultura, com cópia
de Certidão de Nascimento,
Carteira de Vacina e comprovante de residência.
Moradores dos bairros
Araretama e Cidade Jardim
precisam fazer a matrícula
na escola Professora Elias
Bargis Mathias, de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17 horas.
A Secretaria de Educação
fica na praça Dr. Emílio Ribas,
próximo à Igreja São Benedito, e fica aberta de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Escola Padre Zezinho comemora o Dia de Ação de Graças
A escola municipal Padre
Zezinho realizou, no dia 29
de novembro, um momento
reflexivo de Ação de Graças junto a todos os alunos,
profissionais e parceiros da
escola. Na mesma ocasião, a
escola aproveitou para prestar homenagem à vereadora
Geni Ramos, por todas as
ações de parceria e voluntariado prestados à escola.
O evento foi realizado
com o objetivo pedagógico
de formação de cidadania e
ética, proposta de seus projetos transversais.

“O Dia de Ação de Graças é uma data comemorativa
pouco lembrada, no entanto,
nós consideramos de suma
importância ser o exemplo de
gratidão aos nossos alunos e
ensiná-los este valor tão precioso para a vida, em todos
os segmentos, seja familiar,
escolar ou social; pois alunos
com habilidades socioemocionais bem desenvolvidas
tendem a ter mais sucesso em
suas vidas”, ressaltou a gestora Cidinha Pedroso.
Foram rendidas homenagens à vereadora Dona Geni,

Akim/Agora Vale

conferindo-lhe o “Cartão
Aplauso” da escola, como
reconhecimento dos seus relevantes trabalhos e projetos
para a escola, comunidade e
cidade, onde os alunos fizeram um levantamento da biografia e serviços prestados
pela vereadora.
“Nós aprendemos muitas
coisas sobre a Dona Geni,
que ela fez campanhas pelas
crianças, mulheres, idosos e
muitas coisas boas, por isso
fico feliz em fazer esta homenagem para ela”, disse Paulo
Júnior, aluno do 2° ano.

Para a professora Eli
Sandra, constatar que os
alunos conseguem perceber
o valor da gratidão e a importância de agradecer por
tudo que se obtém, é uma
conquista muito gratificante.
A vereadora Dona Geni declarou-se muito emocionada
e surpresa com a homenagem. “Agradeço ao carinho
recebido de todos os alunos,
profissionais e pais da escola. Fico muito feliz em saber
que tudo o que fazemos serve como exemplo para educar as gerações”.

Evento teve a presença da vereadora Geni Ramos
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Comemoração

Segurança

viária

Dr. Jair Roma quer
Janio presta homenagem Cal sugere mudança
melhorias na iluminação a pindamonhangabenses no limite de velocidade
da praça do Alto Tabaú no Dia da Consciência Negra da SP-62
Fotos Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Dr. Jair Roma
(PPS), durante a última sessão
realizada no dia 03, solicitou
ao Executivo a manutenção
das lâmpadas queimadas na
praça “Benedito Ruivo” localizada entre as ruas Cônego
Tobias e General Júlio Salgado. O parlamentar também
pede a implantação de mais
postes em frente a quadra do
Alto do Tabaú. O vereador
esclarece que no local, onde há
a Academia da Melhor Idade
e o Playground, existe apenas
um poste com duas luminárias
sendo insuficiente para a área,
devido a extensão do local.
"É necessário tal providência,
pois a falta de iluminação gera
aumento de atos criminosos
que colocam em risco a segurança e a vida dos munícipes”,
ressalta o vereador.
Serviços da NET
Dr. Jair Roma a fim de atender aos anseios dos munícipes,
reforça a solicitação quanto a
implantação dos serviços da

NET, no Cidade Nova e bairros vizinhos. Devido tratar-se
de uma região populosa, os
moradores necessitam destas
facilidades para terem um
acesso mais rápido aos benefícios e informações ofertados
por esta empresa que é de
excelente qualidade. “Esta é
uma reivindicação de muitos
moradores da região, tendo
em vista que tais serviços já
foram implantados em outras
regiões da cidade.” enfatiza o
vereador.

Diretoria de Comunicação/CVP

O Vereador Janio Ardito Lerário
(PSDB), grande entusiasta da Comunidade Negra de Pindamonhangaba, por
ocasião da Sessão Solene em comemoração ao Dia da Consciência Negra,
ocorrida no último dia 20, prestou justa
homenagem a dois pindamonhangabenses, além de indicar o nome do senhor
Vicente Passos Marcondes, como Orador
Oficial da Sessão.
Esta data é muito importante a ser
comemorada, pois significa reafirmar
o compromisso do Movimento Negro,
iniciado por Zumbi, do Quilombo dos
Palmares em1695, com sua luta por justiça social, pelo desenvolvimento e pela
soberania do país.
Janio ressalta que, “não é só comemorar, mas sim resgatar esta luta iniciada por
Zumbi dos Palmares”. O vereador lembra
que a criação desta data foi importante,
pois serve como um momento de conscientização e reflexão sobre a importância
da cultura e do povo africano na formação
da cultura nacional. Os negros africanos
colaboraram muito, durante nossa história,
nos aspectos políticos, sociais, gastronômicos e religiosos de nosso país.
Na sequência Janio agradeceu o Orador Oficial da Sessão, senhor Vicente Passos Marcondes, que entre suas colocações
lembrou a necessidade de se organizar
palestras e eventos educativos, que visam
principalmente evitar o desenvolvimento
do preconceito, ou seja, da inferiorização
perante a sociedade.
O vereador Janio também prestou
sua homenagem aos munícipes Pedro
Alves Machado, conhecido Carioca,
como é carinhosamente chamado por seus
amigos, e elogiou seu jeito simples e seu
dinamismo em tornar sempre alegre o
local por onde ele passa; e também Rubens

Vereador Janio
Miranda Filho

e o homenageado

Rubens
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Vereador Janio e o homenageado Pedro
Alves Machado, conhecido “Carioca”

Miranda Filho, que em seu agradecimento, lembrou da coragem e determinação
de um grande homem negro, Joaquim
Barbosa, o atual Presidente do Supremo
Tribunal Federal. Janio parabenizou o
senhor Rubens, pelo grande exemplo de
dedicação aos esportes para os jovens,
lembrando a importância de se iniciar
estas atividades ainda pequeno”, finaliza
o vereador Janio Lerario.

Vereador Dr. Jair Roma

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.

Vereador Janio

com o

Orador Oficial, Vicente Passos

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está solicitando que seja revisto o limite
de velocidade para veículos
leves na rodovia “Vereador
Abel Fabrício Dias” - SP 62,
sugerindo que o limite de 60
Km/h passe para 80 Km/h.
Cal comenta que há um
projeto para que o trecho da
referida rodovia, que vai do
centro da Cidade até Moreira
César, seja administrado pelo
município. Com isso, o vereador solicita que haja um estudo
para essas mudanças, pois há
reclamação dos motoristas que
transitam pela referida rodovia
que, ao diminuir a velocidade
dentro desse limite é capaz de
ocasionar acidente, visto que
outros veículos não respeitam o limite e podem acabar
colidindo com quem transita
“devagar”.
“Outro problema além
do limite de velocidade é a
falta de placas indicativas em
alguns trechos, o que deixa
o motorista sem referência,
diminuindo a segurança na
rodovia. Recebemos relatos
de muitas pessoas que foram
notificadas por meio de multas constatando o excesso de
velocidade. A falta de sinalização deixa o motorista sem
parâmetro, que acaba sendo
multado pelos policiais que
ficam escondidos em pontos
estratégicos”, justifica o vereador.
Cal também reforça que

Vereador Cal

as rotatórias têm curvas bem
acentuadas e, nessa região, é
pertinente a velocidade, assim
como os trechos onde há faixa
de pedestres e lombadas.
Obras
O vereador Cal está solicitando informações sobre o andamento das obras de duplicação
da avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso e sobre o início da
duplicação da avenida Manoel
César Ribeiro, ambas anunciadas pelo Governador.
Cal está na expectativa,
pois são dois trechos de grande importância para a cidade.
“Estamos acompanhando e
fiscalizando essas obras, pois
representam grandes benefícios à população. Aguardamos
também pelo recapeamento na
avenida Eng.º Luiz Dumont
Villares e esperamos que, em
breve, essa avenida também
possa ser duplicada”, destaca
Cal.

