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Judoca olímpico
ministra palestra
em Pinda
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Esportes, convida os judocas da cidade
para participarem de uma palestra
com o atleta olímpico Leandro Guilheiro. Ele fará uma clínica esportiva
nesta quarta-feira (20), às 15 horas,
no ginásio do Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira "João do Pulo". A
entrada é gratuita.
ESPORTES 12

Ano 131 - Nº 8195 - R$ 1,00

Saúde recadastra beneﬁciados
com gratuidade do transporte
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando o recadastramento dos beneficiados com o
cartão de gratuidade no transporte coletivo das linhas Pinda-Taubaté. Todos os munícipes que fazem uso deste cartão em específico
SEGUNDO CADERNO
devem comparecer ao CEM – Centro de Especialidades Médicas, 2º andar, sala 4.

Copa “Zé Maria” agita futebol de Pinda
com grandes partidas no ﬁnal de semana
João Paulo Ouverney

Prefeitura realiza
forte campanha
contra a dengue
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Saúde
– Departamento de Riscos e Agravos à Saúde, equipe de Controle de
Vetores – realiza campanha intensa
contra a dengue. Dados recentes
mostram um aumento do número de
casos neste período, que é considerado crítico, devido às altas temperaturas e à grande quantidade de chuvas. Além das condições climáticas, a
cidade tem apresentado maior oferta
de criadouros, por isso a participação
da população é importante na prevenção da doença, já que os criadouros estão nos quintais das casas.
PÁGINA 3

Cinco pessoas
são presas
acusadas de
assalto à joalheria
Gold Finger

Nesse domingo (17) foi realizada a 2ª rodada da Copa Regional de Futebol "José Maria da Silva", com bom público em praticamente todos os jogos. A competição é
organizada por Vlamir Lucas de Sousa Silva "Macarrão" e homenageia o saudoso José Maria da Silva, que foi grande esportista e homem público.
ESPORTES 12

Galeria de águas do Feital recebe melhorias
Célia Lima

Nessa segunda-feira (18), por volta das 13h, cinco homens entraram
na joalheria Gold Finger, e um deles,
armado com um revólver, anunciou
ser um assalto. Duas funcionárias estavam na loja no momento e disseram
que os ladrões levaram praticamente
todas as joias que estavam na vitrine.
A Polícia Militar conseguir prender
cinco acusados do roubo.
POLÍCIA 5

previsão
do tempo
TERÇA-FEIRA - 19/2
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Esportes, está fazendo o cadastro de munícipes que utilizam as dependências
do Centro Esportivo José Ely Miranda
"Zito" e João Carlos de Oliveira "João
do Pulo". Para fazer o cadastro basta
retirar uma ficha na secretaria.
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Subprefeitura de
Moreira César, está realizando repa-

ros na galeria de águas pluviais do
loteamento Vista Alegre, no bairro do
Feital. Os trabalhos começaram na

segunda-feira (18) e devem ser concluídos até sexta-feira (22).
SEGUNDO CADERNO

Pinda participa de curso de ginástica
Divulgação

21ºC
33ºC

QUARTA-FEIRA - 20/2
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

21ºC
33ºC

22ºC
33ºC

SEXTA-FEIRA - 22/2

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

21ºC
33ºC
CPTEC INPE

Artistas de
Pinda devem
se cadastrar

Os artistas de Pindamonhangaba,
nas diferentes áreas culturais, devem
se cadastrar no Departamento de Cultura da Prefeitura. As inscrições serão de 25 de fevereiro a 27 de março.

Cidade realiza
cursos para
contadores e
prestadores
de serviços

Possibilidade de
pancadas de chuva

Pancadas
de chuva

ESPORTES 11

CULTURA & LAZER 8

QUINTA-FEIRA - 21/2

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Prefeitura faz
cadastro de
munícipes que
frequentam
Centros Esportivos

Representantes de Pinda participaram de um curso de ginástica rítmica, nos últimos dias. Professora e atletas aprenderam
diversas técnicas durante três dias. Esta qualificação contribui para que ginastas pindenses possam conquistar bons resultados
em diversos eventos. A ginástica rítmica de Pinda é conceituada e revela dezenas de atletas.
ESPORTES 12

Prefeitura promove curso para
apresentar aos profissionais o novo
sistema de trabalho do município.
PÁGINA 3
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Editorial

Academia Pindamonhangabense de Letras
realiza reunião na sexta-feira (22)

Nossos soldados na
2ª Guerra Mundial
Em 21 de fevereiro comemora-se o Dia da Tomada de Monte Castelo, episódio marcante da 2ª Guerra Mundial que teve a participação ativa de soldados
brasileiros, sendo diversos deles de Pindamonhangaba e Vale do Paraíba. A conquista daquelas alturas era fundamental para as tropas aliadas.
O dr. Túlio Carvalho Campello de Souza (1920
- 2008), tenente-coronel reformado do Exército, foi
um dos herois da Força Expedicionária Brasileira.
Ferido em combate na Itália durante a 2ª Guerra
Mundial, sobreviveu apesar de ter perdido uma das
pernas. Retornando a Pindamonhangaba, se empenhou no exercício da advocacia até o seu falecimento.
Outros pindamonhangabenses defenderam o
mundo livre durante a guerra e retornaram para casa
como herois. Um deles ainda vivo é José dos Santos, popular “Seu Chiquinho”, que trabalhou durante
48 anos no Cartório de Registro Civil, tendo feito milhares de casamentos e certidões de nascimentos.
Ele participou da 2ª Guerra Mundial nos campos de
batalha da Itália, e escreveu dois livros, um deles
narrando episódios sobre o conﬂito.
A Batalha de Monte Castelo foi travada ao ﬁnal
da Segunda Guerra Mundial, entre as tropas aliadas
e as forças do Exército Alemão, que tentavam conter
o seu avanço no Norte da Itália. Esta batalha marcou
a presença da Força Expedicionária Brasileira (FEB)
no conﬂito. A batalha arrastou-se por três meses,
de 24 de novembro de 1944 a 21 de fevereiro de
1945, durante os quais se efetuaram seis ataques,
com grande número de baixas devido a vários fatores, entre os quais as temperaturas extremamente
baixas. Quatro dos ataques não tiveram êxito, por
falhas de estratégia.
E foi no dia 21 de fevereiro de 1945, que o ataque levado a efeito pela 1ª Divisão de Infantaria
Expedicionária transformou-se no primeiro combate
bem sucedido na batalha dos Apeninos. Superando
os rigores do inverno, a resistência do inimigo e as
diﬁculdades impostas pelo terreno, soube o soldado brasileiro se impor. Finalmente, ao ﬁm daquele
dia, a bandeira brasileira passou a tremular no alto
daquela elevação. Há cerca de 10 anos, o dr. Túlio
Campello de Souza proferiu uma palestra sobre a
batalha durante evento no Batalhão Borba Gato, e
chorou de emoção ao lembrar aqueles momentos
terríveis que ele, juntamente com outros brasileiros,
viveram em defesa da liberdade mundial.

A diretoria da Academia Pindamonhangabense informa que que
a sessão solene do mês de fevereiro será substituída por uma assembleia geral onde serão tratados
assuntos de suma importância para

a gestão de mais um ano da A.P.L.
Solicita-se a presença de todos os
integrantes da entidade, que compareçam munidos de suas ideias e
propostas para que possas ser feito
o plano de trabalho do ano de 2013.

A reunião será sexta-feira
(22), às 20h, no salão nobre da
Santa Casa de Misericórdia, cedido pelo provedor Luiz Carlos Loberto “Cacaio”, vice-presidente da
Academia.
Célia Lima

Diretoria da Academia Pindamonhangabense de Letras na última reunião

Lar Nova Esperança abre inscrições para
curso gratuito de Pintor de Obras
O Lar Nova Esperança está
com inscrições abertas para o curso de Pintor de Obras. O curso é
gratuito, com apostilas e certiﬁcado
de conclusão do Senai. As inscrições podem ser feitas até o dia 28
de fevereiro, na sede do Lar Nova
Esperança, que ﬁca na rua José

Benedito Romão Junior, 91, das 8
às 17h. É necessário que o interessado tenha concluído o 5° ano (4ª
série) do Ensino Fundamental; ter
no mínimo, 18 anos completos. e
levar cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência.
Serão 160 horas/aulas, exis-

Casa do Caminho realiza
“Noite do Espaguete”
A Casa do Caminho vai realizar
a “Segunda Noite do Espaguete”,
em benefício da “Campanha de Alimentos”. O evento será no dia 22
de fevereiro, sexta-feira.
Convites custam R$ 8,00 por
pessoa, com direito a uma porção de
300 gramas. Haverá quatro opções de
molhos: ao sugo, branco, rose e bolonhesa e farta mesa de sobremesas.
A diretoria da casa solicita colaborações em mantimentos para a
campanha.
A Casa do Caminho é uma
associação espírita de assistência
social, localizada na rua Senador
Dino Bueno, 203 - centro – Pindamonhangaba.

Contatos pelos telefones
(12) 3645-4748, 3522.6580,
3642.1219 e 3642.6396. Convites à venda no local, todas as
tardes no bazar permanente ou
com os voluntários. Mais informações no site www.casadocaminhopinda.org.br
Divulgação

tem 20 vagas, previsão de início
dia 11de março. Na conclusão,
serão premiados os dois melhores alunos, levando em consideração, freqüência e aproveitamento, conforme abaixo: - 1º
colocado com R$ 100,00. 2º colocado com R$ 50,00.

CIMC de
Moreira César
realizou baile
carnavalesco
O Centro de Convivência do
Idoso de Moreira César (CIMC)
realizou um animado baile para
seus associados e comunidade
em geral, na sexta-feira (8),
animado pela Mult Band Show.
Foram tocados pagodes, sambas e outros ritmos, e os integrantes da Melhor Idade se
divertiram bastante. O evento
acontece há vários anos na
sexta-feira que antecede o carnaval.

Erros mais frequentes em entrevista para emprego
Vocabulário

Datas Comemorativas
Saiba quais são as datas que se comemoram
hoje (19) e nos próximos dias:

19/2 – Dia do Esporte
20/2 – Dia de Santo Eleutério
21/2 – Dia da Tomada de Monte Castelo (2ª Guerra Mundial); Dia
Internacional da Lingua Materna, e Dia de São Pedro Damião

Ontem e hoje

Erros de português são levados a sério por parte dos examinadores. Caso a vaga necessite de um
vocabulário perfeito, este tipo de equívoco pode levar o candidato à desclassiﬁcação imediata. “Erros de
português são muito comuns. Ao telefone, ao vivo, enﬁm, não pega bem em lugar nenhum”, aﬁrma Eliane
Figueiredo. Outro problema é o uso das gírias. Segundo Gisele Diniz, os candidatos que abusam das gírias e
as frases sem sentido acabam se desqualiﬁcando perante os outros. “A gurizada de hoje em dia utiliza muito
gírias, frases sem sentido, gerundismo. Caso o cargo não necessite muito de um excelente português, isso
até que pode ser relevado, mas se for para um cargo mais sênior, isso conta muito”, aﬁrmou.

