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Pinda pode ter
mais segurança
e melhorias no
trânsito
A Prefeitura de Pindamonhangaba está estudando a implantação do programa Cidade Inteligente, que usa tecnologias digitais
para atender às necessidades do
município.
Se for utilizado, o programa,
que tem amplo sucesso em diversas cidades da Europa, poderá
auxiliar na prevenção à violência,

além de melhorias no sistema de
tráfego, educação e saúde.
Além de Pindamonhangaba,
outras cidades da região despertaram interesse na utilização do
produto, pois a integração das
informações possibilita ainda
mais avanços tecnológicos e sociais na região.

Segundo Caderno

‘Macedão’ recebe ﬁnais do
Sub 13 e Sub 17 no sábado
As equipes da Ferroviária e do Colorado decidem o
Campeonato Sub 13 de futebol, no sábado (22), às 8h30,
no estádio Raul Corrêa de
Macedo (Macedão), no Ipê
I; na sequência, Etna e Ramos

Vestibular
da Fatec tem
500 candidatos
Página 12

Alunos fazem
trabalho de
conscientização

Célia Lima

decidem o Sub 17. Em caso de
empates, os jogos serão decididos nos pênaltis. Os torneios
são organizados pela Liga de
Futebol e contam com o apoio
da Prefeitura de Pindamonhangaba.
Esportes 15

Mão única na ‘Bicudo Leme’
A alteração no sentido de mão de um trecho da rua Bicudo Leme está beneficiando milhares de motoristas e cliclistas. De acordo com informações do Departamento de Trânsito
da Prefeitura, a alteração foi feita para evitar acidentes, pois o trecho não comportava duas
faixas de rolamento, além de vagas para estacionamento. Também foi feita uma ciclofaixa
Segundo Caderno
para dar mais segurança aos alunos das escolas daquela região.

Cidade terá cinema e
teatro gratuitos no sábado
O Largo do Quartel recebe no
sábado (22), a partir das 17h30,
diversas atrações artísticas e

culturais gratuitas, como música, teatro e cinema. Trata-se do
circuito Sesc de Artes, realizado

por meio de uma parceria com
a Prefeitura de PindamonhanCultura & Lazer 8
gaba.
Divulgação

Cultura & Lazer 8

Página 5

Fugitivo de
presídio é preso
debaixo da
cama

O encerramento da 1ª edição
do projeto Nosso Bairro, realizado
no Araretama, acontece neste domingo (23), a partir das 13 horas.
O evento terá ação social, equipe
da saúde e odontologia, shows,
exposição das oficinas de artesanato e apresentações das oficinas
de dança. Cultura & Lazer 8

previsão
do tempo
SEXTA-FEIRA - 21/6
Possibilidade de
chuva à noite
15ºC
28ºC

SÁBADO - 22/6
Chuva,
muitas nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
22ºC

DOMINGO - 23/6
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

14ºC
21ºC

SEGUNDA-FEIRA 24/6
Chuva,
muitas nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

15ºC
20ºC
CPTEC INPE

Nesta sexta-feira (21), termina
o prazo para a vacinação contra a
poliomielite. Os pais devem levar
seus filhos de seis meses a cinco
anos ao Centro de Especialidades Médicas ou unidade de saúde
mais próxima de suas casas até
Página 13
às 17 horas.

Encerramento
do ‘Nosso Bairro’
terá ação social

Polícia 4

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Vacinação
contra pólio
termina
sexta-feira

Filme O Palhaço, com Selton Mello, será exibido no Largo do Quartel durante Circuito Sesc de Artes

‘Ouro

Verde’
solicita creche
e reforma da
escola
Durante reunião da Prefeitura de Pindamonhangaba no Ouro
Verde, os moradores do bairro
solicitaram a construção de uma
creche, a cobertura da quadra e a
reforma da escola.

Página 3

Eloyna e Araretama precisam
vencer por dois gols de diferença
Araretama e Jardim Eloyna
têm tarefas muito difíceis neste
domingo, às 10h30, para chegarem à final da Segundona.
As equipes, que perderam na
primeira semifinal, precisavam
vencer por dois gols de diferença o Castolira e o Rosário, respectivamente.

Esportes 16

Odirley Pereira

Tarley, atacante do “Eloyna”

Mais de 500
alunos na
formatura do
Proerd

A formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas
e a Violência acontece na sexta-feira (21), às 10 horas, no CE José
Ely de Miranda "Zito", em Moreira
César. Mais de 500 pessoas receberão seus certificados do programa, que é desenvolvido nas escolas de Pindamonhangaba, com
alunos do 5º e 7º anos do Ensino
Fundamental.
Página 5
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Editorial
Cidades estudam
melhorias conjuntas
Conexão. Talvez esta seja uma das palavras mais
importantes desde século.
Tudo está conectado. E a tecnologia é a base desta exigência do século 21.
Durante encontro esta semana em Pindamonhangaba, representantes de várias prefeituras da região debateram sobre a implantação do projeto Cidade Inteligente.
A união dos municípios se tornará uma constância
cada vez maior, devido à região Metropolitana do Vale
do Paraíba.
Como muitas das aplicações e utilidades do ‘Cidade Inteligente’ estão diretamente relacionadas e
podem ser aplicadas na Região Metropolitana, é bem
provável que a proximidade ideológica entre os municípios se torne cada vez mais frequente.
Não basta equipar os hospitais e toda a rede de
saúde de Pindamonhangaba se Taubaté não encontrar soluções para seu sistema de atendimento. Ou se
desenvolvermos uma politica pública de acolhimento,
amparo e assistência social eﬁcaz, se Tremembé ou
Campos do Jordão não ﬁzer o mesmo.
A demanda de um município busca e encontra o
outro. Por isso, e por dezenas de outros fatores, é importante agir em conjunto.
Amsterdã, na Holanda, foi um dos lugares no mundo onde a utilização do método proporcionou grandes
resultados. O ‘Cidade Inteligente’ prevê, dentre outros
elementos, soluções com um trabalho interligado nas
áreas de segurança, mobilidade urbana, saúde, educação, turismo, esportes e ﬁnanças.
Lá, o conceito de Cidade Inteligente resgatou a importância de desenhar espaços urbanos de maneira sustentável, tendo como estratégias principais o uso de informações, a inovação e o gerenciamento eﬁciente dos recursos.
Cada local molda o serviço de acordo com sua necessidade. Não há uma fórmula única e correta. Ela é
variável, assim como são os anseios da população e
objetivo da administração municipal, baseado no que
é extremamente vital à realidade de cada cidade.
Assim poderá ser em Pindamonhangaba, que estuda a implantação do projeto.
A análise da funcionalidade e operacionalidade do
‘Cidade Inteligente’ é o principal neste momento. Após
ter informações mais elaboradas sobre o uso do programa é que poderão ser discutidos em planos mais
amplos sua utilização ou a busca de outro programa,
ou mesmo a construção de uma política pública local
para vários segmentos de um município.
Por hora, a administração continua sua busca por
ações que possam conter a criminalidade e aumentar
a segurança dos moradores. O primeiro passo já foi
dado, aproximando dos outros municípios para troca
de informações e combate à violência, que foi um dos
temas da última reunião do Consórcio de Prefeitos, o
Codivap, realizada em Pindamonhangaba.

Datas Comemorativas
Veja o que se comemora hoje, dia 21
de junho, e nos dias seguintes:
21/6 – Dia da Música, Dia da Mídia, Dia do Lixo no Lixo, Dia do Migrante,
Dia Nacional da Academia de Letras, Dia do Intelectual, Dia do Mel, Dia
Internacional do Skate, Início do Inverno.
22/6 – Dia do Aeroviário, Dia do Orquidóﬁlo, Dia Mundial do Fusca.
23/6 – Dia do Lavrador, Dia do Atleta Olímpico, Dia Nacional do Desporto, Dia
Universal Olímpico.
24/6 – Dia de São João, Dia do Papa, Dia Internacional da Ufologia,
Dia do Disco Voador, Dia das Empresas Gráﬁcas, Dia do Caboclo, Dia
do Observador Aéreo, Dia Internacional do Leite.
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Escola do Vila Rica faz mostra cultural
A escola municipal Augusto
César Ribeiro realizou, no último
dia 15, a II Mostra Cultural “Surrealismo: da mente para o muro”.
Durante o semestre, os alunos
desenvolveram trabalhos com a artista plástica Marlene Pereira – presente ao evento –, que agora foram
apresentados e reproduzidos no
muro da escola, com a parceria de
graﬁteiros e diferentes técnicas de
pintura. Fizeram parte da programação, ainda, apresentação de
yoga para as crianças, oﬁcina de
mandalas de CD, teatro educativo
da Casa Verde, plantio de árvores,
rodas de dança e teatro com a ArteDuvale, apresentação de palhaços
e músicos.
Segundo informações da equipe escolar, realizar o Projeto de Artes no Ensino Fundamental foi um
grande desaﬁo, pois nessa fase a
mente ferve de sonhos, a imaginação voa alto e a criatividade ﬂoresce a todo instante. Dessa maneira,
ensinar surrealismo na escola é
mais do que passar a história de
um movimento, é contribuir para
sua capacidade de “Ler o Mundo”
com sensibilidade e criatividade.
Para concretizar o projeto, a
equipe contou com o apoio da Se-

Célia Lima

A tradicional festa junina da
Etec João Gomes de Araújo será
realizada neste sábado (22), e terá
caldinhos, doces típicos, panzeroti
e outras atrações culturais. Os convites são vendidos na secretaria da
escola, a R$ 8.
Mostra dos trabalhos das crianças, no pátio da escola
Célia Lima

Artista plástica Marlene Pereira fala aos alunos

cretaria de Educação e do Departamento de Meio Ambiente, na doa-

Inverno tem
início no dia
21 de junho

intensamente os desaﬁos em seis
áreas: física, afetiva, caráter, espiritual, intelectual e social.
Entre as atividades previstas,
haverá instruções de sobrevivência na selva, orientação e navegação no rio Paraíba do Sul.
Os participantes poderão
conquistar a especialidade
de sobrevivência até o nível

ção de mudas que foram plantadas
na área de lazer.

3. O desafiar acontece no
2º Batalhão de Engenharia
de Combate das 8 horas de
sábado (22) às 14 horas de
domingo (23).
Para se inscrever é preciso
ser Sênior/guia e escotista Sênior
da Modalidade do Ar devidamente registrado na UEB – União dos
Escoteiros do Brasil.

Paulo Meyer no Colméia
Paulo Meyer e the Thunder
Heads se apresentam no dia 22
de junho, a partir das 22 horas, no

Restaurante Colmeia, que ﬁca na
estrada Jesus Antônio de Miranda,
km 6, Pindamonhangaba.
Divulgação

O inverno começa no Brasil,
oﬁcialmente, no dia 21 de junho, às
2h04, pelo horário de Brasília. De
acordo com os meteorologistas, a
tendência é que a estação mais fria
do ano apresente poucas chuvas
no sudeste, além de poucas massas frias intensas e bem rápidas.
Frio mesmo, nas noites, madrugadas e começo de manhãs. Deverá
haver geada nos lugares onde já
é comum esse fenômeno, como
Campos do Jordão, sul de Minas e
serra ﬂuminense.

“Arraiá do
Vicentão”
no Cidade
Nova
A Sociedade São Vicente
de Paulo realiza, no sábado (22) e domingo (23), o 8º
Arraiá do Vicentão, no Salão
São Cristóvão, no bairro Cidade Nova. No sábado, haverá
missa sertaneja às 19 horas,
grandiosa quadrilha caipira e
show com a dupla Monte Bel
e Daniel. No domingo, grande
bingão às 14h30, com prêmios de R$100 a R$ 400, missa às 19 horas e grande show
com a Banda Gold.

Missa em
louvor a
São João
Batista

Neste domingo (23), às 16 horas, será celebrada a Santa Missa
em louvor a São João Batista, na
igreja do bairro Terra dos Ipês,
que ﬁca na rua Martim Afonso de
Souza, Ipê I, em Moreira César.
Na sequência, a comunidade promove quermesse, bingo e outras
atrações.

Arraiá Rock
no Alecrim

O Alecrim Restaurante e Eventos sedia o Arraiá Rock, no dia 29
de junho, a partir das 21 horas.
Banda 1000 Volts (Rock Nacional),
Dj Marcelo Boto (Villa do Phoenix)
com house, sertanejo, arrocha e os
ritmos do momento. Terá fogueira,
pirofagia, comidas típicas e correio
elegante, entre outras atrações. Informações 7811-9776.

Dia de NS
do Perpétuo
Socorro

Divulgação

Dia do Proﬁssional de Mídia
Dia 21 de junho é comemorado o Dia da Mídia e o Dia do
Proﬁssional de Mídia. No Brasil,
o termo está diretamente ligado à
comunicação. A palavra vem do latim “medius”, que signiﬁca “meio”
ou “instrumento mediador”. Em

Ferroviária
realiza
festa junina

A dupla César e Maycon será
uma das atrações da festa junina
da Associação Atlética Ferroviária
na sexta-feira (21), a partir das 19
horas. O evento ainda contará com
comidas e bebidas típicas, barracas de doces e jogos, quadrilhas
infantil e adulto e premiação para
o melhor traje típico. Os ingressos
são vendidos no local.

Treinamento de sobrevivência na selva
Pinda vai ser sede do Desaﬁar 2013, um evento para escoteiros Seniores/Guias da Modalidade do Ar.
Essa é uma atividade especialmente desenvolvida pela coordenação regional da Modalidade
do Ar de São Paulo, em conjunto com o Exército Brasileiro, na
qual os participantes vivenciam

Escola “João
Gomes”
promove festa

inglês, a palavra foi usada pela
primeira vez em 1923 para designar os “mass media”, ou “meios de
comunicação de massa”. “Mídia”
signiﬁca “informação”. Na década
de 1960, Marshall McLuhan deﬁniu
que “o meio é a mensagem”. Des-

sa forma, todo e qualquer meio
que sirva de transporte para transmitir sinais de mensagens, começando pela voz, passando pelos
aparelhos de comunicação e ﬁnalizando com a camiseta serigrafada
é estabelecido como mídia.

Thaeme e Thiago no Arena
A dupla Thaeme e Thiago se
apresenta no dia 28 de junho, às 23
horas, no Arena 101, em Pinda, estrada municipal do Una, 4.900.
Primeiro lote R$ 25 (pista e

camarote). Pontos de venda em
Pindamonhangaba: Neto Jeans,
Dedo de Moça, Conveniência
Avenida (Posto Ipiranga) e Cães,
Aves e Cia.
Divulgação

A comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realizará, no domingo (23), às 17 horas,
procissão luminosa saindo da igreja São Benedito e indo até a igreja
do Socorro, onde haverá uma Santa Missa.
A Festa de Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro também terá barracas de salgados, doces, caldos,
bebidas e bingo.

