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Trabalho de “Cão Terapia”
beneﬁcia alunos da Apae
Ana Camila Campos

A inclusão dos cães no tratamento de fisioterapia de alguns
pacientes da Apae - Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais foi
mais uma forma que a equipe encontrou de proporcionar bem-estar e estímulo aos participantes.
As atividades acontecem duas vezes por semana e trabalham com
pacientes de diferentes necessidades, desde síndrome de down
até paralisia cerebral.
O projeto, que existe desde
2009, busca o estímulo da fala e o
desejo de comunicação dos participantes a partir da interação com
os cães. Com os animais, os exercícios de fisioterapia se tornam
mais atraentes e incentivam o desenvolvimento de características
como equilíbrio, movimentos corporais, noções de limite, respeito
e disciplina, funcionando como um
facilitador no processo de aprendizagem.

A aplicação da dose da vacina
Sabin, contra a poliomielite (paralisia infantil), beneficiou 7.459
crianças de Pindamonhangaba,
entre 6 meses a 5 anos, de acordo
com a Secretaria de Saúde.
Os números divulgados na
segunda-feira estão próximos de
atingir o objetivo da campanha,
que é de 95% da população alvo,
totalizando 9.155 crianças.
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Melhorias nos
transportes
são discutidas
em Pinda
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Vestibulinho
da Etec
reúne 1.300
candidatos
O processo seletivo da Etec Escola Técnica Estadual de Pindamonhangaba reuniu mais de 1.300
candidatos no domingo (16). A prova, realizada na Faculdade Anhanguera, serve para definir os aprovados para as 480 vagas para os
cursos técnicos de Administração,
Contabilidade, Informática, Logística, Mecânica, Gastronomia, Nutrição e Dietética e Redes de Computadores na Etec João Gomes de
Araújo. Há também 80 vagas para
Administração e Comércio na classe de Extensão da Etec na EE Prof.
Rubens Zamith e outras 80 vagas
para Serviços Jurídicos e Contabilidade na classe de Extensão da
Etec na EE Alzira Franco, no bairro
Alto Cardoso.

Vacinação
contra pólio
termina
na sexta

Utilização de cães no tratamento ﬁsioterapêutico auxilia na recuperação de alunos da Apae

2ª Divisão

Castolira e Rosário largam
na frente nas semiﬁnais
Odirley Pereira

Os representantes de 39 cidades
da Região Metropolitana do Vale e
Litoral Norte se reuniram em Pindamonhangaba para a apresentação das ações e projetos para o
transporte público intermunicipal.
No evento foram discutidos
diversos temas, dentre eles a
padronização da identidade visual da frota e a concessão de
gratuidade, em caráter escolar e
de pessoas com deficiência.
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Cidade
combate
uso de álcool
e drogas
Célia Lima
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Etec divulga
gabarito Página 4
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Os times do Castolira e do Rosário venceram, fora de casa, os jogos de ida das semifinais da Segundona,
no domingo (16). O Castolira, que derrotou o Araretama por 1 a 0, no Jardim Resende, poderá perder por 1
gol de diferença que ainda assim garantirá vaga na final. O mesmo ocorre com o Rosário, que bateu o Jardim
Eloyna por 2 a1. Os jogos de volta acontecem no domingo (23).
Esportes 8

Coral emociona público no museu
Célia Lima

Cerca de 20 integrantes do
Coro Jovem Mackenzie apresentaram canções dos Beatles, Lulu
Santos, André Abujamra, Vinícius
de Moraes e Gilberto Gil para mais
de 100 pessoas no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina.
O evento, que ocorreu no sábado (15), faz parte do projeto
"Clássicos em Cena", realizado
com o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba e da Gerdau.
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Apresentador de TV, Dunga é
palestrante sobre o tema
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Moradores do
Bonsucesso
e Mandu
deﬁnem obras
Os moradores dos bairros
Bonsucesso e Mandu, durante
reunião com o prefeito, definiram
como prioridades para os bairros
a instalação de rede de esgoto e a
construção de centro comunitário.

Projeto que completa 13 anos levou coral de jovens ao museu
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Editorial
Pouco nos diferencia
A Copa das Confederações é um evento criado pela
Fifa – instituição máxima do futebol – para averiguar a
capacidade dos países de receberem a Copa do Mundo. As copas das confederações, que são realizadas
sempre um ano antes do Mundial no país sede, são termômetros para que os comitês organizadores – tanto
local, no caso do Brasil, quanto o oﬁcial, com diretores
da Fifa em sua sede, em Zurique, na Suíça, possam
avaliar várias situações.
Dentre estas provas estão: qualidade do gramado,
capacidade de iluminação, rede hoteleira, restaurantes, segurança, transporte, acesso aos estádios, dentre outros.
Para os times de futebol, o que importa mesmo é
o desempenho demonstrado dentro de campo – que
também é uma prévia do que deve acontecer no ano
seguinte.
De qualquer maneira, é um pequeno torneio de
duas semanas e 15 jogos. Mas o sistema também é o
mesmo do evento mais importante do mundo dos esportes.
De qualquer forma o que diferencia a Copa do
Mundo da Copa das Confederações é o interesse de
público pelo evento. Por ser um campeonato prévio, é
natural o desinteresse das pessoas pela competição.
É assim em todo o lugar. Na fase classiﬁcatória dos
campeonatos municipais de futebol, por exemplo, o envolvimento do público não era tão grande.
No início, era normal encontrar estádios com pouco
público, não que os jogos iniciais da Copa das Confederações ﬁquem vazios, mas não existe um grande
apelo para o evento.
Era assim nos nossos campeonatos. Agora, com as
proximidades das ﬁnais, se vê pelas ruas e rodas de
amigos, os comentários sobre as partidas. Além disso,
os campos ﬁcam cheios, bem cheios de torcedores.
Sub 13, Sub 17 e Segundona às vésperas das decisões. Os torneios se afunilam e os jogadores recebem
todas as luzes dos holofotes sobre eles.
O que diferencia a Copa das Confederações ou
Copa do Mundo do nosso Sub 13 ou Sub 17? Apenas
o glamour ou dinheiro envolvido.
Todos são jogadores e somos todos torcedores.
Estádios com patrocínios, uniformes diversiﬁcados ou
uma enormidade de campos, também possuímos. Parece que tudo se baseia na proporção dos eventos.
Aliás, é um bom momento para ver os jogos de futebol que acontecem em Pindamonhangaba.
Após a primeira rodada da Segundona, a Tribuna
deu a manchete: ‘Volante Mica marca nove gols na goleada do Castolira’. O time do bairro está a um passo
da ﬁnal e Mica, agora assinou contrato com o Mirassol.
Jogador que também desﬁlou categoria nos gramados de Pinda foi outro volante, desta vez com mais
prestígio. Sim, Luiz Gustavo que iniciou nas categorias
de base em Moreira César, é um dos destaques do
Brasil na Copa das Confederações. Na estreia, o jogador acertou 100% dos passes, 47 no total, de acordo
com infográﬁco da Fifa.
É, parece que há muito mais semelhanças do que
distância entre a Copa das Confederações e os nossos
Sub 13, Sub 17, Segundona...

Pinda debate sobre formas de
prevenção ao uso de drogas e álcool
Célia Lima

Fórum tem como objetivo uma comunidade segura, saudável e livre de drogas

A ﬁm de discutir formas eﬁcazes
de prevenção ao consumo de álcool
e drogas pelos adolescentes e jovens
do município, o Coalizão Pinda, em
parceria com a Prefeitura, realizou o
II Fórum de Prevenção às Drogas no

município na manhã dessa segunda-feira (17). O evento aconteceu das
8 às 17h30 no auditório da Universidade Anhanguera – Pólo Pindamonhangaba. Os participantes participaram de palestras sobre “Saúde do

Adolescente” e “Justiça Terapêutica”.
O missionário Dunga, da Canção
Nova, e dezenas de representantes
da Prefeitura e demais instituições de
Pindamonhangaba também estiveram presentes.

Acip realiza sorteio do Dia dos Namorados
A Acip - Associação Comercial
e Industrial de Pindamonhangaba
realizou, no sábado (15), mais um
sorteio da Campanha Festival de
Prêmios – Dia dos Namorados. O
sorteio contou com a participação
da presidente da Acip, Elisabete
dos Santos, da gerente, Helena
Barros, de diretores da instituição
e imprensa local. Os sorteados
foram: Fátima Lúcia Dias (celular),
Ana Paula Ramos Curti (celular),
Francisco José Custódio (câmera
fotográﬁca) e Josué Alves Rafael
(tablet).
A Campanha Festival de Prêmios continua e os próximos sorteios serão nos dias 17 de agosto
(Campanha Dia dos Pais) e 19 de

Célia Lima

Quatro munícipes foram contemplados com os brindes

outubro (Campanha Dia das Crianças). A Campanha Festival de Prê-

mios possui certiﬁcado de autorização Caixa 6-337/2013.