Nesta edição da TN mostramos como era a sede da entidade assistencial Casas
Pias Cônego Tobias (em frente ao Posto Texaco) na década de 50, e com é hoje, conﬁra:
João Paulo Ouverney

Augistin San Martim

Ontem... Casas Pias Cônego Tobias

Hoje... A entidade continua no mesmo local

Falecimentos
19/2 – Yusef El Khatib, 52
anos, morador no Piracuama.
18/2 - Georgina Aparecida
dos Santos, 49 anos, moradora
do bairro Araretama; Carlos Alberto Marcondes Oliveira, 46 anos,
morador do bairro Araretama
17/2 - Aparecida de Jesus
Romanhole Ganâncio, 57 anos;
Paulo Pereira da Silva, 45 anos
16/2 - Sueli da Silva Pinto, 45
anos, moradora do bairro Araretama; José Marivaldo Amarantes,
49 anos, morador do bairro Cidade Nova; João Vargas Bedim, 59
anos
15/2 - Olivia da Silva, 73
anos, moradora do bairro Beta;
Maria Elidia Bonifácio Ribeiro, 74
anos, moradora do bairro Santana; Maria Aparecida Galvão
Abreu, 52 anos

IFSP abre
vagas para
curso em
Guará

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura comunica que o
IFSP (Instituto Federal de São Paulo), com o qual mantém convênio,
abre inscrições entre 14 e 21 de
fevereiro, para o processo seletivo
simpliﬁcado e preenchimento das
vagas remanescentes relativas ao
primeiro semestre de 2013, no curso de “Técnico de Administração
em Estabelecimentos de Ensino”.
Na modalidade de Educação a
Distância há vagas no pólo de Guaratinguetá. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas no endereço eletrônico www.ifsp.edu.br
O exame será dia 24 de fevereiro, das 13h às 15h, com duração
de duas horas, no campus/pólo
onde o candidato se inscreveu. A
classiﬁcação geral dos candidatos
e a convocação para matrícula em
primeira chamada serão divulgadas dia 26 de fevereiro, a partir das
14h00, no mural do campi/pólo e no
site do IFSP.

Dicas de Saúde:

O que é pré-diabetes?
O pré-diabetes ocorre
quando os níveis de glicose em
jejum encontram-se entre 100
e 125mg/dl no sangue ou entre
140 e 199mg/dl após um teste
de tolerância oral à glicose com
75g de dextrose. Se não tratado
com dieta e exercícios físicos,
evolui para o diabetes. Se tratado adequadamente, com dieta
especíﬁca e pelo menos 150
minutos de exercícios semanais, tem uma redução de 58%
na chance de vir a ser diabético. Para saber se temos pré-diabetes, um simples exame
de sangue já informa. Entretanto, alguns fatores de risco nos
alertam sobre a possibilidade
de presença do mesmo: estar
muito acima do peso, não fazer
exercícios físicos, ter mais de
45 anos, colesterol alto, hipertensão, ovários policísticos ou
ter tido diabetes gestacional.
Alerta: de 10 a 25% dos adultos
têm pré-diabetes!

Como escrever
corretamente

Do livro “1.000 erros de
português” – Autor Prof.
Luiz Antonio Saconni

Ante o exposto
Ante ao exposto, chego a
uma conclusão: não vou mais
escovar os dentes. Não chegue a tanto: use só ante o exposto, já que ante (preposição)
pede artigo (ante o exposto,
ante a decisão, ante o resultado, ante a promulgação,
etc.). Muitos advogados (os
despreparados, evidentemete)
escrevem ante ao exposto. Os
verdadeiros advogados, todavia, escrevem sem machucar
a língua nem ofender a cultura
do magistrado: ante o exposto.
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Estradas daniﬁcadas com as chuvas
são beneﬁciadas pela Prefeitura
Divulgação

As áreas rurais de Pindamonhangaba estão recebendo
cuidados especiais neste início de ano, devido às chuvas
que têm causado estragos em
muitos pontos do município.
De acordo com o Departamento de Serviços Municipais, os últimos dias foram
de muito trabalho em diversos pontos de Pindamonhangaba, sobretudo na remoção
de barreiras, retirada de árvores e galhos caídos, bem como apedregulhamento e limpeza nas estradas rurais.
A estrada das Oliveiras
foi a mais afetada, com a
queda de nove barrancos. No
local, a Prefeitura agiu prontamente e removeu os montantes de terra e acertou o nível da pista.
As estradas das Bicas,
Monte Tabor, Pouso Frio,
Goiabal, Shangri-la, Nei
Marcondes, Luiza F. Miranda (no Ribeirão Grande),
Costa Manso (fundo do balneário), antiga Pinda-Campos do Jordão (em cima do
Clube de Campo Piracuama)
também foram beneﬁciadas
com ações de reparo da Prefeitura de Pindamonhangaba.

Estradas de Moreira César
também são melhoradas
Divulgação

Na estrada das Bicas teve quedas de árvores
Divulgação

Na Nei Marcondes foram as encostas

O prefeito Vito Ardito evidenciou o trabalho dos funcionários do Departamento de Serviços Municipais e disse que
é fundamental agir com rapi-

dez para concertar as estradas.
“Pindamonhangaba é um município muito extenso, com mais de
700km de estradas rurais, e temos milhares de pessoas vivendo

As estradas rurais
do distrito de Moreira César também estão recebendo atenção
especial da Prefeitura
de Pindamonhangaba.
Na última semana,
funcionários da Subprefeitura percorreram algumas delas e
iniciaram um grande
trabalho para proporcionar melhorias a estes locais.
As estradas do Pinheiro, Jataí, Andorinhas e Quilombo receberam serviços de
limpeza e cascalho.
De acordo com a Subprefeitura, as ações
foram necessárias para facilitar o tráfego
das centenas de famílias destes locais e
também para oferecer
facilidades ao transporte escolar da Prefeitura.

na zona rural. Temos que oferecer totais condições de acesso a
essas famílias e atuar para o desenvolvimento do campo”.
O prefeito também explicou

Após serviços, Jataí ﬁcou em boas condições
Divulgação

Apedregulhamento melhorou estrada das Andorinhas

que no período de secas, será
feita uma grande ação em toda
a área rural. “As melhorias têm
que ser constantes, mas na época de chuvas nós agimos mais

nas emergências. Quando o tempo ﬁcar seco, poderemos realizar mais obras de infraestrutura
rural, pontes e outras melhorias”, ﬁnalizou.

Prefeitura realiza forte
campanha contra a dengue
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Saúde – Departamento de Riscos e Agravos
à Saúde, equipe de Controle
de Vetores – vem realizando
uma campanha intensa contra
a dengue em nossa cidade.
Dados recentes mostram
um aumento do número de
casos neste período, que é
considerado crítico, devido às altas temperaturas e à
grande quantidade de chuvas. De acordo com a equipe
da Prefeitura, além das condições climáticas, a cidade
tem apresentado maior oferta
de criadouros, por isso a participação da população é tão
importante na prevenção da
doença, já que os criadouros
estão nos quintais das casas.
A época de risco mais alto segue até junho.
Atualmente são 60 casos
autóctones e 13 casos importados em Pindamonhangaba. Aguardam resultados
20 exames.
Trabalho nas ruas
A equipe da Saúde está
realizando o ataque ao mosquito, por meio do bloqueio e
nebulização num diâmetro de
200 metros das residências
que possuem pessoas com a
doença. O trabalho tem sido
mais concentrado nos bairros
Vale das Acácias, Karina, Laerte Assumpção e Azeredo.
O bloqueio é feito por
meio da busca de criadouros
nas residências, comércio e
terrenos 200 metros ao redor
das casas que possuem pes-

Juliana Rosa

O primeiro dia de treinamento foi voltado para
representantes de cartórios e bancos

soas doentes. Também é realizada orientação nesses locais, além de detecção dos
sintomas e indicação para
que as pessoas com sintomas
façam o exame rápido. Nesses mesmos locais, nos ﬁnais
de semana, é feita a nebulização por meio da aplicação de
veneno.
A equipe da Secretaria de
Saúde informa que o Ministério da Saúde proíbe a utilização do famoso “fumacê”
em locais onde não existem
casos conﬁrmados de pessoas doentes, com risco de
transmissão da dengue.
Os próximos locais a receberem o trabalho serão o Mantiqueira e o Jardim Regina.

Todos os agentes comunitários que atuam nas unidades de saúde dos bairros
estão a postos, realizando o
trabalho de prevenção diretamente com a população,
por meio da eliminação de
criadouros.
Futuramente,
deverá ser realizado um trabalho de conscientização em
parceria com a Secretaria de
Educação, direcionado às
crianças da Rede Municipal
de Ensino.
Como evitar?
Os moradores de Pindamonhangaba devem fazer
a sua parte e acabarem com
os criadouros da dengue.
Em nossa cidade, os principais locais onde são encon-

trados os mosquitos infectados são vasos de plantas,
calhas, ralos externos e materiais acumulados nos quintais. É importante salientar
que qualquer local que junte água parada é um possível
criadouro, por isso, a população deve vistoriar sua própria
casa no mínimo uma vez por
semana. Além de cuidar do
seu quintal, é importante que
as pessoas alertem seus vizinhos e familiares para que façam o mesmo em suas residências.
Para reclamações, denúncias e solução de dúvidas, a população pode utilizar o e-mail dengue@
pindamonhangaba.sp.gov.br

Cidade realiza
curso para
contadores e
prestadores de
serviços
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de Arrecadação e setor de Fiscalização de Rendas, realiza nesta terça-feira (19),
a apresentação e treinamento do novo sistema
de escrituração online, o
“Siap.Net Issonline”, que
está substituindo o atual
sistema “GissOnline”.
O treinamento será
específico para contado-

res, tomadores e prestadores de serviços, às 14
horas, no auditório da
Prefeitura.
Nesta
segunda-feira (18), o treinamento
foi realizado para representantes dos cartórios e
bancos, na sala de Licitações da Prefeitura.
Mais informações poderão ser obtidas pelos
telefones: 3644-5681 e
3644-5687.
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Pinda recebe máquinas
e produtos agrícolas
Célia Lima

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Agricultura,
recebeu do Governo Federal máquinas e implementos
agrícolas, que irão beneﬁciar a agricultura familiar. A
Caixa Econômica Federal já
realizou a vistoria dos equipamentos, que atenderá as
famílias integrantes do Programa Patrulha Agrícola,
incentivando o pequeno produtor.
Os equipamentos recebidos são: duas semeadeiras,
dois cultivadores, duas roçadeiras, duas globo aradoras,
grade niveladora, duas lâminas traseiras para trator, dois
furadores (que fazem covas
para plantio), dois arados,
dois sulcadores, duas carretinhas e uma ensiladeira.

Máquinas e implementos
agrícolas poderão ser
usados no programa
Patrulha Agrícola,
beneﬁciando centenas
de produtores rurais de
Pindamonhangaba

Psicóloga promove curso de
shantala para gestantes
A psicóloga Ana Luiza
Mayer, de Pindamonhangaba, vai promover um curso
de shantala voltado para gestantes, casais grávidos, pais,
avós e babás.
O curso será ministrado
no dia 9 de março (sábado)
das 9h às 12h na Clínica São
Lucas.
Shantala é uma massagem
oriental milenar para bebês.
Foi descoberta na década de
70 e possui benefícios tanto
físicos quanto emocionais
para o bebê, como o relaxamento, a regularização do
sono e do funcionamento intestinal, o alívio para cólicas,
ganho de peso, o auxílio dos
sistemas respiratório, circulatório e imunológico, e principalmente o fortalecimento
do vínculo mãe-bebê.
Pesquisas na área das neurociências comprovam que o
tipo de relação que os pais
estabelecem com seus ﬁlhos,
seja positiva ou negativa, afetam a “arquitetura” cerebral
inﬂuenciando no desenvolvimento emocional, cognitivo e psicomotor da criança.
“Por isso é muito importante
que desde cedo os pais transmitam muito amor, carinho e
segurança para seus pequenos, se quiserem que estes
cresçam saudáveis”, explica

a psicóloga, que também é
educadora perinatal.
A shantala pode ser aplicada a partir de um mês de
vida, não tendo contraindicações e limite de idade.
Além da shantala, Ana
Luiza fornece cursos preparatórios para o parto e pós-parto. “A Educação Perinatal visa informar a gestante
e o companheiro a respeito
de assuntos como mudanças físicas e psicológicas da
gravidez, sexualidade, benefícios do parto normal para a
mulher e o bebê, quais os riscos de uma cesariana, como
aliviar as dores durante o trabalho de parto, cuidados no
pós-parto e com o bebê, etc.
A gravidez é um momento
mágico na vida de um casal,
e deve ser vivido com plenitude e acima de tudo com
saúde! Se preparar para a
nova vida é muito importante”, ressaltou Ana Luiza.
A Clínica São Lucas,
onde o curso será ministrado,
ﬁca na Rua Alfredo Valentini
223, centro de Pindamonhangaba.
Para mais informações entrem em contato pelo telefone
(12) 91439757, pelo e-mail
maternatividade@gmail.com
ou acessem o blog gerarconsciencia.blogspot.com.
Divulgação