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

e família.

Homenagem

Saúde

Alexandre Faria
Dr. Marcos Aurélio
aguarda inauguração da homenageia munícipe no
UBS no Jardim Bela Vista Dia da Consciência Negra
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Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Tecnologia e transparência

Câmara lança novo site e
amplia serviços para cidadãos
de Pindamonhangaba
Portal da Câmara de Vereadores será integrado com
SAPL - Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Prédio

que abrigará o

PSF Jardim Bela Vista

O vereador Alexandre Faria visitou esta semana, o local
onde foi construído o novo
prédio que abrigará o Programa Saúde da Família (PSF) e
que atende as comunidades do
Jardim Bela Vista, Vila Verde,
Ponte Alta e parte do bairros
Jardim Cristina e Parque das
Nações. Recentemente foi
aprovado na Câmara, o Projeto
de Lei 19/2012, de autoria do
parlamentar, que nomeia o
local de “Vereador Nelson Naressi”. “Estamos aguardando
o Prefeito, Dr. João Ribeiro,
para confirmação da data de
inauguração desta nova Unidade Básica de Saúde que será
de grande importância para os
moradores locais”, informou
o vereador Alexandre Faria,
que também aguarda a possibilidade das comunidades
do Pinhão do Borba e Pinhão
do Una serem atendidas por
este mesmo Programa, o que
facilitaria muito a locomoção
das famílias desta localidade.
Sessão Solene
Alexandre Faria, autor do
Requerimento n° 1597/2012,
que homenageia os atletas que
se destacaram nas competições municipais, estaduais e
federais representando com

dedicação e empenho a cidade
de Pindamonhangaba, convida
a população para participar da
“Sessão Solene em Homenagem ao Esporte” que ocorrerá
no dia 05 de dezembro, quartafeira, às 19 horas, na Câmara
Municipal. “Este é um evento
de grande importância e visa
valorizar nossos atletas que,
ao longo destes últimos anos,
coloca Pindamonhangaba
como referência no esporte
em âmbito nacional. Aproveito
para parabenizar também,
o Secretário de Esportes de
Pinda, Antônio Macedo Giúdice, juntamente com toda a
Equipe da SEJELP pelo bom
trabalho realizado”, comentou
o parlamentar.
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP
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A Divisão de Tecnologia da Informação da Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba 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,

Diretoria de Comunicação/CVP

visando aumentar a participação da
população no processo legislativo”.
O Assistente de Tecnologia da
Informação João Rodrigo Moreira,
que também integra a divisão de TI,
enfatiza que “o Portal e o SAPL são
softwares livres, amplamente utilizados em 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 disponibilizado 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

Vereador Alexandre Faria

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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Martim Cesar pede maior Ricardo Piorino solicita Abdala pede revitalização
fiscalização para permissão providências aos feirantes do Centro Comunitário
“A mudança ocorreu de forma
no bairro das Oliveiras
de estacionamento
ao Centro Espírita. “Ocorre que,
nos referidos locais, os veículos
têm estacionado muito próximos
às esquinas, dificultando o trânsito
e colocando em risco, em especial,
os motociclistas que dobram as referidas esquinas, já tendo ocorrido
acidentes”, afirma o vereador, que
apresentou a Indicação 1265/2012
pedindo providências.
Por fim, a Indicação nº
1266/2012 solicita o reforço da
pintura da faixa amarela (sinalização horizontal) na rua Capitão
Alfredo de Paula Salgado, próximo
ao Bar do João e Mercearia do Fro.
Ocorre que, na frente da Mercearia do Fro, existe a sinalização
horizontal indicativa de Carga e
Descarga, e os motoristas não têm
respeitado. “Além disso, quando
está parado algum caminhão de
carga e descarga no local, alguns
motoristas estacionam seus veículos na calçada oposta, impedindo
totalmente o trânsito na referida
rua. É necessária uma rígida fiscalização de postura, além do reforço
da pintura”, solicita Martim Cesar.
Diretoria de Comunicação/CVP

precipitada, sem nenhum planejamento”
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Vereador Ricardo Piorino

O vereador Ricardo Piorino (PDT) está inconformado
com a atitude da Administração Municipal, que determinou o retorno dos feirantes
ao local de origem (Praça da
Liberdade), sem o término da
obra, o que vem ocasionando
prejuízos aos mesmos, bem
como à toda população.
Segundo o vereador, a obra
inacabada não tem condição
de abrigar os feirantes e
soluções alternativas terão
que ser feitas em caráter
de urgência. “Os produtos comercializados pelos
feirantes (frutas, verduras,
legumes etc) não estão devidamente protegidos, ficando
expostos ao tempo, principalmente ao sol, o que vem
proporcionando prejuízos

irreparáveis aos feirantes”,
esclareceu o vereador.
“A população vai às compras protegidas com sombrinhas e guarda-chuvas,
representando uma total falta
de respeito”, afirmou Piorino.
“A atitude da administração
representou um ato de crueldade”, desabafou.
Transporte Público
O parlamentar está aguardando que as soluções prometidas pela administração e
pela empresa de ônibus Viva
Pinda, para controlar os problemas ocorridos nas últimas
semanas, sejam realmente
efetivados, pois os usuários
do transporte público estão
revoltados com os atrasos e
falta de ônibus em diversas
linhas da cidade.

Atendendo solicitação de
moradores do Bairro das Oliveiras, o Vice-Presidente da
Câmara, vereador Abdala Salomão (PSDB), encaminhou o
requerimento nº 1471/2012 solicitando providências quanto
a revitalização do Centro
Comunitário daquele bairro.
O pedido foi feito visando a
disponibilização de atividades culturais e cursos para
beneficiar a comunidade e
adjacências. “O pedido foi
encaminhado ao Prefeito
João Ribeiro que solicitou à
Secretaria de Educação uma
avaliação da área e, recebemos
esta semana, o comunicado de
que as atividades sugeridas
em benefício dos moradores
daquela localidade serão incluídas no planejamento para

Vereador Abdala Salomão

Acesse, acompanhe e conheça o trabalho do vereador Abdala.

www.facebook.com/vereadorabdala - www.twitter.com/abdalasalomao
vereadorabdala.blogspot.com - e-mail: abdala@camarapinda.sp.gov.br

