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Etna é campeão invicto do Sub 17

Ações em
galeria
vão evitar
enchentes
no Crispim
Moradores e comerciantes da
rua Ryoiti Yassuda, no bairro do
Crispim, foram beneficiados com
a desobstrução das bocas de lobo
e levantamento dos postos de visitas. Os trabalhos da Prefeitura
evitam enchentes e acúmulo de
águas na via – que é uma das mais
movimentadas do Crispim.
De acordo com informações
da Secretaria de Obras, o serviço
é um complemento do que foi iniciado em maio, na Vila Cuia, região
próxima e que possui galeria que
desemboca na rua Ryoiti Yassuda.

O Etna conquistou o título de campeão invicto do Sub 17 após vencer o Ramos por 5 a 4 nos pênaltis no sábado (22), no estádio Macedão, no Ipê I. No tempo regulamentar, a partida terminou 1 a 1 – gols
de Leandro (Ramos) e Jean (Etna).
A partida foi eletrizante durante os 80 minutos (40 em cada pe-

ríodo), com várias chances criadas, gols perdidos, lances polêmicos,
tudo que contém uma grande decisão. Na cobrança de pênaltis, a
equipe do técnico Marcelo se deu melhor e converteu 100% dos chutes. Pior para o atacante Leandro, do Ramos, que mandou no travesEsportes 8
são seu pênalti.
Odirley Pereira
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Comissão
familiar vai
beneﬁciar
jovens e
familiares
Representantes de instituições e
órgãos públicos discutem a implantação da Comissão Intersetorial
de Convivência Familiar e Comunitária da Criança e do Adolescente.
O juiz Alexandre Perruci destacou
a importância da união entre os
parceiros para encontrar soluções eficientes aos problemas
de família, que vai beneficiar as
crianças e adolescentes. A eleição da presidência da comissão
acontecerá na quarta-feira (26).

Jogadores e comissão técnica do Etna comemoram o título do Sub 17, após jogo emocionante contra o Ramos no sábado (22) no “Macedão”

Mapa Cultural Paulista terá
representantes de Pinda
Célia Lima
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Duas pessoas
morrem na
queda de
estrutura de
fogueira

Nublado e
pancadas de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

14ºC
22ºC

Grupo escoteiro
evangélico é criado
em Moreira César
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Mais de 500
crianças recebem
certiﬁcado do Proerd

O artilheiro do Sub 13, Júnior, marcou o gol da vitória da
Ferroviária sobre o Colorado no sábado (22), no estádio
Macedão. A equipe treinada por Guina
superou os meninos comandados por
Everton e conseguiu o título de
campeã invicta da competição.
Vencedor vai representar Pinda na fase regional do Mapa Cultural Paulista

TERÇA-FEIRA - 25/6

Esportes 8
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Gol de Júnior dá título do
Sub 13 para Ferroviária

O serralheiro Jair de Lima, conhecido como "Jair Saci", 65 anos,
e o auxiliar de escritório Claudinei Duarte dos Santos, 51 anos,
voluntários da "Grande Festa da
Fogueira com Arraiá dos Tropeiros
da Paz", morreram no sábado (22),
após a queda das madeiras da estrutura da fogueira.
Os corpos foram sepultados na
tarde de domingo (23). Página 5
previsão
do tempo

Pindamonhangaba definiu os
representantes para a fase regional do Mapa Cultural Paulista, em
evento realizado no domingo (23),
no centro comunitário do Bosque.
A divulgação do resultado foi realizada após as apresentações de
dança e de música instrumental,
com a presença do prefeito de Pinda e outras autoridades. A cidade
enviará representantes em dança,
teatro, música instrumental, vídeo,
fotografia, artes plásticas, conto,
crônica e poesia.
Página 5

Alunos de futebol,
futsal e atletismo
serão avaliados

Odirley Pereira
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Equipe de Saúde imuniza mais
de 95% contra poliomielite
A equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba atingiu a meta estabelecida

pelo Ministério da Saúde. Mais de
95% das crianças foram imunizadas até o último dia da campanha.
Célia Lima

QUARTA-FEIRA - 26/6
Nublado e
pancadas de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Bosque da Princesa terá
Vivência Integrativa

15ºC
22ºC

QUINTA-FEIRA - 27/6
Chuva,
muitas nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

15ºC
20ºC
CPTEC INPE

Criança recebe dose da vacina contra a poliomielite
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Os interessados em participar de mais uma edição da Vivência Integrativa de Saúde poderão ir ao Bosque da Princesa nesta quarta-feira (26). As atividades terão início às 7h30, toda a comunidade está
convidada.
Página 3
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Editorial
Feijão com taxa zero
Forte e robusta. Historicamente são algumas das
características da economia Norte Americana – maior
país do mundo. Embora os últimos anos tenham sido
marcados por turbulências na bolsa de Nova Iorque –
principal do globo terrestre, devido à crise imobiliária,
ajuste ﬁscal, desemprego, redução do PIB - Produto
Interno Bruto, da casa de 6 para ‘míseros’ 4%, sim
4% - praticamente o dobro do brasileiro.
Mais que isso, a economia dos Estados Unidos dá
o tom de todos os mercados mundiais. Podem passar
por diversos problemas, mas no ﬁm, se reconstroem.
O ímpeto norte-americano com a economia é relacionado a diversos fatores. A maior parte, essencialmente internos. O modo de vida, alucinado pelo
consumo, e a alta tecnologia dos produtos, dos quais
eles detêm a grande parte das patentes, ditam o ritmo.
Acusados por muitas nações de supervalorizarem sua produção e exportação, os Estados Unidos
são mestres em criar possibilidades para se manterem no auge.
Uma das ações corriqueiras para os americanos
é brincar de gangorra nas taxas ﬁscais – elevando e
reduzindo o valor dos juros ou impostos, conforme a
tendência ou necessidade da economia. A ideia de
livre mercado, imposta por eles, é presa e livre, livre
até demais pelos americanos. Não há limites para
moldar os rumos globais.
Combatido por muitos países, dentre eles o Brasil.
Os Estados Unidos sempre apresentam um agravante, o protecionismo.
Diversas são as leis que impedem e impõem severas barreiras a produtos de outras nações.
Nas últimas décadas, o governo brasileiro vem
tentando entrar de modo pesado neste gigantesco
mercado. Mas a tarefa é difícil, até mesmo em setores
onde a discrepância entre as cadeias produtivas não
é tão elevada – como a agropecuária, por exemplo.
Em alguns produtos temos condições totais de
combater e vencer os Estados Unidos – como o mercado de grãos ou de carne.
Especiﬁcamente sobre os grãos, os Estados Unidos, não apenas determinam rígidas condições, mas
ainda favorecem seus produtores, sobretudo com
subsídios.
Com o produtor americano desfrutando de grandes
vantagens, ﬁca quase inalcançável bater seu preço.
De olho nisso e não só nos subsídios, mas também na livre comercialização internacional e pensando em elevar o superávit, bem como conter a inﬂação,
o Brasil reduziu de 10% para zero o imposto de importação do feijão, de acordo com nota do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Apenas o feijão branco não aparece na lista de
diminuição da alíquota para sair do país.
Agora, com taxa zero, até novembro, há expectativa de conter a inﬂação com o feijão. Resta saber,
se surtirá efeito em relação ao mercado americano,
ou se eles vão continuar preferindo soja e espinafre.

4ª Mobilização de Prevenção e Combate
às Drogas aconteceu no ﬁm de semana
Com o objetivo de prevenir e
alertar a população sobre o uso
de álcool e drogas, o Coalizão Anti
Drogas, em parceria com instituições e com a Prefeitura de Pindamonhangaba, realizou a 4ª Mobilização de Prevenção e Combate
às Drogas. O evento aconteceu
na manhã de sábado (22), na praça Monsenhor Marcondes.
Dentre as ações realizadas, os
participantes distribuíram panﬂetos
explicativos sobre o funcionamento
de cada grupo, o local e horário
de funcionamento e instruções de
como participar.
Estiveram presentes instituições como o Amor Exigente, Alcoólicos Anônimos e Narcóticos
Anônimos.