Conselho da Pessoa com Deﬁciência
elege representantes da sociedade civil
Célia Lima

O Conselho Municipal da
Pessoa com Deﬁciência de
Pindamonhangaba tem novos
conselheiros representantes
da sociedade civil. A eleição
foi realizada na quinta-feira
(14), no auditório da Prefeitura, com a presença de quatro da cinco entidades habilitadas ao processo eleitoral.
Considerando o número de
vagas, a eleição se deu por
aclamação.
Para a gestão 2013 / 2015,
ﬁcam aprovados os seguintes
conselheiros da sociedade
civil: representando o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idoso,
ﬁca como titular Willian
Paulo da Silva, tendo como

Arquivo pessoal

Parabéns para Nathani
Andreza (professora na
escola Tableau), que mais
um aniversário no dia 13 de
fevereiro. Ela recebeu cumprimentos especiais de seus
pais Nenê e Edna, do irmão
Nather, da cunhada Maressa e do sobrinho Gabriel,
dos amigos, familiares.

suplente José Fernandes Ribeiro; representando o Grupo
de Artesanato da Pessoa com
Deﬁciência, ﬁca como titular
Clarisse Oliveira Rodrigues

Landim da Silva e como suplente Ivanir Aparecida da
Silva Leite; representando
a Ordem dos Advogados do
Brasil, ﬁca como titular An-

dréa Campos Sales Martins e
como suplente, Marcelo Esteves de Oliveira; e do Grupo Incluir e Aprender, tendo como
titular Antonio Sergio Durand
e suplente Luciana Wolff.
O Conselho encaminhou
ofício ao prefeito Vito Ardito, solicitando a indicação
dos representantes governamentais. Tão logo ele faça as
indicações, os novos conselheiros serão empossados e
será realizada a eleição do
novo presidente e sua diretoria. Em seguida, os eleitos
poderão iniciar a sua gestão,
que compõe o biênio 2013
/ 2015. O atual presidente
do CMPD é Carlos Alberto
Gonzaga.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Eleição foi realizada na última semana

Assoprou velinhas no dia 14
de fevereiro, comemorando
18 anos, o jovem João Vítor,
ﬁlho de Maurino e Rosa, que
desejam muita felicidade.
Abraço especial da irmâ
Marcelle, dos amigos e
familiares.

Muita felicidade para
Valentina Assumpção, que
comemorou um aninho
no dia 13 de fevereiro.
Beijinhos carinhosos dos
pais, avós e da irmâzinha
Clara. Parabéns!

Parabéns para o Miguel,
que completa 2 anos no dia
14 de fevereiro. Ele recebeu
abraços da mamãe Thaiane
Carvalho (Ouvidoria da
Prefeitura), dos pais, amigos
e familiares.

Shantala auxilia no desenvolvimento infantil

Arquivo pessoal

Toda a felicidade do mundo para Marina Vieira Munhoz, que
comemorou aniversário no dia 16 de fevereiro, ao lado dos
ﬁlhos, noras, genros, netos e bisnetos. Na foto, com os ﬁlhos
Jurema, Marina, Leila, Renato, Gilberto e Wilson Munhoz.

Tribuna do Norte
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Polícia
Cinco pessoas são presas acusadas
de assalto à joalheria Gold Finger
Nessa segunda-feira (18),
por volta das 13h, cinco homens entraram na joalheria
Gold Finger, na rua Gustavo
de Godoy, 41 (perto do mercado) e um deles, armado
com um revólver, anunciou
ser um assalto. Duas funcionárias estavam na loja no
momento e disseram que os
ladrões levaram praticamente todas as joias que estavam
na vitrine, colocando em
sacolas e ameaçando-as de
morte caso tentassem reagir.
Segundo testemunhas, havia
mais cinco assaltantes do lado
de fora, e após o roubo, fugiram
em dois carros, um Peugeot SW
preto e um Corsa cinza. A Polícia Militar foi acionada e cerca
de meia hora depois, conseguiu
prender, no túnel próximo ao
loteamento Castolira, cinco
acusados que estavam no Corsa. Com eles foram apreendidos um revólver, várias cápsulas não deflagradas, diversos

Polícia Civil
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Polícia Civil investiga
assassinato de moça
morta com tiro na cabeça
Policiais militares e civis estão à procura do autor
do assassinato de uma moça
entre 20 e 25 anos, ocorrido
na madrugada de segundafeira (18) na estrada municipal de Coruputuba. O corpo
foi descoberto por populares
às 4h20, que avisaram a PM.
A moça trajava calça jeans
azul e blusa cinza, tinha um

ferimento de bala na cabeça
e também apresentava sinais
de pneus na cabeça, e sangue
e vestígios pelo corpo, de ser
sido arrastada pelo chão. Testemunhas disseram ter ouvido tiros no local por volta das
1h30.
Investigadores do SIG estão trabalhando para chegarem ao autor do crime.

Acusado de tentar
violentar menina de oito
anos consegue fugir

Revólver, celulares e outros objetos encontrados com os homens detidos

celulares e duas sacolas de supermercados com diversos bonés em seu interior.
Os acusados, testemunhas

e policiais militares foram
ouvidos pelo delegado do
1ºDP, dr. Vicente Lagioto,
que lavrou o flagrante. Até

o fechamento desta edição,
a polícia continuava a busca
pelos outros cinco indivíduos
envolvidos no roubo.

Ladrões roubam carro e o
arrebentam em um muro
Polícia Civil

Um carro Fiat Idea Adventura, placa FQI-9776 de
São Paulo, foi encontrado
arrebentado contra um muro
em Pindamonhangaba, às
4h40 de segunda-feira (18).
Policiais militares que faziam
ronda encontraram o veículo
e constaram que o mesmo
havia sido produto de roubo
em Aparecida. O proprietário, M.A.C.B., residente em
Guaratinguetá, compareceu
à delegacia e disse que estava parado perto de uma casa
noturna em aparecida quando
se aproximaram três homens,
um deles sacou um revólver
e lhe deu uma coronhada na
cabeça, roubando o carro. O
veículo foi entregue a ele,
mas com grandes danos na
frente devido à colisão.

Um homem de 54 anos
foi acusado de tentar violentar uma menina de oito anos,
sábado (16) por volta das
13h, em uma propriedade
rural de Pindamonhangaba.
A mãe da criança a mandou
pegar uma resistência de
chuveiro em um galpão, e
como ela estava demorando

a voltar, resolveu ir verificar
o que estava acontecendo. E
viu a garotinha seminua em
cima de uma mesa e um funcionário escondido em um
canto do galpão. Imediatamente ela chamou a polícia
militar, e o acusado conseguiu escapar se embrenhando em um matagal.

Homem é encontrado
morto dentro de casa
J.L.S, 47 anos, foi encontrado morto no interior de sua residência no bairro Campo Alegre, às 19h33 de sábado (16).
Familiares informaram que ele

sofria de diabetes, tinha problemas renais e possivelmente
câncer. A perícia policial compareceu ao local e conclui que
a morte foi por causas naturais.

PM recupera carro
roubado na saída de baile
A Polícia Militar de Pindamonhangaba recuperou na
madrugada deste sábado (9)
um veículo roubado alguns
momentos antes, na saída de
um clube. Os policiais foram
chamados por volta das 4h30
para atender a uma denúncia
de roubo de veículo. A vítima
disse que havia dado carona
em seu carro para três pessoas, na saída de um baile

nas proximidades do Alto do
Cardoso, mas um homem estava armado de um revólver e
roubou o veículo quando chegavam ao Araretama. Patrulhando pelo município, uma
equipe de policiais encontrou
o VW Gol, de cor vermelha,
abandonado no bairro Mombaça. O veículo estava com
licenciamento vencido desde
2007 e foi apreendido.

Homem é acusado de
Jovem tenta se suicidar BO pode ser feito pela internet colocar fogo em outro
A Secretaria de Seguran- to sem vítima, furto/perda de
por não pagar dívida
ingerindo comprimidos ça Pública
do Estado de São documentos, furto/perda de
O Fiat Idea teve a frente (esquerda) completamente destruída

Uma tentativa de suicídio
foi registrada domingo (17),
às 20h40, no bairro Araretama. Um jovem de 22 anos
tomou diversos comprimidos

de medicamento utilizado
para depressão, e começou a
passar mal. Ele foi conduzido
ao Pronto Socorro onde foi
medicado.

Cheque de aluguel de casa em
Ubatuba volta sem fundos

O proprietário de uma
casa em Ubatuba registrou
queixa contra um casal que
teria alugado sua casa no início do ano, dado metade em
dinheiro e um cheque de R$
750 para o dia 7 de janeiro.
Porém, quando o locatário
foi descontar o cheque, cons-

tatou que não tinha fundos.
Entrou em contato com o inquilino, ele pediu para esperar
até o dia 10 que iria levar o
dinheiro pessoalmente. Mas
isso não aconteceu, e como ligou várias vezes sem ser atendido e o cheque continua sem
fundos, decidiu ir à polícia.

Dicas de Segurança

No Transporte Coletivo

Dentro do coletivo mantenha a bolsa, carteira, pacotes ou sacolas na frente do seu corpo. Em ônibus com
poucos passageiros, procure viajar próximo ao motorista.
Ande sempre com o dinheiro da passagem contado ou dê
preferência aos vales transporte. Evite ficar sozinho em
pontos de ônibus isolados.

Paulo criou o ano passado a
delegacia eletrônica, visando
facilitar a elaboração de BOs
para a população. Podem ser
feitos eletronicamente boletins para as seguintes ocorrências: ameaça, injúria, calúnia,
difamação, acidente de trânsi-

celular, furto de veículo, furto
de placa de veículo, desaparecimento de pessoa, encontro de pessoa desaparecida,
complemente de boletim e
acompanhamento de boletim.
O endereço eletrônico é www.
policiacivil.sp.gov.br

Número de mortes nas
estradas é o menor em
dez anos de carnaval
Entre a sexta-feira que antecedeu o carnaval (8) e a Quarta-Feira
de Cinzas (13) a Polícia Rodoviária Federal registrou 157 mortes
nas estadas federais. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo,
disse que este é o menor índice em dez anos. Foi uma redução de
18% no número de mortes em relação a 2012. Falta de atenção,
ultrapassagem indevida e excesso de velocidade figuraram entre os
principais fatores de acidentes com mortes. Ao todo, foram registrados 3.149 acidentes e 1.793 feridos. Em 2012, foram 3.499 acidentes com 2.207 feridos.
Esse carnaval foi marcado pela vigência da nova Lei Seca mais rigorosa, com “tolerância zero” ao uso de álcool. Nos seis dias de operação, 1.932 condutores foram autuados e tiveram suas carteiras de
habilitação recolhidas por terem consumido álcool antes de dirigir.
Desses, 607 foram presos em flagrante por crime de trânsito. Minas
Gerais foi o estado que teve mais motoristas reprovados no bafômetro (269) e com o maior número de prisões por esse motivo (74).

Uma tentativa de homicídio ocorreu sábado (16),
às 23h, no Vale das Acácias,
distrito de Moreira César.
Segundo a polícia militar,
a mesma foi chamada para
atender uma ocorrência, e
no local encontrou A.R., 33
anos, com queimaduras pelo
corpo, e o mesmo disse que
o autor do atentado teria sido
um homem de quem havia

comprado uma moto e não
pode pagar. Por isso, o credor
jogou um líquido em seu rosto e ateou fogo. Informado o
nome do acusado, o mesmo
foi encontrado pela PM e
conduzido à delegacia, onde
confirmou a dívida e negou
a autoria do crime. Mas foi
preso em flagrante e conduzido à cadeia pública de Guaratinguetá.