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

Vereador Martim Cesar

Agradecimento

Ação Solidária

2013”, explicou o vereador.
Jardim Mariana
A Comunidade do Jardim
Mariana solicitou ao vereador
Abdala providências quanto
a manutenção no asfalto da
rua José Machado de Oliveira. O vereador fez o pedido
através do requerimento nº
1.294/2012. “Em resposta, a
Secretaria de Obras e Serviços
informou que já havia executado sarjetões, para amenizar
o problema do escoamento da
água, na rua José Machado de
Oliveira e na rua José Ribeiro
de Souza, ambas pertencentes
ao mesmo bairro e, que na
sequência, seria executado
o serviço de asfaltamento
atendendo assim o pedido dos
moradores da região” explicou
o vereador.
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O vereador Martim Cesar
(DEM) apresentou, na última
Sessão Ordinária, indicações ao
Executivo pedindo maior atenção
a pontos críticos do município no
que diz respeito à permissão de
estacionamento.
A Indicação 1264/2012 referese ao problema que ocorre na Rua
do Cardoso, no bairro Alto do
Cardoso. “A referida via pública
é muito estreita e não apresenta
acostamento, tornando inviável
estacionar em qualquer um dos
lados. Mas, as pessoas insistem
em estacionar ali, às vezes até em
ambos os lados, impossibilitando
totalmente o trânsito local”, explica Martim. “É necessário que se
proíba definitivamente o estacionamento em ambos os lados dessa
rua ou, pelo menos, que se restrinja
a apenas um sentido”, sugere.
Na Quadra Coberta (Chácara
da Galega), o problema ocorre
em maior gravidade em dois pontos: nas esquinas da rua Manoel
Cembranelli e da rua Professor
Demétrio Bouéri, ambas próximas

Obras

Toninho da Farmácia
Vereadora Dona Geni Vereador Dr. Isael
agradece melhorias no
homenageia Radio Ótima visita a Casa GESTO
A vereadora Geni Dias e muletas).
bairro Lago Azul
FM com Cartão de Prata Ramos
– Dona Geni (PPS) e
O Grupo Gesto tem de 16
O vereador Toninho da Farmácia
(PDT) prestou homenagem a Rádio Ótima
FM pela passagem de
seu 2° aniversário. A
Homenagem foi realizada na última Sessão Ordinária, no dia
26 de novembro. No
plenário, a jornalista e
diretora de jornalismo
da emissora, Aline
Bernardes recebeu um
Cartão de Prata alusivo
à data, representando a
diretoria.
“Gostaria de agradecer ao comunicador
Celso Portiolli, proprietário da emissora, por ter acreditado
em Pindamonhangaba e ter gerado tantos empregos diretos e
indiretos com a inauguração da Rádio Ótima FM. Agradeço
também a todos os funcionários da rádio por todos os serviços
prestados à população de Pindamonhangaba, trazendo informações, especialmente sobre tudo que acontece em nossa cidade,
com uma programação variada mantendo todos os munícipes
atualizados”, enfatiza o vereador Toninho da Farmácia.

Chacrinha
O vereador Toninho da Farmácia volta a solicitar com
urgência a reforma da ponte que dá acesso a comunidade da
Chacrinha, zona rural do Bosque, que está muito ruim, dificultando a entrada dos moradores e também o caminhão pipa que
leva água nesta referida localidade.

a Presidente do CMDM (Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher), Ana Maria Braz
visitaram esta semana a Casa
GESTO (Grupo de Estímulo
e Solidariedade ao Tratamento do Câncer). O objetivo é
conhecer melhor os trabalhos
desenvolvidos pelo grupo junto aos pacientes oncológicos
do Hospital Regional.
A coordenadora da Casa
GESTO, Olga Fernandes Gouvêa apresentou as salas onde
são realizadas as aulas de Ioga,
atendimento psicológico, atividades recreativas e que conta
com o apoio de voluntários que
preparam diariamente o café
da manhã para os pacientes oncológicos com uma mesa farta.
A entidade também promove
os bazares e confeccionam as
próteses mamárias que são doadas, além do empréstimo de
perucas e aparelhos de apoio
(cadeiras de rodas, andadores

anos de existência. A fundação
de uma casa específica para
este atendimento ocorreu em
maio de 1996 e a partir deste
ano, o número de pacientes
atendidos aumentou para cerca
de 1500 cadastrados, vindos
de diversas cidades vizinhas.
Para manter a Casa GESTO
são realizados alguns eventos
durante o ano como bazares
beneficentes, venda de artesanato, além das doações de
alimentos e material de limpeza, dentre outras.
“Quero parabenizar as voluntárias da Casa Gesto pelo
seu importantíssimo trabalho
de apoio a estas mulheres
que lutam contra o câncer
de mama, devolvendo-lhes a
auto-estima, integrando-as na
sociedade através do trabalho,
orientando-as, e o mais importante, acolhendo-as com muito
amor”, enfatizou a vereadora
Dona Geni. D
C
/CVP
iretoria de

omunicação
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Ana Maria, Dona Geni

e voluntárias da

Casa GESTO

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.
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Vereador Dr. Isael (PV)

O vereador Dr. Isael (PV) agradece ao Executivo
Municipal, a pavimentação asfáltica que está sendo
executada em todas as ruas do bairro Lago Azul. No
dia 04 de maio de 2012, por meio da Indicação nº
567/2012, o parlamentar encaminhou a solicitação
à Prefeitura Municipal. Na última sexta-feira, dia
30, por meio de ofício, a Secretaria de Obras informou que o asfalto no bairro está em andamento.
R e s i d e n c i a l P a rq u e d a s P a l m e i r a s
O v e r e a d o r D r. I s a e l ( P V ) r e f o r ç o u p e d i d o a o
Executivo para que todas as ruas do Residencial
P a r q u e d a s P a l m e i r a s s e j a m a s f a l t a d a s c o m u rgência. “É preciso asfaltar as vias do bairro que,
atualmente, está intransitável e a situação tende a
piorar com a chegada do período de chuvas. Por
isso, mais uma vez oficiei a solicitação à Prefeitura
para que as providências sejam tomadas”, concluiu
o v e r e a d o r D r. I s a e l .
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.
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Artista plástica com tetraplegia faz
palestra no Rotary Club de Pinda

A ex-atleta Lígia Maria Ferreira da Fonseca falou sobre sua trajetória de vida na reunião festiva do Rotary
A ex-atleta e artista plástica Lígia Maria Ferreira da
Fonseca, esteve no Rotary
Club no último dia 27 de novembro, fazendo uma palestra sobre sua trajetória. A ex-atleta ficou tetraplégica após
cair das paralelas quando
treinava para um campeonato de ginástica olímpica. Está
tetraplégica há 10 anos e, durante esse tempo, formou-se
em marketing pela Universidade Methodista e dedica-se
à pintura.
Recentemente, Lígia Maria participou do I Fórum de
Inclusão Social, realizando
uma palestra sobre os obstáculos que enfrentou após o acidente. “A experiência de fazer
palestras é incrível, porque
minha terapeuta ocupacional
e outras pessoas sempre falavam pra eu fazer palestra e
eu nunca aceitei, pelo fato da
minha voz não sair. Quando
teve o fórum e fui convidada,
montei a apresentação e pedi
que minha irmã colocasse a
voz. Assim fico mais à vontade”, explica. Com um mouse
especial, produzido pela equipe de engenheiros do Hospital Sarah Kubitschek, Lígia
é capaz de trabalhar no computador, sendo ela quem faz a
apresentação do material de
sua palestra.
De acordo com a artista
plástica, agora que perdeu o
medo, o objetivo é continuar a fazer palestras. “Daqui
pra frente quero conciliar
minha vida com as palestras, pois percebi que posso
ajudar muitas pessoas com
minha experiência”, avalia.