Escola do Araretama realiza projeto multidisciplinar
A escola municipal Professor
Elias Bargis Mathias, no Araretama, realizou, na sexta-feira (14),
a apresentação do projeto multidisciplinar “Peixe Beta em Casa”,
realizado com os alunos do 3º ano
vespertino.
Os alunos, por meio de uma
escala, levaram um peixe beta para
casa, junto com ração e um diário
de bordo para anotação de como
foi a vivência nos dias que ﬁcavam
de posse do peixe. Houve um combinado com os pais, que no dia em
que o ﬁlho fosse responsável em

levar o peixe para casa, o pai deveria estar junto para o transporte do
animal. Com isso, já se percebe o
envolvimento da família na escola.
O projeto teve apoio da Planeta
Educação já que, por meio do curso Arte e Educação, a professora
responsável aprendeu a montar o
folder de divulgação e o vídeo para
a apresentação para os pais; com
o programa Informática Educacional, os alunos puderam realizar
pesquisas na internet; e, com as
aulas do Matemática Descomplicada, os alunos puderam planiﬁcar,

montar gráﬁcos e tabelas sobre o
tema. Ao todo, foram envolvidos
nesse projeto Língua Portuguesa,
Ciências, História, Geograﬁa, Artes
e Matemática.
Célia Lima

Célia Lima

18/6 – Dia do Químico, Dia do Imigrante Japonês, Dia Internacional do
Piquenique.
19/6 - Dia do Cinema Brasileiro, Dia do Vigilante.
20/6 - Dia Mundial do Refugiado, Dia da Vingança, Dia do Ofﬁce Boy,
Dia do Pescador, Dia do Revendedor.
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Arraiá da
Ferrô

A Associação Atlética Ferroviária realiza, sexta-feira (21), a partir das 19 horas, sua festa junina.
Haverá comidas e bebidas típicas,
som ao vivo com César e Maycon,
barracas de doces e jogos, quadrilhas Infantil e Adulto e premiação
para o melhor traje típico. O Arraiá
da Ferrô será no deck da piscina.
Ingressos à venda no balcão da
academia.

Festa Caipira
no Lar Nova
Esperança

O Lar da Criança Nova Esperança realiza, no dia 29 de junho,
sua festa caipira beneﬁcente, com
música ao vivo, danças e apresentação de capoeira. Entre os pratos
típicos, haverá bolinho caipira,
pastel, doces, delícias do milho, cachorro quente, lanche de linguiça,
caldinho e churrasco. O Lar ﬁca na
rua José Benedito Romão Júnior,
91, Santa Cecília.

A igreja São João Batista, na
Terra dos Ipês I, realiza no domingo (23), sua festa junina. A Santa
Missa será celebrada às 16 horas
e, em seguida, será realizada a
quermesse. A igreja ﬁca na rua
Martim Afonso de Souza, Ipê I,
Moreira César.

Festa Junina
na “João
Gomes”

Veja as datas que se comemoram hoje (18 de junho)
e nos próximos dias
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A comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro convida
a população para a novena preparatória da festa em louvor a Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, que
está sendo realizada no bairro do
Socorro com o tema “Maria, Mulher de Fé”, até o dia 23 de junho.
De segunda a sexta-feira, missas
às 19h30, com a participação de
corais e grupos musicais. Aos sábados e domingos, missa às 19
horas. No dia 23 de junho, dia da
festa, haverá procissão luminosa
saindo da igreja São Benedito a
partir das 17 horas, encerrando
com a Santa Missa na igreja do Socorro. Na festa, haverá barracas de
salgados, doces, caldos, bebidas e
bingo.

Festa na
igreja de São
João Batista

Datas Comemorativas
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Festa de NS
do Perpétuo
Socorro

A partir dos cuidados com o animal, crianças desenvolveram várias atividades

Dia da Imigração Japonesa
Dia 18 de junho é comemorado o Dia do Imigrante Japonês.
Às 17 horas desta data, em 1908,
o navio Kasato Maru atracou no
porto de Santos. Pindamonhangaba deixou seu marco
na história da imigração ja-

Arraiá da
Associação
dos Servidores

ponesa no Brasil. Dois anos
antes da chegada da primeira
embarcação japonesa, o imigrante Ryoiti Yassuda chegou
ao Brasil. Mais tarde, Yassuda
escolheria Pinda para residir
com sua família.

Receita libera primeiro lote do IR 2013
O primeiro lote de restituições
do Imposto de Renda Pessoa Física 2013 foi liberado nesta segunda-feira (17). As informações já estão
disponíveis para consulta desde o

dia 10. Para veriﬁcar as informações, basta acessar o site http://
www.receita.fazenda.gov.br/ ou ligar para o Receitafone 146. Segundo a Receita, o total do primeiro lote

A Etec João Gomes de Araújo
realiza sua festa junina, neste sábado (22). Haverá caldinhos, doces
típicos, panzeroti e atrações culturais. Convites à venda na secretaria da escola, a R$ 8.

é recorde em valor. Para o exercício
de 2013, serão creditadas restituições de um total de 1,9 milhão de
contribuintes, no valor de R$ 2,7 bilhões, já corrigidas em 1,6%.

A Associação dos Servidores
Públicos Municipais de Pindamonhangaba realiza, no dia 29
de junho, a partir das 17 horas, o
Grande Arraiá da ASPMP, no clube
de Campo da Associação, com entrada franca. Haverá comidas típicas, pau-de-sebo e muita diversão.
O clube ﬁca na estrada municipal
Jesus Antônio de Miranda, 1.500,
Ribeirão Grande.
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Bonsucesso e Mandu definem
obras e garantem melhorias
Cintia Camargo
Um grande número de
moradores dos bairros Bonsucesso e Mandu participaram de uma reunião com a
administração
municipal,
escolhendo novas obras na
região.
Na última terça-feira
(11), a comunidade local
apontou suas dúvidas em
relação às obras no local.
Para a moradora Rita de
Cássia da Silva, agente comunitária de saúde há 14
anos, este encontro foi uma
ótima oportunidade para levar à administração as preocupações da comunidade,
que ainda pede mais vagas
para exames.
Já o morador Reginaldo
de Barros Barbosa, aposentado e no bairro há 6 anos,
salientou que a reunião foi
muito importante. “Essa es-

Célia Lima

Comunidade participou ativamente do encontro

colha de benefícios foi ótima
para nós, moradores daqui,
pois mostra a verdadeira deCélia Lima

Rita de Cássia da Silva

mocracia. Esta conscientização também é muito válida”,
disse Reginaldo.
Célia Lima

Reginaldo de B. Barbosa

Também para Vera Alice
Mariana Silva, no bairro há
10 anos, o encontro foi muito
válido. “Estou aqui para solicitar mais opções de atividades sociais e para participar,
pois entendo que somente dessa forma poderemos
contribuir para que a nossa
região fique melhor ainda”,
disse.
Na reunião, foram escolhidas como obras a instalação da rede de esgoto e um
centro comunitário.
Célia Lima

Vera Alice Mariana Silva

Municípios terão mais gratuidade
e melhorias nos transportes
No encontro, representantes das 39 cidades da RM Vale e Litoral Norte
apreciaram projetos apresentados pelo secretário dos Transportes Metropolitanos
Ana Camila Campos

O secretário estadual comentou os benefícios que
vão contemplar a RM Vale
Ana Camila Campos

Ligado: transporte diferenciado para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida

Ana Camila Campos
Representantes municipais de trânsito da Região
Metropolitana do Vale e Litoral Norte se reuniram na
Estrada de Ferro Campos do
Jordão para a apresentação
das ações e projetos para o
transporte público intermunicipal, que estão sendo e
serão implantados na RM
Vale, estabelecida em janeiro de 2012.
O secretário estadual da
pasta comentou sobre alguns dos benefícios, como a
padronização da identidade
visual da frota e a concessão de gratuidade, em caráter escolar e de pessoas com
deficiência, que foram utilizados para ilustrar o novo
cenário.
“Estamos aqui para analisar o que está avançando e
o que precisa melhorar. Sabemos que o panorama dos
39 municípios vai mudar”,
apontou o secretário.
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Ana Camila Campos

Após a apresentação do
secretário, foi dedicado um
tempo para que os representantes de cada município fizessem suas perguntas.

Carteirinhas
de gratuidade
do EMTU foram
entregues em Pinda
No dia 23 de maio,
100 pessoas cadastradas para gratuidade do
transporte coletivo intermunicipal receberam o
benefício em Pinda.
De acordo com informações da Secretaria de
Transportes Metropolitanos, para ter direito ao
benefício da gratuidade,
o usuário precisa fazer
um cadastro na unidade
da Região Metropolitana,
localizada em São José
dos Campos.

Crianças de 6 meses a 5 anos devem ser vacinadas

Pinda imuniza 7.459
crianças conta pólio
Ana Camila Campos
O saldo de vacinação das
crianças entre 6 meses a 5
anos na cidade é positivo,
de acordo com a Secretaria
de Saúde. Até segunda-feira
(17), as equipes de Saúde do
município já haviam imunizado 7.459 crianças. A campanha continua até sexta-feira (21). O objetivo é atingir
95% da população alvo, totalizando 9.155 crianças.
Os pais ou responsáveis
que ainda não levaram seus

filhos para receberem a dose
da Sabin, nome da vacina
contra a poliomielite, podem ir até ao CEM - Centro
de Especialidades Médicas,
localizado no centro, ou procurar as Unidades Básicas
de Saúde e Programa Saúde
da Família mais próximos
do local onde residam, das
8 às 17 horas, para que as
crianças sejam vacinadas.
Lembrando que é essencial
estar com a carteirinha de
vacinação.

Concurso de Dança
agita o ‘Nosso Bairro’
no Araretama
Daniela Gonçalves
Animação! Esta foi a palavra que regeu o final de
semana no projeto ‘Nosso
Bairro’, no Araretama. Os
moradores puderam soltar a
voz no projeto, além de apresentar performances de dança no Concurso de Videokê
e Dança realizado no último
domingo (16).
Além das oficinais diárias,
os sábados e domingos no
projeto são preenchidos com
uma programação especial,
destinada a todas as idades,
com a finalidade de informar
e também divertir aqueles que
frequentam o projeto.
A mostra de talentos realizada no domingo foi destinada a pessoas de todas as
idades. Foi uma tarde prazerosa na qual a população
pode mostrar seu talento e
ganhar vários brindes ofertados pelo comerciantes da
cidade.
É importante lembrar que
todas as atividades do projeto
“Nosso Bairro” são gratuitas.