Nesta quarta-feira (26), a Acip
- Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba - realiza palestra sobre “Administração
Competitiva”, às 10 horas, em
seu auditório. A entrada é gratuita. A palestra será ministrada em
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parceria com o Sebrae-SP, capacitando os empresários das micro
e pequenas empresas quanto ao
planejamento, organização e controle de seus negócios, na busca
constante pela excelência. O conteúdo programático contempla

os seguintes temas: Apresentar
a Importância de uma Administração Competitiva; Conceitos
sobre Competitividade; Papel do
Empresário; Gestão Empresarial;
Gestão Competitiva; Tipos de
Planejamento; Plano de Negócio

e sua Estrutura; Estágio do Planejamento Estratégico; Controles e
Informações Gerenciais Básicas;
Organização; Sistemas; Métodos
e Administração de Recursos Humanos. Informações e inscrições
pelo 3644-7100.

Professores participam de vivência comunitária
O trabalho com as emoções
vem sendo valorizado nos espaços
de formação continuada da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura de Pindamonhangaba. Cursos como o “Cuidando de Quem
Cuida” e encontros realizados no
HTPC - Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo nas escolas, contemplam vivências que têm como
objetivo o fortalecimento da autoestima e a criação de redes de apoio.
Dar voz ao educador, compartilhar
de suas conquistas permite que as
situações sejam compreendidas e
modiﬁcadas, evitando o adoecimento gerado pelo sofrimento psíquico.
Aproximadamente, 200 educadores participaram de encontros
como o de quarta-feira (19), no Espaço Anália Franco, Casa Transitória Fabiano de Cristo, tendo como
responsáveis as terapeutas comu-

Célia Lima

Vivência tem como objetivo ser um espaço para os educadores dividirem emoções

nitárias Carmen Sílvia Martins, Célia Ascenço e Luciana Ferreira.
Paralelamente a esse trabalho,
ações preventivas são desenvolvidas com grupos de pais e alunos,

como a Roda de Conversa (ou
Terapia Comunitária). Atualmente,
oito turmas de alunos participam
dessa atividade.
Em agosto será oferecida a

fase II do Curso “Cuidando de
Quem Cuida” a todos os proﬁssionais que participaram do curso no
ano passado e no primeiro semestre deste ano.

Conferência de Meio Ambiente
Maria Fernanda Munhoz

Veja as datas que se comemoram hoje (25 de junho)
e nos próximos dias

EXPEDIENTE - TRIBUNA DO NORTE FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

Jovem recebe orientação na praça Monsenhor Marcondes

Acip realiza palestra sobre Administração Competitiva

Datas Comemorativas

25/6 – Dia do Imigrante, Dia da Empregada Doméstica, Dia do Quilo.
26/6 - Dia Aviação de Busca e Salvamento, Dia do Detetive Particular,
Dia Internacional do Combate às Drogas, Dia do Professor de Educação Física, Dia Nacional do Volêi.
27/6 - Dia da Bondade, Dia do Artista Lírico, Dia Mundial do Diabético, Dia Nacional do Progresso.

Célia Lima

A equipe dos departamentos
de Meio Ambiente, Licenciamento
Ambiental e Comunicação, além
do Parque Municipal do Trabiju, da
Secretaria de Governo da Prefeitura, participaram, na segunda-feira
(24), de uma reunião relacionada à
realização da Conferência Municipal de Meio Ambiente. Evento que
acontecerá em Pindamonhangaba,
em agosto.

Comando Geral da PM presta
homenagens a policiais de Pinda
Por sua atuação eﬁcaz no
combate a criminalidade, policiais
militares de Pindamonhangaba foram homenageados nesta semana
pelo Comando Geral da Polícia
Militar. A cerimônia ocorreu no salão nobre do quartel do Comando,
em São Paulo. Durante o mês de
junho foram várias ações, prisões
e apreensões, e um dos destaques foi a ocorrência no último dia
5, quando uma grande quantidade
de drogas foi apreendida no bairro
Cidade Jardim, culminando com a
prisão do envolvido. No local, a PM
recolheu 46 kg de crack, 1 kg de
maconha e uma balança de precisão. “Foi um duro golpe no tráﬁco”,
disse o comandante da 2ª Cia de
Polícia Militar de Pindamonhangaba, capitão PM Cavalheiro.

Célia Lima

Cerimônia ocorreu no salão nobre da PM em São Paulo

“Pega Tudo” no
Cidade Nova
O programa Pega-Tudo estará,
até quinta-feira (27), percorrendo o
Cidade Nova. Todo o entulho deve
ser colocado nas calçadas em frente
de casa neste período, para que seja
recolhido pelo caminhão do Pega-Tudo. Após o período, o morador que
colocar entulho nas calçadas poderá
ser multado. Na última semana, de
17 a 20 de junho, a equipe da Prefeitura esteve percorrendo os bairros
Bosque, Beira Rio e Boa Vista.

Congresso das
Testemunhas
de Jeová

Pindamonhangaba vai ser sede
do Congresso “A Palavra de Deus é
a Verdade”. O evento será no salão
de assembleias das Testemunhas
de Jeová, na estrada Caio Gomes
Figueiredo, número 11.401, km
159, bairro Bonsucesso. Haverá
uma série de sete congressos, sendo o primeiro desta série de 28 a
30 de junho e a última de 9 a 11
de agosto. Os congressos terão
seu início às 9 horas, em todos os
dias, e o término está previsto para
às 16h35, na sexta-feira e no sábado, e para às 15h20 no domingo. A
entrada é gratuita.
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Pinda atinge meta de
vacinação contra a pólio
Ana Camila Campos
A campanha de vacinação
contra a poliomielite foi encerrada na última sexta-feira (21).
Pinda atingiu a meta de imunização entre crianças de 6 meses a 5 anos, vacinando mais
de 95% da população-alvo entre os dias 8 e 21 de junho.
De acordo com o objetivo
estabelecido pelo Ministério da Saúde, deveriam ser
vacinadas 95% das crianças
que atendem aos critérios
em cada município. No caso
de Pinda, que possui 9.639
crianças inclusas na faixa
etária a ser vacinada, trata-se
de mais de 9.155 imunizadas.
O vírus causador da poliomielite se desenvolve na
garganta ou nos intestinos
e, a partir daí, espalha-se
pela corrente sanguínea,
atacando o sistema nervoso e paralisando os músculos das pernas - daí o termo
“paralisia infantil”. Em al-

Divulgação
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Pindenses poderão
participar da 6ª Vivência
Integrativa de Saúde
Marcos Vinício Cuba
Os moradores de Pindamonhangaba e região terão
a oportunidade de participar
da 6ª Vivência Integrativa de
Saúde. O evento será nesta
quarta-feira (26), na biblioteca Vereador Rômulo Campos D´Arace e também no
Bosque da Princesa. As atividades terão início a partir
das 7h30.
A Vivência é promovida
pelo Cpic - Centro de Práticas Integrativas e Complementares, da Secretaria de
Saúde e Assistência Social

da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Geti Grupo de Estudo e Trabalho
Interinstitucional em Arteterapia. Desde 2010, são feitas
ações interativas e integrativas, que fortalecem o vínculo com unidades de saúde,
departamentos e secretarias
municipais, resgatando e
fortalecendo os valores saudáveis.
A vivência terá contação
de histórias, dança, canto,
práticas corporais e rodas de
conversa com o tema autoestima e visitação na biblioteca.

Vila São João recebe
serviços de limpeza
Embora a doença esteja erradicada no país, a imunização é necessária

guns casos, pode ser fatal.
Isso ocorre quando o vírus
paralisa músculos respirató-

rios ou de deglutição.
A doença é caracterizada
por febre, mal-estar, dor de

cabeça.
No Brasil, a pólio já está
extinta há 24 anos.

A Subprefeitura de Moreira César realizou, na última
semana, os serviços de poda e limpeza na praça da
Vila São João. A ação é muito importante para garantir
a segurança dos adultos e crianças que frequentam
o local, além dos pedestres e motoristas que passam
pelo entorno. Serviços como esse são realizados
frequentemente pela equipe da Subprefeitura em vários
pontos do distrito.

Divulgação

Rua do Crispim recebe serviços em galeria
Maria Fernanda Munhoz
A rua Ryoiti Yassuda, no
Crispim, está recebendo serviços de complementação de
galeria, desobstrução de bo-

cas de lobo e levantamento
dos PVs. Para a realização
das ações, a Prefeitura, por
meio da Secretaria de Obras,
interditou parcialmente a via

por cerca de uma semana.
Esse serviço é um complemento do que foi iniciado
em maio, na Vila Cuia, região
próxima e que possui galeria
Google Maps

Com o serviço, serão evitadas enchentes e empoçamento de água na rua

que desemboca na rua Ryoiti
Yassuda. De acordo com informações da Secretaria de
Obras da Prefeitura, os PVs
já foram nivelados, faltando
apenas complementar com o
asfalto.
Com a desobstrução das
bocas de lobo e manutenção
das galerias, o objetivo é que
as águas pluviais tenham
passagem livre, evitando enchentes ou empoçamento de
água.
Pvs ou Poços de Visitas
são dispositivos auxiliares
de manutenção, implantados
nas redes de águas pluviais
para possibilitar a ligação
das bocas de lobo à rede coletora ou galerias, possibilitando a mudança de direção,
de declividade e de dimensão de tubos, além de permitir o acesso para limpeza
e inspeção.