Polícia pede autópsia
para apurar morte em
residência
Um homem – P.R.S, 64 anos - residente no
loteamento Beta passou mal às 23h de sábado (16)
e foi conduzido ao Pronto Socorro, onde já chegou
sem vida. O caso foi comunicado à polícia civil, que
determinou a realização de autópsia para verificar
a causa de sua morte. O fato foi comunicado às
autoridades por parentes do morto.
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Toninho da Farmácia Magrão pede informações
Ricardo Piorino
solicita intensificação na aguarda construção do Centro sobre ações de combate à
dengue na cidade
operação “tapa buracos” de Controle de Zoonoses
Diretoria de Comunicação/CVP

“As chuvas são constantes e

os estragos aumentaram muito”

dos taxistas, o vereador encaminhou requerimento junto
à Administração Municipal,
solicitando reformas nos abrigos/pontos, tendo em vista o
mau estado que os mesmos se
encontram.
Skatistas
Preocupado com o elevado número de praticantes da
modalidade, que não possuem
um espaço decente para desenvolverem as atividades, colocando em risco suas próprias
vidas ao transitarem pelas
ruas da cidade, o vereador
pede urgência para que seja
criado um espaço devidamente
apropriado aos mesmos, afinal
temos que incentivar todas as
práticas esportivas, independentemente da modalidade.
Dirtetoria de Comunicação/CVP

O Presidente da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba está encaminhando
requerimento ao secretário
municipal de Obras, com a
finalidade de buscar intensificação nos reparos provocados pelas chuvas nas últimas
semanas.
“Muitos motoristas têm
nos procurado, reclamando de
buracos nas ruas e avenidas,
alegando que vários deles são
enormes”, esclareceu Piorino.
JardimMaricá/RuaTininga
O vereador solicitou junto
à Bandeirantes Energia S/A a
remoção de um poste indevidamente instalado defronte a
uma garagem de veículo.
Taxistas/Melhorias
Atendendo reclamação

Vereador Ricardo Piorino

P r e o c u pa d o
d o PPS q u e r

com a comunidade, vereador
saber que ações a

Prefeitura

e s t á r e a l i z a n d o pa r a c o n t e r o ava n ç o d o
m o s q u i to t r a n s m i s s o r d a d e n g u e

Vereador Toninho

da

Farmácia

O Vereador Toninho da
Farmácia (PDT), solicitou
através dos Requerimentos 449/2012 e 1053/2012,
e reiterou através do Requerimento nº 048/13, do
dia 28/01/2013, informações sobre o andamento
do projeto de construção
do Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ).
O vereador recebeu da
atual administração a garantia de que a obra vai ter
início o quanto antes, pois
a cidade necessita contar
o mais rápido possível de
um local adequado, com
mão de obra qualificada,
abrigo, canil, gatil e baias
para equinos, além de
desenvolver e executar
programas para combater
doenças transmitidas por
vetores e de agravos por
animais peçonhentos.

Outra função importantíssima do CCZ é na
solução do grande número
de animais abandonados
pela cidade, elaborando e
coordenando uma campanha de castração gratuita
dos animais nos bairros
mais populosos, além de
identificar locais com
grande número de animais
abandonados.
“É com grande satisfação que recebo a notícia
que a atual administração
vai dar início as obras de
construção do CCZ, pois
é grande o número de
animais abandonados pela
cidade, sendo urgente que
alguma providência seja
tomada o quanto antes, e
somente a construção do
CCZ pode amenizar esta
situação”, disse o vereador Toninho da Farmácia.

O vereador Carlos Eduardo
de Moura - Magrão (PPS) demonstrou sua preocupação com
a população e usando a tribuna
da Câmara na última sessão
ordinária solicitou da Prefeitura
as informações sobre as ações
que estão sendo realizadas no
combate à Dengue e ao mosquito transmissor da doença.
O vereador Magrão fez
um requerimento verbal para
saber dos órgãos competentes
quais ações que estão sendo
realizadas no combate a doença,
uma vez que, chegou ao seu
conhecimento que os números
de casos de pessoas infectadas
aumentou muito em relação ao
mesmo período do
ano passado (2012).
Magrão enfatizou
que “medidas preventivas devem ser
tomadas e a equipe
de controle de vetores tem que estar
atenta aos locais
infestados pelo mosquito transmissor
da doença (Aedes

Aegypti)”.
Magrão salientou que “estará atento e cobrará do Executivo
e também da Vigilância Sanitária medidas imediatas para
fiscalizar os pontos de focos do
mosquito”. Ele observou que
“vai pedir também a colaboração da comunidade em geral
para não deixar água acumulada
em pneus, vasos, calhas, etc,
pois o mosquito se prolifera
somente por este meio”. O vereador completou afirmando que
“quando o assunto é a saúde e a
vida das pessoas devemos priorizar e cobrar medidas imediatas
do Executivo”.
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Carlos Eduardo
de Moura - Magrão

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644 2263 ou 3644 2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Vereador Professor
Eric pede farmácia
popular em Moreira César

Janio pede solução para
Felipe César – FC
problema da internet
pede informações sobre o
combate à Dengue em Pinda na área da Saúde

O vereador Professor
Eric (PR), através de requerimento, está solicitando a
implantação de uma unidade
da “Farmácia Popular” para
o Distrito de Moreira César
e região Leste. O vereador
alega que “mais de 1/3 da
população do município
têm que se locomover para
o centro da cidade à procura
de remédios”.
Professor Eric acredita
que “com a implantação
de uma farmácia popular,
os empregos vão crescer
na região”. Hoje, a cidade
possui unidades da “Farmácia Popular do Brasil”
funcionando no bairro do
Crispim, próximo ao DSM
e outra no Posto de Saúde
Central, nas proximidades
da Santa Casa, ambas administradas pela Prefeitura
Municipal. Para o vereador,
a população encontra este
beneficio em outras drogarias particulares espalhadas
pelo município. Ele ressalta

O vereador Felipe César
– FC enviou solicitação à
Secretaria de Saúde, pedindo informações sobre
o programa de combate à
dengue em Pindamonhangaba. O vereador quer saber se o município recebe

que o Posto de Distribuição
de remédios do Cisas, em
Moreira César, não conta
com a supervisão de um
profissional responsável, ou
seja, o farmacêutico e o modelo de farmácia popular tem
profissionais especializados
em sua equipe.
Carnaval 2013
O vereador Professor Eric
também esteve presente no
carnaval de nossa cidade.
Na praça Padre João Faria
Fialho, conhecida como
Praça do Quartel, o vereador prestigiou o carnaval
e entregou a premiação de
melhor fantasia. Professor
Eric elogiou a organização
e parabenizou todos os munícipes que participaram da
folia de maneira saudável.
“Por tratar-se de uma festa
popular é importante a participação de todos, mas de
maneira consciente e feliz,
sem causar tumultos”, comentou o parlamentar.
Diretoria de Comunicação/CVP

C a r n ava l 2013: P r o f e ss o r E r i c ( à d i r e i ta ) e n t r e g a p r e m i a ç ã o a o
M a r c o R o n d i n e ll i e à f i l h a M a n o e la A r a zo , n a P r a ç a d o Q ua rt e l

senhor

Fale com o vereador Professor Eric
Envie sua sugestão para o e-mail:
professoreric@camarapinda.sp.gov.br ou entre
em contato com o gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Felipe César - FC

verbas para este programa,
bem como o trabalho realizado para o combate e
a prevenção à dengue em
nosso município.
ISS de
instituições
bancárias
O vereador Felipe César
– FC enviou reivindicação
ao pr ef eito s olicitan do
informações sobre o ISS
recolhido por cada instituição bancária instalada
no município de Pindamonhangaba. O vereador
pediu um relatório completo, mês a mês de janeiro

de 2012 à janeiro de 2013.
“A principal função de
um vereador é fiscalizar,
então, como legítimos
representantes do povo,
temos o dever de fiscalizar
os impostos recolhidos em
nossa cidade. Queremos
saber quais os valores
pagos por cada entidade bancária de
Pindamonhangaba”, conclui Felipe
César – FC.
Passagem
Unificada
Outra solicitação do vereador
é a reiteração de
seu pedido parado
desde a legislatura
passada, da passagem unificada no
transporte coletivo
urbano, que vai
possibilitar a população usufruir
do transporte público de
forma mais adequada e
com economia.
Agrovilas
O vereador Felipe César – FC também reiterou
ao prefeito municipal cobrança da implantação de
Agrovilas na zona rural
de Pindamonhangaba. De
acordo com o vereador,
na legislatura passada já
foram realizadas diversas
desapropriações, porém
até o momento o projeto
das Agrovilas, que é uma
maneira de fixar o homem
ao campo, ainda não saiu
do papel.

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Janio Lerario

Procurado por munícipes solicitando que intercedesse junto à Prefeitura no sentido de resolver
os constrangimentos ocorridos no CEM - Centro de
Especialidades Médicas - com relação as contantes
quedas da internet o que tem dificultado a marcação
de consultas pelo sistema, o vereador Janio Lerario
(PSDB) enviou ao Prefeito Vito Ardito Lerario o
requerimento nº30/2013, de 28/01/2013, solicitando
informação sobre a viabilidade de instalar nas áreas
vinculadas à Secretaria de Saúde, serviços de internet
desvinculados dos demais Departamentos do Município.
Janio Lerario ressalta que “o fluxo de paciente é
intenso, uma vez que, um grande número de consultas de especialidades acontece no prédio do CEM. O
vereador explica, ainda, que antes o agendamento era
feito manualmente e hoje a cidade conta com o sistema
“SISREG”, que oferece todo o subsídio necessário para
o dia-a-dia dos trabalhos de todos os setores, ou seja,
desde a marcação de consulta até o agendamento dos
exames em outros locais que prestam serviço à saúde
da população.
Janio observa que a saúde é uma área que utiliza
excessivamente a internet e estando vinculado a outros
departamentos, ela torna-se mais lenta, dificultando
assim os trabalhos dos funcionários causando grandes
problemas aos munícipes e à população em geral.
O vereador lembra que está acompanhando os trabalhos da prefeitura e que, no início do novo mandado
muitas atividades ainda estão se ajustando e que é
normal esta insatisfação das pessoas. “Acredito que,
muito breve, esta situação estará resolvida”, finalizou
Janio Lerario.
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Cal convida população para Dr. Marcos Aurélio reforça Martim Cesar pede
limpeza na AMI do
apresentação da Campanha pedido de implantação de
unidades da Farmácia Popular Alto do Cardoso
da Fraternidade 2013
O Vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está reforçando o convite para que
todos os munícipes de Pindamonhangaba participem da
sessão solene de apresentação
da Campanha da Fraternidade
2013, cujo tema é “Fraternidade e Juventude” e o lema
“Eis-me aqui, envia-me !”. O
Orador oﬁcial da sessão será
o Assessor da Campanha da
Fraternidade da Diocese de
Taubaté, Padre Leandro Alves
de Souza. A sessão acontece
nesta quarta-feira, dia 20 de
fevereiro, a partir das 19h00,
na Câmara Municipal de Pindamonhangaba.

Eventos
Esportivos
O vereador Cal pede ao
Prefeito e à Secretaria de
Esportes (SELP) para que
realizem eventos nas quadras
esportivas da nossa Cidade. Segundo o vereador, o
objetivo é ocupar o tempo
ocioso dos jovens e também
incentivar a participação dos
adolescentes de Pindamonhangaba para que estejam
presentes ao Encontro da
Jornada Mundial da Juventude, evento que acontecerá no
Rio de Janeiro este ano e que
provavelmente contará com
a presença do novo Papa.
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), integrante da Comissão de Saúde
da Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba, está
preocupado com o acesso da
população à Farmácia Popular,
instalada somente no bairro do
Crispim.
Segundo o parlamentar,
novas unidades do órgão
deveriam ser implantadas
em Pindamonhangaba, facilitando o acesso para todos
os munícipes. Somente a
unidade do Crispim não está
suprindo a necessidade de toda
população e isso acaba levando as pessoas a comprarem
medicamentos mais caros. “É
preciso corrigir esse problema,
instalando mais unidades da
Farmácia Popular em locais

de fácil acesso a toda população, como no centro e nas
regiões do Araretama, Zona
Leste e Moreira César. E, dar
conhecimento à população,
principalmente aos médicos
e aos funcionários públicos
da área da saúde e, também, a
todos órgãos públicos para que
eles informem seus pacientes”,
salientou o vereador.
Dr. Marcos Aurélio, inclusive, irá reiterar em Requerimento junto aos órgãos competentes da Prefeitura para que
sejam tomadas providências
cabíveis visando resolver este
problema para dar mais saúde
e qualidade de vida a nossa
população. “Quando o assunto
é saúde, sempre temos que agir
com prioridade”, enfatiza o
vereador Dr. Marcos Aurélio.