Divulgação

O garoto Gabriel
Divulgação

Concorrente Tadeu
Célia Lima

Pinda estuda estratégias para a
Erradicação do Trabalho Infantil
Daniela Gonçalves
Para marcar o Dia Contra
o Trabalho Infantil, comemorado em 12 de junho, foi realizado no auditório da Prefeitura, na última quinta-feira
(13), uma palestra sobre a
Erradicação do Trabalho Infantil – o papel do Ministério
do Trabalho e Emprego.
A iniciativa do evento foi
do Cerest - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, por meio da Secretaria de
Saúde e Assistência Social,
seguindo orientações do Ministério Público de São Paulo,
que lançou uma Campanha
contra o Trabalho Infantil.
Recentemente, a Organização Internacional do Trabalho divulgou números do
trabalho infantil. Ao todo, 10,5
milhões de crianças trabalham

ilegalmente no mundo, e 71%
são meninas. A maioria tem
menos de 14 anos. O problema
pode ser visto com frequência
nas ruas das maiores cidades.
Só em São Paulo, mais de 500
mil crianças e adolescentes já
estão trabalhando.

O trabalho infantil ainda
resiste no país. A campanha
do Ministério Público pede
à população que não compre
produtos de crianças ou utilize serviços feitos por elas.
Também com este objetivo, o Cerest estuda ações para

combater o trabalho infantil no
município. Durante o encontro
no auditório municipal, os
participantes puderam prestigiar uma palestra sobre a Notificação Compulsória de Trabalho Infantil – A Importância da
Participação de Todos.
Daniela Gonçalves

A palestra foi
realizada no
auditório da
Prefeitura

Nesse final de semana, o “Nosso Bairro” realizou
atendimento social com apoio do telecentro

Ação social fechará a 1ª
Edição do Nosso Bairro
Daniela Gonçalves
Será realizado neste domingo (23), o encerramento
da 1ª Edição do Projeto Nosso
Bairro no Araretama. O fechamento do ‘Nosso Bairro’
contará com várias atividades
de lazer, ação social, equipe da
Saúde e odontologia, shows
musicais, exposição das oficinas de artesanato e apresenta-

ções das oficinas de dança.
Também serão entregues
certificados aos formandos
participantes das oficinas.
O encerramento do projeto Nosso Bairro no Araretama acontece no domingo, a
partir das 13 horas.
O projeto será desenvolvido em outros bairros da cidade.
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gAbArITo oFICIAL

Processo Seletivo Vestibulinho etec - 2º SeM/13
Exame: 16/06/13

FARIAS BRITO:
O GRANDE FILÓSOFO DA TERRA DA LUZ

“A União faz a Força”
Com o título acima a direção da tradicional escola Ryoiti Yassuda, reconhecida pela sigla EEEMPI – Escola Estadual de Ensino Médio em Período Integral Ryoiti Yassuda,
nos envia a informação seguinte:
“Nesta quinta-feira (20) e sexta-feira (21), a FLUPP –
Fundação Lucia e Pelerson Penido realizará na cidade de
Pindamonhangaba uma Oficina de Formação de Redes
dando continuidade às atividades do Programa VIM – Valorizando uma Infância Melhor. Participarão desta atividade
os membros que compõem os GGLs - Grupos Gestores
Locais de Aparecida, Lagoinha, Potim e Roseira.
A Oficina de Formação de Redes tem por objetivo iniciar
a reflexão nos municípios participantes do Programa VIM
sobre como iniciativas com visão de redes podem ser mais
fortes ao provocar transformações sociais em determinada
comunidade ou região. Com ela, espera-se que os participantes se disponham a agregar cada vez mais as ações
ou instituições por uma mesma causa, otimizando assim,
o impacto de seus projetos. Desde 2010 a FLUPP tem realizado ações em prol da Educação Infantil na região, por
meio de: Capacitação de Professores e Gestores; Apoio à
Construção de Diretrizes para a Educação Infantil (Plano
Municipal de Educação Infantil); Apoio à Infraestrutura e
Apoio a Projetos Comunitários que visam, principalmente,
o fortalecimento do vínculo dos pais com os filhos e da comunidade com a escola.
Definição de “Rede”

É feita pelo entrelaçamento de fibras que são ligadas
por nós ou entrelaçadas nos pontos de cruzamento. A rede
de trançado simples é mais comum, mas a rede de trançado duplo é mais resistente. (fonte: www.dicio.com.br)
Quanto mais conexões formos capazes de fazer, mas
fortalecidos estaremos.”

“Ser da Terra Ser do Céu”
Este é o título do novo livro, escrito a quatro mãos,
das colegas e amigas membros da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras, Neila Cardoso, cadeira nº
19T – cujo patrono é o jornalista e político Mário Tavares,
e Elisabete Guimarães, cadeira nº 34T – que tem como
patrono o médico literato Dr. Mateus Marcondes Romeiro.
O coquetel de lançamento do livro está marcado para este
sábado. Posteriormente divulgaremos informações sobre
mais essa produção das escritoras locais.

*O autor é médico, professor universitário, mestre e doutor
pela USP. Prof. de Pediatria e Adolescência da Faculdade de
Medicina de Taubaté. Pertence a várias instituições culturais e
científicas do Brasil e do exterior

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto pregão presencial, nº
07/13, com encerramento dia 03/07/13, às 14h00, para a aquisição de material para limpeza e higiene. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3644.2250, ou na Câmara, na Rua Alcides Ramos
Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h00, inexistindo custo do edital, para retirada na Câmara. O edital também estará disponível pelo site

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:

Juventrova 2013
Pelo concurso estudantil de trovas, anualmente realizado pela seção municipal da UBT-União Brasileira de Trovadores com apoio da Prefeitura, por intermédio da Secretária de Educação e Cultura – Biblioteca Vereador Rômulo
Campos D’Arace e jornal Tribuna do Norte, este ano participaram 15 escolas, sendo 13 locais e duas de Tremembé.
Das centenas de trovas sobre o tema ‘Celular’enviadas
para concorrer, 40 foram classificadas e reconhecidas
como vencedoras. A UBT–Pinda, presidida pelo dr. José
Valdez agradece a todas escolas que participaram e especialmente a cada aluno, independentemente se teve a sua
trova escolhida pela comissão
julgadora ou não. Os resultados
já estão sendo enviados às escolas por intermédio da Biblioteca
Rômulo Campos D’Arace. A premiação está marcada para o dia
6 de julho, às 20 horas no Plaza
Hotel. O evento tradicionalmente
integra as festividades comemorativas ao aniversário da cidade.

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - CNH-Carteira Nacional de Habilitação profissional;
09 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 25/06/2013 às 14:30 horas
MOTORISTA ESPECIALIZADO
7º LUIZ GUSTAVO DA SILVA
RUA GUARATINGUETÁ, 271 – CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-590
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 013/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0482/13 DATA PROTOCOLO: 27/03/2013
Nº CEVS: 353800601-212-000001-1-6 DATA DE VALIDADE: 14/06/2014
CNAE: 2121-1/01 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano
RAZÃO SOCIAL: ZODIAC PRODUTOS FARMACEUTICOS SA - CNPJ/CPF:
055.980.684/0001-27
ENDEREÇO: Rod. Vereador Abel Fabrício Dias N°: 3400 - COMPLEMENTO: BAIRRO: Água Preta
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba - CEP: 12403-610 - UF: SP
RESP. LEGAL: Maria Heloisa Albuquerque Macedo Simão CPF: 033.773.818-13
RESP. TÉCNICO: Alexandre Edringer Ribeiro CPF: 017.218.227-12
CBO: CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 43.987 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 14/06/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __14 de junho de 2013

Questão

Alternativa

Critério p/
desempate

C1

1

D

C2

26

E

2

C

C1

27

D

15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 25/06/2013 às 14:00 horas
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 3

9º ESTELA MARY COELHO CUBA
RUA GRUMIXAMA, 65 – JARDIM ELOYNA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-500
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 25/06/2013 às 14:00 horas
AGENTE DO CONTROLE VETOR
4º NATÁLIA YAMAURA NENOKI
RUA CORONEL GOMES NOGUEIRA, 433 – CENTRO
TAUBATÉ – SP
CEP 12010-120
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 25/06/2013 às 14:30 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
82º FABÍOLA APARECIDA GOMES
RUA PROF. HOMERO DE MELLO OLIVEIRA, 288 – CIDADE JARDIM
PINDAMONHANGABA –SP
CEP 12424-250
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia 25/06/2013 às 15:30 horas
ESCRITURÁRIO

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Convocamos a todos os Conselheiros titulares e suplentes para a 6º Reunião Ordinária de 2013,
a realizar-se:
Data: 26 de Junho de 2013
Horário: 18 hs
Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Pinda
Pauta: - Informes. 10 min
- Plano de Ação em Vigilância Sanitária. 30 min
- Retificação das UPAS. 15 min
José Fernandes - Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Critério p/
desempate