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Lígia Maria recebeu diploma de Honra ao Mérito do Rotary de Pindamonhangaba e demonstrou sua técnica de pintura com a boca

Acostumada a colecionar
medalhas quando ainda era
atleta, Lígia Maria não para
de surpreender e há um ano
foi submetida a uma cirurgia
para implante de um marcapasso no diafragma para poder respirar, sem o auxílio do
aparelho, que vinha utilizando desde o acidente.
Pintando com a boca
Hoje, Lígia Maria faz
parte da Associação dos Pintores com Boca e Pés, pinta
quadros somente com o movimento da língua. Durante
a apresentação, desenvolveu
uma pintura para que todos
pudessem conhecer seu trabalho. “Eu já estou me acos-

tumando a pintar em público,
antes tinha medo de errar,
mas agora não. E como as
pessoas têm que ficar atrás
para me ver pintar eu não
me distraio tanto, porque
preciso estar bastante concentrada”, explica. Como
participa da Associação, ela
precisa produzir no mínimo
um quadro por mês, que é
enviado para a Associação.
A artista aceita encomendas,
mas como a produção exige
tempo, os pedidos devem ser
feitos com antecedência. Informações pelo telefone (12)
3645-3160, facebook (Ligia
Fonseca) ou por email: ligiaffonseca@hotmail.com.

Clássicos em cena encerra o ano
com Grupo Black Voices no sábado
O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina recebe, sábado (8), às 19 horas, o projeto Clássicos em Cena com
a apresentação do Grupo
Black Voices.
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Patrimônio
Histórico, apoia o evento,
que é uma realização da Direção Cultura e Maat Produções Artísticas.
O grupo Black Voices foi
criado em 1991 com a proposta de pesquisar e cantar
spirituals, resgatando a forma de cantar dos negros norte-americanos.
“O clássicos em cena é
uma forma de trazer a cultura musical para Pinda, para
que possamos prestigiar e
conhecer um pouco dessa
arte”, avalia o prefeito João
Ribeiro.
“O projeto já conquistou um grande público, e
é sempre um sucesso. No
sábado não será diferente,
nós contamos com a participação de todos para finalizar o projeto que aconteceu durante todo o ano”,
complementa o diretor de
Patrimônio Histórico da
Prefeitura, Paulo Tarcízio.
Ele também destaca que

a pontualidade do público
precisa ser levada a sério,
para não atrasar a realização das peças.
O Museu Dom Pedro
I e Dona Leopoldina fica
na rua Marechal Deodoro,
260 – centro . A entrada é
franca. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone 3648-1779.

“Spirituals”
São cânticos dos negros
levados como escravos à
América do Norte na época de sua colonização. Os
spirituals expressavam os
sentimentos de profunda fé
e esperança desse povo oprimido, que acreditava com
devoção num futuro de liberdade e de paz.
Divulgação

Grupo Black Voice canta ao estilo “spirituals”

Espetáculo “Mundança” propõe
um futuro inteligente e sustentável
Neste sábado (8) e domingo (9), a escola de Dança
Gorette von Gal apresentará o espetáculo Mundança.
O evento será no Sedes, em
Taubaté (rua Amador Bueno
da Veiga, 220 – Jardim Jaraguá), perto do Colégio Saad.
O tema propõe ao espectador uma reflexão da realidade com o propósito de

mudança para um mundo
melhor. Através de coreografias de ballet clássico, jazz,
dança contemporânea e hip
hop, o espetáculo é composto por 120 bailarinos e trás,
através do mundo da dança, a
esperança de um futuro inteligente e sustentável.
Os ingressos estão sendo vendidos na secretaria

da Academia Performance
(avenida Coronel Fernando
Prestes,265 – centro), a R$
15. Levando 1 quilo de alimento não perecível o valor
passa a ser R$10, e a cada
cinco convites ganha-se um.
O evento tem como objetivo
arrecadar alimentos para o
Natal de entidades beneficentes.

Tribuna do Norte
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APL presta homenagem à escritora Eloyna Salgado Ribeiro
Altair Fernandes
Em sessão solene realizada na noite de sexta-feira
(30), no Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina, a APL –
Academia Pindamonhangabense de Letras relembrou
a escritora Eloyna Salgado
Ribeiro (1917/1919), antiga ocupante da cadeira nº 2
daquela entidade. A homenagem se deu com uma palestra
realizada pela historiadora,
professora/doutora Suzana
Lopes Salgado Ribeiro, neta
da homenageada.
Realizados os procedimentos de praxe para início
da sessão, o acadêmico secretário Aércio Muassab procedeu a composição da mesa
pelas seguintes pessoas:
presidente da APL – Alberto Marcondes Santiago; prefeito João Ribeiro (ﬁlho da
homenageada) e sua esposa
Maria Angélica Ribeiro (presidente do Fundo Social de
Solidariedade); professora
Elaine Santos (acadêmica
e representante da Diretoria Regional de Ensino); Dr.
José Valdez de Castro Moura
(acadêmico e presidente da
UBT – Pindamonhangaba).
Coube à acadêmica Rhosana Dhalle cumprimentar o
público e apresentar os eventos pautados para aquela reunião: a palestrante e o músico
solista Claudio Gaude.
A palestrante Suzana Lopes Salgado Ribeiro, ﬁlha
da professora Ana Ribeiro
e do jornalista Luiz Ribeiro
(atuou no O Estado de São
Paulo e tem como obra literária recente o livro: Andanças
-histórias de um jornalista à
moda antiga), discorreu sobre a vida e obra de sua avó,
Eloyna Salgado Ribeiro.
Com a ilustração de slides, seu pronunciamento
agradou aos acadêmicos, autoridades e convidados.
A palestrante
Graduou-se em História
pela Universidade de São
Paulo (bacharelado 1998
e licenciatura 2003), onde
também concluiu seu mestrado (2002) e seu doutorado
(2007) em História Social.
Atualmente é professora da

Unip - Universidade Paulista
e pesquisadora do Centro Simão Mathias de História da
Ciência, Cesima - PUC-SP,
e do Núcleo de Estudos em
História Oral, Neho - USP.
Também está vinculada a
outros centros de produção
de conhecimento. Lecionou
na Universidade Agostinho
Neto, em Luanda - Angola
(2005) e realizou estágio de
pesquisa no Oral History Research Ofﬁce da Universidade
de Columbia, em Nova York
- EUA (2006). É autora de
livros. Entre suas principais
obras estão “Vozes da marcha
pela terra” (indicado para o
prêmio Jabuti em 1998), “Vozes da Terra - história de vida
dos assentados rurais de São
Paulo” e “Produção do conhecimento histórico”, além
artigos em livros e periódicos.
Tem experiência de pesquisa
e de docência em História,
Sociologia, Comunicação e
Metodologia de Pesquisa,
atuando principalmente com
os seguintes temas: Procedimentos Metodológicos, Movimentos Sociais, Direitos,
Cidadania e Educação. De-

senvolveu ainda materiais de
apoio acadêmico e ministrou
cursos para a Universidade Aberta do Brasil - UAB.
Atualmente ampliou sua área
de atuação ao realizar trabalhos com pesquisa e organização de acervos institucionais. (Fonte: Currículo Lattes
- www.bv.fapesp.br/pt/pesquisador/.../suzana-lopessalgado-ribeiro/)

Fotos: Akim/Agoravale

A homenageada

Um grande
público foi
prestigiar a
palestra em
memória à
professora
Eloyna

Eloyna e seu
esposo Manoel Ribeiro
(ilustração de slide)