O Vereador Martim Cesar
(DEM), encaminhou Indicação ao Executivo, solicitando
providências para que seja feita a poda das árvores ao redor
da AMI – Academia da Melhor
Idade, localizada na esquina
das ruas Papa João XXIII e
Expedicionário Marcelino
Machado Moreira, no bairro
Alto do Cardoso. Segundo o
Vereador, os galhos da árvore
são tantos que a placa de instrução da referida AMI esta
toda tampada, diﬁcultando a
orientação aos usuários. Martim Cesar aproveita também
para pedir uma limpeza geral
no local.

Mombaça
O vereador Martim Cesar, encaminhou Indicação
ao Executivo, solicitando
providências para que seja
feito estudos visando à
construção de uma calçada
(passeio público), na avenida Alferes Manuel Ribeiro
do Amaral, no bairro Mombaça I, visando a segurança
de moradores e transeuntes
que utilizam da via para ir ao
trabalho, fazer caminhadas
matutinas e vespertinas; e
com o início do período
escolar, muitas crianças
utilizam desta via para ir e
voltar da escola.
FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL

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

Professor Osvaldo
participa da Audiência
Pública da Saúde

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador Professor OsO vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão valdo ressaltou a conﬁança
(PMDB), esteve presente no e a experiência que possui
último dia 08, na Audiência o Secretário de Saúde, Dr.
Pública da Secretaria da Saúde Edson Mergulhão, para estar
e da Assistência Social, no diante de um grande desaﬁo na
Plenário da Câmara de Verea- Secretaria e se dispôs a trabadores, onde foram explicados lhar em favor da comunidade.
os gastos do 3º quadrimestre “Estaremos sempre aqui para
de 2012.
trabalhar em prol da Saúde de
Na pauta, foram apresen- nossa população. Contamos
tadas as ações e projetos para com a competência do Dr.
a Vigilância Sanitária, Meio Mergulhão para trabalhar em
Ambiente, Procedimentos favor da população de PinAdministrativos, Cerest, Com- damonhangaba, tentando, de
bate a Dengue e as atenções acordo com as possibilidades,
básicas às Unidades Básicas resolver os problemas na área
de Saúde, Unidades de Saúde da Saúde em nossa cidade”,
da Família e Centro de Práticas destaca o vereador Professor
Integrativas Complementares. Osvaldo.
Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

VEREADOR DR. MARCO AURÉLIO VILLARDI

Roderley Miotto participou
de Rebanhão na cidade
e em Moreira César
O vereador Roderley Miotto (PSDB)
participou ativamente dos encontros
religiosos realizados em Pindamonhangaba. A Comunidade Católica realizou
um “Rebanhão” na cidade, no Ginásio
João do Pulo e em Moreira César, no
Centro Esportivo Zito.
De acordo com o vereador, é muito
bom participar destes encontros, onde
pôde estar mais presente com a Fé.
Roderley Miotto, que é palestrante,
disse que teve a oportunidade de deixar
uma palavra aos jovens de Pindamonhangaba e de Moreira César. “Foram
oportunidades em que pude, junto com
a comunidade, falar a todos sobre a Renuncia do Papa, a Jornada Mundial da
Juventude e a Campanha da Fraternidade
2013, que tem como tema Fraternidade
e Juventude”, disse Roderley Miotto.
Segundo o Vereador, ele também fez o
comentário na Missa de Encerramento
do Rebanhão de Moreira César.
Nos dois eventos, os locais estavam
lotados, com a presença signiﬁcativa
dos jovens que tiveram a oportunidade
de conhecer mais a palavra Cristã.
“Estamos vivendo o ano da Fé, um ano
muito especial pelos dois eventos que
faremos voltados para a juventude: a
Campanha da Fraternidade 2013, cujo
tema é Fraternidade e Juventude e a
Jornada Mundial da Juventude, a ser

realizada em julho no Rio de Janeiro,
onde é esperado jovens de todo o mundo.
Estamos mobilizando todos os grupos de
jovens de Pindamonhangaba, entre eles
os grupos da Renovação Carismática
Católica, Comunidade Caja, os grupos
das pastorais da juventude e grupos de
jovens, para que juntos possamos despertar os bons valores da vida e participar
ativamente destes dois eventos da nossa
comunidade Católica. Agradecemos aos
organizadores, estão todos de parabéns
pelo sucesso dos eventos, tanto no João
do Pulo, como no Zito, em Moreira César”, destaca o vereador Roderley Miotto.
Campanha
da Fraternidade
O vereador Roderley Miotto convida
toda a população de Pindamonhangaba,
em especial a juventude, a participarem
nesta quarta-feira, dia 20, às 19 horas, no
Planário desta Câmara de Vereadores da
Sessão Solene de abertura da Campanha
da Fraternidade em Pindamonhangaba,
cujo tema é “Fraternidade e Juventude”
e o lema: “Eis-me aqui, envia-me! (Is
6, 8)”.
O evento contará com a presença
do Bispo Diocesano de Taubaté, Dom
Carmo João Rodhen e o orador oﬁcial
da sessão será o Padre Leandro Alves
de Souza, Assessor da Campanha da
Fraternidade da Diocese de Taubaté.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
2ª Sessão Ordinária é marcada por
dezenas de pedidos ao Executivo
UmarápidaSessãoOrdináriamarcouasegunda reunião dos vereadores de Pindamonhangaba.
Na Ordem do Dia constou apenas o projeto de
Lei n° 06/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que
“Dispõe sobre exigências urbanísticas para projetos
de loteamentos”, que foi adiado por 60 dias a pedido
do autor, para maiores discussões. Embora não
constasse mais Projetos de Lei, a Sessão foi bem
concorridaporcontadosrequerimentoseIndicações
realizados pelos vereadores.
Na fase de discussão dos requerimentos,
destacamos algumas manifestações dos Edis. O
vereador Toninho da Farmácia (PDT) destacou
o abandono da área da antiga Fábrica de Papel e
Fábrica de Farinha, que está com o mato muito alto,
necessitando de uma limpeza geral. O vereador pede
que a prefeitura realize esta limpeza e depois envie a
cobrança para os proprietários da área, situada próximaaoDepartamentodeServiçosMunicipais-DSM.
Outro pedido do vereador Toninho da Farmácia é
a cobertura da quadra do Bosque e ainda a volta de
um veterinário para o abrigo municipal de animais.
O vereador Professor Osvaldo (PMDB) em
sua fala destacou a questão do esporte em Pindamonhangaba, que devido a algumas denúncias
teve o fundo de apoio suspenso temporariamente,
com recisão de vários contratos com esportistas que
representam a cidade, que prejudicou o trabalho de
proﬁssionais sérios, como o caso dos professores
Marcos Daniel e João Vitor, que atuam com o futsal
feminino, inclusive representando a cidade na Copa
Vanguarda de Futsal Feminino. O vereador pede
a continuidade do trabalho que estes professores
realizam e uma reorganização nos contratos ligados
ao esporte visando não atingir as pessoas sérias de
Pindamonhangaba.
O vereador Magrão (PPS) enfatizou a reunião
do seu partido, na cidade de Taubaté, que teve a presença do Secretário e Deputado Davi Zaia, que conﬁrmou ao Vereador, a instalação de um Poupatempo
em Pindamonhangaba. Magrão também pediu ao
prefeito estudos para o asfaltamento social da “Ilha”
no loteamento Terra dos Ipês I, precisamente nas
ruas Raposo Tavares e Euclides da Cunha, que não
possuem esta benfeitoria, devido aos moradores não
terem condições de arcar com os custos.
Outro vereador a usar a Tribuna foi o vereador
Professor Eric (PR), que destacou o trânsito em
Moreira César, sugerindo a construção de uma
avenida ligando a rodovia Luiz Dumont Villares
com a Ademar César Ribeiro, a avenida do Zito. O
vereador também sugeriu a construção do terminal
rodoviário de Moreira César, aproveitando o prédio
abandonado da empresa Nossa Senhora de Fátima,
e uma área ao lado, que também está abandonada.

O Professor Eric também sugeriu a construção de
uma creche no Marieta Azeredo para beneﬁciar os
bairros vizinhos. Ele também pede a gratuidade do
transporte público para idosos acima de 60 anos.
O vereador Ricardo Piorino (PDT) em sua
fala pede à Secretaria de Esportes e Lazer – SELP,
a construção de um espaço destinado aos Skatistas,
para que eles possam realizar suas manobras com
maior segurança, tendo em vista, que hoje a cidade
conta com um grande número de jovens adeptos a
esta modalidade esportiva e que estão utilizando as
vias, correndo risco de acidentes. Piorino também
pediuqueaadministraçãodêprioridadenainstalação
de câmeras nas vias da cidade para maior segurança
da população. Outra preocupação do vereador
Ricardo Piorino é com relação às igrejas que estão
funcionando sem alvarás, ele pede urgência na
solução deste problema, em razão do TAC realizado
entre a administração municipal, igrejas, templos
religiosos e o Ministério Público.
O vereador Cal (PTB) destacou o problema
da dengue, que segundo informações, 18 pessoas
apresentam a doença em Pindamonhangaba. Ele
pede mais agilidade no combate ao mosquito da
dengue, tendo em vista a época das chuvas e a possível proliferação das larvas. O vereador pede ainda
uma campanha maciça junto às crianças e igrejas,
atingindo o objetivo mais rápido. Outra questão
levantada pelo vereador Cal é com relação ao piso
asfáltico de alguns locais da cidade que necessitam
de asfalto quente, de maior durabilidade.
O vereador Roderley Miotto (PSDB) mostrou
suapreocupaçãocomaconstruçãodeumacrecheno
bairro do Morumbi e principalmente com relação à
Saúde no bairro doAraretama, onde as três unidades
do PSF – Programa de Saúde da Família estão com
o atendimento deﬁciente, faltando materiais, mobiliário e até telefone e computadores para marcação
de consultas. Também a falta de uma peça em um
compressor, há quatro meses, deixa a população
sem atendimento odontológico. O vereador disse
que está indignado com a administração anterior que
realizou inaugurações às pressas, sem se preocupar
com a população. Ele pede ao Secretário de Saúde
e o prefeito que priorizem a recuperação destas
unidades para o bom atendimento à população do
Araretama e região. Ele disse que são pequenos
problemas que causam um grande transtorno. O
vereador Roderley também pede uma atenção
ao laboratório municipal que funciona em novas
instalações, porém sem condições adequadas e falta
de material para o bom desempenho dos funcionários. Ele também destacou que a acessibilidade no
local é zero, criando diﬁculdades aos portadores de
necessidades especiais.