C1
O filósofo cearense RAIMUNDO FARIAS BRITO, se não
A
C1
E
C2
3
28
foi o maior pensador brasileiro, foi um herói do pensamento. Na sua época, sem saber o que é esmorecer, seu espírito
C
C1
A
C1
4
29
transformou-se num foco de luz na sombra do obscurantismo,
B
C1
E
C2
5
30
alimentado do entusiasmo pelo saber puro que vibrava na raiz
C
C4
A
C1
6
31
de seu ser. Estudioso e conhecedor profundo das correntes fiE
C1
C
C2
7
32
losóficas predominantes em seu tempo, motivado por indagaD
C1
A
C1
8
33
ções metafísicas, FARIAS BRITO filosofou enfrentando duas
correntes filosóficas fortes: o Positivismo e o Agnosticismo.
E
C1
D
C2
9
34
Quem foi esse grande pensador?
C
C3
E
C2
10
35
Nasceu em São Benedito, no Ceará, em 1862, formou-se
D
C2
A
C1
11
36
em Direito em Recife, tendo sido aluno de Tobias Barreto. Foi
B
C2
C
C2
12
37
professor catedrático vitalício de Lógica no Colégio Pedro II
E
C3
C
C5
13
38
do Rio de Janeiro. Muito religioso, pautou seus primeiros trabalhos no combate ao materialismo, à Teoria da Evolução e
B
C3
B
C1
14
39
ao Relativismo. Escreveu obras importantes, como: “A FilosoA
C2
C
C1
15
40
fia como Atividade Permanente do Espírito (1895)”; “Evolução
C
C4
C
C1
16
41
e Relatividade (1905)”; “A Base Física do Espírito (1912)” e
B
C4
B
C2
17
42
“Mundo Interior (1914)”. Faleceu em 1917.
B
C2
E
C1
18
43
No livro “A Finalidade do Mundo”, Farias Brito sonha, especula e delira, principalmente quando afirma que “tem a reveD
C2
C
C1
19
44
lação de que Deus é a Luz”. No texto “O Momento mais Feliz
C
C2
B
C2
20
45
da Minha Vida”, o saudoso filósofo recorda o delírio no qual
C
C2
B
C3
21
46
ouviu, certa vez, a primeira voz das coisas: “Cada ruído, cada
E
C1
E
C1
22
47
som, cada movimento, a mais leve agitação que se passa em
D
C1
D
C1
23
48
torno de mim era como uma linguagem que eu sabia interpretar, o que me revelava o que há de mais oculto nas coisas”.
A
C3
D
C1
24
49
Aqui, apreciamos a filosofia, andando de braços com o delírio.
A
C3
B
C4
25
50
Estranho? Não! O entusiasmo que alimenta o delírio, para PlaCRITÉRIOS PARA DESEMPATE
tão, era uma forte e sublime energia que faz subir a alma até
CrITÉrIoS
deSeMPATe
— PArA
C1 aplicar
conhecimentos desenvolvidos no ensino fundamental para a compreensão da realidade econhecimentos
para a resoluçãodesenvolvidos
de problemas; no ensino fundamental para a compreensão da realidade
o céu da verdade que tanto busca o conhecimento científico
 C1 aplicar
— C2 interpretar diferentes tipos de textos como crônicas, poesias, charges, tabelas, gráficos, maresolução
deimagens
problemas;
pas,
e outras formas de representação;
no decorrer do tempo.
— C3 analisar criticamente argumentos apresentados nas questões;
 C2 interpretar
diferentes tipos
de textos
como crônicas,
charges,
tabelas,
gráficos,
Ao recordar Farias Brito, que há mais de um século se
— C4 reconhecer
e relacionar
diferentes
formas de poesias,
linguagens,
abordagens
e técnicas
de mapas,
comuni-im
outras formas
representação;
cação ede
expressão;
queixava que “não há, no nosso país, estímulo para essa or— C5 avaliar ações e resoluções de acordo com critérios estabelecidos.
 C3 analisar criticamente argumentos apresentados nas questões;
dem de estudos, considerando-se, mesmo entre nós, inútil o
 C4 reconhecer e relacionar diferentes formas de linguagens, abordagens e técnicas de comun
estudo da filosofia”, apreciamos, com esperança, o advento expressão;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
da filosofia no ensino público. E, isto se reveste de uma im C5 avaliar ações e resoluções de acordo com critérios
estabelecidos.
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
portância especial para os jovens, fazendo-os especular, enClaro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
tusiasmar-se, e...pensar!
da seguinte documentação, em original e cópia:
Por outro lado, sabemos que ainda existem setores do
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
nosso sistema educacional que encaram o ensino da filosofia
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
como algo perigoso (o que é um retrocesso!). Mas, muito mais
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
perigoso do que a existência do pensar filosófico é a sua ca05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
rência que, sem sombra de dúvida, leva ao obscurantismo e
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
ao radicalismo que, infelizmente, observamos no raiar da au08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
rora do terceiro milênio. Precisamos estimular os nosso jovens
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
a pensar! Pelo bem do nosso Brasil e pelo porvir das gerações
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
que nos sucederão!
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);

Arquivo TN

Neila e Bete

Questão Alternativa

15º ROGÉRIO COPPO
AVENIDA DOS MANACÁS, 120 – FLOR DO VALE
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de Curso específico na área e registro no CRO ;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 25/06/2013 às 15:00 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade e de curso específico, conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 25/06/2013 às 15:00 horas
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
4º LILIANE DA SILVA PEREIRA
RUA JOSÉ LEONILDES MONTEIRO, 50 – JARDIM BARONESA
TAUBATÉ – SP
CEP 12091-170
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
7º SIRLENE MARTINS DOS SANTOS
RUA JOÃO MIGUEL, 240 – PEDRO LEME
ROSEIRA – SP - CEP 12580-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Abandono de emprego
“Sic Lazaro do Brasil Ltda s olicita o comparecimento do Sr João Carlos Batista, portador da CTPS
n 0072874, Serie 00131-SP ,no prazo de 72 horas, sob pena de caracterização do abandono de
emprego previsto no artigo 482, letra”I”. da CLT”.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 18 de junho de 2013

5

Cães ajudam na reabilitação
de pacientes da Apae de Pinda
Ana Camila Campos
Existe uma frase que diz
que o “cão é o melhor amigo do homem”. Essa amizade pode ser muito mais
profunda do que se imagina.
Pode se tornar uma relação
de confiança e até mesmo,
de promoção de bem-estar,
influenciando a saúde física
e mental das pessoas.
É exatamente isso que
acontece na “cão terapia”,
um trabalho desenvolvido
na Apae de Pindamonhangaba e que conta com o auxílio de duas fisioterapeutas, Renata Toledo e Ana
Karina Nunes Bondioli, do
treinador, Eduardo, de uma
clínica de veterinária e de
um pet shop - que oferecem
aos animais banho e tosa
antes das atividades com os
pacientes.
Everton e Leonardo trabalham em uma clínica
veterinária e também são
voluntários. Há também
Mariane, Priscila e João
Pedro, que fazem parte do
time de parceiros e contribuem com a iniciativa.
A ação é realizada desde

maio de 2009 e começou
com a coordenadora Érica,
mas na época não evoluiu.
Após um tempo, quando
houve um contato com dois
veterinários da cidade, a
prática foi implantada. No
início, o tratamento acontecia uma vez por semana.
Com o aumento da demanda, já são necessários dois
dias. Atualmente, existem
turmas às segundas-feiras,
das 13 às 17 horas, e às sextas-feiras, das 8 às 12 horas.
As aulas são realizadas com
um ou dois pacientes, dependendo do grau de comprometimento. Os alunos
são selecionados de acordo
com a prioridade e capacidade de adaptação.
Segundo o treinador
Eduardo, há lugares que desenvolvem atividades com
cães em outras áreas da saúde. “É importante ressaltar
que esse procedimento é
diferenciado pois, além da
socialização e carinho, ele
é voltado prioritariamente
para colaborar com a fisioterapia”, explica.
Os cachorros são de pes-

Ana Camila Campos

Trabalho também auxilia no desenvolvimento motor

soas voluntárias, cuja presença também é solicitada
para participar do projeto.
Os animais podem ser de
qualquer raça, desde que tenham de cinco meses a oito
anos. São classificados para
as atividades de acordo com
o porte – pequeno, médio e
grande.

A adaptação com a criança é gradativa. É preciso ver
a necessidade do paciente
e do trabalho a ser desenvolvido; se o ideal é um
cão de pelo mais curto ou
mais comprido. Na mesma
proporção, o cão se adapta
à atividade. Existe uma seleção, e um dos principais

critérios é o temperamento
do animal.
O vínculo criado com os
cachorros é grande e, por
isso, há necessidade do dono
ter um comprometimento
de assiduidade na participação. Paula possui síndrome
de down e participa desde
o início do tratamento. A fisioterapeuta Renata Toledo
conta que Paulinha, como
é carinhosamente chamada, gosta muito dos bichos
e sente falta dos que já se
aposentaram, confirmando a
intensidade da relação existente entre humanos e cães.
Os animais são treinados
para cada tipo de atividade:
socialização,
caminhada,
escovação, exercícios com
bolinhas e etc. “Nos casos
mais graves, como os de
paralisia cerebral, o foco
é o contato com o pelo do
cachorro, seja através do
toque ou de escovação. Isso
estimula a sensibilidade e
o fortalecimento muscular,
atuando nas articulações
para que desenvolvam os
movimentos mais facilmente”, comenta Karina.

São tratados pacientes
com diferentes necessidades, desde síndrome de
down até aqueles com paralisia cerebral. De acordo
com as fisioterapeutas, a
melhoria de quem participa
é visível, pois o cão é mais
uma forma de tratamento.
A paciente Verônica
apresenta uma dificuldade
para andar. Com o cão, ela
não precisa se apoiar nem
no braço da fisioterapeuta
nem nas barras. Ela utiliza a
guia do animal, que também
trabalha a independência
dela, baseada na sensação
de conduzi-lo sozinha.
“Verônica recebe o tratamento há 3 anos e já teve
um avanço muito grande.
As quedas já diminuíram e
melhorou a coordenação”,
salienta Karina.
Alguns pacientes já tiveram alta, além de terem
o objetivo do tratamento
atingido, dão oportunidade
para que outros possam participar.
Atualmente oito cães
participam do projeto, divididos nos dois dias de aula.