Aniversário da
Igreja Batista
De 19 a 23 de junho, comemora-se a Semana de Aniversário da
Igreja Batista - “3 anos valorizando
a nova geração”. Os eventos estão
sendo realizados na 1ª Igreja Batista de Moreira César, rua Takao
Domoto, 20.
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Obras no Ouro Verde vão trazer mais
educação e lazer para comunidade
Célia Lima

Suely Machado

Cintia Camargo
O bairro do Ouro Verde teve seu encontro com a
administração municipal no
Centro Educacional Municipal Benedito Clemente Ramos.
Os moradores estiveram
presentes à reunião fazendo
seus questionamentos principalmente em relação a trabalhos de limpeza no bairro,
sugerindo a criação de uma
campanha educativa aos moradores.
Essa sugestão foi dada

Célia Lima

Euclides Moraes

Célia Lima

Helena Rodrigues

Célia Lima

pela moradora e professora
de inglês, Helena Anéas Rodrigues. A professora solicitou a realização de um trabalho de conscientização junto
à população. “Mesmo com
o trabalho da administração
municipal, a população precisa ser parceria na manutenção da limpeza na cidade”,
afirmou Helena.
Para o autônomo Euclides
Raimundo Moraes, a reunião
foi muito válida, pois para
ele é uma oportunidade da
população fazer suas propostas e entender o trabalho da
Prefeitura.
Já para a assistente social Suely Machado, o maior
questionamento foi quanto
à capacitação contínua dos
profissionais que atuam no
PSF - Programa de Saúde da
Família. Suely ainda solicitou a construção de uma calçada na rua João Goulart e a
limpeza de bueiros. “Acre-

Comunidade do Ouro Verde participou da reunião com perguntas e sugestões

dito que esse momento de
contato com a Prefeitura é
muito importante, pois também podemos expor nossas
dúvidas e receber as solu-

ções de forma mais rápida”,
disse Suely.
A exemplo de outras reuniões, duas obras foram escolhidas pelos moradores do bair-

Parceria entre Prefeitura e
Sabesp garante saúde à população

Pinda sedia Assembleia
Geral da Conferência
Nacional de Educação
Maria Fernanda Munhoz

Pindamonhangaba
sedia na segunda-feira
(24), a Assembleia
Geral da II Conae –
Conferência Nacional
de Educação, que será
realizada às 18h30, na
quadra do Instituto Profissional Salesianos. A
Secretaria de Educação
e Cultura da Prefeitura
junto com o CME – Conselho Municipal de Educação são os responsáveis diretos pelo evento,
desde seu planejamento,
execução e atividades de
continuidade.
As escolas da cidade
são convidadas a participar, devendo enviar
seus representantes. Na
ocasião, serão eleitos
100 delegados que participarão diretamente na
elaboração de relatório
a ser enviado ao MEC –
Ministério da Educação.
A II Conae terá como
tema central “O PNE na
Articulação do Sistema
Nacional de Educação:
Participação Popular,

Cooperação Federativa e
Regime de Colaboração”.
Esse tema foi estruturado no Documento Referência, nos seguintes eixos: I. O Plano Nacional
de Educação e o Sistema
Nacional de Educação:
Organização e Regulação; II. Educação e
Diversidade: Justiça Social, Inclusão e Direitos
Humanos; III. Educação,
Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: Cultura, Ciência, Tecnologia,
Saúde e Meio Ambiente;
IV. Qualidade da Educação: Democratização do
Acesso, Permanência,
Avaliação, Condições de
Participação e Aprendizagem; V. Gestão
Democrática, Participação Popular e Controle
Social; VI. Valorização
dos Profissionais da
Educação: Formação,
Remuneração, Carreira
e Condições de Trabalho
e VII. Financiamento
da Educação: Gestão,
Transparência e Controle
Social dos Recursos.

Melhorias em estradas
rurais levam segurança
para motoristas
Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba possui
diversas estradas rurais ao
longo de seu território. Trânsito de veículos, tratores, caminhões e a ação do tempo,
como as fortes chuvas, estão
permanentemente prejudicando essas estradas. Por isso, a
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Obras, Departamento de
Serviços Municipais, realiza
constantemente ações de melhorias desses locais, levando
melhores condições de tráfego e segurança para os motoristas. A melhor época para

a realização dessas ações é a
época de seca, que está ocorrendo atualmente.
Nesta semana, os serviços
foram realizados nas estradas
da Tetequera, Jesus Antônio
Miranda, Borboleta, Guamirim, Serraria / Rodeio, Estrada Velha Pinda-Campos do
Jordão no Piracuama, além
da estrada das Bicas para a
estrada do Toco.
Na próxima semana, a
equipe do DSM estará em
outros locais da cidade, visando a manutenção de todas
as estradas rurais, periodicamente.

ro Ouro Verde: a construção de
uma creche, após a desapropriação de um terreno existente
no bairro; a cobertura da quadra
e a reforma da escola.

André Nascimento

Prefeitura e Sabesp se reuniram para discutir prolongamento de redes de esgoto

Cintia Camargo
Com o objetivo de formalizar novas parcerias com
a administração municipal, a
direção da Sabesp se reuniu
com o prefeito municipal de
Pindamonhangaba. O encontro teve também como
objetivo verificar as demandas de prolongamento das
redes que coletam esgoto e
também de abastecimento
de água, em vários bairros
da cidade e também na zona
rural.
Estiveram presentes à
reunião, o gerente do Setor
Técnico de Operação de Pindamonhangaba, engenheiro Sérgio Roberto da Silva
Santos; o superintendente da
Sabesp de São José dos Campos, engenheiro Otto Elias
Pinto e o gerente de Divisão
de Pindamonhangaba, engenheiro José Fonseca Junior.

NAP realiza palestra sobre o desenvolvimento
da criança por meio da brincadeira
Maria Fernanda Munhoz
O NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico – da Secretaria de Educação da
Prefeitura de Pindamonhangaba, realizou na terça-feira (18), palestras com os
pais dos alunos atendidos, sobre como
melhorar o desenvolvimento da criança
através da brincadeira. A palestra foi ministrada pela pedagoga e pela fonoaudióloga do NAP.
O objetivo do trabalho é instrumenta-

lizar os pais e responsáveis pelas crianças atendidas no NAP sobre a importância do brincar no desenvolvimento
motor, emocional, social e de aprendizagem acadêmica. Para isso, foi falado a
respeito dos jogos, das brincadeiras antigas ligadas a costumes populares, entre
outros, em que há interação com outras
crianças e atividade física.
De acordo com informações do
NAP, brincar, além de ajudar a descar-

regar o excesso de energias, é agradável, dá prazer à criança e estimula seu
desenvolvimento intelectual.
Na próxima semana, de 24 a 28 de
junho, o NAP realizará o momento do
brincar e aprender com os pais e crianças do núcleo. Todos podem participar,
pois será no horário dos atendimentos
pedagógicos. Ao final da palestra houve vários sorteios de kits confeccionados pelos profissionais do NAP.
Divulgação

Divulgação

Pedagoga e fonoaudióloga do Nap durante palestra

Ação foi voltada para pais e professores
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POLÍCIA
Divulgação/Polícia Militar

O material acima foi encontrado com a menor

Adolescente é presa
em flagrante por tráfico
Em operação realizada no
início da tarde de segunda-feira (17), a PM prendeu em flagrante uma adolescente por
porte de arma e tráfico de drogas. Com a jovem, que foi detida no bairro Araretama, foram encontrados um revólver

calibre 32 contendo uma munição intacta, 10 pedras de
crack, oito porções de maconha, dois pinos de cocaína vazios, um celular e R$ 108,20.
A adolescente foi encaminhada ao 1º DP, permanecendo à disposição da justiça.

Homem é capturado
após assaltar imobiliária
Na tarde de quinta-feira (20), a proprietária de uma
imobiliária localizada na rua
Cel. Fernando Prestes foi assaltada por dois indivíduos
desconhecidos. Um deles estava armado e levou da vítima a
bolsa, um envelope, o celular e
uma quantia em dinheiro.
Eles fugiram em atitude
suspeita e, nesse momento, a
polícia e o marido da vítima
foram acionados.
Ao perceberem a movimentação, populares saíram
correndo atrás dos autores. Entretanto, quando chegaram às
proximidades da Igreja São Joaquim, o indivíduo que estava
com a arma ameaçou os munícipes, que se dispersaram. Enquanto isso, o outro rapaz fugiu, tomando rumo ignorado.
Na fuga, o portador da arma a jogou dentro de um
bueiro, na esquina da rua Dr.
Monteiro César. Continuan-

do a fuga, no sentido Colégio
Comercial, resolveu se livrar
também do moletom que vestia, a fim de despistar os perseguidores.
Entretanto, quando esta-

do as informações do boletim
de ocorrência, ele afirmou
que a ex-companheira falaria com ele “por bem ou
por mal”. Completando, disse que mataria TSR e, se fosse preciso, mataria também a
família toda da vítima, inclusive seu próprio filho.
No momento em que o ex-

-marido fazia as ameaças, a vítima, que não chegou a sair do interior da casa, chamou a polícia.
Quando soube que a PM se dirigia para o local, o rapaz fugiu.
Segundo TSR, sua mãe
e seu padrasto foram embora da cidade com medo das
ameaças de seu ex-companheiro. Ela também revelou

que foi demitida do emprego
por sofrer perseguição constante do rapaz. Após a apresentação de queixa, a polícia
localizou o autor das ameaças, que foi preso e encaminhado ao Centro de Detenção
Provisória de Guaratinguetá,
sendo indiciado por ameaça e
violência doméstica.

Pertences são levados de interior de veículo
Na tarde da última
quarta-feira (19), a vítima MACMC, 53 anos, informou que deixou seu ve-

ículo estacionado na rua
Bicudo Leme, na região
do bairro Boa Vista. Após
40 minutos, ela retornou

e percebeu que apesar do
automóvel não ter sido arrombado, tinham sido levados do seu interior: uma

bolsa, cartões de banco, talão de cheque, roupas, três
travesseiros, um edredon e
300 reais em dinheiro.

Motociclista colide com carro na SP 62 Motociclista
No início da noite de ter- moto pela via sentido Pinda – dindo com o veículo da frente.
perde
ça-feira (18), a PM foi acio- Roseira, quando CAGS de 29 Com o choque, ele caiu, sonada para atender um aciden- anos, que conduzia seu auto- frendo ferimentos leves. Após
te entre um carro e uma moto móvel à frente do motociclis- a queda, foi ao PA de Morei- controle e
no km 158 da rodovia Verea- ta, reduziu a velocidade diante ra César, onde foi medicado e
dor Abel Fabrício Dias, próxi- de uma lombada. O condutor liberado, retornando para o lo- cai junto
mo à Vila São Benedito. DRL, da moto não conseguiu fre- cal do acidente para aguardar a
23 anos, transitava com sua ar nem desviar, e acabou coli- chegada da polícia.
com
garupa
Joias, notebooks e perfumes são levados
Por volta de meia noi-

RCBS, 42 anos, é moradora do bairro Massain e compareceu ao 1° DP na última terça-feira (18), para registrar uma
ocorrência de furto à residência. Ela informou que um in-

divíduo teria pulado o muro
de sua casa e, após arrombar
a porta da cozinha, invadiu o
imóvel. Foram levados um
porta joias repleto de joias,
uma mala, dois notebooks, 16

frascos de perfume, um celular, quatro relógios de pulso
e um cofre de madeira com
R$ 200, em moedas. Após a
ação, ele teria fugido pela janela do quarto da vítima.

Senhora leva soco e tem bicicleta roubada
No sábado (15), MRS, 50
anos, estava com sua bicicleta em frente a uma galeria na

avenida Dr. Jorge Tibiriçá
quando um indivíduo desconhecido se aproximou e, após

atingir a vítima com um soco, roubou sua bicicleta e fugiu sem deixar pistas.

te do domingo (16), o motociclista JVDCS, 22 anos,
transitava pela rua Suíça,
no bairro Carangola. O rapaz, que estava com VSS,
17 anos, na garupa, perdeu
o controle da moto, o que
ocasionou uma queda. Ambos tiveram ferimentos leves. Eles foram socorridos e
levados ao Pronto-Socorro,
onde permaneceram em observação.

Sogro de vítima persegue ladrões e recupera bolsa
Por volta de 22 horas
do último domingo (16),
CGGJ, 19 anos, e AGMA,
27 anos, informaram à PM
que estavam em frente à
residência de um deles, na
rua João Fabiano, quando
dois indivíduos de bicicle-

ta abordaram as vítimas.
Um dos rapazes empurrou a moça contra a parede, puxando seu cabelo e retirando sua bolsa.
Ao mesmo tempo, o outro
“deu uma gravata” no jovem de 19 anos, pegando a

mochila do rapaz, que estava vazia.
Após a retirada dos objetos, eles fugiram somente com a bolsa feminina. Segundo informações
que constam no boletim de
ocorrência, o sogro da mo-

A polícia conseguiu recuperar também a arma que havia sido jogada na boca de lobo, um revólver que estava
com munição. O infrator foi
encaminhado ao 1° DP.
Divulgação

Revólver e munições foram retirados do bueiro pelos policiais

Mulher denuncia ex-marido após ameaça de morte

Na noite de quarta-feira
(19), a vítima TSR, 31 anos,
informou que estava em uma
festa de aniversário na residência de uma amiga, na rua
3 do bairro Beta, quando seu
ex-marido, DEM, 26 anos,
chegou ao local. Ele fez uma
serie de ameaças à vítima
diante dos presentes. Segun-

va nas proximidades da escola
Dr. Rodrigo Romeiro, foi capturado por uma das viaturas da
PM que realizava a busca. Ainda não se sabe o valor da quantia em dinheiro recuperada.

ça, que estava na residência, pegou o carro e perseguiu os autores. Quando
eles foram avistados e perceberam que estavam sendo seguidos, jogaram o objeto e fugiram a pé pelo
bairro.

Veículo é furtado do
interior de garagem
Na quinta-feira (20), a
vítima NS, 58 anos, informou que durante a madrugada escutou um barulho
na garagem de sua residência, que fica na rua Galdino
de Jesus dos Santos, na Vi-

la Suíça. Quando foi verificar, percebeu que seu veículo Siena fora furtado,
mediante arrombamento do
cadeado. As chaves e os documentos do veículo não
foram levados.

Dinheiro some
misteriosamente de conta
A vítima EPR, 34 anos,
compareceu ao plantão policial na manhã da última quarta-feira (19), para informar
que ao acessar sua conta cor-

rente bancária detectou que
tinham sido realizados três
saques, em diferentes caixas
eletrônicos. No total, ele sofreu um prejuízo de R$ 340.

Fugitivo de presídio é
pego debaixo da cama
Por volta de 23h40 de segunda-feira (17), a PM estava
em patrulhamento pelo bairro Araretama quando, ao passar pela rua 82, avistou um indivíduo conhecido no meio
policial como “ciganinho” em frente a uma residência.
Quando percebeu a presença da viatura, o rapaz entrou no
imóvel. Como a porta estava aberta, os policiais também
entraram no local e encontraram o rapaz embaixo da cama.
JES, 30 anos, estava foragido do presídio “Dr. Edgard Magalhães Noronha”, em Tremembé. Ele foi levado ao 1° DP
e encaminhado ao CDP de Guaratinguetá.