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 RODERLEY MIOTTO

ACESSE:
Fale com o vereador:

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley Miotto
Twitter: @roderleymiotto
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Departamento de Cultura realiza
cadastramento de artistas do município
Arquivo TN

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Cultura, está
realizando o cadastramento
de artistas do município nas
diferentes áreas culturais, a
partir da segunda-feira (25).
De acordo com informações do Departamento, o

objetivo do cadastramento é
dar “cara” e “voz” a um povo
tornando-o único e reconhecido perante a sociedade,
além de resgatar toda e qualquer manifestação cultural e
artística da população.
Serão cadastrados artistas nas seguintes categorias:
Arquivo TN

Os artesãos e artistas plásticos deverão se cadastrar

Artesanato, Artes Plásticas Pintura e Escultura, Culinária
Regional, Grupos Folclóricos,
Fotografia e Vídeo, Literatura, Músicos, Artes Cênicas Teatro; Animador; Palhaços;
Mágicos; Contador de história, Locutor e Oficineiros.
As inscrições serão realizadas no período de 25 de
fevereiro a 27 de março, das
9 às 12 horas e das 14 às 16
horas, no Departamento de
Cultura, rua dr. Campos Salles, 530, São Benedito.
As inscrições serão gratuitas. São documentos necessários para se efetuar a inscrição: duas fotos 3x4; xerox
do RG e CPF; e comprovante
de residência. Para inscrição
como “oficineiro” será necessário apresentar, também, os
seguintes documentos: certificado de curso de graduação;
cursos específicos da área;
portfólio de atuação (período
de atuação na área, premiações obtidas); e, no caso de
artesanato, foto do produto
final a ser ensinado.

Grupos folclóricos da cidade também precisam fazer parte do cadastro

Famílias cristãs buscam espiritualidade
e paz interior no Rebanhão 2013
Arquivo TN

Fiéis fazem oração no CE “João do Pulo”

Gui Ribeiro é destaque
no festival de Ubatuba

Aiandra Alves Mariano
O carnaval em Pindamonhangaba não teve apenas folia e diversão na Avenida do
Samba.
Nos centros esportivos do
João do Pulo e do Zito, uma
multidão de fiéis participou
do Rebanhão 2013.
Com o tema “Se creres verás a glória de Deus”,
a programação foi voltada
para atrair tanto a juventude
quanto famílias que buscam
experiências de fé durante o
carnaval. “Quis aproveitar

Arquivo TN

esses dias de descanso para
me conectar com Deus, fazer
minhas orações, buscar a espiritualidade”, contou a dona
de casa Rosangela Pascoal,
de 47 anos.
O rebanhão é promovido
pela Renovação Carismática
de Pindamonhangaba e contou com a participação de
diversos padres e músicos da
cidade e as missas tiveram
muito louvor, pregação, oração, atendimento de oração.
Também houve programação
especial para as crianças

Crianças também tiveram programação especial

Walter Leme e banda ganham mais
dois prêmios culturais para Pinda

Divulgação
Divulgação

O compositor de Pindamonhangaba, Guilherme Ribeiro Filho, ficou em 2º lugar no VIII Festival de Marchinhas Carnavalescas de Ubatuba, com a música “O
Fim do Carnaval”. Neste ano o festival teve recorde de
inscrições, foram escolhidas 40 composições divididas
em duas eliminatórias de 20 músicas cada. Guilherme
enviou duas marchinhas sendo classificadas: “Roinc
Roinc” e “O Fim do Carnaval”.

O cantor e compositor
Walter Leme conquistou
mais dois prêmios culturais para Pindamonhangaba
durante o carnaval 2013.
Walter Leme foi o primeiro colocado no VII Festival
de Marchinhas do Quiririm,
em Taubaté, com a canção
“Timão”, escrita em parceria com Anderson Machado. Walter Leme ainda ficou
na quarta colocação com a
música “Viva ou Vai Quem
Quer” – em homenagem ao
bloco taubateano, que completou 41 anos.
O festival contou com a presença de dezenas de músicos
de todo o país e cada um podia
inscrever até duas marchinhas.
“Escolhi estas duas e conseguimos mais dois prêmios importantes para Pindamonhangaba”, disse Walter Leme.
Ele agradeceu o apoio da
família e dos amigos, e em
especial aos músicos da sua
banda Vale Som, que além

Walter Leme vence mais um campeonato de marchinhas com “Timão”

dele mesmo, é composta por
Marcos e Zé Maria (percussão), Elias (baixo), Anderson
e Álvaro (voz e violão), maestro Marcos Roberto (trombo-

ne), maestro Adilson (trompete) e maestro Wellison (sax) e
Ademar (guitarra).
Em comemoração às vitórias, Walter Leme realizou

uma grande festa no último
final de semana para comemorar os prêmios recebidos
este ano nos festivais de São
Sebastião e de Taubaté.
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Bairro do Mombaça terá
centro comunitário

Galeria de águas do
Feital recebe melhorias

Célia Lima

A Prefeitura de Pindamonhangaba está construindo
um amplo Centro Comunitário no bairro do Mombaça,
na rua Francisco Joaquim de
Oliveira Filho.
O prédio está na fase de
estrutura básica, com baldrames prontos e com material
impermeabilizante aplicado.
De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços,
agora vai iniciar a fase de levantamento das paredes. Na
sequência, o edifício receberá
cobertura, piso, parte hidráulica, elétrica, além da instalação de peças e louças nos
banheiros, área para cozinha/
refeitório, pintura e grades de
proteção – para oferecer mais
segurança ao patrimônio público e às pessoas que irão
utilizá-lo.
Após concluir a obra, a

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Subprefeitura de Moreira César,
está realizando reparos na
galeria de águas pluviais do
loteamento Vista Alegre, no
bairro do Feital.
Os trabalhos começaram
na segunda-feira (18) e devem ser concluídos até sexta-feira (22).
A Subprefeitura informou
que parte da rede de águas

pluviais cedeu na última semana com o elevado volume
de águas. Ainda segundo informações da Subprefeitura,
os trabalhos estão sendo executados no centro da via, na
rua do campo de futebol do
loteamento.
A Prefeitura está realizando o reparo de forma emergencial devido a uma grande
possibilidade de novas chuvas fortes.
Célia Lima

Funcionários trabalham na parte de estrutura do centro comunitário

Prefeitura deverá utilizar o
Centro Comunitário para realização de dezenas de atividades, principalmente na área
social, esportiva e cultural,

além de deixar o prédio à disposição da comunidade para a
organização de diversos atos,
tais como festas, reuniões e
outros.

No loteamento São Paulo, outro Centro Comunitário
está em construção, no entanto os trabalhos concentram-se
na cobertura do prédio.

Limpeza da cidade e capina são
intensiﬁcadas pela Prefeitura
Célia Lima

Serviços
foram feitos
em muitos
pontos, como
escola do Caic
e canteiro
central ao lado
da avenida
Nicanor Ramos
Nogueira
Célia Lima

A Prefeitura de Pindamonhangaba está intensiﬁcando os serviços de limpeza em toda a cidade e
dezenas de pontos já receberam os
benefícios.
Nas últimas semanas, equipes
da Prefeitura atuaram na capina
do trevo do loteamento São Paulo,
Parque São Domingos, Vila Prado,
quadra Jardim Resende, área ao
lado do prédio do INSS, Bosque da
Princesa, ruas do Crispim, rotatória
do Mazzaropi, canteiro da Câmara
Municipal, praça do Santana, praça
da Árvore, praça Nossa Senhora de
Fátima, praça São Francisco, praça
Santa Luzia, canteiro da rua Rodrigo Romeiro, dentre outros.
Também foram efetuados trabalhos especíﬁcos de limpeza no bairro Araretama, principalmente nas
escolas Caic e Vito Ardito, além do
CRAS (Centro de Referência em
Assistência Social).
No Vila Rica, na escola Felix
Adib, a Prefeitura removeu mato,
sujeira e outros elementos.
Nas próximas semanas, a administração volta a intensiﬁcar as atividades.

Subprefeitura realiza limpeza
em escolas do Liberdade e Pasin
A escola José Gonçalves da Silva
‘Seu Juquinha’, no loteamento Liberdade, em Moreira César, recebeu
diversos serviços na última semana.
Dentre os trabalhos estavam: capi-

na, cuidados com jardim, limpeza
nas paredes, caixa d’água e outros trabalhos – tudo para deixar a
unidade escolar em perfeito estado
para professores e alunos. Ainda

no Distrito, a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Subprefeitura de Moreira César, efetuou a
limpeza da creche Maria Aparecida
Gomes “Sa Maria”, no Pasin.

Célia Lima

Creche do Pasin recebeu serviços de limpeza

Célia Lima

No Liberdade, escola também foi beneﬁciada

Subprefeitura deve concluir obra esta semana

Poda de árvores beneﬁcia
loteamento Vista Alegre
Célia Lima

A Subprefeitura de Moreira César também está
realizando a poda de árvores no Vista Alegre, no
bairro do Feital. Dezenas de árvores tiveram a copa
e parte dos galhos removidos para não causar danos
a muros, carros, rede elétrica e para que as plantas
não caiam com os fortes ventos.

Saúde recadastra
beneﬁciados com
gratuidade do transporte
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando o recadastramento dos
beneﬁciados com o cartão de
gratuidade no transporte coletivo das linhas Pinda-Taubaté. Todos os munícipes
que fazem uso deste cartão
em especíﬁco devem comparecer ao CEM – Centro de
Especialidades Médicas, 2º
andar, sala 04.
O horário de recadastramento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das
13h30 às 16h30. Os interessados devem procurar a assistente social Regina, munidos de documentos.
Carteirinha de gratuidade
Com a criação da Região
Metropolitana, em 2012, a
partir deste ano o gerenciamento dos transportes será
responsabilidade da EMTU,

incluindo a gratuidade das 39
cidades da região. Com isso,
as emissões das carteirinhas
de gratuidade não serão mais
realizadas pelas empresas de
ônibus dos municípios.
As Prefeituras, por meio
das Secretarias de Saúde, serão
responsáveis pelo laudo para a
emissão das carteirinhas.
As carteiras atuais têm
prazo de validade até o mês
de março, tempo necessário
para a EMTU estruturar as
mudanças, por meio de treinamento e capacitação, entre
outras providências.
A carteira de gratuidade
será emitida somente aos que
se enquadram nas categorias
de deﬁciências físicas, visual, mental e auditiva, e os
que tenham sua capacidade
laborativa comprometida por
doenças orgânicas como HIV
e tumores malignos.
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, terça-feira, 19 de fevereiro de 2013

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DOMINGOS JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão pintor, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em
São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 3 de abril de 1982, residente
e domiciliado Rua Vito Galo nº 70, Alto do Cardoso, nesta cidade, filho de BENEDITO DOMINGOS DOS SANTOS e MIRIAN ZIKAN DOS
SANTOS.
VANESSA COIMBRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 21 de abril de 1986, residente
e domiciliada Rua Vito Galo nº 70, Alto do Cardoso, nesta cidade, filha
de FRANCISCO PEREIRA COIMBRA e IVANIR PEREIRA COIMBRA.
Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro:
AMINADABE DA SILVA XAVIER, natural de Carapicuiba SP, solteiro,
nascido em 28.11.1988, mecânico montador, residente na Rua
Redenção da Serra nº 580, Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filho
de GIVANILDO CACIMIRO XAVIER e de CLEONICE DA SILVA XAVIER.
IVANA EMANUELLE CORRÊA DA SILVA, natural de Pindamonhangaba SP, solteira, nascida em 04.03.1993, autônoma, residente na
Rua do Amor Perfeito nº 55, no distrito Moreira César - Pindamonhangaba SP, filha de MARLENE CORRÊA DA 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, 15 de fevereiro de 2013.

















              







             

ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 4.937, DE 28 DE JANEIRO DE 2013.
Altera dispositivo do Decreto nº 3.910, de 18.09.2001, que declara de utilidade
pública para fins de desapropriação, parte de duas áreas de terreno localizadas
no Bairro do Feital, de propriedade de Sr. José Camilo Ramalho e do espólio
de Benedito Miguel, necessária para implantação de uma área de drenagem.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais,

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.263, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e com fundamento na alínea “b”, §4º do art. 1º da Lei nº 4.986,
de 10 de novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de
trabalho da servidora municipal, concursada, Sra. MARIANA LOUZADA DE TOLEDO, chefe de serviço, no período 1º de fevereiro de 2013 a 31 de agosto de 2014.

Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 07 de fevereiro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

DECRETA:

José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração

Artigo 1º. Altera a ÁREA B descrita no art.1º do Decreto nº 3.910, de 18.08.2001,
que passa a vigorar com as seguintes medidas e confrontações:

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 07 de fevereiro
de 2013.