Moradores do Araretama participam
da Pré-Conferência de Saúde
O Comus – Conselho Municipal de Saúde, em parceria
com a Prefeitura de Pindamonhangaba, está realizando
pré-conferências da saúde.
Na última sexta-feira (21),
população e representantes
de instituições estiveram presentes para debater antecipadamente propostas, ideias e
sugestões apresentadas pela
comunidade.
No dia 28, é a vez da população do centro participar
da pré-conferência, que será
realizada no colégio Bom Jesus (antigo Externato), com
inicio às 18 horas.
Após a discussão nos
bairros, a cidade vai promover a 6ª Conferência Municipal de Saúde, que está programada para os dias 19 e 20
de julho, na Etec João Gomes
de Araújo.
O tema anual da conferência municipal é “SUS: A
saúde é responsabilidade de
todos – Governo, prestadores
de serviços, profissionais de
saúde e usuários – participar

Célia Lima

Apresentações
musicais fecharam a 1ª
Edição do Nosso Bairro
Daniela Gonçalves
Com animação os moradores do Araretama se despediram do projeto Nosso Bairro
no último domingo (23). Várias atividades de lazer, ação
social, shows musicais, exposição das oficinas de artesanato e apresentações das oficinas
de dança marcaram o encerramento do projeto que formou
aproximadamente 800 alunos
em diversas oficinas.
O projeto é desenvolvido embaixo de tendas com
a finalidade de integrar a comunidade. Nele, oficinas de
capacitação profissional são

oferecidas aqueles que buscam uma recolocação no mercado de trabalho.
O próximo bairro a receber o projeto será o loteamento Cícero Prado CDHU em
Moreira César. Neste local o
projeto atenderá os moradores
dos bairros: Terra dos Ipês II e
Liberdade II. 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, nas mais distintas
modalidades, serão oferecidas
gratuitamente a comunidade.

Capina e roçada
beneficiam diversos bairros
Maria Fernanda Munhoz

A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza, ininterruptamente, serviços de
limpeza, capina e roçada em
toda a cidade. A ação tem
como objetivo levar mais
segurança para pedestres
e motoristas. Na última
semana, a equipe da Secretaria de Obras/Departamento de Serviços Municipais,
realizou a limpeza e roçada
das praças: Santa Edwiges,
Oscar Kano, Santa Terezinha

e São Benedito. Também
foi feita a limpeza na área
verde do Crispim, limpeza
e roçada da área do Campo
do Quirino, na rua Sargento
José Joaquim Sobrinho (Andrade) e no Lessa, limpeza
e roçada da área do Parque da Cidade, limpeza da
via Expressa e retirada de
vegetação no São Benedito
e na Vila Bourghese. Nas
próximas semanas, a equipe
executará as ações em outras regiões do município.
Divulgação

Toda a população está convidada a participar da Pré-Conferência de Saúde dia 28

para avançar”. Ao todo, serão
quatro pré-conferências em
toda a cidade. Além do Araretama, as edições no bairro
Cidade Nova e na região de
Moreira César já foram rea-

lizadas.
A conferência é um importante instrumento para
contribuir com a melhoria
da gestão de saúde no município. Para isso, a participa-

ção de todos os segmentos
da sociedade organizada é
indispensável. É um evento
obrigatório, previsto por lei,
e deve ser realizado a cada
dois anos.

Equipe da Prefeitura realiza serviço nas ruas do Lessa
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O Adolescente de risco
“Ser da Terra – Ser do Céu”
As acadêmicas escritora poetisas, Neila Cardoso e Elisabete Guimarães lançaram na sexta-feira (22), a obra poética “Ser da Terra – Ser do Céu” e vice-versa, duas capas
(Gráfica e Editora São Benedito – Pindamonhangaba-SP,
2013). O livro, escrito a quatro mãos, teve noite de autógrafos na Mezanino da Santo Pani, em evento que, entre os
convidados, contou com a presença de alguns colegas da
APL - Academia Pindamonhangabense de Letras.
Neila é arte educadora, ministra aulas de iniciação artística para crianças desde 1999. Obras de Neila: Sons
do Passado (1999), Presente de Poeta (2002), Poemas
Franciscanos (2003), Poemas Escolhidos, livro artesanal
(2007), Antologia da APL (2012, em parceria com Bete Guimarães e Juraci de Faria).
Bete é professora aposentada pela Universidade Paulista – Unesp, pós graduada em Linguística aplicada ao
texto e em Gramática da Língua Portuguesa pela Unicamp
e Unitau; é portadora de licenciatura plena em Letras, com
especialização em Técnica de Redação e Gramática Aplicada. Obras já publicadas: A doce pedra no meio do caminho (1989), Pedra Maldita (1990/1992/1995/1999), Amigos
para sempre (1993), As pedras do Caminha (2000), O perfume das rosas vermelhas (2004), Recontando a história
de uma princesa (2007), Flor do Lácio (2009), Romanceiro
da Independência (2012), Antologia da APL (2012, em parceria com Neila Cardoso e Juraci de Faria).

Bete apresenta Neila

Capa 1

“Sua simplicidade, sinceridade e modéstia estão presentes nestes poemas, os quais trazem em seus versos
essências do amor que flui espontaneamente na linguagem figurada de sua obra. Além disso, sua sensibilidade
está à flor da pele quando sua tristeza, suas decepções,
suas expectativas, seus sonhos, suas alegrias, suas realizações ficam à mostra.”

Neila apresenta Bete

Classicamente conceitua-se comportamento de risco na
adolescência, como a participação efetiva do adolescente
em atividades que possam comprometer a sua saúde física
e mental (uso de drogas, atividade sexual sem proteção,
violência, etc.) Sabemos que muitas dessas condutas principiam apenas pelo caráter exploratório do jovem e pela
forte influência mesológica (grupo de iguais, família).
A investigação de condutas de risco na adolescência
exige experiência e, sobretudo, sensibilidade do profissional de saúde que o aborda, principalmente o médico. O
uso de linguagem acessiva e fácil é deveras importante.
As perguntas devem ser claras, mostrando interesse, para
que o adolescente não fique ansioso, assustado e até atemorizado ante a possibilidade de ser revelada a sua intimidade. Portanto, o médico enfatizar o sigilo do que lhe é
revelado e, estabelecer um vínculo com o adolescente será
uma condição primordial, demonstrando o médico, de uma
maneira clara que é receptivo para as informações reveladas e , de uma maneira especial, sensível às questões
formuladas que muitas vezes angustiam os jovens.
Sabemos que para uma avaliação correta de comportamento de risco na adolescência, torna-se mais do que
necessário levar-se em consideração a grande dimensão
psicossocial no qual o adolescente se encontra . Devemos
levar em conta a violência (intra e extra-familiar) perpetrada contra os adolescentes e pelos adolescentes.
Comportamentos de riscos tais como: drogadição, violência, bulemia e anorexia nervosa, têm que ser analisados
profundamente, considerando-se aspectos da dinâmica
familiar, as diferenças individuais e genéticas, o desenvolvimento normal da adolescência e a influência poderosa
dos meios de comunicação. Só para clarear o assunto, estudos nos Estados Unidos mostram que em torno de 10
a 30% dos comportamentos de risco na adolescência são
atribuídos à mídia.				
Por outro lado situações limites, tais como: comportamento suicida, dependência química, abuso físico e/ou
sexual devem ser discutidos abertamente como o adolescente, situação esta especial em que com o consentimento
do mesmo, o profissional pode comandar a quebra do sigilo, dando ciência da situação, aos pais ou responsáveis
pelo adolescente. Os limites ético-legais quanto à quebra
do sigilo devem ser muito bem apreciados pelo profissional
para que se obtenha êxito no processo do tratamento do
adolescente.
É uma questão séria, preocupante, e alarmante nos
tempos modernos. Exige envolvimento da sociedade como
um todo.Exige preparo e comprometimento dos profissionais de saúde e políticas de saúde voltadas para esse segmento da população brasileira.
* O autor é Médico, Prof.Universitário,Mestre e Doutor
pela U.S.P. Professor da Disciplina de Pediatria e Adolescência da Faculdade de Medicina de Taubaté .Integra várias Instituições Científicas e Culturais do Brasil e do Exterior.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 02/07/2013 às 14:00 horas
AJUDANTE
8º FABIO PEREIRA DE SOUZA
RUA CARIOCA, 38 – MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-500
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

P O R T A R I A Nº 071/2013

Nomeia ASSESSOR PARLAMENTAR III
_________________________________

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta
Portaria RESOLVE:

Festa em homenagem
a Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro atrai
centenas de fiéis
Célia Lima

A procissão luminosa saiu da frente da igreja
São Benedito e contou com a presença de muitos fiéis

Foi realizada entre os
dias 14 e 23 de junho, a festa em louvor a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Este ano o tema foi “Maria,
Mulher de Fé”. Centenas de
fiéis compareceram às missas, prestigiaram as apresentações de corais e grupos
musicais e acompanharam a
procissão luminosa, que saiu
da igreja São Benedito. Os
organizadores
agradecem
todos os apoiadores.