Mais de 1.300
candidatos fazem exame
do vestibulinho da Etec
Aiandra Alves Mariano
Mais de 1.300 candidatos
participaram, no domingo
(16), da prova do processo seletivo da Etec - Escola
Técnica Estadual de Pindamonhangaba. O exame
aconteceu na Universidade
Anhanguera.
A disputa pelas vagas foi
grande e a maior concorrência ocorreu no curso técnico
em Mecânica, que contou
com uma média de quase
nove candidatos por vaga.
A cidade oferece 480 vagas para os cursos técnicos
de Administração, Contabilidade, Informática, Logística, Mecânica, Gastronomia, Nutrição e Dietética e
Redes de Computadores na
Etec João Gomes de Araújo.
Também há 80 vagas para
Administração e Comércio
na classe de Extensão da
Extrato de Convênio nº 070 / 13
Processo Administrativo: 7362/2013
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / Resgate e Apoio Voluntário de
Assistência ao Necessitado
Objeto: Recurso Municipal – subvenção – visa
propor alternativas de alterações a situação de
rua que tem nela seu espaço de moradia e ou
sobrevivência. Resgate, dignidade humana e
reitengração a família e sociedade, a moradores de ruas.
Prazo: 31/12/2013
Valor: R$ 105.000,00
Data de Assinatura: 15/05/2013
Extrato de Convênio nº 068 / 13
Processo Administrativo: 2920/2013
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / Instituto de Apoio e Acolhimento
ao Adolescente – IA 3
Objeto: Recurso Federal e Municipal – subvenção – visando acolher adolescentes entre
15 e 17 anos para participação em encontros
semanais com objetivo de adquirir ferramentas
para sua emancipação da condição vulnerável
Prazo: 31/12/2013
Valor: R$ 15.075,00 (Federal) e R$ 7425,00
(Municipal)
Data de Assinatura: 29/05/2013

Etec na EE Prof. Rubens
Zamith, no Distrito de Moreira César. Além disso, há
outras 80 vagas para Serviços Jurídicos e Contabilidade na classe de Extensão da
Etec na EE Alzira Franco,
no bairro Alto Cardoso.
O gabarito da prova está
disponível na página 4.
O resultado do processo
seletivo sairá no dia 15 de julho e as matrículas dos classificados poderão ser feitas a
partir do dia 16 de julho. As
aulas começam em agosto e
os cursos têm duração de 18
meses.

Célia Lima

Maestro comenta próxima apresentação do coral para plateia que lotou o museu no sábado (15)

‘Clássicos em Cena’ emociona público no museu
Maria Fernanda Munhoz

Extrato de Convênio nº 069 / 13
Processo Administrativo: 6365/2013
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / Associação Pindamonhangabense do Amor Exigente
Objeto: Recurso FUMCAD – subvenção – visa
promover qualidade de vida para as crianças
e adolescentes que convivem com dependentes químicos em seus lares e na sociedade
em que estão inseridos, diminuindo os danos
biopsicossociais através de ações preventivas, integradas e continuas, sustentadas em
três pontos de ação: sensibilidade, informação
e formação, coma participação integrada da
família, escola e sociedade.
Prazo: 31/12/2013
Valor: R$ 25.764,00
Data de Assinatura: 15/05/2013

O Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina recebeu,
no sábado (15), a primeira
edição deste ano do projeto
“Clássicos em Cena”, realizado na cidade pela Direção
Cultura, com o apoio da
Gerdau e Prefeitura de Pin-

Extrato de Convênio nº 044 / 13
Processo Administrativo: 2900/2013
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência Social / Lar Padre Vita.
Objeto: repasse verba municipal – subvenção – visando o trabalho social com crianças
e adolescentes, de caráter continuado, com a
finalidade de fortalecer a função protetiva.
Prazo: 31/12/2013
Valor: R$ 43728,00
Data de Assinatura: 27/03/2013

Extrato de Convênio nº 067/ 13
Processo Administrativo: 6368/2013
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social – Instituto de Apoio e Acolhimento ao Adolescente – IA 3
Objeto: Auxilio/Subvenção - Recurso FUMCAD – desenvolvimento projeto aprendiz,
visando o acesso ao mercado de trabalho de
jovens e adolescentes.
Prazo: 31 de dezembro de 2013.
Valor: R$ 56.500,00 (subvenção) e 3.500,00
(auxilio)
Data de Assinatura: 29/05/2013

Extrato de Convênio nº 066 / 13
Processo Administrativo: 6367/2013
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência Social / Instituto de Apoio e Acolhimento
ao Adolescente – IA 3
Objeto: Auxilio/ Subvenção – Recurso FUMCAD – acolhimento e inclusão social de jovens e adolescentes em vulnerabilidade social
Prazo: 31 de dezembro de 2013.
Valor: R$ 68.477,75 (subvenção) e R$
11.000,00 (auxilio)
Data de Assinatura: 29/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.051, DE 07 DE JUNHO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
em conformidade com o inciso I e II do Art.5º da Lei nº 4.985, de 10.11.2009,
RESOLVE
1 - Alterar a Portaria Geral nº 3.811, de 29 de fevereiro de 2012, que constitui o Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher e nomeia os senhores a saber:
“1-REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO:
- Titular: Veraniza do Prado (Secretaria de Saúde e Assistência Social)
Suplente: Maria Auxiliadora Toledo (Secretaria de Saúde e Assistência Social)
- Titular: Benedita Auxiliadora de Oliveira (Secretaria de Esporte e Lazer)
Suplente: Marilda de Oliveira (Secretaria de Esporte e Lazer)
- Titular: Doralice Cursino de Souza Labastie (Secretaria de Saúde e Assistência Social)
Suplente: Ranta Bertoloto Serra de Carvalho Pimentel (Secretaria de Saúde e Assistência Social)
- Titular: Silvia de Castro Rezende (Gabinete)
Suplente: Fátima Lucia Dias (Secretaria de Planejamento)
- Titular: Jôsi Natália Marcondes Pereira (Secretaria de Administração)
Suplente: Lucilene Vital (Secretaria de Administração)
- Titular: Auxiliadora Rita de Toledo (Secretaria de Educação e Cultura)
Suplente: Solange Arantes Corrêa (Secretaria de Educação e Cultura)”
2- Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de junho de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Isael Domingues - Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 07 de junho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo nº 21/13-Setor de Conselho Municipais

damonhangaba. O projeto,
que completa 13 anos de
realização, trouxe o Coro
Jovem Mackenzie.
Cerca de 20 jovens
apresentaram dez músicas
para mais de 130 pessoas
que prestigiaram o evento, gratuito. Canções dos
Beatles, Lulu Santos, André
Abujamra, Vinícius de Moraes e Gilberto Gil marcaram
a estreia do Coro Jovem
Mackenzie em Pindamonhangaba. A apresentação
foi encerrada com “Oh
Happy Day”, arranjo musical gospel de 1967, gravado
por Edwin Hawkins Singers

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.050, DE 03 DE JUNHO DE 2013.
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com a Lei nº 3199/96, de 16.04.96, artigo 3º, incisos I e II.
RESOLVE:
Art. 1º - Alterar a Portaria Geral nº 3.813, de 05 de março de 2012, que constitui o CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS e nomeia os senhores a saber:
“REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL:
a) DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Suplente: Ranta Bertoloto Serra de Carvalho Pimentel
b) SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular: Tania Maria Siqueira
Suplente: Fernanda Batista César
d) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Titular: Vilda Márcia de Oliveira Andrade
Suplente: Luciana Andreia Saquetti
e) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Suplente: Gerson Jose Claudino
f) SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Suplente: Ana Beatriz Caltabiano
g) SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Titular: Sofia Rabelo Marioto
Suplente: Simone Cristina Barbosa Ferreira
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE:
a) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
Suplente: José Carlos da Silva
b) REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
Suplente: Rafael de Lima Ferraz
f) REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS,
SOCIOLÓGOS E PSICOLÓGOS SOCIAIS
Suplente: Elizabethe Pupio Cesar Bondioli”
Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba,03 de junho de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Isael Domingues - Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de junho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo nº 19/13-Setor de Conselho Municipais

e outros artistas ao longo
dos anos.
No intervalo entre as
apresentações, o maestro
Parcival Módolo faz comentários, explicando a origem
de música e letra e alguma
história curiosa a respeito
da composição.
O projeto “Clássicos
em Cena” continua em
Pindamonhangaba neste
ano, se apresentando em
todo o terceiro sábado
do mês na cidade, cada
vez com uma atração
Extrato de Termo de Parceria
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba / Instituto Santa Tereza
Objeto: concessão de bolsas de estudos para
ensino Superior
Prazo: 5 anos
Data de Assinatura: 26/04/2013