Incêndio em carvoaria
gera prejuízo de R$12 mil
JFS, 56 anos, é representante de uma empresa localizada na estrada municipal
Antonio Marson e compareceu ao 1° DP na última terça-feira (18), para registrar uma
queixa sobre um incêndio em
estabelecimento.
Indivíduos desconheci-

dos teriam ateado fogo no
local, que se trata de uma
carvoaria. Além de diversos eucaliptos que já estavam ensacados e prontos para a comercialização, foram
queimados também algumas
madeiras avulsas, totalizando um prejuízo de R$ 12 mil.

Pneus de cliente
são levados de oficina
Durante o sábado (15), a vítima MRS de 39 anos percebeu
que quatro pneus de um cliente

foram levados do interior de sua
oficina, localizada na rua João
José de Azevedo, no Crispim.

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 21 de junho de 2013
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Empossada nova diretoria da
OAB para gestão 2013/2015
Ana Camila Campos
A solenidade de posse
da nova diretoria da OAB –
Ordem dos Advogados do
Brasil, 52ª Subseção Pindamonhangaba para o triênio
2013/2015 aconteceu na manhã dessa quarta-feira (19)
no auditório da Santa Casa de
Misericórdia. Estiveram presentes diversas autoridades
do município, dentre elas,
representantes da Prefeitura.
O presidente empossado,
Marcel Afonso B. Moreira,
é formado em direito há 16
anos e atuava como secretário geral da gestão que encerrou os trabalhos em 2012.
Em seu discurso, ele destacou
que o melhor para a advocacia
é a constante instrução e, por
isso, comentou sobre a importância e participação da classe
em palestras, cursos, seminários e também quanto à leitura
de livros, jornais e periódicos,
que, segundo ele, será um dos
investimentos de seu mandato.
O juiz de direito Titular
da 3ª Vara Cível e diretor do
Fórum da Comarca de Pindamonhangaba, Alessandro
de Souza Lima, parabenizou
a nova gestão, enfatizando
sua gratidão pelo presidente
empossado bem como ao antigo presidente. “Não são as
ideias que fazem a diferença.

O novo presidente falou sobre os planos para sua gestão

São as pessoas que executam
as ideias que fazem a diferença”, completou.
O juiz discorreu sobre as
novas formas de se fazer o
direito, salientando a importância do papel do advogado
como “mediador”.
Além do presidente Marcel Afonso B. Moreira, a
chapa vencedora ainda conta
com Paulo Henrique Leite
Gopfert Pinto, vice-presidente; Elizabeth de Godoy Martinho Souza, secretária geral;
Lucimary Romão Flores, secretária adjunta e Marisa Coelho de Souza, tesoureira.

Proerd forma
primeira turma
de 2013 em Pinda
Arquivo TN

Representantes do Judiciário e autoridades compuseram a mesa dos trabalhos

Anhanguera de Pinda oferece cursos
presenciais a partir do 2º semestre
Aiandra Alves Mariano
A Faculdade Anhanguera de Pindamonhangaba vai
oferecer, a partir do segundo
semestre deste ano, cursos de
graduação presenciais. Autorizados pelo MEC - Ministério da Educação, os títulos
visam preparar profissionais
capacitados para ingressar no
competitivo mercado de trabalho.
A unidade vai ofertar os
títulos de administração, ciências contábeis, letras, pedagogia, serviço social e tecnologia em logística - todos
na modalidade presencial.
“Os cursos são preparados
para atender as necessidades
do mercado de trabalho e têm
toda uma estrutura que auxilia o aluno a conquistar seus
objetivos”, explicou a diretora da Faculdade Anhanguera
de Pindamonhangaba, professora Letícia Cottini.
A oferta dos cursos presenciais visa ampliar o acesso ao ensino superior na região, oferecendo qualidade e
uma base sólida de conhecimentos, competências e habi-

Divulgação

Sala de aula presencial da unidade da Anhanguera em Limeira. Pólo de Pinda
agora também terá cursos presenciais

lidades aos estudantes.
De acordo com a diretora da unidade, desde que se
instalou na cidade, a faculdade sempre visou trazer à
comunidade diversos benefícios, com a realização de
atividades de cunho social
e ambiental. Entre alguns
destaques estão as semanas
científicas, projeto de inclu-

são digital para a terceira
idade, a central de recursos
humanos – que visa à colocação e recolocação de
estudantes e profissionais
no mercado de trabalho, e
participações em atividades
diversas promovidas pela cidade em prol da população,
entre outras.
Os interessados em in-

gressar nos cursos presenciais
da Faculdade Anhanguera de
Pindamonhangaba já podem
se inscrever no vestibular
pelo site www.vestibulares.br. A taxa de inscrição
é de R$ 25. A Faculdade
Anhanguera de Pindamonhangaba fica localizada
na av. Nossa Senhora do
Bom Sucesso, 3.344.

Escola do ‘Liberdade’ conscientiza comunidade

Mais de 500 alunos receberão o certificado de formação

Aiandra Alves Mariano
O Proerd - Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência vai realizar, na sexta-feira (21), às
10 horas, a formatura da primeira turma de 2013. A solenidade acontecerá no Centro
Esportivo José Ely de Miranda (Zito), em Moreira César.
As famílias dos formandos irão participar da programação onde mais de 500
alunos receberão seus certificados.
O Proerd é desenvolvido
nas escolas públicas e particulares de Pindamonhangaba, com alunos do 5º e 7º
anos do Ensino Fundamental,
por policiais militares treinados e preparados para desenvolver o lúdico, através de
metodologia especialmente
voltada para os estudantes.
O objetivo é transmitir
uma mensagem de valorização à vida, e da importância

Célia Lima

Célia Lima

de manter-se longe das drogas e da violência. Após
quatro meses de curso as
crianças recebem o certificado Proerd, ocasião em que
prestam o compromisso de
manterem-se afastados e longe das drogas e da violência.
O programa é pedagogicamente estruturado em
lições, ministradas por um
policial militar fardado, que
além da sua presença física
em sala de aula como educador social, propicia um forte
elo na comunidade escolar
em que atua.
O programa oferece, em
linguagem acessível às faixas
etárias que se direciona, uma
variedade de atividades interativas com a participação de
grupos em aprendizado cooperativo; atividades que foram
projetadas para estimular os estudantes a resolverem os principais problemas na fase em que
se encontram vivendo.

Maria Fernanda Munhoz
Na última sexta-feira
(14), os alunos da escola municipal José Gonçalves da
Silva “Seu Juquinha” e suas
professoras reuniram-se no
portão da escola convidando
a comunidade local a participar de uma mobilização em
prol da preservação do meio
ambiente, partindo da conservação da frente da escola.
A ideia surgiu depois que
foram encontrados entulho
e lixo na calçada da frente
da escola, somando a isso
o processo realizado pelas
professoras sobre educação
ambiental durante toda a Semana do Meio Ambiente, os
alunos escreveram cartinhas
pedindo à Subprefeitura para
que o lixo fosse retirado.
O caminhão da Subprefeitura retirou todo o lixo
e, em seguida, os alunos
mobilizaram pais e moradores, pedindo que cuidem
do que é da comunidade e

Divulgação

Juntos, escola e comunidade firmaram uma parceria para preservação do local

não joguem lixo em frente
à escola. Além disso, leram
frases de conscientização,
elaboradas por eles durante
as aulas, e chamaram a comunidade para ajudar a pintar no muro a frase: “Cui-

dar do hoje para termos o
amanhã”.
De acordo com informações da gestora da escola,
essa foi uma atividade simples, mas que surtiu muito
efeito e envolveu de fato a

comunidade escolar. Esse foi
um dia marcante na escola e
na vida dos alunos, que puderam vivenciar na prática a real
importância da conservação e
da preservação do ambiente
no qual estão inseridos.

Pindamonhangaba, sexta-feira, 21 de junho de 2013

Roderley Miotto
participa de Fórum de
Prevenção às Drogas
tuito aos jovens por meio de uma
equipe composta por profissionais
de diversas áreas, como médicos, dentistas, fonoaudiólogos,
assistentes sociais, enfermeiros,
psicólogos e professores.
A Casa do Adolescente também disponibiliza um espaço para
atividades de interação entre os
jovens, as famílias e os moradores
da comunidade, e, ainda, promovem palestras sobre sexualidade;
oferecendo diversos cursos como:
de idiomas e de culinária, aulas
de dança, oficinas culturais, entre
outros. “Na Casa do Adolescente
o jovem aprende a conviver em
grupo, a refletir a cerca das decisões
que está tomando, construir seu
Projeto de Vida com mais saúde,
expor suas ideias, multiplicar as
informações, organizar eventos
de conscientização e mobilização
de outros adolescentes, jovens e
educadores e aprende a participar
e interferir em sua comunidade de
forma a contribuir com a melhoria
da mesma”, explica o vereador
Roderley Miotto.

Ricardo Piorino solicita Toninho da Farmácia quer
providências urgentes
saber quando será construído
da Secretaria de Saúde o Centro de Zoonoses
“A população reclama com razão”
Durante a Audiência Pública realizada no 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.
Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Roderley Miotto (PSDB) tem participado de
diversas atividades atribuídas a
sua função de representante do
povo. Na última segunda-feira,
dia 17, participou do 2º Fórum de
Prevenção às Drogas, realizado na
Faculdade Anhanguera, em Pinda,
por uma parceria da Coalizão Brasil
Pinda com a Prefeitura. Foram
discutidos, através de palestras
e debates, o tema de combate às
drogas e ações benéficas para a
população e a região. “Faço questão de prestigiar encontros como
esse. Mais que uma promessa de
campanha, tenho um compromisso
com o povo pindamonhangabense,
contra a proliferação das drogas”,
frisa o vereador.
Casa do Adolescente
O vereador Roderley Miotto
está solicitando ao Prefeito Vito
Ardito (PSDB) a instalação em
Pindamonhangaba da Casa do
Adolescente.
De acordo com o vereador, a
unidade visa oferecer atendimento
médico, social e psicológico gra-

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

V ereador R icardo P iorino

V ereador
R oderley M iotto

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.RMR
Twitter: @roderleymiotto

impaciente com a saúde do municíp io

“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
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O vereador Toninho da Farmácia (PDT) enviou solicitação de
pedido de informações, urgente, à
Administração Municipal sobre o
início das obras do Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ). “Já estamos
esperando esta obra
há alguns anos, mas
até o momento ela
ainda não saiu do
papel”, disse o vereador Toninho da
Farmácia.
É do conhecimento da população
que foi através do
próprio vereador Toninho da Farmácia que uma verba
de R$ 200 mil foi repassada por
Brasília, através de Emenda no
Orçamento, para ajudar na construção deste Centro de Controle
de Zoonoses.
Também é do conhecimento
de todos que o atual abrigo não
possui condições para continuar
recebendo os animais, além de não
possuir uma sala de cirurgia adequada para castração. “Não tenho
nada contra os atuais funcionários
do abrigo de animais, porém com
as atuais condições do mesmo, é

muito difícil conseguir trabalhar
e conseguir o que mais importa,
que é o bem estar dos animais
que são recolhidos nas ruas de
nossa cidade”, finaliza Toninho
da Farmácia.
Emplacamento de
veículos tração animal
O vereador Toninho da Farmácia é o autor da Lei nº 4.611/2007,
que obriga o município a emplacar
os veículos de tração animal, as
populares carroças e charretes.
O objetivo desta lei é fiscalizar
os carroceiros que maltratam os
animais, fazendo eles trabalharem com carga muito superior a
sua capacidade física, além de
animais velhos, com problemas

de saúde, que são obrigados a
trabalhar sem condições. Com o
emplacamento das carroças, facilitará em muito a fiscalização, e
poderão ser identificados os maus
carroceiros, porém esta lei até o
momento não foi regulamentada
pelo Poder Executivo de nossa
cidade. “Peço que esta lei seja
colocada em prática o mais rápido
possível, pois não podemos aceitar
os maus-tratos que acontecem
muitas vezes pelas dificuldades de
fiscalização”, destaca o vereador
Toninho da Farmácia.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

LDO 2014: 4 Emendas do Vereador Professor Eric Felipe César – FC reitera
vereador Magrão são têm emendas aprovadas estudos para construção
aprovadas por unanimidade durante votação da LDO do Segundo anel viário
Na última Sessão 17/06, foi definida modificações
e alterações na LDO “Lei de Diretrizes
Orçamentarias” para 2014;emendas devem beneficiar
bairros do Distrito de Moreira César

Vereador Magrão

Em votação unânime dos
vereadores, a Câmara de
Pindamonhangaba aprovou
nesta segunda-feira, dia 17,
com 8 emendas, o Projeto de Lei nº 51/2013, que
“dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2014”, a chamada
LDO. A Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO - tem
a finalidade de orientar a
elaboração das metas e prioridades da Administração
pública, incluindo os Poderes Executivo e Legislativo
de Pindamonhangaba.
Emendas aprovadas
Entre as 8 emendas aprovadas pelo plenário, 4 são do
vereador Carlos Eduardo de
Moura – Magrão (PPS). Todas as emendas foram aprovadas por unanimidade.O
vereador Magrão priorizou

nas emendas apresentadas
diversas melhorias para a
região de Moreira César.
O bairro Mantiqueira deverá receber uma verba de
R$ 250.000,00 que será
utilizada para a construção de um Centro Comunitário da comunidade.
Já as obras de cobertura
das quadras esportivas
dos bairros Pasin e Terra
dos Ipês II também foram
lembradas pelo vereador
Magrão e receberão recursos da LDO no valor de
R$ 250.000,00 cada uma.
E a quarta emenda diz respeito a uma obra de infraestrutura: a pavimentação asfáltica
da Rua Euclides da Cunha
com a Raposo Tavares Terra
dos Ipês 1, também a alocação de recursos da ordem
de R$ 250.000,00. No total,
Magrão – por meio do voto
em plenário – conquistou
melhorias e obras no Distrito
de Moreira César no total de
R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) em investimentos.
O vereador Magrão justificou as emendas afirmando
que “já havia protocolado
requerimentos reivindicando estas importantes obras
para a população. Com estas
verbas alocadas, o Executivo
poderá executá-las dentro do
orçamento do município já
que foram aprovadas”.