A acadêmica
Rhosana
(foto acima)
apresentou o
evento
Coube ao
músico solista
Cláudio
Gaude (foto
à esquerda) a
interpretação
de números
musicais
Suzana Lopes Salgado
Ribeiro, a palestrante
A mesa que encerrou as
reuniões plenárias solenes
de 2012. Agora só falta a
sessão festiva dos 50 anos
da Academia

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SERGIO REIS DE GODOY, de nacionalidade brasileira, proﬁssão ajudante, estado
civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, no dia 8 de abril de 1986, residente e domiciliado na Rua Manoel Flores, nº
98, Campo Alegre, nesta cidade, ﬁlho de DOMINGOS REIS DE GODOY e MARIA
BENEDITA DE GODOY.
MAYARA GABRIELLE LEMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, proﬁssão
balconista, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, no dia 22 de outubro de 1990, residente e domiciliada na Rua
Manoel Flores, nº 98, Campo Alegre, nesta cidade, ﬁlha de ANTONIO LEMES DA SILVA
FILHO e KATIA QUIRINO LEMES DA SILVA. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei. Pindamonhangaba, 30 de novembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, proﬁssão
motorista, estado civil divorciado, de 31 anos de idade, nascido em Cruzeiro, Estado
de São Paulo, no dia 2 de março de 1981, residente e domiciliado na Rua Ana Andrade
Vilela, nº 113, Andrade, nesta cidade, ﬁlho de CESAR RAIMUNDO DA SILVA e IVONETE
APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA.
ANA PAULA CORRÊA JOFFRE, de nacionalidade brasileira, proﬁssão auxiliar administrativo, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, no dia 15 de maio de 1984, residente e domiciliada na Rua Ana Andrade Vilela, nº 113, Andrade, nesta cidade, ﬁlha de CARLOS ROBERTO JOFFRE e HELENA MARIA CORRÊA JOFFRE. 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, 1 de dezembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ JULIANO REZENDE, de nacionalidade brasileira, proﬁssão auxiliar de logística,
estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, no dia 24 de maio de 1981, residente e domiciliado Rua Maestro Carlos Gomes
nº 140, Santana, nesta cidade, ﬁlho de APARECIDA REZENDE.
NATALÍ DE FÁTIMA MOURA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, proﬁssão empregada
doméstica, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Cruzeiro, Estado de
São Paulo, no dia 19 de dezembro de 1983, residente e domiciliada Rua Terezinha de
Jesus Nunes Prado nº 16, Araretama, nesta cidade, ﬁlha de JOAQUIM CARLOS RIBEIRO VIEIRA e MARIA DE FÁTIMA MOURA VIEIRA. Apresentaram os documentos 1, 3 e
4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei. Pindamonhangaba, 3 de dezembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Código Civil Brasileiro:
ODIRLEI SOARES GONÇALVES, nacionalidade brasileira, proﬁssão metalúrgico,
estado civil solteiro, com 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba SP, no dia 4
de maio de 1984, residente e domiciliado rua Priscila Amadei Usier nº 63, Parque São
Domingos, Pindamonhangaba SP, ﬁlho de GERALDO SEBASTIÃO GONÇALVES e de
RAIMUNDA DAS GRAÇAS SOARES.
RITA ELENICE DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira,
proﬁssão professora, com 23 anos de idade, nascida em Aparecida SP, no dia 5 de
julho de 1989, residente e domiciliada rua Filippo nº 310, Vila Mariana, Aparecida SP,
ﬁlha de JOSÉ ARMANDO DA SILVA e de CELESTE DOS SANTOS SILVA. 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, 03 de
dezembro de 2012.

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ILDEFONSO SANTOS OLIVEIRA COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº5826/10 QUE
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. 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), ILDEFONSO SANTOS OLIVEIRA, 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
nº5826/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 26/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO
DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$886,95, em NOV.2010. Pelo presente
edital ﬁca o executado (s), ILDEFONSO SANTOS OLIVEIRA, 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 exeqüente, 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 29 de novembro de 2012.
LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
JUIZA DE DIREITO

A escritora, professora Eloyna Salgado Ribeiro, partiu
no dia 26 de setembro de 1999, aos 81
anos,
completaria
82 no dia 1º de dezembro daquele ano
(1917-1999). Ocupava a cadeira nº 2
da APL – Academia
Pindamonhangabense de Letras, que tem
como patrono o Dr.
Antonio de Godoy
Moreira e Costa. Era
casada com o professor Manoel Cesar
Ribeiro (1919/1981).
O casal teve nove
ﬁlhos. Escritora de
vários livros publicados (contos, poesias e pesquisa). Sua
obra mais recente foi
o livro sobre aspectos
da Pinda antiga, denominado A vida nos
Balcões da Pequena
Pindamonhangaba
(uma realização da
Acip – Associação
Comercial e Industrial), lançado em
1997 no Paineiras
Country Club (foto
acima). Foi trovadora membro da diretoria fundadora da
UBT – União Brasileira de Trovadores
– seção de Pindamonhangaba e responsável pelo incentivo à
literatura nas escolas,
sendo grande colaboradora do Juventrova
– concurso anual de
trovas dedicado aos
estudantes (escolas
públicas e particulares). Teve vários trabalhos literários publicados em revistas
e coletâneas.

LICENÇA DA CETESB
DBTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA.
torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação N° 3000573 para
Aparelhos ou equipamentos elétricos não especiﬁcados; fabricação de à AV ARTHUR DOS
SANTOS, 60, QUADRA B LOTE 02, ÁGUA PRETA, PINDAMONHANGABA.

EDITAL
A União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Campos do Jordão, pelo seu Presidente, Jose
Benedito Cardoso, agradece a colaboração de todos os associados e aproveita o ensejo
para convidá-los a participar da Assembléia Geral para Aclamação da Nova Diretoria que
dirigirá os destinos da entidade durante o biênio de 2013/2014 que será realizada no dia 18
de dezembro de 2012 às 17,00h., na sede social da entidade, situada à Rua Dr. Campos
Salles, nº 203, Centro, Pindamonhangaba, SP.
Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2012.
Mandato Biênio 2013/2014:
Diretoria Executiva: Presidente - Jose Benedito Cardoso; Vice-Presidente - Suzy Mary
Pedroso Lima; 1ª Secretária - Benedita Julia Machado; 1º Tesoureiro - Manoel Carneiro
Conselho Fiscal: Semiramis Fernandes Cesar, Anizia da Silva Santos, Maria Aparecida
de A. Barros, Maria Antonieta Fraga Nunes, Elida da Silva
Conselho Deliberativo: Gloria Maria Barros, Odila da Silva Queiroz Moura, Vicente Eduardo
Moreira, Lauzina Barbosa Neta, Joaquim Ferreira da Rocha Neto, Hildo Correa Leite

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL PARA CITAÇÃO DE PEDRO BARCELLOS COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº4865/10 QUE LHE MOVE
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. 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), PEDRO BARCELLOS, 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 nº4865/2010, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 25/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor
de R$1.383,20, em NOV.2010. Pelo presente edital ﬁca o executado (s), PEDRO BARCELLOS, 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 exeqüente, 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 29 de novembro de 2012.
LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
JUIZA DE DIREITO

O Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba (comus) convoca os interessados
para a eleição do conselho gestor do Araretama, a realizar-se no dia 18/12/12 as 15:00
horas na unidade de saúde do loteamento nova esperança.
A entrega das ﬁchas de inscrições pode ser feita até o dia 14/12/12 as 16:00 horas nas
unidades de saúde 1-2 e 3 .