musical diferente e de
boa qualidade. A próxima
apresentação, portanto,
será no dia 20 de julho.
As apresentações previstas para Pindamonhangaba
têm apoio da Secretaria
de Educação e Cultura da
Prefeitura e patrocínio da
Gerdau, viabilizado pelo
ProAC - Programa de Ação
Cultural, da Secretaria de
Estado da Cultura, que
permite a destinação de
parte do ICMS para projetos culturais.
Extrato de Termo de Parceria
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba / Fundação Universitária Vida
Cristã – FUNVIC
Objeto: concessão de bolsas de estudos para
ensino Superior
Prazo: 5 anos
Data da Assinatura: 26/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.052, DE 07 DE JUNHO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com a Lei nº 4.682, de 12 de setembro de 2007, em seu artigo 4º, alterada pela Lei nº
4.776, de 05 de maio de 2008,
RESOLVE:
Art. 1º - N O M E A R, os Senhores abaixo, para constituírem o CONSELHO MUNICIPAL DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA, a saber:
I - REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL:
a) Titular: Veraniza do Prado (Secretaria de Saúde e Assistência Social)
Suplente: Regina Celia Cirilo Monteiro da Silva (Secretaria de Saúde e Assistência Social)
b) Titular: Silvia de Castro Rezende (Gabinete)
Suplente:Ângela Maria da Silva (Secretaria de Planejamento)
c) Titular: Ângela Maria da Silva (Secretaria de Educação e Cultura)
Suplente: Rosana Balbina Conceição Narezi (Secretaria de Educação e Cultura)
d) Titular: Carlos Alberto Gonzaga (Secretaria de Administração)
Suplente: Eloisa Helena Marcondes Camargo (Secretaria de Administração)
II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
a) Titular: Clarissa Oliveira Rodrigues Landim da Silva (Grupo de Artesanato da Pessoa com
Deficiência - GAPD)
Suplente: Ivanir Aparecida da Silva (Grupo de Artesanato da Pessoa com Deficiência - GAPD)
b) Titular: Andrea Campos Sales Martins (Ordem dos Advogados do Brasil - OAB)
Suplente: Marcelo Esteves de Oliveira (Ordem dos Advogados do Brasil - OAB)
c) Titular: Antonio Sergio Durand (Grupo Incluir e Aprender)
Suplente: Luciana Wolff (Grupo Incluir e Aprender)
d) Titular: Willian Paulo da Silva (Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas)
Suplente: José Fernandes Ribeiro (Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas)
Art. 2.º - O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos.
Art. 3.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de junho de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Isael Domingues - Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 07 de junho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo nº 20/13-Setor de Conselho Municipais
SAJ/app
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TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, terça-feira, 18 de junho de 2013

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Diretoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

“A população reclama com razão”

Vereador Ricardo Piorino

impaciente com a saúde do município

Durante a Audiência Pública realizada na última sextafeira, dia 14, nas dependências
da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, referente
a prestação de contas do 1º
quadrimestre deste ano, com
a presença do secretário de
Saúde, Dr. Isael Domingues
e toda sua equipe de trabalho,
o vereador Ricardo Piorino
(PDT) foi enfático ao cobrar
diversas atitudes por parte da
secretaria.
Segundo o vereador, não
há como esperar mais e atitudes precisam ser tomadas em
caráter de urgência. “Recebo
diariamente os mais diversos
tipos de reclamações: demora
no atendimento junto ao Pronto
Socorro; atraso nos agendamentos de consultas e exames;
falta de médicos e medicamentos e etc, deixando a população
revoltada”, pontuou Piorino.
“Compreendo que houve
a troca do secretário e que o

assunto é bastante complexo,
todavia, há necessidade de um
planejamento rápido e eficaz
e, principalmente, a busca de
harmonia no setor, sem a qual
torna-se impossível alcançar
os resultados mínimos e desejados”, observou Ricardo
Piorino.
“Quero poder colaborar
com a secretaria, mas eles
precisam corrigir a forma de
conduzir os trabalhos”. “Vale
lembrar ainda que o convênio da Administração com a
Santa Casa já expirou; estão
trabalhando na modalidade
“emergencial” e, por incrível
que pareça, até a presente data
não realizaram sequer uma reunião com os diretores da Santa
Casa com a finalidade de renovar o convênio de uma forma
saudável, principalmente para
controlar o mau atendimento
no Pronto Socorro Municipal”, finalizou o Presidente da
Câmara.

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) pede ao
Poder Executivo e ao Departamento de Obras, a
recuperação asfáltica das
ruas do Residencial Crispim, principalmente da rua
Pedro da Cruz Salgado,
próximo aos nº 22, 142,
139, 68, 65 e 60, pois todas estas residências estão
com as estruturas das ruas
abaladas devido ao afundamento do asfalto e também
da guia, devido os inúmeros
caminhões pesados que por
ali passam diariamente.

Tubos
de Concreto
O vereador Toninho da
Farmácia solicita ao Executivo, explicações sobre a
retirada dos tubos de concreto que seriam usados na
canalização da valeta que
fica na área verde da rua
Felisbino de Almeida, também no Residencial Crispim. “Faço esta solicitação,
pois há mais de sete anos
que estamos lutando para
que esta valeta seja canalizada”, destaca o vereador
Toninho da Farmácia.

Festa de Santo Antônio
Bairro do Bosque
de 07 a 16 de junho
Ve n h a P r e s t i g i a r !

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Ricardo Piorino solicita Toninho da Farmácia
Vereador Magrão defende
solicita recuperação do
alteração em limite de
providências urgentes
da Secretaria de Saúde asfalto do Residencial Crispim velocidade da Rodovia SP-62

Vereador Magrão

O vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS) está
solicitando a atenção do DER
na questão do limite de velocidade da rodovia Vereador
Abel Fabrício Dias - SP62,
pois a população que utiliza
esta via está revoltada por estar
levando multas por “excesso
de velocidade”.
Magrão protocolou no dia
03 de junho, o requerimento
nº 1412/2013, reivindicando
estudos urgentes para que
a velocidade máxima passe
a ser de 80 Km/h no trecho
compreendido entre a entrada
da portaria da empresa Jofel
até a rotatória do Auto Posto
Fazenda e vice-versa. Segundo ele, “nesta região não há
residências às margens da

rodovia. Atualmente, a velocidade máxima é de 60 Km/h”.
O vereador Magrão questiona, ainda, que no trecho
entre a entrada do Grêmio da
Villares até a rotatória “Homem de Lata”, no Pasin, a
velocidade permitida é de 80
Km/h e trata-se da mesma rodovia – SP62. “Várias pessoas
entraram em contato comigo,
solicitando o aumento de velocidade no referido trecho, pois
estão sendo multados, por trafegar acima de 60 Km/h, que
é considerada uma velocidade
baixa para o local, haja visto,
não ter residências e, além do
mais, a rodovia tem ciclovia
e calçada para pedestres”,
conclui o vereador Magrão.
Ciclovia
O vereador Magrão também solicitou empenho da
empresa “Azevedo Travassos”
para concluir os serviços na
ciclovia da rodovia Vereador
Abel Fabrício Dias, onde foi
feita uma obra para passagem
da tubulação de gasoduto entre
a rotatória da Empresa Nobrecel e a entrada da Empresa GV.

Vereador Magrão quer
providências do DER para
uniformizar o limite de
velocidade na

SP-62

Fale com o vereador Magrão:

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

Felipe César – FC pede Janio demonstra otimismo com
Vereador Professor Eric
criação de Casa de Recuperação
reivindica renovação de convênio a construção de uma
rodoviária na Via Dutra para Dependentes Químicos
entre Executivo e FATEC
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Professor Eric
Câmara Municipal

em plenário na

DAEE
O vereador Professor Eric
solicitou ao Governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin,
estudos para anexação do prédio do DAEE (Departamento
de Água e Esgoto) à Unidade
da Fatec de Pindamonhangaba.
“Sabemos que a Fatec está em
constante expansão, com construção de mais salas de aula e
laboratórios. Um dos galpões
do DAEE, assim que anexado
à faculdade, será transformado
em uma mini fábrica, onde
funcionará oficina de trabalho
pesado, dirigida aos alunos dos
cursos de manutenção industrial, metalurgia e soldagem”,
ressaltou o vereador, que solicitou ainda ao Governo do
Estado, estudos para construção de quadra poliesportiva e
área de lazer nas dependências
internas da unidade, pois há
tempos, alunos, professores e
funcionários da Fatec reivindicam a construção do empreendimento, com almoxarifado
de esportes, vestiários para os
alunos, vestiários para visitantes, sanitários masculino e
feminino e construção de um
Grêmio Estudantil.

O vereador Professor Eric
(PR) encaminhou requerimento ao Executivo Municipal,
solicitando renovação de
convênio com a Unidade da
FATEC (Faculdade de Tecnologia) de Pindamonhangaba
para construção de mais seis
salas de aula. Segundo o
parlamentar, a unidade local
mantinha convênio com a Administração municipal anterior
e, desta parceria, atualmente,
duas salas de aula, oito laboratórios, uma biblioteca e um
banheiro estão sendo construídos. “A renovação do convênio
entre Prefeitura e Fatec é de
extrema importância, pois
mais seis salas de aula serão
construídas, além de uma Diretoria Acadêmica. E, assim que
concluídas, a Fatec
deverá receber cerca
de 500 alunos para os
cursos de tecnólogo
em processos metalúrgicos, manutenção
industrial, soldagem e
projetos mecânicos”,
explicou o vereador.
Atualmente, mais de
mil alunos estudam
na Unidade FATEC/ Galpão do DAEE (Departamento de Água e Esgoto) que
Pindamonhangaba. poderá ser anexado à FATEC (Faculdade de Tecnologia de
Pindamonhangaba)

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.
facebook : Professor Eric
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Vereador Felipe César - FC

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) enviou solicitação ao Prefeito, pedindo
a realização de estudos para
viabilizar a construção de uma
rodoviária interestadual às
margens da Rodovia Presidente Dutra. Em sua justificativa,
o vereador alega que a atual
rodoviária, construída há mais
de 30 anos, é pequena e não
comporta a entrada de mais
empresas com novas linhas
de ônibus. A construção de
uma outra, mais moderna, com
mais guichês e plataformas, à
beira da Via Dutra, vai proporcionar que novas empresas e
novas linhas possam ser criadas e atendidas, permitindo
que Pindamonhangaba possa
ter ligações com outras cidades
e capitais do país. “Nossa cidade cresce a cada dia, e a Dutra
está cada vez mais próxima,
desta forma, uma rodoviária
às margens desta rodovia, vai

facilitar novas linhas e
novas empresas”.
Diploma
Dr. João Romeiro
Por iniciativa do vereador Felipe César – FC,
foi aprovado por unanimidade o “Diploma Dr.
João Romeiro”, a ser
concedido anualmente a
um jornalista ou radialista
que tenha se destacado
por suas atividades. O
homenageado receberá
sua honraria por ocasião
das comemorações do
aniversário da cidade,
durante a Sessão Solene
no dia 10 de julho.
Cemitério no Distrito
de Moreira César
O vereador Felipe César
– FC reitera ao Executivo
estudos e providências para a
implantação de um Cemitério
Municipal para atender os moradores da região do Distrito
de Moreira César. É importante
ressaltar que o Distrito conta
hoje com uma população
superior a 50 mil habitantes e
essa necessidade é uma carência de vários anos, causando
transtorno e sofrimento para
muitas famílias num momento
de profunda dor. “Há mais
de 15 anos venho pedindo a
construção de um cemitério
em Moreira César. A cidade
necessita de um novo local, o
cemitério municipal está lotado e sem condições de novos
túmulos. Como Moreira César
não possui um local adequado,
vimos aí a importância de um
novo cemitério”, destaca o
vereador.

