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Caminhão Trapézio abre festa dos
308 anos de Pindamonhangaba

Divulgação

A apresentação do Caminhão
Trapézio abre oficialmente a programação dos 308 anos de Pindamonhangaba. O evento será no
domingo (30), a partir das 20 horas,
no Araretama. Uma série de shows no Parque da Cidade, além de
Festival de Balonismo, motocross
e outras atividades completam a
festa de aniversário da cidade.
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Limpeza de
ruas beneﬁcia
moradores de
Moreira César

Página 3

Peças da
campanha do
agasalho são
entregues

Os artistas estarão a mais de 15 metros de altura. Apresentação será na Praça de Eventos do Araretama e terá entrada gratuita

Nova sinalização facilita trânsito no centro
Célia Lima

As peças arrecadadas na Campanha do Agasalho de 2013 foram
entregues para instituições cadastradas no Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente e famílias em estado de
vulnerabilidade social.

Cultura & Lazer 8

Segundo Caderno

Menor é detido
com pedras de
crack na cueca

Segundo Caderno

Polícia 4
previsão
do tempo

Moradores
do Vale das
Acácias
priorizam
segurança

SEXTA-FEIRA - 28/6
Possibilidade de
pancadas de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
24ºC
Reforço na sinalização evita acidentes nos cruzamentos mais movimentados do centro da cidade

SÁBADO - 29/6
Nublado com
pancadas de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
25ºC

DOMINGO - 30/6
Possibilidade de
pancadas de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

SEGUNDA-FEIRA 1º/7
Chuva,
muitas nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Confederações:
Luiz Gustavo
terá que anular
Xavi e Iniesta

Esportes 16
Divulgação

15ºC
22ºC

16ºC
22ºC
CPTEC INPE

O reforço na sinalização de
algumas ruas centrais garante
mais segurança aos pedestres e
motoristas. Os pontos beneficiados nesta fase de serviços foram:
avenida Dr. Jorge Tibiriçá, rua Coronel Fernando Prestes e Dr. Gustavo de Godoy.
De acordo com o Departamento de Trânsito, as vias foram selecionadas para o início do serviço
devido à importância de cada uma
para a fluidez do tráfego de veículos na região central.

Página 3
Odirley Pereira

Castolira e Rosário decidem a Segundona
Os times do Rosário e do Castolira vão decidir a final da Segunda
Divisão no domingo (30), às 10h30,
no estádio Pinheirão. Os técnicos
Pedrão Gordinho e Deivid fazem
mistério, mas é certo que o Rosário vai apostar na força do ataque
e no retorno de Carlinhos Gel; o
Castolira terá a volta do meia Celsinho e, no gol, contará com a muralha Tiago. A partida será apitada por Edson Soares, com Rodnei
José e Alex Alves, de auxiliares.