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

Parlamentar solicitou liberação de verba
para cobertura de quadras esportivas
Duas emendas de autoria do vereador Professor Eric (PR) ao Projeto de
Lei nº 51/2013, que dispõe sobre a LDO
(Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014),
foram aprovadas durante a 21ª Sessão
Ordinária, na última segunda-feira. O
parlamentar apresentou as emendas,
destinando recursos no valor de R$ 370
mil para cobertura da Quadra Esportiva no
Loteamento Karina/Ramos, em Moreira
César, e mais R$ 370 mil para cobertura
da Quadra Esportiva no bairro Beta.
Melhorias para Zona Leste
Em contato com moradores da Zona
Leste, o vereador Professor Eric solicitou,
por indicações e requerimentos, melhorias para os bairros das Campininhas e
Triângulo. Ao Executivo Municipal, o
parlamentar solicitou reforma geral no
Centro Educacional “Argemiro de Souza
Morais”, no bairro Triângulo. No local,
são necessários vários serviços, como
reforma na pintura de paredes internas
e externas, pois atualmente as paredes
estão apresentando descascamento,
além de rachaduras. “O piso precisa ser
trocado, pois também está apresentando
descascamento. Há ainda necessidade de
colocação de telas em vidros, pois muitos
estão quebrados, fixação adequada de
tomadas nas paredes internas, colocação
de fechaduras nas portas, troca de uma
das portas principais, aquisição de novo
mobiliário, como mesas e cadeiras e poda
do mato ao redor do local”, explicou.
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Professor Eric confere de perto bocade-lobo aberta na esquina das ruas Pintasilgus e
Joaquim Mariano de Paula, no bairro Triângulo

Bairro das Campininhas
Visitando o bairro das Campininhas,
o vereador Professor Eric solicitou, em
caráter de urgência, reconstrução da ponte
e limpeza no final da Travessa Dois. “A
situação é séria, pois o local possui uma
ponte provisória de madeira que, a qualquer momento, pode ceder oferecendo
riscos a moradores que diariamente precisam acessá-la. Além disso, há excessivo
acúmulo de lixo ao redor da ponte.
Boca-de-lobo
Ao DSM (Departamento de Serviços
Municipais), o vereador Professor Eric
solicitou colocação de grade de proteção
ao redor de uma boca-de-lobo na esquina
da rua Pintasilgus com a rua Joaquim
Mariano de Paula, no bairro Triângulo.
“A boca-de-lobo está totalmente danificada, sendo que a tampa pode ser
facilmente arrancada por crianças, o que
pode provocar sérios acidentes. Todas as
reivindicações foram encaminhadas aos
órgãos competentes e agora esperamos
que as providências sejam tomadas”,
concluiu.

Moradora da Travessa Dois, no bairro das
Campininhas, atravessa ponte de madeira
existente no local

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

O vereador Felipe César – FC (PMDB) reitera ao
Executivo a contratação de
uma empresa especializada
para realizar estudos visando
a construção do segundo anel
viário em Pindamonhangaba.
O vereador alega que tendo em
vista o crescimento do município nos últimos anos e o fluxo
de veículos, há necessidade de
novas rotas alternativas para o
contorno e o acesso da cidade.
Como este estudo e a obra
demandam muito tempo, o vereador Felipe César – FC, prevendo esta necessidade num futuro
próximo, pede ao prefeito
que se inicie as tratativas
o quanto antes, visando o
segundo anel viário em
Pindamonhangaba.
Hospital municipal
em Moreira César
O vereador Felipe
César – FC encaminhou
ao prefeito Vito Ardito
um pedido reiterando a
realização de estudos e
providências para a implantação de um Hospital
Municipal, para atender
a região do Distrito de
Moreira César.
De acordo com o vereador, é importante ressaltar que o Distrito conta hoje com
uma população superior a 50
mil habitantes e o atendimento
na área da saúde necessita de
melhorias, conforme relatado
pela própria população desta
importante região do município.
Casas Populares
na Zona Rural
O vereador Felipe César
– FC reitera ao Executivo a

realização estudos visando a
construção de casas populares
na zona rural de Pindamonhangaba. “O Plano Minha Casa,
Minha Vida também contempla
a Zona Rural, precisamos correr atrás para que nossa cidade
também possa ser contemplada
com este benefício”, diz Felipe
César - FC.
O vereador pede a construção de casas populares principalmente nos bairros: Cruz
Pequena, Ribeirão Grande,
Mandu, Bonsucesso, Piracuama, Pinhão do Borba, Goiabal,

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Felipe César - FC

Macuco, Pouso Frio e Bairro
dos Oliveiras.
“Precisamos fixar o homem
no campo, dando condições
dignas para sua moradia. Até
hoje, o que temos visto é a
construção de casas populares
na cidade. Precisamos também
nos preocupar com o trabalhador
rural”, destaca o vereador.

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

TRIBUNA DO NORTE
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Diretoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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Janio demonstra otimismo com Cal solicita que Prefeito
criação de Casa de Recuperação não reajuste o valor da
passagem de ônibus
para Dependentes Químicos
Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está
preocupado com os munícipes de Pindamonhangaba
e solicita que o Prefeito
Vito Ardito não reajuste
o valor da passagem de
ônibus e mantenha o preço
de R$ 2,85, ou reduza para
R$ 2,80, pois várias cidades que tiveram aumento
nos custos das passagens
causaram protestos dos
usuários, principalmente
a juventude, e até mesmo a
nossa cidade já vem realizando manifestações como
no último dia 17 em que
estudantes se reuniram para
dar apoio aos protestantes
de todo o País.
Com a realização destes
protestos em todo o território nacional, algumas comunidades vão reduzir as tari-

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 o vereador Janio
Ardito Lerario.

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Janio Ardito Lerario

fas do transporte público até
o mês que vem. As reduções
vão de R$ 0,05 a R$ 0,15.
Os governantes utilizarão
reduções nos impostos para
baixar os custos. Portanto,
Cal pede para que o Prefeito
siga o mesmo exemplo em
Pindamonhangaba.
O vereador requisita
também que o Chefe do Executivo aproveite o momento
e adiante a implantação
do “Bilhete Único” dando
validade de 2 horas para os
passageiros fazerem o uso
das linhas e ônibus necessários para se locomover
ao trabalho, e chegar aos
Centros de Saúde, às escolas, creches e outros lugares
frequentados no dia a dia
para ajudar as pessoas que
utilizam o transporte do
nosso municipio.

Vereador Cal

Fale com o Vereador Janio Lerario

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

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

O vereador Martim Cesar
(DEM) enviou solicitação ao
Executivo, pedindo a realização de estudos e providências para que seja realizado
o conserto dos bancos e a
manutenção da AMI (Academia da Melhor Idade) e
do Parquinho, da Praça da
Bíblia, localizada à avenida
Voluntário Vitoriano Borges,
pois as condições em que os
mesmos se encontram podem
ocasionar riscos à segurança
dos usuários.
Segurança
O vereador Martim Cesar
pede para a Administração
Municipal, providências para
que seja confeccionada uma
faixa de pedestre elevada,
com lombada, na rua Alfredo Valentini, no centro, na

altura dos número 120 e 152.
“Esta faixa elevada permitirá
a redução de velocidade dos
veículos que trafegam pelo
local, visando dar mais segurança aos pedestres que por
ali transitam”.
Residencial
Ouro Verde
Outra solicitação do vereador Martim Cesar ao Executivo, é para que seja feita
a manutenção do alambrado
da quadra poliesportiva no
Residencial Ouro Verde, localizado próximo ao Centro Comunitário Bendito Clemente
Ramos, na rua Capitão Luiz
Francisco Corrêa Guimarães,
pois as condições em que o
mesmo se encontra, coloca
em risco a segurança dos
esportistas usuários.
Diretoria de Comunicação/CVP

V e r e ador M artim C e sa r

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
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Vereador Martim
Professor Osvaldo
Cesar pede melhorias apoia criação de Casa de
para Praça da Bíblia
Recuperação para dependentes
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Dr. Marcos Aurélio
solicita reforma na quadra
de esportes da Vila Prado

Diretoria de Comunicação/CVP

V e r e a d o r D r . M a r c o s A u r é l i o V i l la r d i

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR), em constante
luta para melhoria da qualidade
de vida da população, enviou
na última segunda-feira, dia
17, um requerimento solicitando junto à Prefeitura e seus
órgãos competentes, para que
seja feito estudos e adotado
providências para a reforma da
quadra de esportes do bairro Vila
Prado. O vereador alega que a
quadra se encontra em estado
de abandono, necessitando de
novos refletores, reforma e
pintura do piso e manutenção e
higienização dos alambrados. A
prática de esportes e uma vida
ativa previnem e evitam problemas de saúde ocasionados pelo
sedentarismo, que hoje é uma
das maiores causas de sérios
problemas como a obesidade, a
hipertensão arterial e o diabetes
e outros. O combate ao sedenta-

rismo pode ser feito com o apoio
à pratica de esportes, ao lazer e à
realização de atividades físicas,
que melhoram a qualidade de
vida dos cidadãos e proporcionam uma vida saudável e ativa.
“A quadra de esporte da
Vila Prado será um local onde
as pessoas poderão realizar
atividades físicas tais como:
Futebol, voleibol, basquetebol e até mesmo ser utilizadas
para brincadeiras de crianças
e irá servir de entretenimento
para todos moradores, que
serão beneficiados com esta
iniciativa”, ressalta o vereador Dr. Marcos Aurélio.
Ele ressalta, ainda, que “a
reforma da quadra de esportes
da Vila Prado irá proporcionar
mais qualidade de vida, saúde,
esporte, lazer e entretenimento aos moradores daquela
região”.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
22ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo
dia 24 de junho de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 62/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe sobre
a inclusão da matéria EDUCAÇÃO CÍVICA E VALORES HUMANOS
como atividade extracurricular, nas Escolas Públicas Municipais, e dá
outras providências”.
II. Projeto de Lei n° 71/2013, do Vereador Janio Ardito Lerario, que
“Denomina de JOSÉ ESTEVAM DE AMORIM a Rua 3 do Bairro Loteamento Alto do Piracuama”.
III. Projeto de Lei n° 72/2013, do Vereador Janio Ardito Lerario, que
“Denomina de JOÃO EGÍDIO DA CUNHA a estrada que fica entre os

V e r e a d o r P r o f e s s o r O s va l d o

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) participou no último
dia 12 da Audiência Pública
realizada pela Câmara de Vereadores para a implantação
de uma casa de recuperação
para dependentes químicos
em Pindamonhangaba.
O evento contou com a
presença de diversas autoridades e instituições ligadas à juventude, além de autoridades
ligadas à área da Segurança e
o Ministério Público, em especial os convidados: Promotor
de Justiça de Presidente Prudente Dr. Luíz Felício Tuffy, e
o cantor e Missionário Dunga,
da Canção Nova.
O vereador Professor Osvaldo ressaltou a grande necessidade de se instalar uma

bairros Rodeio e Oliveiras”.

casa de recuperação para dependentes químicos em nossa
cidade, pois não é só o usuário
que sofre com este vício, mas
também toda a família. “Sabemos que do planejamento
à execução desta obra, existe
um grande trabalho, mas o prefeito já enfatizou a instalação
e, inclusive, disponibilizou
toda estrutura para iniciar e
instalar uma instituição nos
mesmos moldes da que foi
visitada em Presidente Prudente. Queremos, todos juntos,
contribuir para que este sonho
da Casa de Recuperação para
dependentes químicos se
torne realidade o mais breve
possível, contribuindo não só
para Pindamonhangaba, como
toda nossa região”, conclui o
vereador Professor Osvaldo.

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

IV. Projeto de Lei n° 73/2013, do Vereador Janio Ardito Lerario, que
“Denomina de JOSÉ LOURENÇO a Rua 5 do Bairro Loteamento Alto
do Piracuama”.
Pindamonhangaba, 19 de junho de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse:

www.camarapinda.sp.gov.br

Departamento

de

Comunicação

D i r e to r a d e C o m 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

8 Cultura & Lazer
Mapa Cultural apresenta teatro,
dança e música neste final de semana

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 21 de junho de 2013

Maria Fernanda Munhoz
O Mapa Cultural Paulista
Municipal realiza suas apresentações de teatro, dança e
música neste final de semana.
As mostras de artes visuais,

literatura e vídeo continuam
no Museu Histórico até sexta-feira (21), com visitação
gratuita, das 8 às 17 horas.
As apresentações de teatro
começam na sexta-feira (21),
Divulgação

Espetáculo será apresentado no Bosque da Princesa

às 20h30, no centro comunitário do Bosque, com a peça
“Medeia em Faces”, da Cia.
Coletivo das Tormentas; sábado (22), às 20h30, no mesmo local, a peça “Além da
Palavra”, da Cia. TEP – Teatro Experimental de Pindamonhangaba; no domingo (23),
no Bosque da Princesa, às 10
horas, a peça “Giselle”, com
o Núcleo Cênico de Teatro; e
no mesmo dia, só que às 15
horas, “A Farsa do Advogado
Pathelin”, com a TEP.
As apresentações de dança serão realizadas no centro
comunitário do Bosque, no
domingo (23), a partir das
19 horas. Apresentam-se o
Projeto Saindo das Ruas e a
Escola de Ballet Júlia Pyles.
A categoria música instrumental tem como representante a Camerata Orquestra
Jovem de Pindamonhangaba,
que se apresenta no domingo
(23), às 20 horas, também no
centro comunitário do Bosque.

Arquivo TN

Camerata Orquestra Jovem de Pinda, representante de música instrumental

Após as apresentações,
será realizado o anúncio
dos vencedores da fase
municipal, que representarão
Pindamonhangaba
na fase regional. Os des-

taques da fase regional seguirão para a fase estadual
do Mapa, quando serão escolhidos os melhores trabalhos artísticos do estado
de São Paulo.

Toda a comunidade
está convidada a conferir
as apresentações. Além da
opinião do público, os trabalhos serão analisados por
uma comissão julgadora.

Pinda recebe Circuito Sesc de Artes no sábado
Evento terá música, teatro, intervenção e cinema gratuitos no Largo do Quartel
Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba recebe, no sábado (22), uma série de atividades artísticas e culturais
gratuitas no centro da cidade. Trata-se de mais uma edição do Circuito Sesc de Artes, realizado na cidade em parceria com a Prefeitura. Haverá circo, música, teatro, intervenções
artísticas e cinema, das 17h30 às 22h30, no Largo do Quartel.

Divulgação

O espetáculo circense Muruya: Tangos,
Cachos e Corda Bamba, com a artista argentina Josefina Péres Gardey, conta a história
de Muruya, uma dançarina desastrada, que
sonha em aprender os passos do tango. Mas
sua falta de jeito não permite que ela use
sapatos de salto alto ou roupas elegantes. O
espetáculo traz humor e equilíbrio, em que
a personagem varia da sanidade à loucura, num jogo de magia circense quase sem
palavras.

Divulgação

Performers interagem
com o público
A artista Mariana Piza, de São Paulo, realizará duas performances artísticas: “Forma-me” e “Cora-me”. Na primeira, a artista,
vestida com um macacão de peças de Lego,
estará em exposição em uma cadeira de
tubos de PVC, enquanto duas performers –
Niva Blauth e Danielle Farnezi – convidam o
público a participar da obra, encaixando peças no macacão. Na segunda performance,
a artista está vestida com um macacão de
LEDs acoplados e muda de um estetoscópio
eletrônico, e pede às pessoas para ouvir o
coração delas. O som é reproduzido através
de caixas de som e todos podem ouvir. Ao
mesmo tempo, as luzes da roupa da artista
piscam de acordo com o ritmo cardíaco.

Circo terá humor e equilíbrio

Divulgação

Samba da Vela
é atração musical
A comunidade Samba da vela, de São
Paulo, foi fundada em 2000 pelos sambistas Magnu Sousá, Maurílio de Oliveira, Paquera e Chapinha, para mostrar
sambas de novos compositores. Velas nas
cores rosa, azul e branco marcam o tempo do espetáculo. Em Pinda, o convidado
será Alexandre Montija.
Divulgação

Divulgação

Teatro traz comédia
de mulheres feias
Cinema apresenta O Palhaço
O filme apresentado no evento será “O
Palhaço”, história de Valdemar e Benjamin,
pai e filho que formam, no Circo Esperança,
a dupla de palhaços Panguaré e Puro Sangue. Contudo, Benjamin, em crise existencial, pensa em abandonar o pai, o circo e
todos os amigos que compõem a trupe.