Ronaldo Rogério de castilho
vice presidente do conselho gestor e membro do comus

EDITAL DE CITAÇÃO - Proc.2038/08 - Prazo de 30 dias. A Dra. CLÁUDIA APARECIDA DE ARAÚJO, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba/SP, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a LIGAS LEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP, CNPJ: 61.128.526/000146, que por este Juízo a ALCOA ALUMÍNIO S/A lhe promove uma Ação MONITÓRIA, por ser
credora da ré no montante de R$159.770,69 (Dezembro/2.008), oriundo de transação comercial
entre as partes, onde ﬁcou acordado que a ré efetuaria o pagamento em parcelas, através de
Boletos Bancários, tendo o 1° vencimento em 18/05/05 e o último em 15/08/05. Ocorre que a ré
não cumpriu o acordado e primeiramente, alegando diﬁculdade de caixa, incorreu no atraso dos
pagamentos e posteriormente, deixou de efetuá-los, mesmo após tentativas amigáveis de recebimento, notiﬁcações e protestos, não restando outra alternativa, a não ser, a judicial. Por estar a ré inadimplente ao pagamento, requer a autora a presente ação, para que no prazo de
15 dias, efetue o pagamento da importância atualizada, sob pena de prosseguimento da ação,
com a constituição de Titulo Executivo Judicial, e a conversão do Mandado Inicial em Mandado Executivo, para a penhora de bens em garantia do Juízo, hipótese em que deverão ser
acrescidos as custas processuais e demais cominações legais. O presente edital será publicado e aﬁxado na forma da Lei. Pindamonhangaba/SP, aos 22 de novembro de 2.012.
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Festival de Natação no Centro Esportivo
“João do Pulo” encerra eventos de 2012
Divulgação

Evento atraiu mais de 300 crianças que participaram das atividades de natação sob supervisão dos professores da Sejelp

Encerrando os eventos
do Setor de Atividades
Aquáticos da Prefeitura
de
Pindamonhangaba,
o Festival de Natação
atraiu 300 crianças no
Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira (“João
do Pulo”), no sábado
(1º/12), durante um dia
inteiro de competições.
O festival é promovido para estimular o aluno a participar de provas
competitivas para que no
futuro ele possa representar o município em
torneios oﬁciais. Os festivais de natação acontecem durante o ano inteiro, com a participação
de alunos da faixa etária
entre 7 a 17 anos das escolinhas de esportes de
Pindamonhangaba. Nes-

te ﬁm de ano, o Setor de
Atividades Aquáticas já
havia organizado outros
festivais: um no Centro
Esportivo José Ely Miranda (“Zito”), no dia 24
de novembro, e o outro
no Araretama, no dia 25
do mesmo mês.
O evento sempre é organizado em duas etapas.
No período da manhã, os
professores acompanham
as crianças nas provas de
adaptação (cachorrinho
e batimento de perna) de
até 14 metros. À tarde, os
alunos mais experientes
participam de provas de
25 a 50 metros nos nados:
crawl, peito, borboleta etc.
Ao término do Festival de Natação, os alunos
ganham medalha de participação.

Funvic/Midia Fone convoca torcida para
jogo contra Vivo/Minas na Superliga
Akim/Agoravale

A equipe de voleibol masculino de Pindamonhangaba,
Funvic/Midia Fone, conquistou sua primeira vitória na
Superliga. O adversário foi o
UFJF, em partida realizada na
quadra do time mineiro, em
Juiz de Fora, no sábado (1º/12).
Pinda venceu por 3 sets a 1 e
deu um importante passo para
se colocar entre os líderes. A
Funvic/Midia Fone volta à quadra nesta terça-feira (4), para
jogar contra o Vivo/Minas, no
ginásio Juca Moreira, às 20 horas, com entrada gratuita.
Pindamonhangaba é a única representante do voleibol
masculino do Vale do Paraíba
na elite nacional. A Superliga

reúne as maiores equipes do
Brasil, com atletas de Seleção Brasileira. O time Vivo/
Minas, por exemplo, é campeão da competição nacional
nas temporadas 1999/2000;
2000/2001;
2001/2002
e
2006/2007, além de ser semiﬁnalista da última temporada,
sendo eliminado pelos campeões do Sada Cruzeiro. O Vivo/
Minas tem no elenco o atleta
Marcelo Elgarten, medalhista
de prata nos jogos olímpicos
de Pequim em 2008 pela Seleção brasileira de vôlei.
Atualmente, A Funvic/Midia Fone soma duas derrotas
(Volta Redonda e RJX) e uma
vitória (UFJF).

Basquete
masculino ﬁca fora
da ﬁnal paulista

Paixão por Esporte
Talita Leite

www.talitaleitte.blogspot.com

José Luciano engrandece o atletismo de Pinda
Nascido no dia 4 de junho de 1981, José Luciano Damião,
hoje com 31 anos, ostenta em sua galeria, mais de 1.230
medalhas.
São quase 40 conquistas para cada ano de sua vida. Uma
estatística impressionante, que ajuda a engrandecer o esporte
de Pindamonhangaba.
José Luciano é atleta desde muito cedo. Aos 8 anos de idade,
aproximadamente, o garoto deu seus primeiros passos no
atletismo. Esse foi só o início de uma longa caminhada.
Já inserido no mundo do esporte e completamente envolvido,
o atleta viu-se obrigado a deixar Pindamonhangaba, para
seguir evoluindo. Na época, os tempos eram outros, e no
início dos anos 90, a Princesa do Norte, nem de longe, era
considerada como uma referência esportiva.
Damião viu sua cidade “ﬁcar pequena”, e então, tratou de
correr atrás de seu sonho. “Eu comecei a minha carreira em
Pindamonhangaba, com a professora Lúcia, que hoje está na
Unitau. De lá para cá, passei por várias equipes. Na época,
aqui não havia apoio nenhum e me vi obrigado a ir embora”,
relembrou.
A persistência valeu a pena
Há anos, e cada vez mais, a Princesa do Norte vem
ascendendo no cenário esportivo, e nesse contexto favorável,
José Luciano pôde retornar para casa.
Damião é um decatleta, preparado para a mais desgastante
prova do atletismo. Dentro do decatlo - competição
obviamente composta por dez provas - especializou-se em
três modalidades: salto em altura, salto com vara e nos 110
metros com barreiras.
José Luciano Damião compõe a equipe da Secretaria
de Esporte da Prefeitura de Pindamonhangaba e,
constantemente, representa o município em diversas
competições.
O atleta treina impreterivelmente, de segunda a sábado,
numa média alucinante, de 8 horas diárias.
O ano de 2012 está acabando e, sem dúvida nenhuma, José
Luciano tem muito a comemorar. Neste ano, pelo Campeonato
Estadual, fez história na categoria Master (acima de 30 anos).
Damião quebrou o recorde brasileiro do salto em altura na
categoria M-30 a M-34. O atleta de Pindamonhangaba chegou
em 1,82 metros, e registrou a terceira melhor marca do
mundo.
Além disso, José conquistou vários títulos no cenário
estadual e nacional, ganhou todos os torneios que disputou

Funvic/Mídia Fone conta com a torcida para o
jogo contra o Vivo/Minas no “Juca Moreira”