Extrato de Aditamento de Convênio nº 070 / 12 – 1/2013
Processo administrativo n.º 11145/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência Social /
Instituto de Apoio e Acolhimento ao Adolescente – IA 3
Objeto: verba municipal FUMCAD – desenvolvimento do projeto Cubo Ambiental
Prazo: 14/12/2013
Data de Assinatura: 06/06/2013
Extrato de Aditamento de Convênio nº 069/ 12 – 1/2013
Processo Administrativo: 11144/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social –
Instituto de Apoio e Acolhimento ao Adolescente – IA 3
Objeto: Recurso FUMCAD – desenvolvimento projeto Primeiro Passos
Prazo: 14/12/2013.
Data de Assinatura: 06/06/2013
Extrato de Aditamento de Convênio nº 068 / 12 – 1/2013
Processo Administrativo: 11143/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social /
Instituto de Apoio e Acolhimento ao Adolescente – IA 3
Objeto: Recurso Fumcad – desenvolvimento do projeto Aprendiz na empresa
Prazo: 14/12/2013
Data de Assinatura: 06/06/2013
Extrato de Aditamento de Convênio nº 087 / 12 – 1/2013
Processo Administrativo: 18777/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social /
Instituto de Apoio e Acolhimento ao Adolescente – IA 3
Objeto: execução projeto Vem Ser nos Polos Feital e Castolira
Prazo: 04/10/2013
Data de Assinatura: 06/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 070/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 110/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: GHS Indústria e Serviço Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção
das piscinas dos ginásios da SEJELP.
Assunto: Prazo prorrogado em 120 (cento e vinte) dias, até 10/09/2013.
Assina pela contratante: Leandro José Galdino
Assina pela contratada: Márcio Rodrigo de Oliveira Rodrigues
Data de assinatura: 13/05/2013
Pindamonhangaba, 19 de junho de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 028/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 28/13, que cuida de “Aquisição de sacolas ecológicas em algodão cru 100%, com alças de mão, com impressão em silk screen em uma cor verde”, 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, 20 de junho de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 072/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 072/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializada
em prestação de serviço em conserto, montagem e desmontagem de pneus da frota da Subprefeitura de Moreira César”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2013.
PREGÃO Nº. 074/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 074/2013, que cuida de “Aquisição de material para reforma
da Escola Padre Zezinho”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera
a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº.
10.520.
Pindamonhangaba, 19 de junho de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 069/2013
Municipal
de Pindamonhangaba
A Prefeitura comunica quePrefeitura
no PP nº. 69/13,
que cuida
de “Aquisição de cabos de aço para serem utiEstadoem
de manutenções
São Paulo
lizados no assentamento de tubos de concreto
ou construção de novas galerias de
águas pluviais no município”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro
no procedimento licitatório em favor da empresa (itens/lotes
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2012
PREFEITURA
MUNICIPAL
PINDAMONHANGABA
A Prefeitura
comunica que
no PPRP nºDE
310/2012
de “Aquisição de bloco de
PREGÃO
Nº 310/2012
concreto simples
paraREGISTRO
ser utilizado DE
em PREÇOS
diversas obras
no município de
Pindamonhangaba”,
foi elaborada
a Ata para
Registro de de
Preços
abaixo,
com
comunica
que no PPRP
nº 310/2012
de “Aquisição
bloco
de concreto
simples para
validade deobras
12 meses,
em 12/12/2012:
em diversas
no assinada
município
de Pindamonhangaba”, foi elaborada a Ata para Regis-

A Prefeitura
ser utilizado
tro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 12/12/2012:

ITEM

“Os poemas de Bete Guimarães aqui selecionados nos
dão uma mostra do mundo que habita seu coração. São
poemas variados que percorrem diversos temas, porém
não pretendem esgotar nenhum. Neles podemos colher
gratidão, esperança, entusiasmo, desânimo, espanto,
cansaço, força, tristezas e alegrias, amor... exatamente
como na vida de cada ser humano! Em suas palavras um
profundo sentimento de pertencimento a uma família, à sua
cidade natal, aos amigos, ao planeta!”
LACRESEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACRES - EPP - EIRELI, torna público que requereu a
Cetesb, ag Taubaté, a Licença de Operação para comercialização e industrialização de lacres, sito à
Rua Ryoiti Yassuda, 628 - Resid. Andrade - Pindamonhangaba/SP.

PONTUAL ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA ME,torna público que requereu na CETESB – a Licença prévia para FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS na Av. Quinze de
Novembro,350 – Cidade Nova -Pindamonhangaba/SP.

Art 1º - Nomear a Senhora CRISTINA DE MATOS GODOI para o emprego de ASSESSORA
PARLAMENTAR NÍVEL III do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara
de Pindamonhangaba, de acordo com as Leis nºs 5.183/2011 e posteriores, com salário de
R$3.210,00 ( três mil duzentos e dez reais), a partir do dia 01 de julho de 2013, nos termos
contratuais.

1.013.001.005185 - bloco de concreto simples para
alvenaria de vedação com 3 furos, nas dimensões em
mm: 190 (largura) x 190 (altura) x 390 (comprimento)

pc

ITEM

ATA nº 103/2012
UNIDADE
DE MEDIDA

02

Empresa: CONSTRÚNICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. EPP
VALOR
MARCA
UNITÁRIO
DESCRIÇÃO
(R$)

pc

1,70

42.000

Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP

DESCRIÇÃO
1.013.001.005183 - Bloco de concreto simples para
alvenaria de vedação com 3 furos, nas dimensões em
mm: 90 (largura) x 190 (altura) x 390
1.013.001.005184 - bloco de concreto simples para
alvenaria de vedação com 3 furos, nas dimensões em
mm: 140 (largura) x 190 (altura) x 390 (comprimento)

pc

FBF

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

FBF

1,19

60.000,000

FBF

1,24

90.000,000

Pindamonhangaba, 19 de junho de 2013.
* Publicar 01 Vez

Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Municipal de Saúde e Assistência Social
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 28 - Pindamonhangaba
FORMATO: 2×4
cep: 12410-050 – fone/fax: (12)3648-3809
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Secretaria
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Pindamonhangaba, 18 de junho de 2013.
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Publicada no D R H.
O Coordenador da APTA e Diretor do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento,
faz saber que se encontra disponível para venda no período de 02 a 05/07/2013 a partir das 9:00 horas,
no Curral Gado de Corte, na sede do Polo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios
do Vale do Paraíba – APTA, 34 (trinta e quatro) bovinos fêmeas da Raça Nelore e Mestiça. Endereço
Avenida Prof. Manoel César Ribeiro, 1920, Bairro Santa Cecília – Pindamonhangaba-SP, telefone (12)
3642-1812 – 3642-1164. Havendo mais de um interessado, o critério de desempate será o de melhor
oferta. Processo S.A.A. 9.050/2013.