A Cidade das Donzelas, com a Troupp
Pas D´Argente, do Rio de Janeiro, é um
espetáculo que conta a história de Carolino,
viajante que em 1945 chega à cidade de
mesmo nome, lugarejo onde só vivem
mulheres feias e traumatizadas, que matam
todos os visitantes – homens e mulheres
bonitas. Carolino tenta desvendar o mistério
da cidade, em situações de muito humor.

1ª Edição do Nosso Bairro formará mais de 800 alunos
Daniela Gonçalves
Após um mês de atividades, o projeto
Nosso Bairro se despede dos moradores do
Araretama com destino a outro bairro da cidade. Neste domingo (23), às 13 horas, será
feito o encerramento oficial da 1ª edição do
projeto com várias atividades de lazer, ação
social, shows musicais, exposição das oficinas de artesanato, apresentações das oficinas de dança.
Na ocasião, também será entregue aos
participantes das oficinas os Certificados de
conclusão. Mais de 20 oficinas como: Corte
de Cabelo, Unha Decorada, Dança de Salão,
Dança de Rua, Jazz, Balé Infantil, Modalidades esportivas, Capoeira, Pintura, dentre
outras, formaram aproximadamente 800
alunos nas mais distintas modalidades. As

aulas gratuitas foram ministradas durante
trinta dias; após a conclusão do projeto no
bairro, o aluno participante sai capacitado
no determinado curso.
O projeto Nosso Bairro retornou ao município após oito anos. De autoria do prefeito, a iniciativa é desenvolvida embaixo de
tendas com a finalidade de integrar a comunidade.
O próximo bairro a receber o projeto será
o loteamento Cícero Prado CDHU, em Moreira César. Nesse local, o projeto atenderá
os moradores dos bairros: Terra dos Ipês II
e Liberdade II .
Mais de 20 oficinas gratuitas
foram oferecidas à comunidade;
formatura será neste domingo
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Segundo Caderno
‘Bicudo Leme’ terá mão única
até a ‘Francisco Glicério’

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 21 de junho de 2013

Maria Fernanda Munhoz
A rua Bicudo Leme, no
centro da cidade, está com
o sentido alterado desde a
quarta-feira (19). A partir
dessa data, a via passou a ser
mão única, sentido centro-bairro, até a rua Francisco
Glicério (final do Batalhão
Borba Gato).
De acordo com informações do Departamento de
Trânsito da Prefeitura, a alteração foi feita para evitar
acidentes, pois esse trecho é
bastante estreito e não comportava duas faixas de rolamento, além de vagas para
estacionamento.
Além da alteração no
sentido da via, foi feita uma
ciclofaixa no lado direito
da rua, indo da Deputado
Claro César até a Francisco Glicério. A ciclofaixa foi
necessária, principalmente,
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Trecho ao lado do Batalhão Borba Gato agora terá sentido de via somente centro-bairro

para dar segurança aos alunos das escolas daquela região, que utilizam essa via,

além dos ciclistas em geral.
Em breve, a ciclofaixa terá
tachões para facilitar a visi-

bilidade dos motoristas durante a noite.
Antes de realizar a mu-

dança, a equipe do Departamento de Trânsito entrou em
contato com os moradores e

comerciantes da rua, e todos
aprovaram a alteração.
De acordo com o diretor
do Departamento de Trânsito
da Prefeitura, toda a sinalização vertical e de solo foi
refeita para a adequação das
obras de alargamento da calçada e para melhorar a circulação de veículos e ciclistas.
Nos próximos dez dias,
a equipe do Departamento
de Trânsito estará no local,
realizando a orientação dos
motoristas quanto à mudança e conscientização dos ciclistas para uso correto da
ciclofaixa.
Vale lembrar que toda a
obra foi prorrogada pois foram feitas alterações para
melhorar a ciclofaixa desde o
trecho próximo à igreja Matriz. Além disso, a próxima
etapa das obras será realizada
nas calçadas dessa rua.

Prefeitura e Exército: juntos no atendimento à população
Cintia Camargo
Com o objetivo de fortalecer ainda mais
a presença do 2º Batalhão de Engenharia de
Combate em trabalhos junto à comunidade de
Pindamonhangaba, o comandante militar do
Sudeste, general Adhemar da Costa Machado Filho, esteve na cidade para uma visita e
também inspecionou os novos equipamentos
recebidos pelo batalhão.
O general foi recepcionado pelo prefeito
de Pindamonhangaba, que também participou
do desfile de toda a tropa do Exército existente na cidade, incluindo ainda a 11ª e a 12ª

Brigadas de Infantaria Leve.
Visitando a cidade pela quarta vez, o general ainda salientou que a parceria entre o
Exército e a administração municipal é muito
importante, pois demonstra que juntos ambos
os setores podem atender às necessidades da
população e a cidade só tem a ganhar com isso.
Estiveram ainda presentes ao encontro, o
tenente-coronel Maurício Máximo de Andrade, comandante do 2º Batalhão de Engenharia
de Combate; o presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, além de outros
militares.
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André Nascimento

Grupo realizou uma caminhada pelo enfrentamento da violência contra idosos

Campanha de Violência contra Idosos
busca envolvimento da sociedade

Prefeitura e Exército trabalham em parceria visando beneficiar a comunidade

Programa Cidade Inteligente prevê
soluções na área de segurança
Cintia Camargo

Em um encontro realizado no Hotel Colonial
Plaza, em Pindamonhangaba, representantes de
várias prefeituras do Vale
do Paraíba discutiram a
implantação do projeto
Cidade Inteligente, utilizando tecnologias digitais
para atender às necessidades da população e
empresas, buscando uma
maior qualidade de vida
de modo sustentável.
Participante do
encontro, o prefeito de
Pindamonhangaba esteve acompanhado pelo
deputado estadual, Hélio
Nishimoto, acompanhando a palestra demonstrativa de todo o programa
pela EriOne, um dos braços da Ericson no Brasil.
Segundo informações
do palestrante Alberto Rodrigues, o programa – já
implantando em diversos
países da Europa – será

também implantado na cidade de São José dos Campos.
O programa prevê soluções
e um trabalho conjunto nas
áreas de segurança, mobilidade urbana, saúde, educação, turismo, esportes e
finanças, entre outras.
Para o prefeito de Pindamonhangaba, é muito importante tornar as cidades
mais seguras e o programa
pode ser um diferencial
no trabalho dos prefeitos,
atuando no controle do dia
a dia das localidades.

Entre as soluções
apresentadas pelo
programa, estão os
semáforos inteligentes,
a instalação de radares e câmeras, além do
policiamento preventivo,
conectando todos os
prédios públicos e gerenciamento mais facilmente as cidades.
Pindamonhangaba também estuda a
viabilidade de implantação de um projeto nos
mesmos moldes.
Divulgação

Representantes de prefeituras do Vale reunidos

Cintia Camargo
Buscando a conscientização da população em relação aos inúmeros casos de
violência contra idosos em
todo o Brasil, a Prefeitura de
Pindamonhangaba realizou
na última semana a II Campanha de Enfrentamento da
Violência contra o Idoso.
A abertura – no dia 11 de
junho - foi com uma apresentação de chorinho no Lar
São Vicente de Paulo. A programação seguiu com duas
palestras no auditório da Faculdade de Pindamonhangaba (FAPI) da região central,
com a abordagem dos temas:
“Violência financeira e direito dos idosos”, “Saúde na
terceira idade” e “Alimentação e nutrição para a terceira
idade”.
O encerramento da campanha foi no último sábado,
com uma caminhada pela
paz, que teve como ponto de
partida a Praça Monsenhor
Marcondes, percorrendo várias ruas da cidade.
Grupos de convivência
Segundo
informações
da Organização das Nações
Unidas (ONU), se por um
lado cada vez mais a população mundial alcança uma
maior longevidade - o que
coloca o Brasil no ranque
da sexta população idosa do
mundo, ou seja, mais de 32
milhões de pessoas com mais

de 60 anos ou mais – por
outro lado, a pessoa idosa é
vitima de várias formas de
violência. Segundo informações da Secretaria de Saúde
e Assistência Social de Pindamonhangaba, os casos de
violência financeira a idosos
são os que apontam maiores
índices. Nestes casos, pessoas muito próximas ao idoso
acabam roubando suas pensões ou ainda realizando empréstimos em seu nome, sem
a autorização dos mesmos.
Os números de ocorrência
de violência contra a pessoa
idosa muitas vezes não revela
o grandeza do problema. Este
tipo de violência na maioria
das vezes é repetitivo e contínuo causando grande sofrimento psíquico como o medo
e tensão, revelando doenças
psicossomáticas e podendo
leva-lo a óbito.

Não é fácil para o idoso
quebrar este silêncio, visto
que a maioria dos casos acontece no âmbito familiar e são
praticados pelos seus companheiros, filhos, netos parentes próximos ou cuidador.
A violência algumas vezes
revela ao idoso o sentimento
de incapacidade de enfrentar
o problema, levando-o a solidão e ao isolamento e consequentemente a desenvolver
um quadro depressivo grave.
Para minimizar esses problemas, a secretaria – através
do Departamento de Assistência Social – estará desenvolvendo nos próximos meses um
trabalho com grupos de convivência de idosos, com atividades de tricô, crochê, assistência social e com educadores
físicos. Todo esse trabalho será
possível graças a uma parceria
com o Governo Federal.
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Grupo apresenta chorinho no Lar São Vicente de Paulo
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Tribuna do Norte
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Junho
Junho, já quase chegando ao fim, é um mês que traz tantos
assuntos interessantes! Tem o Dia dos Namorados, tem o aniversário da centenária “Tribuna do Norte”, tem a Copa do Mundo
de quatro em quatro anos e tem as tradicionais festas juninas,
tão celebradas ainda hoje, principalmente nas escolas, com suas
quadrilhas, quentões com batata doce e ainda as lendas. Muitas.
O confrade Pedro Mello, em um de seu textos, afirma:
“Todos já ouviram falar da lenda do Boto Rosa. A lenda do
boto é uma lenda da Região Norte do Brasil, geralmente contada para justificar uma gravidez fora do casamento. Os botos são
mamíferos cetáceos que vivem nos rios amazônicos. Diz-se que,
durante as festas juninas, o boto rosado aparece transformado
em um rapaz elegantemente vestido de branco e sempre com um
chapéu para cobrir a grande narina que não desaparece do topo
de sua cabeça com a transformação. Esse rapaz seduz as moças
desacompanhadas, levando-as para o fundo do rio e, em alguns
casos engravidando-as. Por essa razão, quando um rapaz desconhecido aparece em uma festa usando chapéu, pede-se que ele o
tire para garantir que não seja um boto. Daí deriva o costume de
dizer, quando uma mulher tem um filho de pai desconhecido, que
ele é “filho do boto”.
... Pois o trovador Durval Mendonça resolveu fazer
graça com a figura do Boto:
O Boto do igarapé,
ao ver as cunhãs no banho,
se põe de “zoreia” em pé
e um “zóio” deste tamanho!”
Em Pinda e em todos os recantos as festas juninas atraem milhares de pessoas, principalmente nas escolas, que veem
no evento também uma oportunidade de angariar algum fundo,
além de promover a confraternização entre funcionários da instituição e familiares dos jovens. Quadrilhas, batata assada, quentão, fogueira. Que maravilha!
Eis algumas trovas de motivos juninos.
Boas festas a todos!
CIDOCA DA SILVA VELHO – São Luiz do Paraitinga/SP
A mão que acende um balão
faz de um folguedo junino,
muitas vezes a razão
de um grande incêndio assassino.
MARINA BRUNA - SP
Num foguetório cerrado
o céu junino reluz,
como um chuveiro dourado
pingando gotas de luz!
WALDIR NEVES - RJ
Graças à mão da lembrança,
que lhes reacende o estopim,
meus busca-pés de criança
correm sempre atrás de mim...

(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa a
cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.
com.br - (o mais completo portal de trovas na Internet)
________________________________________

(Viva mais feliz: deixe uma Trova falar por você!)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – COMUS
Data: 26 de Junho de 2013
Horário: 1ª chamada – 18h e 2ª chamada – 18h30.
Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso n. 1400, Centro
Pindamonhangaba / SP
Pauta:

•
•

Informes (15 minutos)
Relatórios de Comissões (15 minutos)
— 1º - Plano de Ação em Vigilância Sanitária
— Relator: Helder (VISA)
— Tempo Estimado: 01 hora
— 2ª - UPAS
— Relatora: Veraniza do Prado
— Tempo estimado: 15 minutos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
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 experiência 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).
Dia 28/06/2013 às 14:00 horas