“ÁREA “B”
Memorial descritivo de parte de uma gleba a ser desapropriada de propriedade
de Antonio Edilio Miguel, Carmen Auxiliadora Miguel, Maria Kilza dos Santos,
Iracema Miguel Zanin, João Zanin, Maria Zilda de Souza, Cleide Maria Teodoro,
Sebastião Teodoro, Maria Edilia de Paula Miguel, Jayme Miguel, Maria Aparecida Miguel, Maria Benedicta de Paula Claro, Espólio de Maria Antonia de Oliveira
para implantação de uma área de drenagem a qual inicia no ponto 08, na divisa
de fundos com o imóvel transcrito sob nºs 13702,13703,13704 e 13705, todos
do Livro nº 3-U, distante 72,40 m ( setenta e dois metros e quarenta centímetros
) da Rua Jose Francisco da Cruz, antiga Travessa 02, deste ponto segue o rumo
66º 55’ 24” NW com ângulo interno de 97º 10’ 01” por uma distância de 77,39 m
( setenta e sete metros e trinta e nove centímetros ) confrontando com o imóvel
transcrito sob nºs 13648, 13702, 13703, 13704 e 13705, todos do Livro nº 3-U
até o ponto 09; deste ponto segue com rumo 67º 42’ 39” NW com ângulo interno
de 179º 12’ 45” por uma distância de 45,72 m ( quarenta e cinco metros e setenta e dois centímetros ) confrontando com o imóvel transcrito sob nºs 13648,
13702, 13703, 13704 e 13705, todos do Livro nº 3-U até o ponto 10; deste ponto
segue o rumo 16º 20’ 05” SW com ângulo interno de 84º 02’ 44” por uma distância de 161,63 m ( cento e sessenta e um metros e sessenta e três centímetros
) até o ponto 15 confrontando com a área remanescente constituída por parte
do imóvel objeto da matrícula nº 50094 propriedade de Antonio Edilio Miguel,
Carmen Auxiliadora Miguel, Maria Kilza dos Santos, Iracema Miguel Zanin, João
Zanin, Maria Zilda de Souza, Cleide Maria Teodoro, Sebastião Teodoro, Maria
Edilia de Paula Miguel, Jayme Miguel, Maria Aparecida Miguel, Maria Benedicta
de Paula Claro e Espólio de Maria Antonia de Oliveira; a partir desse ponto segue o rumo 67º 40’ 53” SE com ângulo interno de 95º 59’ 02” por uma distância
de 42,66 m ( quarenta e dois metros e sessenta e seis centímetros ) até o ponto
16; deste ponto segue com rumo 73º 41’ 45” SE e ângulo interno de 173º 59’ 08”
por uma distância de 81,03 m ( oitenta e um metros e três centímetros ) até o
ponto 15 confrontando com a área remanescente constituída por parte do imóvel objeto da matrícula nº 50094 propriedade de Antonio Edilio Miguel, Carmen
Auxiliadora Miguel, Maria Kilza dos Santos, Iracema Miguel Zanin, João Zanin,
Maria Zilda de Souza, Cleide Maria Teodoro, Sebastião Teodoro, Maria Edilia de
Paula Miguel, Jayme Miguel, Maria Aparecida Miguel, Maria Benedicta de Paula
Claro e Espólio de Maria Antonia de Oliveira; deste ponto segue com rumo 15º
54’ 35” NE e ângulo interno de 89º 36’ 20” por uma distância de 152,21 m ( cento
e cinqüenta e dois metros e vinte e um centímetros ) , confrontando com o prédio
nº 2600 matriculado sob nº 22081 até o ponto 08, ponto inicial, encerrando a
área de 19484,26 m2 .”

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app//Processo Interno nº 086/2013

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 4.936, DE 28 DE JANEIRO DE 2013.
Institui a Unidade Gestora Local – UGL e designa membros.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com as Portarias Interministeriais nºs 401, de 9 de
setembro de 2010 e 482, de 2 de dezembro de 2010, e item 11 do Manual de
Instruções para Contratação e Execução da Praça dos Esportes e Cultura,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituída a Unidade Gestora Local – UGL para acompanhamento e
interlocução do Município de Pindamonhangaba, durante o período de obras, com
o Ministério da Cultura e os demais Ministérios responsáveis pela Gestão da Praça
dos Esportes e da Cultura.
Art. 2º Ficam designados para comporem a Unidade Gestora Local – UGL, os
membros abaixo relacionados:
I–

Coordenador Geral:
Fernanda Figueira Morales Borges

II –

Coordenador de Engenharia:
Kennedy Flores Campos

III –

Coordenador de Cultura:
Afonso Celso de Oliveira

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

IV –

Coordenador de Esportes:
Luis Antonio Silveira

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

V–

Coordenador de Assistência Social:
Ranta Bertoloto Serra de Carvalho Pimentel

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28 de janeiro de
2013.

VI –

Coordenador de Desenvolvimento Econômico:
Benedito Rubens Fernandes de Almeida

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

VII –

Coordenador de Segurança Cidadã:
José Fernando da Silva

VIII –

Coordenador de Inclusão Digital:
Bruno Paim Momi Inácio

Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação.




PREFEITURA MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL
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Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 2013.
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Rua Major José dos Santos Moreira, 466 - PINDAMONHANGABA - SP - CEP 12410-050
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Associação Cultural Controvérsias
Edital de Convocação de Eleição e Posse de Nova Diretoria.
A Associação Cultural Controvérsias, entidade sem fins lucrativos, representada
neste ato pelo Exº Sr. Presidente Adbailson Wellington Moreira dos Santos, convoca seus membros para eleição de Nova Diretoria, a ser realizada dia 02 de
março p.f.
A eleição será feita às 18 horas na sede administrativa da Associação Cultural
Controvérsias, localizada à Rua Ivahy Dantas da Gama, 76, Santana.

CACHORRO DESAPARECIDO
DESDE O DIA 13/02/13

FÊMEA ATENDE PELO NOME DE DUDA
RAÇA SCHNAUZER DE PELOS
BRANCOS. (FACILMENTE de ser
CONFUNDIDO COM O POODLE)
USA UMA COLEIRA VERMELHA COM
PINGENTE FAZ USO DE REMÉDIOS
PARA DOENÇA RENAL GRAVE E ESTÁ
ATÉ AGORA SEM OS REMÉDIOS!

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto
nº 4.740, de 27 de julho de 2011.
Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em
28 de janeiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

OFERECEMOS BOA RECOMPENSA
Adbailson Wellington Moreira dos Santos
Presidente
Thatiane da Rosa Lopes
Secretária

ENDEREÇO:
RUA SENADOR DINO BUENO, 77
(AO LADO DA CHOPERIA ÓBVIO)
Tel.: 3642-1234 / 3642-4370 / 8117-9892 / 8123-3322
CONVOCAÇÃO PARA A 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS –
Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem na 2ª reunião
Ordinária de 2013, a realizar - se:
Dia:

20/02/2013

Horário:

17h00

Local:

CRAS Centro
PAUTA:

• INFORMES
• INSCRIÇÃO NOVAS ENTIDADES/PROJETOS
• MOMENTO CRAS
• RESOLUÇÕES
• AUDIÊNCIA PÚBLICA DAS ENTIDADES
• CONFERENCIA MUNICIPAL 2013
• OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: cmaspinda@gmail.com
ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

“A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É IMPRENSCINDÍVEL PARA
A EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL”
Sonia Rejane de Campos
Presidente

Rua Euclides Figueiredo, 94 – Cardoso – 12420-060 - Pindamonhangaba – SP
Fones: (12) 3643-1607 ou 3643-1609 E-mail: cmaspinda@gmail.com

LICENÇA DA CETESB
Zuiko Indústria de máquinas Ltda. torna público que requereu na CETESB de forma
concomitante a Licença Prévia e a Licença de Instalação para a fabricação de maquinas
e equipamentos para uso industrial específico, peças e acessórios. Localizada à Rua
Onze, nº 100 Bairro Vitória Valle III, CEP 12.414-435 em Pindamonhangaba SP.
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Pindamonhangaba, terça-feira, 19 de fevereiro de 2013

Estão abertas as inscrições para lista de Escolinha Corinthians
do Jardim Rezende
espera de natação e hidroginástica
Arquivo TN

Os interessados em praticar natação ou hidroginástica, oferecidas pela Prefeitura
de Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de Esportes, podem deixar os nomes
nas listas de espera. O setor de Atividades Aquáticas
abriu a lista nesta segunda-feira (18).
Podem praticar natação
crianças a partir de 7 anos,
considerando o ano de nascimento, e a hidroginástica é
destinada ao público a partir
dos 18 anos.
Para deixar o nome na
lista de espera basta procurar um dos seguintes locais:
Centro Esportivo João Carlos
de Oliveira “João do Pulo”,
Centro Esportivo José Ely
Miranda “Zito”, e ginásio do

A Escolinha de Futebol
do Corinthians/Unidos do
Jardim Rezende está desde o
início deste mês sob a direção
do professor Felipe Garrido.
Durante sua existência, a entidade tem revelado diversos
bons atletas para a região.
Os garotos interessados
em participar das peneiras e
treinos, visando jogos amistosos e participação em torneios e competições devem
comparecer na secretaria do
estádio João Cândido-“Beira

Araretama, de segunda a sexta-feira e apresentar o RG, ou
certidão de nascimento, in-

formar o endereço e telefone.
O horário de atendimento
é das 8 às 20 horas no “João

do Pulo” e “Zito”, no Araretama é das 7h30 às 11h30 e
das 13h30 às 17h30.

Divulgação

O polêmico Neymar foi expulso no final do primeiro tempo

Pela 8ª rodada do Paulista
no último fim de semana, dos
times grandes só o São Paulo venceu (mesmo com falha
do goleiro Rogério Ceni).
Palmeiras e Corinthians fi-

caram no empate com falha
do goleiro Cássio. O Santos
perdeu. Confira os resultados jogos da próxima rodada
(sexta, sábado e domingo) e a
classificação atualizada.

O CE “João do Pulo” é um dos locais onde estarão sendo feitos os cadastros

manter as boas condições de
uso dos espaços públicos.
De acordo com informa-

ções da Secretaria de Esportes, em breve, o munícipe deverá apresentar a carteirinha

para utilizar as dependências,
tanto durante a semana como
aos sábados e domingos.

e aos domingos na E.E Alzira
Franco das 9h às 12h.
Sábado (23) e domingo
(24) haverá a presença de
Marcelinho Back Spin, jurado do programa Vem Dançar
do Mult Show.
Marcelinho Back Spin é
apenas um dos “feras” que
participarão.
outros mais
como Rooneyoyo o Guardião

(apresentador do programa
Vem Dançar do Mult Show),
Felipe Kmada (do Urbanos
São Sebastião), Sivio dos
Santos Silva (de Petrópolis),
Ray Santos (do Dança de Rua
do Brasil de Santos), entre
outros convidados. O coordenador geral do Projeto Saindo
das Ruas é o professor Carlos
Magno Ronconi, e-mail: sain-

dodasruas@hotmail.com
O evento é gratuito, com
o patrocínio da Tenaris Confab e apoio da Diretoria
Regional de Ensino/Pindamonhangaba e Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Esportes.
Veja a programação completa no site: www.saindodasruas.webnode.com

Grêmio União se prepara para a temporada 2013
O Projeto Social Grêmio
União de Pindamonhangaba, em parceria com a
SELP (Secretária de Esporte e Lazer de Pinda)
segue firme na preparação das categorias menores visando a Temporada
2013. Os treinos preparativos das categorias: sub
9, sub 11, sub 13 , sub 15
e sub 17, acontecem de

Só o São Paulo vence.
Santos perde e Neymar
é expulso. Corinthians e
Palmeiras empatam

Divulgação

Capacitação para monitores e
instrutores de dança de rua e hip hop
O Projeto Saindo das
Ruas que atua em 15 escolas estaduais de Pindamonhangaba há mais de dez
anos, está realizando uma
capacitação para monitores
e instrutores de dança de rua
e hip hop, entre os dias 23
de fevereiro a 23 de março,
sempre aos sábados das 14 às
18h, no Ginásio Luis Caloi,

Linha”, no Jardim Rezende
(falar com Regina, Felipe ou Elizangela) ou obter
mais informações com o
próprio professor Felipe
Garrido pelo telefone 91612411.As inscrições estão
abertas para garotos a partir
dos 4 anos de idade até 17,
que serão divididos nos dias
de treinos nas respectivas categorias.
Os treinos são acontecem
às terças e quintas-feiras, nos
período manhã, tarde e noite.