Fale com o Vereador Felipe César – FC

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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Vereador Janio Ardito Lerario

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) demonstrou
muito otimismo com a Audiência Pública realizada nesta
quarta-feira, dia 12, no plenário da Câmara para tratar
da instalação de um Centro
de Triagem e Recuperação
para Dependentes Químicos
em Pindamonhangaba.
Janio explicou que “Pindamonhangaba é um corredor muito perigoso para
o multiplicação de dependentes químicos e que pôde
perceber isso nas suas conversas com moradores no
período eleitoral. Ele afirmou
que “percebeu claramente a
dimensão do problema existente em nossa cidade e que se
não tomarmos providências
muito rapidamente a droga
estará batendo em todas as
portas”.

Segundo Janio Lerario,
este Centro de Recuperação
irá beneficiar várias famílias
de nossa cidade que sofrem
vendo nossos jovens envolvidos com o mundo das drogas.
O vereador do PSDB
observou também que “com
a instalação desta unidade
em Pindamonhangaba, o paciente e sua família deverão
usufruir do tratamento”.
“Acredito que o projeto
poderá contar com redes assistenciais e os profissionais
da área poderão ser redirecionados para o projeto de
recuperação de dependentes
químicos no município. E,
assim, os trabalhos poderão
ser acompanhados passo a
passo, desde a crise aguda
até o retorno de sua vida normal junto a seus familiares”,
finalizou Janio.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, terça-feira, 18 de junho de 2013

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Diretoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Vereador Cal quer que
Dr. Marcos Aurélio visita Martim Cesar
Prefeitura resolva o problema obras da Escola REMEFI pede ampliação da
do asfalto no Pedágio Municipal no bairro do Morumbi Igreja Santa Cecília
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Cal
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mostra as

calotas plásticas perdidas
no pedágio municipal

Os

buracos no asfalto são

constantes no local onde
está instalado o pedágio

V ereador D r . M arcos A urélio V illardi

O vereador José Carlos Gomes - Cal está interpelando a
Prefeitura Municipal para que cobre da Empresa “Nova Dutra”
e do DER/Taubaté, agilidade na solução do problema do asfalto
na região do Pedágio Municipal, pois o local está um verdadeiro
caos. Segundo o vereador “aquele trecho do asfalto está muito
ruim fazendo com que as rodas de carros soltem calotas plásticas,
além de outros estragos”.
Cal disse, ainda, que consta na Lei nº 4.490, de 29 de setembro
de 2006, que a Prefeitura tem um convênio com a Empresa Concessionária da Rodovia Presidente Dutra SA e que “a conjugação
de esforços entre os participantes tem por objetivo o desenvolvimento de ações conjuntas visando a operacionalização das praças
de pedágio, visando a arrecadação de recursos indispensáveis à
manutenção e conservação das estradas municipais”.
Por esta razão, Cal sugere que seja mudado o local do pedágio,
para que fique entre os dois postos de combustíveis, pois onde
hoje está localizado já foram gastos muito materiais e não resolveu o problema, devido ao leito do rio que esta muito próximo.
O vereador informou que “o Prefeito já autorizou o estudo do
projeto do viaduto que vai ligar a SP-62 ao Distrito Industrial
do Feital, proporcionando o escoamento de caminhões por esta
estrada que passará ao lado da Fábrica GV do Brasil”.
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
agradece benfeitorias
no bairro Morumbi

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Sempre atuante e participativo para uma melhor
qualidade de vida para nossos
munícipes, o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi (PR)
esteve na última segunda-feira,
dia 10, visitando as obras da
construção da futura Escola
REMEFI no bairro do Morumbi. Esta era uma luta contínua
do parlamentar, onde houve
muito empenho e dedicação,
já que o Dr. Marcos Aurélio
apresentou, por diversas vezes,
em sessão ordinária na Câmara
dos Vereadores, o requerimento nº 101/2011 solicitando a
construção desta REMEFI no
Morumbi.
O vereador alega que “nossas REMEFIs têm como principais características suas instalações que contam com acesso
à internet, TV, DVD, cozinha e
algumas também contam com
acessibilidade para pessoas
portadoras de necessidades
especiais, além de contar com
ótimos professores e profissionais qualificados e capacitados

para educar e orientar nossos
filhos”. Por isso, o vereador
Dr. Marcos Aurélio afirmou
que fica muito feliz e satisfeito
com mais esta conquista para
nossa população. “Quando o
assunto é educar nossos filhos
e os preparar para um futuro
melhor, sempre temos que agir
com prioridade”, enfatizou o
vereador Dr. Marcos Aurélio.
Centro Comunitário
Vila Prado
O vereador Dr. Marcos
Aurélio e os moradores da
Vila Prado conseguiram que
a Prefeitura e seus órgãos
competentes iniciassem as
obras de reforma do Centro
Comunitário do bairro. Está
prevista a colocação de novas
portas, troca de forros, higienização, pinturas e outros
benefícios. “Temos que cuidar
de nosso patrimônio, pois o
Centro Comunitário é local
de entretenimento e lazer dos
nossos munícipes”, observou
o vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Roderley Miotto recebe
Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado
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O vereador Martim Cesar (DEM)
solicitou ao Executivo, estudos e providências para que
seja feita a doação
do espaço localizado
atrás da capela, para
ampliação da Igreja
Santa Cecília, no
Loteamento denominado Santa Cecília.
O vereador justifica
seu pedido no sentido
de promover uma Vereador Martim Cesar
melhor infraestrutura aos mo- avenida Antônio Cozzi, rua Dr.
radores e fiéis frequentadores José Augusto Cesar Salgado e
da referida igreja.
rua Alcides de Mello Ramalho,
Revitalização da
no Loteamento Residencial e
Praça do Lessa
Comercial Dr. Lessa. “É neO vereador Martim Cesar cessário que seja concluída a
reitera ao Prefeito, para que arborização e a jardinagem, pois
seja feito estudos e formalize o local esta com o mato muito
o projeto para a revitalização alto, servindo como ponto de
da Praça Antônio Rodrigues “bota fora” devido as obras
da Silva - Dr. Catioca, con- inacabadas”, destaca o vereador
frontando com as vias públicas, Martim Cesar.

O

vereador

Martim Cesar, pede a
Praça Dr. Catioca,

revitalização da

Lessa,

no

que se encontra em estado de

abandono com muito mato, prejudicando
a segurança dos moradores e servindo de

“bota-fora”.

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Câmara cria canal para
estreitar a comunicação
com os munícipes
Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB) agradece à Prefeitura representada pelo Departamento de Trânsito e
Departamento de Meio Ambiente pelas benfeitorias realizadas
na Rua José Benedito Alves dos Santos, no bairro Morumbi.
No local foi realizado a sinalização com placas e faixas que
indicam a presença de escolas nas proximidades, bem como a
adequação das árvores que impediam a iluminação de forma
eficiente o que trará maior segurança para pais e alunos que
transitam no local. Na mesma rua está localizada a Igreja São
João Evangelista que até o presente momento abriga uma unidade
escolar municipal da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental, até
que as obras de construção da escola do bairro sejam concluídas.
“Essas obras são fundamentais para trazer maior segurança
não somente para os pais e alunos, mas também para todos os
moradores da região”, enfatizou o Professor Osvaldo.

Vereador Roderley Miotto
deputado Samuel Moreira

e o presidente da

O vereador Roderley Miotto (PSDB) recebeu em um
almoço, no domingo, dia 9,
o Presidente da Assembleia
Legislativa de São Paulo,
Deputado Estadual Samuel
Moreira (PSDB).
Roderley e Samuel conversaram, dentre outros assuntos,
sobre a prevenção do uso de
drogas nas escolas públicas,
municipais e particulares,
tanto em Pindamonhangaba
mas também na Região Metropolitana do Vale (RMVale).
O Vereador, que mantémse desde sua campanha eleitoral engajado nesta luta, relatou
ao Deputado os projetos do
município, bem como, na
semana passada, a Audiência
Pública que tratou de aprovar
as diretrizes de implantação

Assembleia Legislativa

São Paulo,

para uma Casa de Recuperação à Dependentes Químicos
em Pinda. “O Samuel ficou
contente em ver o avanço planejado para o município, por
meio dessa nossa nova gestão.
E, como eu, está preocupado
com os nossos jovens, cada vez
mais cedo nas drogas”, conta
o parlamentar pindamonhangabense.
Durante o almoço, ficou
acertado a intensificação do
trabalho de orientação ao
uso de drogas nos estabelecimentos de ensino, por ambos
os parlamentares. “Vemos a
necessidade dessa atenção
às escolas. Nossas crianças e
jovens têm sido expostos, com
facilidade, cada vez mais ao
mundo das drogas”, enfatiza
Roderley Miotto.