Arquivo pessoal

Não foi desta vez. O time
masculino de basquete de
Pindamonhangaba não conseguiu o acesso à série A1
do Campeonato Paulista. O
jogo contra Piracicaba no
domingo (2), no ginásio do
Centro Esportivo João Carlos
de Oliveira (“João do Pulo’),
decretou a eliminação de Pindamonhangaba, após perder
por 81 a 70.
Foram três jogos contra
Piracicaba, dois no ginásio
adversário e apenas um em
Pindamonhangaba. Nos três
confrontos, Pinda perdeu e

deixou o sonho de estar na
elite estadual do basquete
mais distante. O treinador
Roderson Salvador elogiou
o time de Piracicaba e o coloca como favorito ao título. “É a atual campeã dos
Jogos Abertos, estão com
ex-jogadores de Seleção
Brasileira e jogam faz cinco anos juntos. É um time
muito forte”.
Com a eliminação na semiﬁnal, Pindamonhangaba se
preparará para as próximas
competições no ano que vem,
a partir de março.
Akim/Agoravale

José Luciano é um “colecionador” de medalhas
na temporada, e é recordista da categoria Master da Liga
Coneleste de Atletismo, no salto com vara e nos 110 metros
com barreiras.
O atleta não esteve nos Jogos Abertos do Interior, realizados
em Bauru. Ele conseguiu o índice para o Campeonato Mundial,
e vem se dedicando exclusivamente a essa disputa.
José Luciano é mais um dos orgulhos dessa cidade, e é
mais uma prova do sucesso de Pindamonhangaba no campo
esportivo.

Time de basquete de Pindamonhangaba
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Semifinal do Sub 17 terá
clássico de Moreira César

A última rodada do Campeonato de Futebol Sub 17,
no sábado (1º/12), da Liga
Pindamonhangabense de Futebol, em parceria com a Secretaria de Esportes, definiu
as equipes que prosseguem
para a segunda fase.
No grupo A, a Ferroviária já classificada, garantiu
a primeira colocação e o
Etna ficou com a segunda vaga após vencer o
Jardim Elyona por 3 a 1.
No grupo B, o Sapopemba

terminou a primeira fase
na primeira posição com
15 pontos, logo atrás veio
o São Paulo com 13, que
passou o Independente
por saldo de gols.
No sábado (8), às 10 horas, acontece o primeiro jogo
das semifinais do Sub 17. A
Ferroviária encara o São Paulo e o Etna enfrenta o Sapopemba, no clássico do Distrito de Moreira César.
A segunda partida ainda
não tem data definida.

Confira os outros resultados
da última rodada da primeira
fase do Sub 17
Etna 3 x 1 Jd Eloyna
Estrela 3 x 4 Sapopemba
Corinthians 4 x 3 Maricá
Mombaça 2 x 4 São Paulo
Bela Vista 0 x 2 Independente

Futsal feminino
agradece os parceiros
da temporada 2012
Talita Leite
O futsal feminino de Pindamonhangaba comemorou em
2012, mais um ano com conquistas importantíssimas.
Depois do recém-conquistado bicampeonato dos Jogos
Abertos do Interior, elenco e
comissão técnica estão de fé-

rias, aliás, em um merecido
descanso.
A temporada de 2012 chegou ao fim, e o treinador Marcos
Daniel Derrico da Costa, mais
conhecido como Nenê, fez um
balanço do ano, e divulgou uma
carta de agradecimento.

Acompanhe a carta na íntegra
“Em nome de toda a equipe do futsal
feminino de Pindamonhangaba,
comissão técnica e jogadoras,
eu, Marcos Daniel Derrico da
Costa, venho por meio deste texto,
agradecer a todos por mais um ano
de muitas conquistas.
Nosso futsal feminino vem
crescendo e se alicerçando a cada
ano que passa, e segue buscando
seu espaço dentro do cenário
esportivo, mesmo diante de tantas
dificuldades.
Defendemos uma modalidade
que ainda não é olímpica, e, além
disso, na categoria feminina,
ainda enfrentamos outros tipos
de preconceito, lamentavelmente
enraizados na sociedade.
A luta pelo esporte é grande e
interminável no nosso país, e entre
as mulheres, para piorar, a situação
é mais complicada.
Nossas atletas são pouco
assistidas, e embora existam
exceções, sofrem com a falta de
reconhecimento em larga escala.
Como podem ver, temos muitos
problemas, mas não faz parte do
nosso feitio, cruzar os braços e
esperar as coisas melhorarem.
Fechamos a temporada de 2012
com mais 3 (três) títulos acrescidos
em nossa galeria.
Ganhamos os Jogos Abertos
Brasileiros, representando o Estado
de São Paulo, os Jogos Regionais
do Interior, disputados em
Caraguatatuba e os Jogos Abertos
do Interior, realizados no município
de Bauru.
Nos Jogos Regionais, aliás, o futsal
feminino de Pindamonhangaba
sagrou-se tricampeão, e nos Jogos
Abertos, o troféu recém-conquistado,
representou nosso bicampeonato,
e de quebra, nos garantiu nos
Jogos Abertos Brasileiros de 2013,
quando mais uma vez, teremos a
oportunidade de defender o principal
estado do país.
Os títulos são extremamente
importantes, mas não resumem
nossa história. Para cada conquista,
superamos diversas dificuldades.
Tivemos grandes tropeços pelo
caminho. Todos nós, integrantes

Araretama goleia Ponte Nova e
está próximo da final do Amador

da comissão e do elenco, nos
deparamos
com
situações
adversas. Isso tudo, entretanto, faz
parte do esporte de competição, de
alto nível.
São altos e baixos que ocorrem
dentro de qualquer modalidade e,
às vezes, extrapolam os limites da
quadra.
Lutamos para combater esse
preconceito, quebrando barreiras
para se conseguir apoio de
empresas,
empresários
e
comerciantes de nossa cidade, para
dar continuidade nesse trabalho
brilhante.
O futsal feminino está em
plena ascensão, não só em
Pindamonhangaba, mas em todo
Brasil.
Temos um calendário organizado,
com competições de alto nível ao
longo do ano inteiro, e assim, vamos
ganhando espaço e acumulando
grandes parceiros.
Todos eles serão citados, afinal de
contas, esses parceiros acreditaram
na modalidade, na equipe e
na nossa cidade, contribuindo
efetivamente nessa batalha, e
merecem o reconhecimento.
Em nome do FUTSAL FEMININO DE
PINDAMONHANGABA, agradeço a
Secretaria de Esportes da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba,
nossa maior parceira, além de
Lajes & Blocos Modelo, Derrico
Consultoria Imobiliária, Mandaglio
Engenharia, FAPI, Alvo, Pisani,
Associação Atlética Ferroviária,
Fisio & Fitness, PortalR3 (www.
portalr3.com.br), DPaula, MGHolos,
VWM, Colégio Tableau, R.ITAMI,
MM Seguros, Marcel Arquitetura,
PindaNotícias, Senai, Pica-Pau
Martelinho, O Lanchão, Gramado,
Clínica Equilíbrio, Portal da Esfiha,
1001 Automóveis, Grêmio União,
Body Fast, ValeFlashTV, Cabox
Sonorização, Casa da Saúde e Biz.
Foram esses os nossos parceiros
de 2012. Esperamos contar com
cada um deles em 2013, e é claro,
estamos com as portas abertas
para novos apoiadores.
Obrigada pela confiança no nosso
trabalho”.