“MENINA, que muitas vezes fiz chorar, achando graça
quando ela dizia: Quando crescer vou casar com você!– Paulinho daViola
ATENÇÃO – Publique sua agenda gratuitamente, enviando
para joao.ouverney@terra.com.br
ANIVERSÁRIO DE PINDA - Confirmados shows para o aniversário de 308 anos de Pinda, no Parque da Cidade. 10/7 – (terça)
- João Bosco e Vinícius. 11/7 – (quarta) - Rony e Rangel 12/7 –
(quinta) - Detonautas 13/7 – (sexta) - Banda Multishow e Garotos
do Vale. 14/7 – (sábado) - Caio César e Diego.
ADPM Taubaté – 29/6 (sábado) - Show de Fernandinho.Informações – Tel (12) 9125-4627 ou 9128-1836
ALOHA MUSIC HALL Tremembé: 22/6 (sábado) - Acid + Whitesnake.
23/6 (domingo 14 às 22h) – Eletro Funk Teen. Dj Mayara Leme.
ARENA 101 Pinda – 22/06 (sábado) – Caio César & Diego. Mr.
Catra.
28/6 (sexta) – Thame & Thiago. Estrada Municipal Antonio Marçon, 4.900. Tel (12) 3424-7676. Lista vip com Luzera – 9171-8990
e 7811-9776
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS Guará: QUINTA-FEIRA
- 20/6 – Pedro Romano. 27/6 – Jaqueline e Trio. SÁBADO - 22/6
– Clave de Sol. R$ 15,00 (único). Tel (12) 3122-3812
BAILE TÚNEL DO TEMPO – Colonial Plaza Hotel Pinda – 21/6
(sexta) – Banda Ópus, de Taubaté. Em benefício da Casa da Amizade, Lar São Judas Tadeu e Casa Transitória Fabiano de Cristo.
Convites R$ 30,00 com Sandra Baruki Samahá e Kátia Cozzi
BAR DO SANTISTA Pinda –Som ao vivo todo domingo e véspera de feriados, 18h. Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo
Mistura Brasil). Funciona de terça e domingo a partir das 17h
CASARÃO ROSEIRA – Quinta Sertaneja. Banda ao vivo e
funk (eletrônica) nos intervalos. Elas free até 23h. Dois ambientes.
Estrada Roseira-Aparecida
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 22/6 (sábado) – Natiruts.
www.cervejariadogordo.com.br. Tel(s): (12) 3157-6200
CHICKEN BEER Tremembé – 22/6 (sábado sertanejo) – Videokê profissional e 2º ambiente (funk) Tel (12) 9181-5704, 92358078 e 9213-2034. www.chickenbeer.com.br Av. Luiz Gonzaga
das Neves, 2.500 (anexo ao Posto Alsan)
CLUBE DA VILA São Benedito Pinda – Realiza mais baile no
Recinto São Vito de Moreira César neste domingo: 23/6 - Banda 3
Gerações, de Silveiras. Clara Romão informa que dentro de pouco
tempo o baile estará de volta à Vila. Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté - QUARTA - 26/06 – Kubanakan.
DOMINGO - 23/06 – NovaTroícal. 30/06 – Marcos Fran (Aniversariantes). 21/6 (sexta) - Baile de aniversário do clube. Banda
Garcia (SP). Traje esporte fino (proibido tênis, sapatênis e camiseta). Tel. 3633-5389/3011-0400
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix” - 22/06 – (sábado) - Alphavalle. 29/06 - Pedro Romano e Banda. A direção do
clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 22h, com deliciosa canja gratuita à 1h. Tel (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé – 21/6 (sexta) – Noite do Adesivo.
Banda Espora. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
EXPOGUARÁ 2013 – Recinto de Exposições de Guaratinguetá - 21/06 - Luan Santana. 22/6 - Michel Teló - 23/6 - Jeito Moleque.
FERROVIÁRIA Pinda - 21/6 (sexta 19h) – Festa junina. Quadrilha, comidas e bebidas típicas, prêmio ao melhor traje caipira e
show com César & Maycon. Sócio em dia não paga e pode comprar convite para um amigo por R$ 5,00. Tel (12) 2126-4444. www.
aaferroviaria.com.br
FESTAS JUNINAS: 29/6 (sábado 18h) – Lar Nova Esperança.
Rua José Benedito Romão Jr, 91, Santa Cecília. 29/6 (sábado 18h)
– Associação dos Servidores Públicos Municipais. Clube de Campo na estrada do Ribeirão Grande
LUXÚRIA SHOW Aparecida – 21/6 (sexta 16h) – 360 litros de
Skol na faixa. Homem R$ 15 e mulher R$ 10. Diversos Mcs e Djs
com o melhor do pagofunk. R. Pedro Ramos Nogueira, 243, Ponte
Alta
MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró
da região com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026
MUTLEY Taubaté - 21/6 (sexta) – The Cafonas. 22/6 (sábado)
– Trash Night. Tel (12) 3632-5540, 9184-4785 e 8134-9694. www.
mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 21/6 (sexta) – This Quiet Army (direto do Canadá). 22/6 (sábado) – Motorhead. The Rammer. 23/6
(domingo) – Banda Brasilide. R$ 10 homem e R$ 8 mulher. Tel (12)
3648-4913
PINDABAR Pindamonhangaba - 21/6 (sexta) – Grupo Divã.
22/6 (sábado) – Grupo Dilleto (Pagodão). 23/6 (domingo) – Grupo
Princípio do Samba. 13/7 (sábado) – Sou Muleke e Pra Cair no
Samba. R$ 15 homem e R$ 10 mulher. Tel (12) 3527-0510 / (12)
7814-4029 e (12) 9749-8126
PAQUERA DA ÓTIMA – Programa que o locutor Paulo Ricardo
apresenta durante a semana, das 22 às 24h. As pessoas podem
ligar e falar ao vivo, enviar mensagens ou seu perfil para ser divulgado. Diversas pessoas têm encontrado a alma gêmea graças a
esse programa. Telefone (12) 3527-9450. E-mail: paquera@otimafm.com.br
RANCHO SANTA FÉ Aparecida - 21/6 (sexta) – Balada Sertaneja. Banda Rodeio. 28/6 (sexta) – Arraiá do Santa Fé. Bandas
8 Segundos e Grupo Batuque Geral. Tel. (12) 3105-1663 e 81009062
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural - 20/6 (quinta) – Alessandro Vilela. 22/6 (sábado) – Wilson & Washington. Tel.
(12) 3648-4036 e 9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – Música ao vivo durante
os almoços de domingo. Pizza em forno de lenha nos eventos. Tel.
3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br
VIA VALLE SHOW Pinda – 21/6 (sexta) – Samuka e Nego. Bailão funk toda sexta e sábado. Elas free até 1h. Av. N. S. do Bom
Sucesso, em frente à Anhanguera. Tel (12) 9206-4666
VILLA DI PHOENIX Taubaté: 22/6 (sábado) – Night Fever.
Marcelo Boto e Banda 1.000 Volts. Lista vip com Luzera (91718990 e 7811-9776). contato@villadiphoenix.com.br . Em frente ao
Taubaté Shopping Center
VINIL Pinda - 21/6 (sábado) – Mc Samuka e Nego. 29/6 (sábado) – Circuladô di Fulô. Tel (12) 3643-2300. Site www.vinilclube.
com.br

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

GAROTA PORTAL LAGOINHA

ÁREA 3
10º GRAZIELI FERNANDA MARTINS DOS SANTOS SAQUETTI
RUA CAÇAPAVA, 421 – CIDADE NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-190
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 055/2013
Objeto: Aquisição de Eletrodos para Setor de Serralheria.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 712/2013
Contratada: Raul Rabello Netto EPP.
Data da AF: 12/06/2013
Valor: R$ 6.568,00
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2013.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 057/2013
Objeto: Aquisição de tijolo de barro comum para serem utilizados em construção e manutenções nas
galerias de águas pluviais do município.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 727/2013
Contratada: Raul Rabello Netto EPP.
Data da AF: 13/06/2013
Valor: R$ 9.000,00
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2013.

ROLEMA - SERVIÇOS DE USINAGEM E MANUTENÇÃO LTDA. - ME torna público que recebeu
da CETESB a Licença de Operação N° 3004057 , válida até 18/06/2016, para Usinagem (torno,
fresa, etc.), serviço de à AV TENENTE CORONEL MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, 361, CIDADE
JARDIM, PINDAMONHANGABA.

O Concurso Garota Portal Lagoinha acontece nesta
sexta-feira, 21 de junho, início
às 20h, no auditório Rafael Coelho, em Lagoinha. Serão 10
concorrentes disputando o título. A realização é do Portal Lagoinha com apoio da Prefeitura.
O ingresso será R$ 3,00 ou 1kg
de alimento não perecível. Estaremos presentes como jurado representando a Tribuna do

Norte e o blog http://entrevistas-do-ouverney.blogspot.com.br/
As 10 candidatas são as
seguintes: Giovanna Mello, Letícia Isabela, Natacha Santos,
Josi Oliveira, Claudia Campos,
Rayany Oliveira, Carla Campos,
Geisiane Santos , Julia Mara e
Maiara Santos.
Informações: http://www.facebook.com/portal.lagoinha
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Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Reminiscências de Balthazar - 28)
mangiachetefabene.worpress.com

“...Após as
trovoadas de
outubro caçar
içás davam uns
cobrinhos”

Lembranças de Balthazar de Godoy
Moreira (1898/1969), conforme série
de crônicas publicadas por ele em
1963 neste jornal.
Balthazar utiliza-se do
termo em latim horrescos
reefrens, que quer dizer tremo
ao referir, palavras de Enéias
ao narrar o episódio de Laocoonte na epopeia “Eneida”
(de Vírgilio sobre a história
de Roma), para se referir à
possível repulsa dos leitores à degustação das içás. “E
agora ‘horrescos reefrens’,
virem a cara que não vão
gostar. Muitos porém paravam, compravam a vintém a
tijelinha e lá iam saboreando
as içás torrados. Diziam içás
torrados. Num gênero ou no
outro eram sempre formigas.
Após as trovoadas de outubro caçar içás davam uns
cobrinhos.”
Aqui é impossível não
mencionar o maior escritor
de nosso Vale do Paraíba,
Monteiro Lobato, em A Barca de Gleyre (1944). Na referida obra, na correspondência com Godofredo Rangel
(escritor mineiro) no início
do século XX, ele elogia essa
especiaria de nossa região:
“Não és capaz, nunca,
de adivinhar o que estou comendo. Estou comendo... Tenho vergonha de dizer. Estou
comendo um companheiro
daquilo que alimentava S.
João no deserto: içá torrado! Sabe, Rangel, que o içá
torrado é o que no Olimpo
grego tinha o nome de ambrosia? Está diante de mim
uma latinha de içás torrados
que me mandam de Taubaté.
Nós, taubateanos, somos
comedores de içás”. Lobato tinha a iça torrada como
o “caviar do Vale do Paraíba”. Ainda hoje o costume
de consumir esse tira gosto
continua na região.
Prosseguindo suas lembranças sobre tudo o que era
comercializado na Pindamonhangaba de antigamente,
Balthazar fala das frutas:
“Em janeiro, havia montões de pêssegos que vinham
de serra acima e balaios
de marmelos. Em fevereiro
eram goiabas. Não havia
quem não fizesse goiabada;
em toda parte do munícipio,
goiabeira era mato.”
Não vai tão longe o
tempo em que os quintais
eram quintais, não áreas
de serviço ou de lazer, isso
quando sobra espaço entre as
construções. Sempre havia
uma goiabeira, uma ameixeira, uma amoreira, uma
jabuticabeira etc. Isso sem
falar das flores e da hortinha. Atualmente, alegando a
necessidade da urbanização,
higiene e limpeza é muito mais cômodo não deixar
nem um metro quadrado de
chão puro, cimentam tudo,
construir é tudo que pensam.
Enquanto isso a água da chuva, além de não ter como retornar naturalmente à terra,
ainda – por conta do consumismo, do lixo descartado de
forma irregular - é barrada
nas entradas para as galerias

pluviais, surgindo as inundações. Poderíamos ir mais
longe nesse assunto, mas
voltemos às reminiscências
do sábio professor, que agora
fala dos latoeiros, os fabricantes de objetos de latão.
“Os latoeiros expunham
canecas, chocolateiras, formas, lamparinas, e baús de
diversos tamanhos com os
tradicionais ramos nas tampas e cuscuzeiros. A chocolateira de lata, imprescindível nas coisinhas antigas já
quase desapareceu. Latoeiros
e poteiros tinham sempre fregueses. É que não havia ainda
nem alumínio nem plásticos.”
Em seguida, Balthazar
destaca os produtos vindo da
zona rural. “Leitões, cabritos, perus, patos, galinhas.
Quase todos comiam galinhas aos domingos. Requeijões e queijos vinham das
fazendas ou da serra, em jacás, ótimos queijos mineiros
de leite integral, sem desnatação, a casca amarela de
gordura. E cerais: ervilhas,
feijão verde que se comia virado. E arroz também meio
verde, canjica, quirela alva,
limpinha que muitos gostavam de comer com suã ou
lombo. Inda podia estar pobre, mas a gastronomia dos
pindenses não se modificara.
Mesmo porque produzia no
município quase todos seus
alimentos.”
Havia também os artesãos da zona rural, da roça
como era denominada, que
não deixavam de trazer para
comercializar na cidade os
produtos de sua arte, assim
lembrados pelo articulista:
“E havia ainda mais coisas: esteiras de tiri e de taquara, cestas, jacás, gamelas
e pilões, panelas de pedra”,
relembra, atribuindo também a estes mercadores: “...
fumo em corda, passarinhos
e gaiolas, artigos de couro
e de sedem, peixes, cestas e
cestas de lambaris e de bagres numa fartura que os de
hoje não podem imaginar.”
A oportuna opinião do
escritor Godoy Moreira a
respeito dessa atividade que
hoje se encontra arquivada
em nossas memórias da Pinda antiga, assim conclui a
crônica desta edição:
“Todos esses artigos, que
do ponto de vista dos atuais
consumidores (referindo-se
aos consumidores de 1963)
haviam de parecer baratíssimos, naqueles dias se
queixavam dos altos preços
das coisas. Já não se podia
viver, como sempre se disse. O governo não tomava
providências, não havia tabelamentos nem esta porção
de órgãos estatais de hoje
que não passam de panelões burocráticos de saúvas
com olheiros em todo o país,
apenas tornando mas cara a
vida. E ninguém falava em
crise: a palavra não entrara
em circulação.”
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Publicava-se em 1920 no jornal local “A Situação” (extinto)
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Lembranças Literárias:

bahman-20.mihanblog.com

Perfeição
Naquela linda tarde, esplendorosa, amena,
ela por mim passou, vestindo rosicler,
que bem ressaltava-lhe a bela tez morena;
o verdadeiro amor em forma de mulher!
Dos homens esgueirando-se, a esquiva Madalena,
Sem dar-lhes atenção, nem um olhar sequer;
pelo austro embalada, qual meiga falena!
voejando, sem pousar em coração qualquer.
Quedei admirado essa fenomenal
obra de perfeição, que a sábia Mãe Natura
com capricho talhou, perfeita, magistral!
Sua rota prosseguiu o anjo de candura,
deixando atrás de si um odor sensual
que o ar impregnou também de formosura.

Elpidio S. Duarte - Jornal 7 Dias, 16 de novembro de 1960
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Grupos vão realizar mobilização
de prevenção ao uso das drogas
Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 21 de junho de 2013

Célia Lima

Através de uma iniciativa do Grupo Coalizão Anti
Drogas e vários grupos que
desenvolvem este tipo de
trabalho em Pindamonhangaba, será realizada neste
sábado (22), das 9 às 13
horas, na praça Monsenhor
Marcondes, a 4ª Mobilização
de Prevenção e Combate às
Drogas.
O evento conta com o
apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba e terá a participação de vários grupos
que desenvolvem um trabalho na área de conscientização e combate ao uso
de drogas, entre os quais o
Amor Exigente, os grupos
Alcoólicos Anônimos e os
Narcóticos Anônimos, entre
outros.
Durante a mobilização,
que também busca divulgar
todo o trabalho destes grupos, haverá um estande com
folhetos que indicarão o local e os horários de funcionamento de cada um deles,
colocando-os à disposição da
população.
II Fórum Anti-drogas
Mais uma parceria entre
Coalizão e Prefeitura aconteceu na última segunda-feira

Cidade ganha mais um
Grupo de Escoteiros
Durante a manhã
de sábado (22), será
realizado o evento de
fundação do Grupo
Escoteiro Levi, o primeiro grupo da classe
com sede em Moreira
César.
Segundo a diretoria, apesar do direcionamento do grupo ser
evangélico, está aber-

to a jovens de diversas
religiões.
A fundação vai
acontecer a partir das
9 horas na base comunitária de segurança da PM no Vale das
Acácias, em Moreira
César. As atividades
serão desenvolvidas
todos os sábados, das
14h45 às 17 horas.
Divulgação

II Fórum Anti-drogas, realizado pelo Grupo Coalizão e Prefeitura

(17). Trata-se do II Fórum de
Prevenção às Drogas no município, que reuniu representantes de entidades e autoridades de Pindamonhangaba
para discutir formas eficazes
de prevenção ao consumo de

álcool e drogas pelos adolescentes e jovens.
O evento foi sediado pela
Universidade Anhanguera
– Pólo Pindamonhangaba.
Durante todo o dia, os participantes conferiram uma pro-

gramação diversificada, que
abordou temas como “Saúde
do Adolescente” e “Justiça
Terapêutica”. Uma das participações de destaque do
evento foi a do missionário
Dunga, da Canção Nova.