Fale com o vereador:

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

de

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba em busca de
aprimorar a comunicação com os munícipes criou o e-mail:
ouvidoria@camarapinda.sp.gov.br, no qual a população
poderá entrar em contato direto com os servidores da Casa. O
intuito do novo canal é criar mais um espaço para estreitar a
relação com a população, pois a participação dos munícipes
nas ações do Legislativo é fundamental para melhorar, cada
vez mais, os serviços em prol da comunidade.
O novo endereço eletrônico foi criado pela Divisão de
Tecnologia da Informação e para o Coordenador de Informática, que atualmente ocupa o cargo de Chefe de Divisão,
Marcelo Heleodoro, o espaço foi pensado como uma forma de melhorar a relação com a população, beneficiando
os próprios munícipes e o Legislativo local. “A Câmara
ainda não possuía esse mecanismo de comunicação, e com
certeza é um ganho para todos, tanto para a Casa como
para a população, pois assim teremos ciência dos pontos
de vista dos moradores em relação ao Poder Legislativo e
poderemos atuar diretamente na esfera que for relacionada
pelos mesmos”, destacou.
A Câmara de Pindamonhangaba vem desenvolvendo uma
série de atividades visando o bom funcionamento da Casa,
aprimorando assim, a relação com nossos munícipes. Mais
uma vez o Poder Legislativo está cumprindo seu papel
funcional, democrático e fiscalizador.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse:

www.camarapinda.sp.gov.br

Departamento

de

Comunicação

D i r e to r a d e C om u n i c a ç ã o :
Natália Lugli Sper
A s s i s t e n t e s d e I m p r e n s a P a r la m e n ta r :
L u i z C a r l o s P i n t o (MT b 32.783)
R o b s o n L u í s M o n t e i r o (MT b 18.021)
T e l e f o n e s : (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Até derrota por um gol coloca Castolira na final
Gil Arruda

Émerson, treinador do Araretama

O Castolira venceu o Araretama por 1 a 0 no jogo de
ida da semifinal, disputado
no campo João Cândido (Parentes), no Jardim Resende,
no domingo (16).
O goleiro “São-paulino”
(apelido), do Araretama, foi
um dos destaques em campo.
Nos dois tempos, “São-paulino” defendeu chutes e cabeceios que impediram que

Gil Arruda

Odirley Pereira

Pedrão, técnico do Castolira

o Castolira fizesse mais gols.
O técnico do Castolira,
Pedrão, enalteceu o espírito
coletivo da equipe. “Cada dia
é uma nova batalha. Saímos
vitoriosos hoje e agora vamos recompor nossas energias para o jogo de volta, que
será no Bosque”.
Pelo lado do Araretama,
que tem que vencer por
dois gols de diferença, o

treinador Émerson afirmou
que o time vai para cima
desde o início. “Hoje fomos infelizes e não conseguimos converter as nossas
chances. Parecida que tudo
estava dando errado, principalmente no ataque. Mas
agora vamos com tudo para
cima deles e venceremos
por dois ou mais gols e chegaremos à final”.

O time do Castolira dominou a partida, criando mais chances de gol

Rosário vence Eloyna e amplia vantagem
O Rosário conseguiu uma
importante vitória ao bater, na
casa do adversário, o Jardim
Eloyna, por 2 a 1 pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato da Segunda Divisão,

disputado no domingo (16).
Em um jogo eletrizante,
o Rosário abriu o placar logo
no início com o meia atacante Carlinhos Gel, que recebeu
bola enfiada pelo meio e to-

cou na saída do goleiro.
Em busca do empate e
empurrado pela torcida, o
time da casa tentava furar a
defesa do Rosário, mas quando passava pelos zagueiros,

Odirley Pereira

Odirley Pereira

À esquerda, Carlinhos Gel, do
Rosário; à direita Tarley, um dos
destaques do Jardim Eloyna.
Abaixo, Rosário apostou nas
enfiadas de bola

esbarrava nas defesas do goleiro Johny.
No final do primeiro tempo, em um bate rebate dentro
da pequena área, o Eloyna
empatou.
Na segunda etapa, as
modificações dos técnicos deixaram os times
ainda mais ofensivos.
Deivid, do Rosário, e Zé
Maria, do Eloyna, mudaram a maneira de jogar e
a partida ficou mais emocionante.
Em uma jogada rápida,
definida no detalhe, o Rosário marcou o segundo e agora
pode até perder por um gol
de diferença, no próximo
jogo, no Ramirão, que garante vaga na final.
Pelo Rosário, um dos destaques foi o meio atacante
Carlinhos Gel; pelo Eloyna,
Zé Maria elogiou todos os jogadores, dentre os quais Tarley
foi um dos mais acionados.

Novecentos alunos participam
do Festival de Avaliação Esportiva
Atletas de duas modalidades esportivas foram examinados no final de semana
durante o Festival de Avaliação Esportiva da Secretaria
de Esportes. Participaram
alunos de três faixas etárias:
7 a 10 anos; 11 a 14 anos e 15
a 17 anos. No sábado (15), o
evento aconteceu das 8 às 18
horas, no Ginásio de Esportes Juca Moreira, que recebeu 500 atletas do voleibol.
Já no domingo (16), foi a vez
do Centro Esportivo “João
do Pulo”, onde 400 jovens
passaram pelo aval dos professores no basquete.
Segundo as informações
da Secretaria de Esportes, em
ambos os dias de realização, o
festival contou com a presença
marcante dos pais e familiares,
que prestigiaram os alunos.
Ainda de acordo com a
Secretaria, foi constatado que
os alunos estão tendo o processo de aprendizado esperado em sua faixa etária.
Neste final de semana,
sábado (22) e domingo (23),
será a vez de outras três modalidades.
No sábado, das 8 às 10

Célia Lima

Ramos foge do rótulo
de favorito no Sub 17
Maria Fernanda Munhoz

Ramos derrotou o Corinthians nos dois jogos

Favorita a conquistar o título do Campeonato Sub 17,
de acordo com os resultados
apresentados na fase de classificação, na equipe do Ramos
a palavra é humildade para
enfrentar o Etna, no sábado
(22), às 10 horas, no estádio
do Ramos.
Para os jogadores, deverá ser um jogo equilibrado e
tenso. O zagueiro e capitão
do Ramos, Diego Edgar, afirmou que o time deve entrar

com seriedade. “Dentro de
campo não há favorito. Temos um bom time, bons jogadores, mas não devemos
subestimar o Etna, que chegou à final fazendo grandes
partidas”.
Nas semifinais, o Ramos
eliminou o Corinthians com
duas vitórias, 3 a 0 no Alto
Cardoso, e 3 a 1, em casa.
Já o Etna avançou após
empate em 0 a 0 e vitória de
1 a 0 contra o Eloyna.

Ferroviária e Colorado
se enfrentam na
final do Sub 13

Maria Fernanda Munhoz

Invicta, Ferroviária leva favoritismo à final

Centro Esportivo “João do Pulo” contou com atividades de basquete no domingo

da manhã, 200 meninas da
ginástica rítmica serão avaliadas pelos professores; em
seguida, das 10 às 11 horas,
será a vez dos 80 jovens, de
ambos os sexos, atletas da
capoeira.
A manhã de domingo será reservada para a avaliação de 100
praticantes de judô, que acontecerá a partir das 8 da manhã.
Ainda durante toda a se-

mana, os 280 alunos da escola
de excelência esportiva vão
passar pelo processo de avaliação. Nos horários das 8 às 12 e
das 13 às 16 horas, os estudantes de 10 a 13 anos terão o desempenho esportivo analisado.
Escola de Excelência
Esportiva
É um projeto conhecido
como Escola Olímpica, onde
os alunos estudam em um pe-

ríodo e participam de treinamentos no outro, recebendo
quatro refeições diárias. Trata-se de uma parceria entre
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio das secretarias de Educação e de Esportes, com a Secretaria de
Educação do Estado. Atualmente, a sede do programa é
a Escola Estadual Dirce Aparecida Pereira Marcondes.

As equipes da AA Ferroviária e do Colorado venceram as segundas partidas da
semifinal do sub 13, realizadas no sábado (15). Os meninos da Ferroviária venceram
o Etna por 2 a 0 em casa, após
empatar o primeiro jogo. Já o
Colorado venceu a Novelis
por 4 a 1, também em casa,
após vencer os adversários
por 2 a 1.
O sub 13 da Ferroviária
chega à final invicto, com
10 jogos, oito vitórias, dois
empates, 54 gols marcados
e seis gols sofridos. A Ferroviária participa da decisão
com o troféu do artilheiro já
confirmado através do jogador Junior, que balançou a

rede por 23 vezes. O goleiro
menos vazado também é da
Ferroviária, João Gabriel.
Em 2012, a Ferroviária também chegou a final
no Sub 13 contra o time do
Etna, e perdeu na disputa nos
pênaltis.
Para o técnico do Colorado, Ewerton, a equipe tem
condições de bater a Ferroviária, pois possui bons jogadores e um grupo muito
unido. “Temos talentos individuais, meninos entrosados,
com bom passe, velocidade
e toque de bola. Será uma
grande final”.
A grande final acontece
em jogo único, no sábado
(22), às 8h30, no Pinheirão.