ATA nº 102/2012
UNIDADE
DE
MEDIDA

03

01

Capa 2

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um título
conferido à Maria, mãe de
Jesus, representada em um
ícone de estilo bizantino. Na
Igreja Ortodoxa é conhecida
como Mãe de Deus da Paixão, ou ainda, a Virgem da
Paixão.
Em Pindamonhangaba,
a igreja de Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro fica na
estrada que tem o mesmo
nome da santa.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 100
Em: 25/04/2013
Processo nº: 0439/2013
Atividade: Lanchonete, Casa de Chá, de Sucos e Similares
DR. JOÃO
ROMEIRO
“TRIBUNA DO NORTE”
Razão FUNDAÇÃO
Social: Juliana
Aparecida
Matheus
CNPJ: Nesta
16597025/0001-54
Endereço: Rua dos Andradas, 426- Centro
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Juliana Aparecida Matheus
CPF: 338.182.308-62
Página - 1
Auto de Infração nº: 2363
Defesa: Indeferida
Auto de Imposição de Penalidade de Advertência nº: 1548
Recurso: Indeferido

ALIANÇA PAPÉIS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia Nº 03001388 e requereu a Licença de Instalação para fabricação de papel e instalação de
uma caldeira , sito à Rod. Vereador Abel Fabrício Dias, KM 155 - Coruputuba Pindamonhangaba/SP.

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, terça-feira, 25 de junho de 2013
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Comissão vai beneficiar crianças e adolescentes

ana camila campos
Diversos representantes
do Poder Público Municipal,
do Judiciário, instituições e
órgãos ligados à criança e ao
adolescente se reuniram na
manhã da última sexta-feira
(21), para mais um encontro
que busca a instituição da Comissão Intersetorial de Convivência Familiar e Comunitária
da Criança e do Adolescente.
Na ocasião, foi decidido
que cada representante vai
elaborar uma ficha com todos
os dados do órgão ao qual
pertence, além de informar
detalhadamente qual a função que cada um desempenha
na sociedade e de que forma
poderá contribuir com as atividades desenvolvidas pela
comissão.

Um diálogo apresentou
os membros das instituições
presentes, que comentaram
sobre as atividades desenvolvidas e dificuldades enfrentadas.
A importância desse momento foi reconhecida pelos
presentes, que enfatizaram a
importância da ajuda mútua
entre os setores a fim de buscar a melhoria contínua para
a sociedade. O diálogo deve
gerar um fluxograma, que
funcionará como um mapeamento da rede para a orientação dos profissionais diante dos casos, direcionando o
procedimento correto e qual
órgão acionar.
De acordo com o juiz Alexandre Perrucci, a importância dessa relação entre as ins-

tituições é fundamental, pois
é o que vai definir o trabalho
da comissão.
“Precisamos reconhecer
que a situação está difícil. A
partir da criação desse pacote, que vai interligar as medidas não só para o adolescente, mas para as famílias, será
criada uma rede de gestão
que fará a diferença e mostrará que é possível elaborar sugestões eficientes”, destacou.
Outra meta da comissão
é contribuir com o trabalho
de prevenção da criança e do
adolescente no envolvimento
com o crime e as drogas.
Nesta quarta-feira (26),
será realizada uma reunião
extraordinária exclusivamente destinada à composição
formal da comissão.

Ana Camila Campos

A intenção do trabalho é proteger as crianças e adolescentes da cidade

Proerd entrega
Pinda define representantes para
certificado a mais fase regional do Mapa Cultural
de 500 crianças
Célia Lima

Aiandra Alves Mariano
O Proerd – Programa
Educacional de Resistência
às Drogas e a Violência de
Pindamonhangaba realizou,
na sexta-feira (21), a formatura de mais de 500 alunos.
Os formandos são estudantes
de escolas do Distrito de Moreira César que fazem parte
do projeto. O evento aconteceu no Centro Esportivo José
Ely Miranda “Zito” e contou
com a presença de autoridades da cidade e representantes da Polícia Militar, além
dos pais e professores dos
formandos.
Também participou da
formatura a banda de música do 5º BPMI – Batalhão da
Polícia Militar do Interior, de
Taubaté.

Neste ano, o programa
está completando 14 anos de
atuação em Pindamonhangaba e neste período o Proerd já
formou mais de 32 mil alunos. Ele é desenvolvido nas
escolas públicas e particulares, com alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental.
O Programa é pedagogicamente estruturado em lições,
ministradas semanalmente nas
escolas, por um policial militar
fardado. O objetivo é transmitir uma mensagem de valorização à vida, e da importância de
manter-se longe das drogas e
da violência. Após quatro meses de curso as crianças recebem o certificado e prestam o
compromisso de manterem-se
afastadas e longe das drogas e
da violência.

“A Farsa do Advogado Pathelin” será a representante
de Pindamonhangaba na modalidade Teatro
Célia Lima

Divulgação

O responsável pela dança do projeto “Saindo das
Ruas” recebeu a indicação das mãos do prefeito

Milhares de crianças já participaram do Proerd

Moreira César ganha grupo
escoteiro evangélico
ana camila campos
Pindamonhangaba ganhou mais um grupo de escoteiros na manhã do último
sábado (22). O Grupo Escoteiro Evangélico Levi é o
primeiro da classe com sede
em Moreira César. A cerimônia de fundação aconteceu na Base Comunitária de
Segurança da Polícia Militar do Vale das Acácias, no
Distrito de Moreira César e
contou com a presença de
vários representantes de instituições do município.
O Grupo Escoteiro
Evangélico Levi é uma iniciativa do policial reformado, tenente Levi. É importante destacar que apesar do
direcionamento do grupo
ser evangélico, o grupo está
aberto para jovens de diversas religiões.

As atividades serão desenvolvidas todos os sábados, das 14h45 às 17 horas,
no mesmo local da fundação.
O propósito do movimento escoteiro é contribuir para
que os jovens assumam o seu
próprio
desenvolvimento,
principalmente, em relação
ao caráter. Além disso, o movimento busca desenvolver e
aprimorar a capacidade física, intelectual, social afetiva
e espiritual dos participantes,
para que se tornem cidadãos
responsáveis e úteis para a
comunidade.
A base Militar do Vale
das Acácias fica na avenida
dos Lírios, 17. Quem desejar fazer parte do grupo
pode comparecer ao local
ou entrar em contato pelo
telefone 9163-2302.

Comissão Julgadora
Compuseram o júri do Mapa Cultural Paulista Municipal, em Dança: Alessandra Rodrigues Santos Nascimento,
Alexandra Luppe e Aline Rodrigues dos Santos; em Teatro:
Alexandre Vilela, Elizabete Gonçalves e Fábio Mendes; em
Música Instrumental: Marcos Roberto de Souza, Willians
Jobair da Silva e Márcio Levi Teodoro; em Vídeo: Francisco
Antonio Leite de Freitas Filho, André de Andrade e Cláudio
César Helvécio de Freitas; em Artes Visuais: Neila Cardoso,
Christina Edith Lehmann César e Verônica Azevedo; em
Literatura: Cleber Bianchi, Adams Alpes e Tonho França.

Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba definiu, no domingo (23), os representantes da cidade para a
fase regional do Mapa Cultural Paulista. A divulgação do
resultado foi realizada no centro comunitário do Bosque,
após as apresentações de dança e de música instrumental.
Diversas autoridades estiveram presentes na final
municipal do Mapa, com o
destaque para o prefeito de
Pindamonhangaba. As apresentações de todas as modalidades foram realizadas no
centro comunitário do Bosque, no Bosque da Princesa e
no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina. A organização
da fase municipal foi do Departamento de Cultura.
Dança, Teatro e Música
Os representantes de Pinda
na fase regional do Mapa são:
Projeto Saindo das Ruas, com
a coreografia Instinto Urbano
(Dança); Cia TEP – Teatro
Experimental de Pindamonhangaba, com o espetáculo A
Farsa do Advogado Pathelin
(Teatro); Camerata Orquestra
Jovem de Pindamonhangaba,
com a peça Tema de Filmes –
Alfred Newman/Nino Rota,
Carmina Burana – Carl Orff/
Trem das Onze – Adoniran
Barbosa, com arranjos de
William Anaia Bonafé (Música Instrumental).
Vídeo, Fotografia
e Artes Plásticas
Em artes visuais, Müller
Anderson Marin Zeferino,
com o documentário Sem
Roteiro (Vídeo) e com a obra

Longa Exposição: Sensações
– Crespúsculo – Noite Chuvosa (Fotografia).
Em Artes Plásticas, serão
os representantes da cidade
Lenice Lopes da Silva, com
as obras Pindamonhangaba
Princesa do Vale, Pindamonhangaba – Luz do Folclore
e Memórias de Pindamonhangaba; Felipe Callipo,
com Folia de Reis; Mônica
Coura do Espírito Santo Kaneshiro, com África e Luar
Africano.
Essa modalidade teve
uma menção honrosa para
Ícaro Cícero Turra, pelo ensaio do artista com a obra
Jongueiros.
Conto, Crônica e Poesia
Em Literatura, foram
classificados Alberto Marcondes Santiago, com o conto Amarílis; Anamaria Jório
Rodrigues Marcondes, com
o conto A Menina, O Pai e
A Mãe; Audinete Alves de
Barros, com o conto Papai
Noel; Giovani Salgado Romão, com a crônica Incapacidade; Rodrigo de Oliveira Dias, com a crônica O
Amor: do Platônico ao Verdadeiro; Rosana Dalle Leme
Celidonio, com a crônica
Com ou Sem Sacola?; Giovani Salgado Romão, com a
poesia Brasil e seus Bs; Luiz
Henrique Nascimento, com
a poesia Vida em Trânsito
e Rodrigo de Oliveira Dias,
com a poesia Poema, Piada
ou Protesto?.
A modalidade poesia teve
menção honrosa para Altair
Fernandes Carvalho, pela
obra Rosa Esquecida.