Evento de fundação será realizado no sábado (22)

Mais de 500 candidatos se inscrevem no vestibular da Fatec
Divulgação

O exame será realizado no dia 30 de junho, em locais a serem divulgados

Aiandra Alves Mariano
O vestibular da Fatec –
Faculdade de Tecnologia de
Pindamonhangaba vai contar
com 539 candidatos que se
inscreveram para concorrer
às duzentas vagas oferecidas
no município.
A maior concorrência será
para o curso de Tecnologia
em Manutenção Industrial,
que tem 174 inscritos para
40 vagas, uma média de 4,35
candidatos por vaga. A dis-

puta também estará acirrada
para os candidatos ao curso
de Processos Metalúrgicos
(noturno), que terá a média
de 3,38 candidatos por vaga.
No município são oferecidas vagas para os cursos
superiores gratuitos de Tecnólogo em Soldagem (40
vagas no período matutino),
Processos Metalúrgicos (80
vagas nos períodos vespertino e noturno), Manutenção
Industrial (40 vagas no perío-

do noturno) e Projetos Mecânicos (40 vagas no período
matutino). Os cursos de tecnologia da Fatec têm duração
de três anos.
O exame será no dia 30 de
junho e a lista com os locais
das provas será divulgada na
segunda-feira (24).
A demanda de candidatos
inscritos para todos os cursos
oferecidos na unidade está
disponível no site vestibularfatec.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 063/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 63/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em oftalmologia com fornecimento de material e mão de obra, na especialidade de Oftalmologia, para realização de exames, pelo
período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (itens/lotes): Alvim e Castro
Serviços Médicos Ltda. (01, 02 e 03).
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2013.

PORTARIA GERAL Nº 4.055, DE 13 DE JUNHO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
e de conformidade com o art.3º, da Lei n.º 4.966 de 23.09.09, alterado pela Lei nº 5.118, de 20 de
outubro de 2010, RESOLVE NOMEAR os senhores abaixo indicados, para integrarem o Conselho
Municipal de Cultura – CMC do Município de Pindamonhangaba, para o biênio 2013-2015.

LEI Nº 5.541, DE 17 DE JUNHO DE 2013.

I- REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:

Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 066/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 66/13, que cuida de “Contratação de empresa
especializada para o fornecimento de material de coffee break”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da
empresa (item/preço R$): J. F. Rezende EPP (01 – 17,87; 02 – 19,50; 03 – 21,50; 04 – 2,40;
05 – 4,30; 06 – 1,35; 07 – 5,25; 08 – 14,75; 09 – 2,48).
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2013.

ESTADO DE SÃO PAULO

TITULAR:- Marcos Vinicius Cuba (Departamento de Comunicação)
SUPLENTE:Maria Fernanda Munhoz (Secretaria de Governo e Integração)

TITULAR:- Marília Lemos Maia (Secretaria de Educação e Cultura)
SUPLENTE:Sônia Aparecida Euzébio Veloso (Secretaria e Educação e Cultura)

§1º Entende-se por eventos culturais as sessões de cinema, shows musicais, teatrais, e de dança,
bem como outros acontecimentos similares.

TITULAR:- Gustavo Felipe Cotta Tótaro (Secretaria de Finanças)
SUPLENTE:Juliana Rosa Pereira (Secretaria de Governo e Integração)

§2º Os vídeos ou áudios de que trata o caput deste artigo deverão ter duração de, no mínimo, um
minuto para exibição em cinemas e dois para os demais eventos.

PREGÃO Nº. 068/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 68/13, que cuida de “Aquisição de material de serralheria (alambrado, arame, tubo e cantoneira) a serem utilizados em obras e manutenção
no distrito de Moreira César”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório em favor das empresas (itens/lotes): 7R Comercial
Ltda. ME (01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12); Raul Rabello Neto EPP (02). Itens
imprósperos: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2013

TITULAR:- Rogéria de Fátima N. B. Santos (Secretaria de Saúde e Assistência Social)
SUPLENTE:Elizabeth Cordeiro de Morais (Secretaria de Saúde e Assistência Social)

TITULAR:- Silvia de Castro Rezende (Gabinete)
SUPLENTE:André Luiz do Nascimento (Gabinete)
TITULAR:- Marco Aurélio Vaz (Secretaria de Saúde e Assistência Social)
SUPLENTE:José Elias de Castro Neto (Secretaria de Saúde e Assistência Social)

a) ARTES CÊNICAS
Titular:Ademir Carlos Pereira
Suplente:- Laila Romeiro Dantas Gama
b) ARTES VISUAIS/AUDIOVISUAL
Titular:Francisco Antonio Leite de Freitas Filho
Suplente:- Neimar de Almeida Pacca

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.053, DE 11 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:
f) SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Titular :
Silvia de Castro Rezende
Suplente: Ana Beatriz Caltabiano”
Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 11 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 11 de junho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

§3º A projeção dos vídeos educativos deverá ser feita em telas capazes de permitir a visualização
de seu conteúdo por todo o público do local onde se realizará o show ou evento cultural, que possua
qualquer tipo de tela ou painel de projeção de imagem instalado.
Art. 2º Os vídeos educativos deverão ser apresentados anteriormente à exibição de cada filme nos
cinemas.
Parágrafo único. Para os demais eventos descritos no §1º do art.1º desta lei, os vídeos ou áudios
deverão ser apresentados antes do início de cada evento.
Art. 3º A criação dos vídeos e áudios educativos será responsabilidade das empresas
administradoras de cinemas e dos produtores de shows e eventos culturais realizados no Município
de Pindamonhangaba.
§1º O conteúdo dos vídeos educativos deverá tratar especificamente do tema relacionado às ações
Antidrogas e o seu conteúdo deverá ser claro e objetivo.
§2º O conteúdo dos vídeos educativos deverá ser previamente aprovado pelo Conselho Municipal
Antidrogas ¬– COMAD.
§3º O Poder Executivo poderá fornecer os vídeos educativos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 070/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 070/2013, que cuida de “Aquisição de água mineral apresentada
em galão de 20 litros, tampa de pressão e lacre”, a Autoridade Superior, face às manifestações do Sr.
Pregoeiro, considera a presente licitação IMPRÓSPERA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93
e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 13 de junho de 2013.

Torna obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows e eventos
culturais no Município de Pindamonhangaba e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 70/2013, de autoria do Vereador Roderley Miotto)

Art. 1º. É obrigatória a exibição de vídeos ou áudios educativos antidrogas, para fins de acesso
à informação, conscientização, prevenção e combate ao uso de substâncias alucinógenas ou
entorpecentes, na abertura de todos os shows artísticos e eventos culturais com aglomeração de
público no Município de Pindamonhangaba.

TITULAR:- Rebeca Rezende Guaragna Guedes (Secretaria de Desenvolvimento Econômico)
SUPLENTE:Eduardo Kogempa da Costa (Gabinete)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

TITULAR:- Mauro Celso Barbosa (Secretaria de Educação e Cultura)
SUPLENTE:Reginaldo Lucas Ouverney (Secretaria de Educação e Cultura)

PREGÃO Nº. 067/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 67/13, que cuida de “Aquisição de madeiras a serem
utilizadas em obras no distrito de Moreira César”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor das empresas (itens/
lotes): MP Distribuidora de Materiais Ltda. EPP (01, 02, 04 e 05); Raul Rabello Neto EPP
(03).
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2013.

PREGÃO Nº. 071/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 71/13, que cuida de “Aquisição de equipamentos trator e
roçadeira a serem utilizados em obras e manutenções no Distrito de Moreira César”, a Autoridade
Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação FRACASSADA, com
base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 14 de junho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

c) ARTESANATO
Titular:Maria Marta de Souza Bissoli
Suplente:- Gabriela Mendonça Salgado
d) CULTURA POPULAR
Titular:Alligton Aurélio de Souza
Suplente:- Wellington Luís de Carvalho
e) DANÇA
Titular:Felipe Raphael Pinheiro
Suplente:- Ana Patrícia Siqueira Nogueira
f) LITERATURA
Titular:Mércia Molinari

Art. 4º As informações a serem veiculadas nos vídeos ou áudios educativos que trata a presente Lei
deverão abordar os seguintes temas, dentre outros:
I- consequência do uso de drogas lícitas e ilícitas;
II- uso indevido de medicamentos;
III- drogas e sua relação próxima com a violência, prostituição e acidentes;
IV- alerta quanto aos perigos do contato com as drogas;
V- os dependentes de drogas e suas chances de recuperação;
VI- a participação da família e da comunidade;
V- divulgação de centros de tratamento e assistência aos usuários na região.
Art. 5º O descumprimento do disposto na presente Lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades:

g) MÚSICA
Titular:Emile Mourão
Suplente:- Luiz Cláudio de Oliveira
h) CULTURA AFRO-BRASILEIRA
Titular:Edna Thereza Amorim
Suplente:- Silvio Paulo Leal

I- advertência;
II- para as empresas administradoras de cinema, multa no valor equivalente a 10 Unidades Fiscais
do Município de Pindamonhangaba (UFPM), por sessão de filme exibida sem o vídeo educativo;
III- para produtores de shows e demais eventos culturais, multa no valor equivalente a 30 Unidades
Fiscais do Município de Pindamonhangaba (UFMP), aplicada em dobro no caso de reincidência e
assim sucessivamente.

2- O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, contados a partir desta data.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber.
Esta Lei entra em vigor 60 dias após sua publicação.

3- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria Geral nº 3.799, de
07 de fevereiro de 2012.

Pindamonhangaba, 17 de junho de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Pindamonhangaba, 13 de junho de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Elisabeth Cursino Rodrigues
Secretária de Educação e Cultura

Isael Domingues
Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 17 de junho de 2013.

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 13 de junho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº 184/13-DC

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 21 de junho de 2013

Vacinação
contra pólio
termina nesta
sexta-feira
Esta sexta-feira (21), é o último
dia para a imunização entre crianças
de 6 meses a 5 anos contra a poliomielite (paralisia infantil). A campanha, que teve início no dia 8 de
junho, já vacinou 85% das crianças
até a última quinta-feira (20). A meta do Ministério da Saúde é atingir
95% da população alvo. No caso de
Pinda, um total de 9.155 crianças.
Pais ou responsáveis que deixaram para a última hora, podem levar
seus filhos ao CEM - Centro de Especialidades Médicas, localizado no
centro, ou procurar as UBSs - Unidades Básicas de Saúde e PSF - Pro-

Arquivo TN

grama Saúde da Família próximos
às suas residências até as 17 horas
desta sexta-feira (21).
Para receber a dose da Sabin, vacina que previne a pólio, é essencial
que o acompanhante esteja com a
carteirinha de vacinação da criança.

É importante a
vacinação das crianças
de 6 meses a 5 anos,
para que a poliomielite
continue erradicada
no país

Divulgação

A assinatura do acordo contou com a presença de
professores da instituição e de diversas personalidades

Funvic assina acordo
com universidade
americana
Cintia Camargo
A Funvic - Fundação Universitária Vida Cristã com sede
em Pindamonhangaba assinou
no último dia 7 um acordo internacional com a Dallas Baptist University dos Estados
Unidos.
A assinatura do acordo internacional de cooperação
educacional e desenvolvimento foi realizada na fundação e
contou com a presença de professores da instituição e de
diversas personalidades, como
o prefeito, que ressaltou a importância de acordos como esse, favorecendo o crescimento
da cidade e contribuindo pa-
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City Tour Histórico Cultural é
opção de roteiro turístico em Pinda
Daniela Gonçalves
Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Turismo, oferece
aos munícipes vários roteiros turísticos, para que se possa conhecer a
cidade de Pindamonhangaba.
O City Tour Histórico Cultural,
é um desses roteiros que apresenta
um pouco da rica história de Pindamonhangaba, por meio de um
trajeto que integra prédios, igrejas
e praças, além de curiosidades, lendas da nossa “Princesa do Norte”.
O objetivo desse projeto é informar
e conscientizar os munícipes, de
todas as idades, sobre as riquezas

históricas e culturais do município.
No trajeto é feito um reconhecimento histórico cultural pelo centro
da cidade, com destaque para a Estrada de Ferro Campos do Jordão,
Estação Central do Brasil, prédio
do Colégio Dr. Alfredo Pujol, Igreja
São José, Palacete Tiradentes, praça
Monsenhor Marcondes, Igreja Nossa Senhora do Bonsucesso, Palacete
10 de Julho, Palacete Visconde da
Palmeira, Bosque da Princesa e rio
Paraíba do Sul.
Também durante o City Tour Histórico, é informado aos munícipes sobre o potencial turístico de nossa ci-

dade e todos os roteiros formatados
que estão preparados e recebendo
visitas como: Sitio Algodão Doce
– Caprinocultura (turismo rural),
trem de turismo (turismo de lazer),
Fazenda Nova Gokula – Comunidade Hare Krishna (turismo religioso
místico) – projeto Cerâmica e projeto Nosso Bairro (turismo social),
Fazenda Trabiju (ecoturismo em desenvolvimento).
Na oportunidade, os visitantes
recebem os materiais de divulgação
da cidade, compostos por uma cartilha do Circuito Mantiqueira e um
cartão postal de Pindamonhangaba.
Arquivo TN

ra a formação de profissionais
que vão melhorar o país.
O acordo para implantação de um centro educacional de tecnologia foi assinado
pelo presidente da fundação e
diretor da Fapi - Faculdade de
Pindamonhangaba, professor
Luís Otávio Palhari e pelo diretor executivo de Programas
Internacionais da DBU, Randy Byers, que se mostrou muito contente pela assinatura do
acordo.
Para Palhari, o acordo soma forças na busca por um
ensino de qualidade e que
transforme vidas, famílias e
sociedades.
O museu é um dos roteiros do City Tour Histórico Cultural

Curso de Brigadistas será oferecido a empresários da cidade
Arquivo TN

Daniela Gonçalves
As empresas que fazem parte do
Núcleo Turístico do Ribeirão Grande passarão por um curso de Brigadistas, que abrangerá aulas teóricas
de primeiros socorros, prevenção e
combate a incêndio.
O curso acontecerá na segunda-feira (24), e será oferecido inA reunião que definiu
a implantação do curso
gratuito foi realizada com
os representantes das
empresas convidadas.
As empresas poderão
participar do curso que
acontecerá na segundafeira (24), com até cinco
funcionários

tegralmente pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Turismo. Cada
empresa poderá levar até cinco funcionários para participar.
Os alunos também terão aulas
práticas de prevenção e combate a
incêndios com o uso de extintores
e hidrantes. A reunião que definiu
a implantação do curso gratuito foi
realizada na terça-feira (18), com
os representantes das empresas
convidadas.
Também será prestada uma
consultoria a essas empresas, para
informação e orientação quanto às
necessidades e formalidades para a
aprovação e emissão do AVCB - Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

14

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 21 de junho de 2013

s
i
a
i
c
So

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Festa Junina da Catequese

A catequese da igreja São Benedito realizou
sua festa junina no final de semana, com
comidas e bebidas típicas e bingo.