A prática de atividades aquáticas é ótima para a saúde

Moradores devem fazer cadastro
para utilizar Centros Esportivos

A Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou, neste mês,
o cadastro de munícipes que
frequentam as dependências
dos Centros Esportivos José
Ely Miranda “Zito” e João
Carlos de Oliveira “João do
Pulo”. Para fazê-lo basta retirar uma ficha na secretaria
destes espaços de prática esportiva e lazer. O munícipe
interessado em continuar utilizando um destes locais deve
fazer o cadastro.
É necessário apresentar
cópias do RG, ou certidão
de nascimento, CPF, comprovante de endereço e duas fotos
3x4. A ficha deve ser entregue
na secretaria dos Centros Esportivos de segunda a sexta-feira, entre 8 e 20 horas.
Este registro é uma maneira da administração municipal ter o contato e controle
dos frequentadores e solicitar
a colaboração de todos para

tem nova direção

segunda a sexta no Ginásio de Esportes Jardim
Eloyna, sob a coordenação dos Professores Admauro e Marcão.
O 1º desafio do ano para
a equipe Pindense será o
Metropolitano ‘’A2’’ categorias Menores, e a equipe
do Grêmio União Pinda, se
encontra na chave ‘’D’’ juntamente com: Oportunity

Bragança Futsal, EC Nacional, Wimpro Guarulhos, CA
Taboão da Serra, CTC Vila
Ema e Liga Regional.
A criançada segue ansiosa, a espera do início da
competição que tem seu início programado para acontecer no dia 16 de Março, o
que promete agitar a Cidade.
‘’A SELP (Secretaria de

Esporte e Lazer de Pinda)
aposta muito neste trabalho
de formação que realizamos
há cerca de 10 anos, e tenham certeza que estaremos
fortes, para representarmos
com muita qualidade, não
só nossa querida Cidade,
mas também o Futsal do
nosso Vale do Paraíba’’,
disse Admauro, presidente
do Grêmio União

Resultados da 8ª Rodada
16/2
16/2
16/2
16/2
16/2
16/2
17/2
17/2
17/2
17/2

-

17h
17h
19h30
19h30
19h30
19h30
16h
18h30
18h30
18h30

XV de Piracicaba 2 x 3 Guarani
União Barbarense 1 x 2 Mogi Mirim
São Paulo 3 x 2 Ituano
São Bernardo 0 x 0 Paulista
São Caetano 1 x 2 Bragantino
Mirassol 4 x 3 Botafogo
Corinthians 2 x 2 Palmeiras
Oeste 2 x 0 Penapolense
Atlético Sorocaba 2 x 3 Linense
Ponte Preta 3 x 1 Santos

Tabela da 9ª Rodada
22/2
22/2
23/2
23/2
23/2
24/2
24/2
24/2
24/2
24/2

-

19h30
19h30
18h30
18h30
18h30
16h
16h
18h30
18h30
18h30

Paulista x Atlético Sorocaba
Mogi Mirim x Oeste
Botafogo x Penapolense
Mirassol x São Caetano
São Paulo x Linense
Palmeiras x União Barbarense
Bragantino x Corinthians
Santos x XV de Piracicaba
Ituano x Guarani
Ponte Preta x São Bernardo

Classificação atualizada
pontos ganhos
1º - Ponte Preta .................................... 18
2º - Linense ...........................................16
3º - Mogi Mirim ..................................... 14
4º - Santos ........................................... 14
5º - São Paulo ....................................... 13
6º - Penapolense ....................................13
7º - Palmeiras ....................................... 13
8º - Corinthians ..................................... 13
9º - Botafogo ........................................ 12
10º - Bragantino .................................... 12
11º - Paulista ........................................ 10
12º - XV de Piracicaba ............................ 9
13º - Ituano .......................................... 9
14º - Oeste ........................................... 8		
15º - Mirassol ........................................ 7
16º - Guarani ........................................ 7
17º - Atlético Sorocaba ........................... 6
18º - União Barbarense ........................... 5
19º - São Caetano .................................. 5
20º - São Bernardo ................................. 5

12 Esportes

Judoca olímpico
ministra palestra
em Pinda
Divulgação

Pindamonhangaba, terça-feira, 19 de fevereiro de 2013
João Paulo Ouverney

Nove jogos movimentaram a
Copa “José Maria da Silva”

Divulgação

O atleta
olímpico
Leandro
Guilheiro

Time do Bandeirante jogou em casa e venceu a equipe do Fluminense

Nesse domingo (17) foi
realizada a 2ª rodada da Copa
Regional de Futebol “José
Maria da Silva” , com bom
público em praticamente todos os jogos. A competição é
organizada por Vlamir Lucas
de Sousa Silva “Macarrão”,
e homenageia o saudoso
José Maria da Silva, que foi
grande esportista e homem
público.
No estádio Tio Nê (Feital), a equipe do Bandeirante
– categoria Amador - mostrou sua força goleando o
Fluminense por 4 x 1, em um

grande jogo presenciado por
grande público.
Pela categoria Veterano,
o Vila São Geraldo (Taubaté)
também goleou o Independente (Pinda) pelo placar de 5 x 2.
Nove jogos aconteceram
em vários campos, três pela
categoria veteranos-cinquentão e cinco pela categoria
amador.
A partida entre Parque
São Luiz (Taubaté) x Piranguinho (Ubatuba), que estava
marcada para o Estádio Cardosão foi transferida para o
campo do Santa Luzia.

Todos os resultados
Veteranos-Cinquentão
Juventus (Taubaté)
2 x 0 Rancho Alegre
(Campos do Jordão)
Vila São Geraldo (Taubaté) 5 x 2 Independente (Pinda)
0 x 1 Colorado (Pinda)
Bandeirante (Pinda)
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Categoria Amador
Força Jovem (Tremembé) 5 x 0 Colorado (Pinda)
Parque São Luiz (Taubaté) 2 x 1 Piranguinho (Ubatuba)
2 x 2 Vila São José (Pinda)
Araretama (Pinda)
no tempo normal. Nos pênaltis o Araretama venceu
por 2 x 1.
Bandeirante (Feital)
4 x 1 Fluminense
Vila São Geraldo (Taubaté) 0 x 1 Flores
(Tremembé

Copa Distrito de Futsal entra na reta final
Célia Lima

A Copa Distrito de Futsal,
esta semana, entra em sua
reta final. Hoje, terça-feira
(19) acontece a última rodada da fase classificatória. Depois, de 20 a 25, serão realizadas as oitavas de final. Dia
26 serão as quartas de finais.
A competição é organizada
pelo esportista José Leonil,
com apoio da Prefeitura de
Pinda, por meio da Secretaria
de Esportes. Os jogos acontecem no Centro Esportivo
“Zito”, de Moreira César, de
segunda a sexta-feira a partir
das 18h.
19/02 – 18h – Última rodada classificatória
Vila São João x União Arara (infantil)
Benfica x UBBF (veterano)
Joia da Dutra x ADC Novelis (veterano)
Estrela x ADC (adulto)
Vila São João x União Arara (adulto)
20 a 25/2 – 18h - Oitavas de final
26/2 – 18 – Quartas de final
27/2 – 18h – Semifinal (adulto)
28/2 – 18h - Semifinal (veteranos)
1/3 – 18h – Final das três categorias
(infantil, adulto e veterano)

Definidos os semifinalistas da Copa Giba de Futebol
Saíram os classificados da Copa Giba de Futebol (categoria Cinquentão) que realizam as semifinais domingo
(24), no estádio Silvéria Aparecida Assoni Machado “Dona Vera” – campo do Socorro. A Copa homenageia o saudoso ex-atleta que foi vice-presidente do Flamengo RSB, Giba, falecido em 2010. Na foto, o time do Malack um
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dos semifinalistas do campeonato.

Os jogos serão os seguintes:
8h30 – Malack x Ipanema
10h30 – Campo Alegre x Refugo
O quadrangular prossegue nos dias 3/3 e 10/3, e
a final será no dia 17/3.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Esportes, convida os judocas da cidade para participarem de uma palestra com o atleta olímpico Leandro Guilheiro. Ele fará uma clínica esportiva nesta quarta-feira (20),
às 15 horas, no ginásio do Centro Esportivo João Carlos de
Oliveira “João do Pulo”, a entrada é gratuita.
O judoca conquistou duas medalhas de bronze olímpicas, sendo em Atenas, 2004, e Pequim, 2008. O evento será
promovido a partir de exercícios e fundamentos do judô, e
ele também contará ao público sua trajetória e carreira.
Todos os atletas que se interessam pela modalidade e
instituições que trabalham com judô poderão participar.
Para obter mais informações basta ligar para o telefone (12)
3648-2248, entre as 8 e 12 horas e das 14 às 18 horas.

Resultados da rodada desse domingo (17)
Benfica 1 x 2 Malack
Refugo 2 x 1 Flamengo
Campo Alegre 4 x 1 Ipanema (Taubaté)

Pinda participa de curso
de aperfeiçoamento
de ginástica rítmica
Representantes de Pindamonhangaba participaram de um curso de
aperfeiçoamento de ginástica rítmica (GR), nos últimos dias. Professora
e atletas aprenderam diversas técnicas durante três dias. Esta qualificação contribui para que ginastas pindenses possam conquistar bons
resultados em diversos eventos.
A ginástica rítmica de Pindamonhangaba é conceituada na região
e no país, tendo sido um verdadeiro celeiro de atletas na modalidade.
Beleza, carisma e gestos perfeitos garantem o brilho da “Princesa do
Norte” nos pódios de ginástica rítmica.
O curso foi ministrado em Águas de Lindóia por Camila Ferezin,
técnica da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, Marta Schonhorst,
ex-atleta da Seleção Brasileira, Glícia Maria Bellemo e Paula Ulisses
Rodrigues.
Simone Ferreira Rosa, professora de GR de Pindamonhangaba, revela que neste ano está iniciando o Ciclo Olímpico e agora é tudo novo,
porque mudaram todas as regras, formas de julgar, montar coreografias,
entre outras, e o curso contribui para que as ginastas e professores possam desenvolver a modalidade com conhecimento.
A professora informa que no ciclo passado era mais valorizado o
corpo da atleta, a nova exigência pede mais o artístico, uma mescla de
todas as técnicas e o manejo de aparelhos, onde estes não podem ficar
parados, de certa forma, tem que estar em ‘sintonia’ com o corpo.
“É um grande ganho para as atletas e para mim. Esta foi a primeira
vez que elas tiveram a oportunidade de fazer um curso. Elas treinaram
os quatro aparelhos e tiveram aulas com especialistas de alto nível técnico. O primeiro desafio para mim, agora, é montar as coreografias.
Começo, a partir da próxima semana, a fazer este trabalho, porque em
abril terá a Copa Estadual de GR”.
A ginasta Heloísa Paiva treina GR há mais de um ano e diz que participar do curso foi muito bom, porque puderam treinar com os equipamentos
e aprender novos conceitos. “Fizemos muitos exercícios e acredito que de
agora em diante utilizarei o conhecimento obtido lá para fazer melhor os
meus movimentos”.
Lavínia Karen da Silva pratica GR há três anos e conta que gostou
muito de aprender as técnicas de manejo e tudo que foi ensinado vai ser
muito útil. Todas as ginastas agradecem a oportunidade que a Prefeitura
de Pindamonhangaba lhes proporcionou.