Queda de estrutura de fogueira deixa dois mortos
Na tarde do último sábado (22),
dois homens caíram de uma altura de
quase 18 metros enquanto montavam
uma fogueira que atingiria 30 metros
de altura, em construção para a “Grande Festa da Fogueira com Arraiá dos
Tropeiros da Paz”, uma festa junina no
bairro Mombaça, programada para os

dias 5,6 e 7 de julho.
O serralheiro Jair de Lima, conhecido
como “Jair Saci”, 65 anos, morreu na
hora. O auxiliar de escritório e funcionário
da Prefeitura, cedido ao 1º Distrito Policial
da cidade, Claudinei Duarte dos Santos,
51 anos, foi levado ao Pronto-Socorro da
cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com testemunhas, ambos
estariam no topo da fogueira quando a
estrutura quebrou e despencou. Apesar
das vítimas utilizarem um cabo de aço
que sustentaria a construção e a manteria ereta, o recurso não foi suficiente para
evitar a queda. A dupla foi sepultada na
tarde de domingo (23).

Célia Lima

Estrutura da fogueira cedeu no sábado (22)

Arquivo pessoal

Voluntários Jair “Saci” e Claudinei Duarte

6

TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, terça-feira, 25 de junho de 2013

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

Vereador Roderley
Ricardo Piorino cobra
Professor Osvaldo
Atividade Delegada
apoia criação de Casa de Miotto solicita atenção
Recuperação para dependentes aos Perímetros Escolares “É uma forma alternativa e eficiente de
Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

melhorar a segurança”

Diretoria de Comunicação/CVP

V ereador
R oderley M iotto

Por meio de um requerimento ao Poder Executivo,
o vereador Roderley Miotto
(PSDB) solicitou aos departamentos competentes os devidos
estudos para a instalação de placas de sinalização que contenha
os dizeres “PERÍMETRO ESCOLAR DE SEGURANÇA”.
O projeto, para o vereador,
visa complementar o Decreto
de nº. 26.684, de 3 de agosto de
1988, que é de grande necessidade e vêm a viabilizar melhorias para todo o município.
“Vemos que após a implantação
do Programa de Segurança
Escolar, o êxito do mesmo
depende fundamentalmente de
esforços de vários segmentos
dos poderes públicos, que devem estar preocupados com a
segurança das nossas crianças”,
explica Miotto.
O Perímetro Escolar de
Segurança tem prioridade especial nas ações de prevenção
e repressão policial, objetivanFale com o

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

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.

do assim a tranquilidade de
professores, pais e alunos e de
modo a evitar o mau uso das
proximidades da escola.
Rede Cegonha
O vereador solicitou também à Prefeitura e a Secretaria de
Saúde, em outro requerimento,
os estudos para a implantação
do Programa Rede Cegonha na
cidade, que tem por objetivo a
atenção as gestantes e mães de
recém-nascidos.
O Programa visa garantir
o atendimento de qualidade a
todas as brasileiras, por meio
do Sistema Único de Saúde
(SUS), dando direito desde a
confirmação da gestação até os
dois primeiros anos de vida do
bebê. “Sabemos da importância
da qualidade nos serviços de
saúde, principalmente com as
crianças. Queremos proporcionar esta atenção, mais do
que merecida, às nossa mães
de Pindamonhangaba”, destaca
Roderley Miotto.
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

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

V ereador R icardo P iorino

O Presidente da Câmara, vereador Ricardo Piorino
(PDT), fazendo uso de suas
atribuições, apresentou durante
a última sessão, realizada no dia
24 de maio, o requerimento nº
1551/2013, no qual solicita ao
Poder Executivo, informações
a respeito das tratativas para a
assinatura do convênio, junto ao
Governo do Estado de São Paulo,
para a implantação da Atividade
Delegada em nosso município.
De acordo com o parlamentar, a ação se faz necessária,
uma vez que a questão sobre
segurança vem sendo um problema enfrentado por todos os
municípios do país. “A Atividade Delegada é uma medida
eficaz para combater os índices
de violência registrados no país,
pois trata-se de uma parceria
entre a Prefeitura e a Secretaria
de Segurança Pública, ou seja,
é a união entre os poderes, que
visa levar mais segurança às
cidades do Estado de São Paulo”,

observou Piorino.
A Atividade Delegada foi implantada na capital em 2009, com
o objetivo de contribuir para o
aumento do efetivo, buscando-se
a redução da violência e melhora
da segurança, a qual possibilita
que o policial militar trabalhe
para a Prefeitura nos seus dias de
folga e receba uma gratificação
pelo serviço desempenhado,
utilizando os equipamentos da
PM e realizando policiamento
preventivo, fiscalização de bares,
comércios e transportes clandestinos, entre outras funções.
Segundo o Presidente do
Legislativo: “O município possui
todos os requisitos para a celebração do convênio, uma vez
que Pindamonhangaba já possui
aprovada a Lei nº 5198/2011,
que cria a gratificação por desempenho de atividade delegada,
a ser paga aos policiais do 5º
BPMI que exerçam atividade
municipal delegada ao Estado
de São Paulo”.

Toninho da Farmácia quer Vereador Magrão pede
Professor Eric participa de audiência
saber quando será construído providências para aprovação do no Centro Paula Souza para tratar de
Loteamento Portal dos Eucaliptos investimentos na Educação
o Centro de Zoonoses

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

Novo empreendimento está localizado na
Vila São Benedito e os proprietários já quitaram os lotes e pagam IPTU regularmente
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Vereador Magrão

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

Na sessão do dia 10 de
Diante desse fato, o verejunho, o vereador Carlos Edu- ador Magrão requereu inforardo de Moura - Magrão (PPS) mações para saber onde está o
protocolou o requerimento nº problema para depois procurar
1489/2013, solicitando in- entendimentos na busca de
formações da Prefeitura e da resolver este impasse. O loEmpresa Nova São Benedito teamento teve início há mais
Urbanização e Desenvolvi- de 15 anos e até o presente
mento Imobiliário, sobre o momento os compradores não
estágio em que se encontra têm autorização para construir
a aprovação do Loteamento suas casas. Outra preocupação
“Portal dos Eucaliptos”, lo- do vereador, que chegou ao seu
calizado em frente a Vila São conhecimento, é a venda de
Benedito, em Moreira César. um mesmo terreno para mais
Segundo informações dos de uma pessoa. “Protocolei o
compradores dos terrenos do requerimento e aguardo agora
“Portal dos Eucaliptos”, os uma resposta da Prefeitura e da
lotes já foram quitados e eles Empresa Nova São Benedito
pagam regularmente o IPTU. para tomar as providências
No entanto, os proprietários cabíveis para a liberação da
não podem construir, pois o aprovação deste loteamento”,
loteamento não está aprovado. disse o vereador Magrão.
Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
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cursos de logística e
administração. Hoje
eleito, o vereador
entregou abaixo-assinado com mais de
15 mil assinaturas
de munícipes do
Distrito de Moreira
César à Superintendente professora
Laura Laganá. “O
objetivo é levar os
cursos também aos
moradores do bairro
Vereador Professor Eric, Superintendente do Centro Paula
Souza, Laura Laganá e Deputado Estadual André do Prado, com Araretama e região
abaixo-assinado reunindo 15 mil assinaturas para criação de
Leste de Pindamomais cursos técnicos
nhangaba. A ETEC
Em busca da ampliação do João Gomes de Araújo, deslocada
ensino profissionalizante gratuito do centro da cidade, dificulta o
e de qualidade à população de acesso à população que depende
Pindamonhangaba, o deputado de ônibus, devido à distância e
estadual André do Prado (PR) custos com transporte. O Distrito
esteve reunido com o vereador de de Moreira César conta com mais
Pindamonhangaba, Professor Eric de 50 mil habitantes e, com amplo
(PR) na sede do Centro Estadual parque industrial, responsável por
de Educação e Tecnologia Paula 70% do Produto Interno Bruto
Souza e com a Superintendente (PIB) do município. Nosso parque
Laura Laganá para definir novos industrial é voltado principalmente
cursos de qualificação profissional para as áreas de metalurgia, siderurgia e processos industriais, tendo
no distrito de Moreira César.
Para o deputado, a iniciativa importantes indústrias instaladas
do vereador Professor Eric vai na região. Com a instalação de
de encontro aos princípios de seu mais dois cursos, haverá melhores
mandato, cujo objetivo é trabalhar condições para que jovens e adultos
para garantir aos municípios da possam ter qualificação profissional
região investimentos em todas as de qualidade e gratuita sem sair da
áreas, sobretudo na Educação, cujos região onde residem”, esclarece o
resultados para a sociedade são vereador Professor Eric.
Ele destaca que, se assinado
impossíveis de serem contabilizados. “Ir à busca de oportunidades convênio com a prefeitura, serão
na área de Educação é sempre um mais 40 vagas nos cursos de técnidesafio que me interessa, pois, atuar co em segurança do trabalho e 40
na formação de jovens e adultos vagas no curso de metalurgia. A
garante uma sociedade mais justa e Superintendente do Centro Paula
menos desigual,” afirma o vereador Souza, Laura Laganá explica que
serão elaborados estudos para
Professor Eric.
Em 2009, à época sem mandato definir a implantação dessas salas
eletivo, o professor Eric, após reunir e definirá uma agenda com o premais de sete mil assinaturas, obteve, feito juntamente com o vereador
com apoio de seus alunos, a instala- Professor Eric a fim de que as tração de duas salas descentralizadas tativas avancem e os cursos sejam
no distrito de Moreira César para os instalados brevemente.