Akim/Agoravale

Fluminense e Areião empatam e deixam decisão da vaga para o domingo

O Campeonato Amador
da 2ª divisão da Liga Pindamonhangabense de Futebol
teve os primeiros jogos das
semifinais no domingo (2).
No estádio Cardosão (Alto
do Cardoso), o Areião empatou com o Fluminense por 2 a

2 e deixou a final em aberto.
Um empate por até 1 a 1 classifica o tricolor de Pindamonhangaba; em contrapartida,
qualquer empate por 3 gols
dá a vaga ao Areião.
No estádio Aparecido
Ribeiro
(Planedi-Cris-

pim), o Ponte Nova foi
massacrado pelo Araretama por 4 a 0 e ficou mais
distante da final. Com o
resultado, o Araretama
pode perder até por 3 a 0
que ainda tem o direito à
vaga. No caso do Ponte

Nova fazer 4 gols, a partida irá para os pênaltis.
A segunda e decisiva rodada das semifinais do Amador acontece no domingo (9),
às 10h30. As quatro equipes
já estão garantidas na primeira divisão em 2013.

Pindense goleia e Taipas fica fora das
semifinais do Sênior 35
Akim/Agoravale

O Campeonato Sênior 35
inicia as semifinais no domingo (9), com os times classificados, após a última rodada da competição realizada
no dia 2. Com nove equipes
jogando entre si, apenas os
quatro primeiros passam para
a primeira fase.
O Unidos do Jardim Rezende, Bela Vista e Ipê II já
tinham classificação garantida desde a penúltima rodada. A briga pela última vaga
do G4 ficou entre Taipas e
Pindense. O Taipas precisava de uma vitória contra
o Imperial, que aconteceu
de maneira fácil, por 5 a 0.
Entretanto, o Pindense precisava perder para o Taipas
avançar às semifinais, o que
não aconteceu, já que o Pindense goleou o Andrada por
8 a 1, decretando a péssima
campanha do adversário, que
não somou um ponto sequer

Unidos do Jardim Rezende folgou e esperou tranquilo o adversário da semifinal

no torneio.
O Bela Vista venceu o Ipê
II por 3 a 1 e ficou com a 1ª
posição, com 16 pontos. Unidos do Jardim Rezende, que
folgou na rodada, fechou a

primeira fase com 15 pontos
na 2ª colocação, seguido do
Ipê II em 3º e Pindense em 4º
Os confrontos das semifinais do Sênior 35 ficaram
entre Bela Vista e Pindense;

e Unidos do Jardim Rezende e Ipê II. Os jogos ainda
não têm locais definidos pela
Liga Pindamonhangabense
de Futebol.

Imperial e Independente vão à final do Sênior 50
O Campeonato Sênior 50
conheceu os finalistas após
a segunda partida das semifinais ocorrida no último dia
2. Imperial e Independente
farão o duelo na decisão do
torneio.
A classificação do Impe-

rial veio após a vitória por
2 a 0 contra o Estrela, somando 3 a 0 no resultado
agregado das duas partidas.
No outro confronto, o
público presente acompanhou um jogo emocionante. O Independente havia

vencido a Afizp por 2 a 0 e
podia perder por até um gol
de diferença para se classificar. Foi o que aconteceu;
a Afizp fez 1 a 0 no Independente e colocou a classificação do time de Santa
Luzia em risco. Mesmo com

o sufoco até o fim da partida, o Independente segurou
o resultado e agora encara
o Imperial no domingo (9),
às 8h45, no estádio José
Rodrigues Alves (Morumbi
Pindense), conhecido como
“São Paulinho”.

Akim/Agoravale

Com ótima campanha, o Imperial decide a final do Cinquentão com o Independente
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Campeonato foi decidido nos pênaltis, tendo um jogador da Ferroviária desperdiçado a sua cobrança, facilitando para os jogadores da equipe do
Etna converterem suas penalidades e ﬁcarem com o título da temporada. Muita festa e comemoração dos jogadores, torcedores e comissão técnica

Etna conquista o título do futebol Sub 13
O time do Etna, comandado pelo técnico Ditinho,
conquistou na manhã do domingo (2), o título do Campeonato de Futebol Sub13,
evento organizado pela Liga
Pindamonhangabense
de
Futebol, em parceira com
a Secretaria de Esportes de

Pindamonhangaba.
A ﬁnal aconteceu no estádio José Rodrigues Alves
“Morumbi Pindense”. Em
campo, Etna e Ferroviária
ﬁzeram uma bonita partida em busca do título desta
temporada.
O jogo foi bem dispu-

tado, com a Ferroviária
tendo mais o domínio da
partida no primeiro tempo e, com o Etna, fazendo um grande segundo
tempo, tendo também várias oportunidades. Mas o
jogo ficou mesmo no 0 a
0 no tempo normal, o que

levou a decisão para os
pênaltis.
Nos pênaltis, o Etna começou batendo e foi convertendo. No terceiro pênalti, o
jogador da Ferroviária chutou para fora e daí foi só uma
questão de tempo para o Etna
marcar mais dois e não dar

chances nem da Ferroviária
cobrar o quinto dela.
Fim de partida: Etna 5
x 3 nos pênaltis. Resultado
que rendeu ao time da região de Moreira César o título do Campeonato Sub 13.
Destaques
defesa menos vazada da

competição também foi a do
Etna, que sofreu apenas 5
gols em 9 jogos.
O artilheiro foi Daniel Velasco, do Corinthians, com 14 gols e o
AA Cidade Nova levou
o troféu de equipe mais
disciplinada.

Pinda empata com a AABB no primeiro
jogo da ﬁnal da Liga Paulista de Futsal
Akim/Agoravale

Atacante do time de Pindamonhangaba deu muito
trabalho para jogadores do AABB

Torcida comemora gol marcado por Alemão, que bateu forte, fazendo 1 a 0 para Pinda no ﬁnal do primeiro tempo

O time de futsal masculino de Pindamonhangaba
chegou à ﬁnal da Liga Paulista, o maior torneio do estado de São Paulo na modalidade. O primeiro jogo
da decisão (três dias após o
time eliminar o Corinthians)
aconteceu nessa segunda-feira (3), numa partida emocionante, no ginásio da Ferroviária, para mais de 1.500
torcedores. O adversário foi
a AABB, algoz do campeão
do Brasil no futsal, Orlândia,

Akim/Agoravale

do craque Falcão. No primeiro confronto, Pinda saiu
na frente mas cedeu o empate a poucos segundos do ﬁm
da partida. Agora só a vitória
interessa no domingo (9), às
11 horas, com transmissão
ao vivo pelo SporTV. O jogo
será o ginásio da AABB e
para soltar o grito de campeão será preciso vencer o
forte adversário
A trajetória do time de
Pindamonhangaba na Liga
Paulista é considerada vito-

riosa. Nas quartas de ﬁnal,
a equipe eliminou o favorito Suzano em dois jogos de
tirar o ar do torcedor. Já nas
semiﬁnais, enfrentou nada
mais e nada menos, que um
dos melhores times do país:
o Corinthians, com jogadores
campeões pelo Brasil na última Copa do Mundo de Futsal. Caso do goleiro Franklin
e do jogador Simi. Os meninos de Pinda surpreenderam
o alvinegro paulista e foram a
“zebra” do torneio, indo pela

primeira vez à ﬁnal.
A AABB, adversário de
Pindamonhangaba, também
fez o mesmo. Eliminou o
Orlândia, atual bicampeão
paulista e campeão da Liga
Nacional de Futsal, com o astro Falcão no elenco. A ﬁnal
da Liga Paulista é considerada inesperada, mas bastante
elogiada até mesmo por Falcão, que parabenizou principalmente o time de Pindamonhangaba pela belíssima
campanha.