Projeto de Surrealismo - Equipe da escola municipal Augusto César

Ribeiro, no Vila Rica, durante apresentação do projeto de Surrealismo, realizado
com as crianças da unidade

Célia Lima

Célia Lima

Aniversário

Célia Lima

Parabéns para Andreia
Aparecida Muassab
(à dir.), aniversariante
do dia 19 de junho.
Ela recebe os
cumprimentos dos
familiares, em especial
da mãe Marlene
Muassab, com ela na
foto.
Arquivo pessoal

Bingo na igreja São Francisco -

A igreja São Francisco, do Vila Rica, realizou bingão no domingo (16), com a
presença de pessoas da comunidade e voluntários.

Parabéns

Felicidade ao gatinho
Pedro Lucas, que
completou 8 anos
no dia 20 de junho,
recebendo o carinho
da mãe Tânia (Centro
de Saúde) e do pai
Marquinhos (Fórum).
Tudo de bom!

Célia Lima

Festa junina solidária - A Festa
Junina da Solidariedade foi realizada no
final de semana, próxima ao Centro de
Referência Especializada da Assistência
Social. Diversas instituições tiveram espaço
para venda de comidas e bebidas típicas.
Também foi realizado show musical e o público
compareceu para prestigiar o evento.
Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima

Feira Cultural no Araretama - A

escola municipal Elias Bargis Mathias realizou, no
dia 14 de junho, sua Feira Cultural como resultado
do projeto “Peixe Beta em Casa”, apresentando
trabalhos dos alunos. Na foto, equipe organizadora
do evento: Victor Cadorini, Anicia Santos, Márcia
Mira, Ton Ferreira, Maria das Graças, Josiane Ramos
e Ariene Gardelli.
Arquivo pessoal

Nova opção - Pinda ganhou um novo espaço de gastronomia e lazer

Célia Lima

comandado por Gilberto Pestana Munhoz. Na inauguração do novo restaurante
Kyoto, localizado no Largo do Quartel, o destaque foi o Trio Esquema Novo, que
tocou músicas populares e atendeu pedidos especiais.
Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Chopp Brahma
geladíssimo é uma das
novidades

Equipe Kyoto
Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Felicidade

Parabéns à lindinha
Letícia, que completa
3 aninhos no dia 23 de
junho. Recebe todo o
carinho dos pais Thais
e Fábio, da vovó Beth
Pires (SEC) e demais
familiares. Muita
felicidade!

Os primeiros clientes, Vitor Amadei,
Thais Araújo e a pequena Isabela

Som ao vivo com o Trio Esquema Novo

Célia Lima
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Ewerton e Guina comandam Colorado
e Ferroviária na decisão do Sub 13
Clássico do futebol acontece sábado (22), no Macedão, às 8h30

ODIRLEY PEREIRA
A ﬁnal do Sub 13 marcará
um dos confrontos mais tradicionais do futebol de Pindamonhangaba, com o Colorado e a Ferroviária em campo.
Além do duelo dos times,
a partida terá outra atração, o
banco de reservas.
Guina montou uma Ferroviária fortíssima, com bons
jogadores em todos os setores, alto índice de passes
certos e jogadas rápidas pelas
laterais. Com Guina a Ferroviária impõe seu ritmo de
jogo, seja no Pinheirão ou em
qualquer outro campo.
Para a ﬁnal, além de uma
ótima equipe dentro de campo, Guina contará com o artilheiro do Sub 13, Junior, que
balançou as redes 23 vezes, e
com o goleiro menos vazado
do campeonato, João Gabriel.
Pelo Colorado, Ewerton
deu padrão de jogo ao seu time,
que hoje é uma equipe equilibrada e que aposta na marcação, velocidade e entrosamento dos jogadores para vencer as
partidas. Ewerton conta com a
força do conjunto para superar a Ferroviária, mas também
possui feras em todos os cantos
do campo, como os atacantes

Maria Fernanda Munhoz

Goleiro da Ferroviária, João Gabriel, é uma verdadeira barreira
Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Guina

Ewerton

Goleador Luis Ricardo

Luis Henrique e Luis Ricardo
e o zagueiro Fernandinho.
Frente a frente no domin-

go, Guina e Ewerton, que também são jogadores, podem fazer a diferença para seus times.

Para chegar à ﬁnal, a Ferroviária passou pelo Etna; o
Colorado, pela Novelis.

Célia Lima

Odirley Pereira

Atacante do Ramos

res e comissão técnica tentam jogar a responsabilidade para o outro lado, já que
não há mandante, pois o
mando de campo pertence
à Liga de Futebol.

Final será em jogo único, com mando da Liga

Duzentas atletas participam
das equipes de GR em Pinda

Modalidade encanta público com apresentações
Árbitro Edinho, presidente da Liga ‘Macarrão’, e dirigente Tetê, se reuniram com
presidentes e representantes dos clubes de Pindamonhangaba

e ainda destacou para 2013,
o retorno do Corinthians e
da Ferroviária à disputa da

primeira divisão. Ambos os
times estão no mesmo grupo, mas conseguiram ‘fugir’

Grupo A
AA Sapopemba - Moreira César
AA Araretama
EC Ipê II
Cantareira FC - Feital
Bonsucesso FC
EC Jardim Cristina - Alto Cardoso

do Sapopemba – equipe de
Moreira César – que é a atual
campeã da competição.

Grupo B
EC Andrada
Corinthians FC - Alto Cardoso
Real Esperança - Azeredo
A Mil Por Hora FC - Jardim Regina
Cem Nome FC - Feital
Bandeirante FC - Feital

AA Ferroviária - Centro

Cinquentão começa no ﬁnal de semana
Uma das categorias mais
aguardadas do Campeonato
Municipal de Futebol dará o
pontapé inicial nas disputas
de 2013. O Cinquentão conta com dez equipes divididas
em dois grupos, A e B, que
começam a se enfrentar no
domingo (23), iniciando a
primeira rodada da primeira
fase, em que acontece a classiﬁcação.

O time do Etna não
deve ter mudanças para
encarar o Ramos, na ﬁnal
do Sub 17, neste domingo,
às 10h30, no Macedão. A
base deve ser a mesma que
entrou em campo nos dois
jogos das semiﬁnais contra
o Jardim Eloyna, quando o
Etna empatou em 0 a 0 e
venceu por 1 a 0.
O Ramos também deve
entrar em campo com um
time parecido com o que
eliminou o Corinthians nas
semiﬁnais, vencendo por 3
a 0 e 3 a 1.
Embora o Ramos seja
favorito ao título, jogado-

Maria Fernanda Munhoz

Primeira Divisão terá 13 times
ODIRLEY PEREIRA
Principal
competição
esportiva de Pindamonhangaba, a Primeira Divisão do
futebol vai começar no dia
14 de julho. Este ano serão
13 times, divididos em duas
chaves, uma com sete equipes, outra com seis. Dentro
de cada grupo, todos se enfrentam em turno único. Os
quatro melhores se classiﬁcam para as oitavas de ﬁnal, onde o primeiro de uma
chave pega o último classiﬁcado da outra e assim por
diante.
A reunião que deﬁniu a
participação das equipes, o
regulamento prévio e o sorteio dos grupos foi realizado
na sede da Liga Pindamonhangabense de Futebol na
terça-feira (18). Na ocasião,
dirigentes da Liga e dos clubes debateram sobre a melhor maneira de organizar o
torneio.
Nos próximos dias, a Liga
vai divulgar a tabela completa da primeira fase.
A instituição enalteceu a
participação dos clubes do
município e o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba

Etna e Ramos devem
manter a base para
ﬁnal do Sub 17

QUATRO PARTIDAS
SIMULTÂNEAS
INICIARÃO O
TORNEIO
EC Estrela x Imperial FC –
Horário: 8h30m
GE Aﬁzp x Flamengo RBS
- Horário: 8h30min
AA Cidade Nova x
Independente FC – Horário:
8h30
EC Ramos x AE Fim de
Carreira – Horário: 8h30

Arquivo TN

Torneio é bastante popular entre boleiros da cidade

A Secretaria de Esportes
de Pinda conta atualmente
com um total de 200 atletas
na modalidade de ginástica
rítmica entre turmas de escolinha e de treinamento.
São oito grupos, distribuídos em dois locais de treinamento: o Ginásio Ginástica
Artística “Professora Raquel
Carvalho Pereira da Rocha Machado” (Raquelzão),
onde treinam seis grupos e
o Centro Esportivo José Ely
Miranda “Zito”, que recebe
apenas duas.
As turmas de treinamento
e pré-equipe atendem atletas de até 21 anos. Já para a
iniciação na escolinha, é necessário ter de 6 a 12 anos.
Quem deseja ingressar, deve
ir aos locais de treinamento
com os documentos e duas
fotos da criança para que
seja feita a inscrição e a carteirinha.
Segundo a Secretaria de
Esportes, além do desejo, é
preciso que os pais e familiares observem se nas meninas

existe aptidão para o esporte.
Para se tornar uma atleta de
competição, é necessário que
a criança tenha ﬂexibilidade,
além de outras habilidades
consideradas
importantes,
como graciosidade, agilidade
e expressão artística.
Festival de Avaliação
Durante a manhã de sábado (22), todas as integrantes
serão avaliadas pela Secretaria de Esportes. As turmas de
iniciação vão executar uma
sequência de movimentos
praticados durante o primeiro semestre deste ano; com
uma apresentação da equipe
de treinamento. Além das
meninas que representarão
a cidade na 57ª Edição dos
Jogos Regionais, as integrantes da escola olímpica
e da pré-equipe irão praticar
algumas séries já montadas e
obrigatórias, que serão executadas com música. Algumas, que enfrentarão competições no segundo semestre,
também utilizarão aparelhos
em suas séries.
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Goleiro Johny pode colocar
Rosário na final da Segundona
O Rosário é um time bastante ofensivo e um dos favoritos ao título da Segunda
Divisão. Com bons jogadores na defesa, meio e ataque
e com um banco cheio de opções, o técnico Deivid faz variações na formação da equipe, conforme o adversário.
A única posição que ele
nunca muda é no gol. Ao
lado do atacante Carlinhos
Gel, o goleiro Johny é um
dos destaques do time e se
não levar gol no domingo
(23), às 10h30, no Ramirão,
contra o Eloyna, o Rosário
estará na final.
Para tentar superar a meta
do Rosário, e vencer por dois
gols de diferença, o técnico
do Jardim Eloyna, Zé Maria,
aposta na força do conjunto,
com a garra do meia Moisés
e com a habilidade do atacante Tarley.

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Alunos de judô,
ginástica e capoeira
serão avaliados
Após ter realizado a avaliação de 280 alunos da escola de excelência esportiva
durante toda a semana, a Secretaria de Esportes dará continuidade ao Festival de Avaliação neste fim de semana.
O Centro Esportivo “João
do Pulo” deve receber mais
de 380 alunos durante os dias
22 e 23 para apresentarem o
que aprenderam em três modalidades.
No sábado (22), entre 8 e
10 da manhã, 200 meninas da
ginástica rítmica farão suas

Treinador Deivid
Odirley Pereira

apresentações aos professores. Logo após, das 10 às 11
horas, 80 meninos e meninas
praticantes da capoeira terão
seu desempenho avaliado.
Durante a manhã de domingo (23), o CE ‘João do
Pulo’ será palco para 100 atletas do judô, que a partir das 8
da manhã devem demonstrar
suas habilidades no tatame.
A Secretaria destaca que a
participação dos pais e familiares durante as avaliações
têm feito a diferença e abrilhantado o evento.
Célia Lima

Johny poderá fazer a diferença para o Rosário

Técnico Zé Maria

Castolira aposta na precisão de
Alan Deivid para disputar final
Gil Arruda

À equerda, atacante Allan Deivid, que é um dos
destaques do Castolira na 2ª Divisão do futebol.
Abaixo, treinador Emerson, do Araretama, deverá
montar um esquema tático ofensivo e que, ao
mesmo tempo, anule as subidas dos laterais do
Castolira

Atletas das categorias de base serão avaliados

Gil Arruda

Não perca!!!
Encerramento do

Futebol de Alan Deivid cresce em partidas decisivas

Émerson confia na vitória

Técnico do Castolira, Pedrão sempre diz que o ponto
forte da equipe é o coletivo.
Ele está correto. O time é forte em todos os setores e ‘encaixou’ o esquema de jogo.
Além disso, Pedrão, que recentemente perdeu o goleador Mica – negociado com
o Mirassol – também conta
com a precisão do atacante

Emérson evita falar em
mudanças, mas deve fazer
modificações na equipe,
principalmente no ataque.
Certo é que o goleiro
“São-paulino” (apelido) terá
a difícil missão de bloquear
o ataque do Castolira e fazer
reposições rápidas para pegar a defesa adversária desprevenida.

Alan Deivid, autor do gol do
Castolira na primeira partida
das semifinais contra o Araretama.
Do outro lado, o treinador
Emérson está armando um
time ofensivo, porque precisa
vencer por 2 gols de diferença
neste domingo (23), às 10h30,
no Bosque, para se classificar à
final da Segundona.

NO ARARETAMA

Domingo dia 23 de junho,
a partir das 13h.
Várias atividades de lazer, saúde e ações sociais

* Mutirão de corte de cabelo
* Mutirão de unhas decoradas
* Retirada de RG
* Parede de escalada
* Massagem relaxante
* Equipe da Saúde com verificação de pressão arterial e diabetes
* Equipe da Odontologia
* Equipe do Cras, Pat, Bolsa Família e CAC
* Centro de Informações Turísticas
* Exposição de artesanato dos alunos
* Apresentação das oficinas de dança de salão, jazz, balé,
dança de rua e capoeira
* Show musical com a banda NOVA DIMENSÃO
* Apresentação do MC Nathan
* Show com artista mirim Pepe Jackson
* Entrega de certificados aos formandos

Dentistas e advogados
organizam IV Copa Tiradentes

Em frente à Escola Municipal Professor Elias Bargis Mathias
na Rua Benedito Bacca Benega, 60 - Araretama

Time campeão da IV Copa Tiradentes

quarto esquadrão (time do
campo do Estrela).
A intenção é realizar a
quinta edição da Copa no ano
que vem, somente com os times formados por jogadores
associados do CFD. Os três ti-

mes do CFD ficaram sob a supervisão de seus responsáveis,
a saber: Time do Dr. Gontran,
Time do Sérgio e Time do Dr.
Rodrigo Rosa (Índio), respectivamente campeão, vice e terceiro colocado.

Junho/2013

No sábado (15), a APCD,
regional de Pindamonhangaba, realizou, conjuntamente
com a OAB Seção Pindamonhangaba, a tradicional
disputa futebolística Copa
Tiradentes, que já está em
seu quarto ano. A disputa foi
realizada em dois campos
de futebol vizinhos: Santa
Luzia (gentilmente cedido)
e Campo Alegre (Arena
Carrapatão). Este ano, as
equipes da APCD e OAB
que estão contidas no grupo de futebol CFD - Carrapatão Futebol e Desportos,
montaram três times para
a disputa e receberam um

Divulgação