Fale com o vereador Professor Eric

Envie sua sugestão para o e-mail:
professoreric@camarapinda.sp.gov.br ou entre
em contato com o gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric
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Felipe César – FC quer
Janio demonstra otimismo com Vereador Cal parabeniza
listagem dos munícipes inscritos criação de Casa de Recuperação comunidade de Pindamonhangaba
para Dependentes Químicos
nos Programas de Habitação
pelas mobilizações pacíficas
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Felipe César - FC

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) apresentou o
Projeto de Lei 81/2013, que
torna obrigatória a divulgação
de listagens dos munícipes que
aguardam por atendimento nos
programas habitacionais do
município. O vereador quer, de
forma transparente, que o Executivo divulgue na internet e em
listagens oficiais, os munícipes
que aguardam por atendimento
nos programas habitacionais,
com número e data de inscrição,
a relação dos atendidos, com
data e indicação do programa
que foi beneficiado, além de
todos os critérios para cadastramento e atendimento, devendo
a cada mês tornar pública a
quantidade de inscritos e os
atendidos, bem como a movimentação dos números de inscrição das listagens. “O objetivo
de nosso projeto é além de dar
a transparência, fundamental
nas questões públicas, é fazer
com que os projetos fluam, e
de maneira correta, divulgar os
planejamentos dos programas
habitacionais em nossa cidade”, destaca o vereador Felipe
César – FC.

PA em Shopping Center
O vereador Felipe César –
FC está viabilizando uma lei
que torna obrigatório aos estabelecimentos comerciais tipo
“shopping center”, com mais de
30 lojas, a disponibilizarem aos
clientes, serviços de enfermaria
para pronto atendimento aos
clientes. Em sua justificativa,
o vereador alega que é comum
as pessoas se sentirem mal por
qualquer motivo, inclusive
hipertensão arterial e problemas de mal súbito em locais
públicos, como shoppings e
não terem um local adequado
para os primeiros atendimentos.
Com este projeto o vereador
quer que estes estabelecimentos
tenham também um atendimento adequado para as pessoas
que por ventura tenham algum
mal estar.
Cemitério para
animais de estimação
O vereador Felipe César
– FC apresentou projeto de
Lei, onde autoriza o Executivo
Municipal a criar o “Cemitério
Público Amigo dos Animais”.
De acordo com o projeto
apresentado pelo vereador,
somente poderão ser enterrados
animais de estimação de pequeno porte, como cães e gatos.
Em sua justificativa, o vereador Felipe César – FC alega que
“É de conhecimento de todos, o
amor recíproco que existe entre
proprietários e animais domésticos. Com raras exceções, tomase conhecimentos em algumas
vezes de maus tratos. Ter um
local adequado para enterrar seu
animalzinho de estimação, é de
suma importância, de forma a
lembrar sempre do amigo fiel”.

Fale com o Vereador Felipe César – FC

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

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) demonstrou
muito otimismo com a Audiência Pública realizada na
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.

Fale com o Vereador Janio Lerario

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

Dr. Marcos Aurélio
Martim Cesar pede área para
solicita reforma na quadra campo de futebol e Igreja de
de esportes da Vila Prado São Pedro no Beira Rio

Diretoria de Comunicação/CVP
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V ereador M artim C esar
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 segundafeira, 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, o diabetes
e outros. O combate ao seden-

tarismo 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
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O vereador Martim Cesar e ao ponto de ônibus na Rodovia
(DEM) encaminhou Indica- Vereador Abel Fabrício Dias.
ção ao Executivo, solicitando
Martim Cesar solicitou
providências para que seja ainda que seja feito estudos
realizado estudos visando a visando a implantação de ilumidesapropriação de uma área nação pública nos trechos que
nas proximidades do Lotea- ligam as ruas Rafael Popoaski,
mento Beira Rio, nas avenidas rua Estado do Pará e a rua Rio
Theodorico Cavalcante de Tocantins, no bairro Ipê I. A
Souza e Duque de Caxias, para falta de iluminação na ligação
a construção de um campo de das citadas vias, tem causado
futebol e a construção da Igreja muitos transtornos colocando
de São Pedro. Tendo em vista em risco a segurança dos peque na Programação de Obras destres e moradores do local.
a serem executadas em 2011,
Iluminação Pública
já destinava uma verba para as
O vereador Martim Cesar
referidas construções.
enviou solicitação ao ExecuMelhorias para o Ipê I
tivo, pedindo providências
O vereador Martim Cesar no sentido de que seja feita
solicitou à Administração Mu- a manutenção da iluminação
nicipal a realização de estudos e pública na Estrada Municipal
providências para que seja feito Cláudio Macedo, no bairro Graum passeio público ligando as minha. “A falta de iluminação
ruas Rafael Popoaski, rua Esta- adequada tem causado muitos
do do Pará e a rua Rio Tocantins, transtornos, colocando em risco
no Terra dos Ipês I, melhorando a segurança dos moradores”,
o acesso dos moradores à escola comenta o Vereador.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Cal

O vereador José Carlos Gomes - Cal (PTB) cumprimenta
e parabeniza os munícipes de
nossa cidade pelas mobilizações pacíficas que surtiram
bons resultados e fizeram com
que os vereadores resolvessem
não votar o Projeto de Lei que
aumenta o número de cadeiras
de 11 para 19 no Legislativo de
Pindamonhangaba.
O vereador Cal também
reforça a solicitação para 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.
Com a realização destes
protestos em todo o território

nacional, algumas comunidades vão reduzir as tarifas 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.

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

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

novas tecnologias de informação
(Internet, videoconferência e
transmissão de dados), que permitem a comunicação e a troca
de experiências entre as Casas
Legislativas e os legisladores
e entre o Poder Legislativo e
o público, visando aumentar a
participação
da população
no processo
legislativo”.
O Assistente
de Tecnologia da Informação João
Rodrigo,
que também
integra a divisão de TI,
enfatiza que
“o Portal e
o SAPL são softwares livres,
amplamente utilizados em
Câmaras de todo Brasil, com
uma comunidade bastante ativa
visando sempre o desenvolvimento desses produtos. Isso
gera independência tecnológica
e possibilidade de melhorias de
acordo com nossa Casa de Leis.”
O Departamento Legislativo
explica que “a partir da implantação do novo Portal e do
sistema SAPL, todo o processo
legislativo será disponibilizado
a todos os munícipes, o que não
ocorria no sistema antigo”. Com
isso, segundo o Departamento
Legislativo, “o novo portal
oferecerá maior transparência
nas consultas e decisões da Casa
de Leis de Pindamonhangaba,
assim, havendo uma participação
mais efetiva da população”.

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

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)
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Castolira e Rosário na
ﬁnal da Segundona
Odirley Pereira

Equipe do Castolira, momentos antes de obter a
vaga para a ﬁnal da Segunda Divisão

ODIRLEY PEREIRA
Castolira e Rosário conﬁrmaram favoritismo e garantiram vaga na ﬁnal da
Segunda Divisão.
Castolira
O Castolira, que havia
vencido o primeiro jogo por
1 a 0, gol de Alan Deivid,
empatou com o Araretama
em 1 a 1. O volante Piá
marcou para o Castolira,
aos 25 do primeiro tempo,
e Jé deixou tudo igual aos
15 da etapa complementar.
A partida, realizada no
domingo (23), no estádio
Vito Ardito Lerario (Bosque), foi bastante movimentada e tensa.
Aos 48, o árbitro Ailton,
que foi auxiliado por Rosinaldo e César, apitou o ﬁm
da partida, para grande festa da torcida do Castolira.
O técnico Pedrão Gordinho não contará com o volante Flavio Bocão, que foi
expulso no segundo tempo.
Porém, Gordinho poderá
armar o time com o meia
Celsinho, que está recuperado de lesão.
Rosário
No campo do Fluminense, o Ramirão, no Vista Verde, no domingo (23), a partida foi intensa o tempo todo.
O arbitro Edinho e os
auxiliares Rodnei e João

Batista tiveram bastante
trabalho. Aos 35 do segundo tempo, o jogo chegou a
ﬁcar paralisado por 25 minutos, após suposta agressão de torcedores à mesária
da partida.
Dentro de campo, o
Eloyna saiu na frente com
o volante Felipe, aos 5 minutos do segundo tempo.
O jogo seguiu equilibrado
até os 30 minutos, quando
o meia Nelson, do Eloyna,
foi expulso.
No ﬁm, outros dois jogadores do Eloyna foram
para o chuveiro mais cedo,
o zagueiro Tiago e o meia
Denis.
Com três jogadores a
mais, o Rosário aproveitou os espaços e marcou
o gol de empate aos 70 do
segundo tempo (contando
o tempo paralisado) com o
atacante Brunão Maizena.
Para a ﬁnal, o técnico
Deivid faz mistério, mas é
certo que terá a volta do meia
atacante Carlinhos Gel.
Especial na Tribuna
de sexta-feira
O especial completo sobre a ﬁnal da Segundona,
que acontece no domingo
(30), com esquema tático,
números, entrevistas com jogadores e técnicos, estará na
Tribuna de sexta-feira (28).
Odirley Pereira

Após classiﬁcação, jogadores do Rosário avaliam
desempenho da equipe no empate com o Eloyna

Nos pênaltis, Etna é
campeão do Sub 17
ODIRLEY PEREIRA
Após empate em 1 a 1 no
tempo normal, o Etna bateu o
Ramos por 5 a 4 na disputa de
pênaltis da ﬁnal do Sub 17, no
‘Macedão’, sábado (22).
Pelos caprichos que só o
futebol coleciona, o jogador
que perdeu o pênalti do Ramos foi o atacante Leandro
– artilheiro do time da competição e autor de um golaço
com um voleio da intermediária ainda no primeiro tempo.
Sobre o jogo
O jogo foi muito movimentado, com chances de
gols para os dois lados.
Na segunda etapa, o Etna,
invicto na competição, buscava o gol de empate, que
levaria a disputa aos pênaltis.
Para segurar a partida,
que estava muito tensa – típica de uma grande ﬁnal, o
árbitro Edinho não poupou
cartões. Ele foi auxiliado por
Leandra e Naldo.
Como alguns jogadores
já tinham cartão amarelo, um
de cada lado foi expulso após
faltas e discussões.
Com mais espaço dentro
de campo, o Etna pressionou
o adversário, mas esbarrava
no goleiro Aleksander, que
pegava tudo.
Porém aos 32 do segundo tempo, em um bate rebate dentro da área, o atacante
Jean, do Etna, chutou fraco e
Aleksander tomou um frango.
O jogo terminou empatado.
Festa do Etna
Jogadores e comissão
técnica festejaram o título
invicto da equipe. O atacante Jean, campeão pelo sexto
ano consecutivo, disse que a
conquista do Sub 17 foi justa
porque o Etna foi o melhor
em toda a competição.
O técnico Marcelo elogiou o desempenho dos jogadores. “Os meninos tiveram
muita raça e mereceram o
título. Foi um trabalho conjunto entre todos os atletas,
os pais, os amigos, a Jurema,
presidente Ditinho, o Guto,
o vice-presidente e todos os
envolvidos”.

Festival de Avaliação tem
mais de 1.500 atletas
ANA CAMILA CAMPOS
A Secretaria de Esportes de
Pinda está promovendo o Festival de Avaliação Esportiva.
No evento, o desempenho e o
aprendizado dos atletas durante o semestre são avaliados.
Nos dias 15 e 16 de junho,
atletas foram avaliados no vôlei e basquete. A primeira foi
sediada no “Juca Moreira”; a
segunda, no ‘João do Pulo’,
totalizando 900 alunos.
Durante toda a semana, a
avaliação de 280 alunos da
escola de excelência esportiva
deu continuidade ao festival.
Já no último ﬁm de semana, 380 alunos estiveram
no CE ‘João do Pulo’ para
análise de três modalidades.
Meninas da ginástica rítmica marcaram presença na
manhã de sábado (22). Em
seguida, neste mesmo dia,

Célia Lima

Odirley Pereira

Após o empate em 1 a 1, no tempo regulamentar, o Etna venceu por 5 a 4
Odirley Pereira

João Vitor, do Etna, foi
o goleiro menos vazado

foi a vez de 80 capoeiristas.
Na manhã de domingo (23),
100 atletas do judô se reuniram
no “João do Pulo” e passaram
pelo aval dos professores.
Próximas avaliações - No
sábado (29), o CE ‘João do
Pulo’ estará repleto de alunos

das categorias do futebol, que
vão ser alvo dos olhares dos
professores; no domingo (30),
também pela manhã, o local
recebe alunos do atletismo e
do futsal, que devem exibir todas suas habilidades na busca
pelo diagnóstico positivo.

Capitão do Ramos
recebeu o troféu

Odirley Pereira

Vitor Guilherme foi o
artilheiro com 14 gols

Artilheiro Júnior faz gol
do título da Ferroviária

Odirley Pereira

A festa no Macedão foi da Ferroviária, na categoria Sub 13, que bateu o Colorado

O artilheiro Júnior
marcou 24 gols

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Equipe do Colorado recebe
troféu de vice

ODIRLEY PEREIRA
A Ferroviária conquistou
o título de Campeã (invicta)
no Sub 13 de Futebol ao bater o Colorado por 1 a 0, gol
de Júnior, artilheiro da competição com 24 gols.
O jogo foi disputado no sábado (22), no estádio Raul Corrêa de Macedo ‘Macedão’, no
Ipê I, que recebeu centenas de
torcedores das duas equipes.
A Ferroviária foi melhor
Pais e familiares prestigiam a avaliação dos alunos

Odirley Pereira

durante a maior parte da partida e conseguiu converter
em gol as chances criadas.
O técnico da Ferroviária,
Guina, elogiou o adversário.
“O Colorado esteve muito
bem montado, com bons jogadores, mas nós conseguimos sobressair porque nossos atletas estão entrosados
e temos ótimas opções em
todos os setores do campo”.
O artilheiro do Sub 13, Jú-

João Gabriel foi o
goleiro menos vazado

nior, dedicou o gol aos familiares e disse que está pronto
para novas disputas. “Fico
muito feliz com o gol que ajudou na conquista do título e
agora vou continuar treinando
para levar minha carreira ao
futebol proﬁssional”.
A Ferroviária ainda teve o
goleiro menos vazado, João
Gabriel, com apenas seis gols.
O árbitro da ﬁnal foi Ailton;
os auxiliares, César e Rodnei.

Abertura do Sênior Cinquentão
Conﬁra os resultados da 1ª rodada
Grupo A:
No Bosque, Estrela 1 x 1 Imperial
Na Aﬁzp, Aﬁzp 4 x 1 Flamengo
Grupo B:
Cidade Nova, Cidade Nova 3 x 1 Independente
Ramos, Ramos 1 x 4 Fim de Carreira
A tabela da segunda rodada será divulgada na Tribuna de sexta-feira (28).