Esportes 16
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Editorial

Equipe Saúde apresenta espetáculo
Célia Lima

Crescimento do país é
quase três vezes menor
que a inﬂação
Na última edição, o editorial desta Tribuna comentou sobre o cancelamento do imposto sobre exportação do feijão
– que antes era de 10%. Um dos objetivos do Governo é
conter a inﬂação e estimular a venda do grão ao mercado
mundial, principalmente aos Estados Unidos e Europa.
Na ocasião, esta Tribuna lembrou sobre problemas na
economia norte-americana, que teria uma queda na previsão de crescimento de 6%, para ‘míseros’ sic 4% - o que
seria bem maior do que a expectativa para o Brasil.
Por ﬁm, esta semana, o Banco Central brasileiro baixou
a estimativa do crescimento do Produto Interno Bruto de
2013 para 2,7% - redução de 0,4% em relação à prévia de
3,1%. Os dados foram justiﬁcados com o relatório de inﬂação do segundo trimestre deste ano.
Ainda que o Governo creia que o índice deva ﬁcar
na casa dos 2,7%, o número é diferente do que aposta o
mercado, que cota para 2,46%. Historicamente, o mercado sempre traz valores mais próximos dos reais. Assim, a
taxa de crescimento não deverá chegar a 2,5% em 2013, de
acordo com índices de comissões e federações de indústria, comércio e serviços.
Mesmo com as medidas anunciadas e colocadas em
prática pelo Governo no ano passado para estimular o
setor econômico, como redução do IPI - Imposto Sobre Produto Industrializado para automóveis e linha
branca, além do aumento do dólar e da diminuição dos
depósitos compulsórios e corte nos juros básicos da
economia, parece que os resultados não surtiram todos
os efeitos necessários.
Mesmo com redução do IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras nos empréstimos de pessoas físicas e
outras medidas, ainda não foram suﬁcientes para aquecer
o setor econômico o quanto era preciso.
Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, todas as
ações ainda terão resultados a médio prazo. De acordo
com ele, 2013 deve ser ‘um ano de colheita’.
Independentemente da taxa de crescimento, um dos
itens que faz o governo perder a cabeça e assombra a população, é o fantasma da inﬂação.
Pelo terceiro ano consecutivo, o Banco Central prevê inﬂação perto de 6%, de acordo com o IPCA - Índice
de Preços ao Consumidor Amplo. O dado é ainda mais
agravante, pois as previsões dos economistas dão como
certas que até o ﬁnal de 2014, a inﬂação não deve ser
menor que 5%.
Segundo números oﬁciais, a inﬂação ﬁcou acima das
expectativas do governo em 10 dos 14 anos de existência
da avaliação por metas – criada para maior controle e planejamento econômico do país.
De acordo com levantamento do próprio governo, nos
últimos 13 anos, a inﬂação ﬁcou abaixo da meta central somente em 2000, 2006, 2007 e 2009.
Um das saídas para a alta taxa nos produtos, principalmente itens básicos como alimentação, e também serviços
– setor que mais teve inﬂação, é uma nova medida de contenção, por meio de lei de redução de imposto e incentivo
à economia.
Resta saber, se o Governo fará novas ações de estimulo à economia ou se deixará como está.

Datas Comemorativas
Veja o que se comemora hoje, dia 28
de junho, e nos dias seguintes:
28/6 – Dia Estadual do Ministério Público, Dia do Pescador, Dia da
Telefonista, Dia do Resgate das Crianças Desaparecidas.
29/6 – Dia do Aeroviário, Dia do Orquidóﬁlo, Dia Mundial do Fusca.
30/6 – Dia do Caminhoneiro, Dia do Porquinho, Dia Paulistano da Paz.
1º/7 – Dia da Comunidade Madeirense, Dia da Vacina BCG, Dia dos
Hospitais, Dia Mundial da Arquitetura, Dia Nacional do Sesi, Dia das
Almas dos Antepassados.
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Arraiá da
Associação
dos Servidores

A Associação dos Servidos Públicos Municipais de Pinda promove no sábado (29), às 17 horas, o
Grande Arraiá, no clube de Campo
da Associação, com entrada franca.
Haverá comidas típicas, pau-de-sebo e muita música. O clube ﬁca na
estrada Jesus Antonio de Miranda,
1.500, no Ribeirão Grande.

Com o conto da Branca de Neve os estudantes aprenderam como prevenir a gripe

Durante o inverno muitas doenças são desencadeadas e a gripe é
uma delas. Com o objetivo de fazer
com que as pessoas saibam como
prevenir este problema, uma equipe
da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba realizou a
apresentação de um espetáculo. O
trabalho ocorreu terça-feira (25).
Proﬁssionais da Secretaria de
Saúde compareceram ao Instituto

Salesianos para apresentar uma
esquete teatral sobre os métodos
para evitar a gripe. Lavar as mãos,
por exemplo, foi uma das dicas
repassadas aos alunos do Provim
- Programa Vida Melhor. Proﬁssionais da Vigilância Epidemiológica
e da Infectologia utilizaram o conto
da Branca de Neve para falar sobre
a importância de bons hábitos.
Maria de Fátima Santos, coor-

denadora geral do Liceu Salesianos, conta que mais de 100 alunos
conferiram a apresentação teatral e
o foco da entidade é desenvolver
nas crianças o hábito da prevenção. “Eles poderão ser multiplicadores deste conhecimento obtido e
com isso as famílias terão hábitos
mais saudáveis, nosso foco é trabalhar sempre a prevenção”, aﬁrmou Maria de Fátima.

Terapia Comunitária nas escolas municipais
Divulgação

As Terapias Comunitárias contribuem com o ser humano em diversos aspectos

A TCI-Terapia Comunitária Integrativa é um trabalho realizado
pela Secretaria de Educação e
Cultura da Prefeitura, que oferece
um espaço comunitário para a partilha de experiências de vida, onde
todos se tornam co-responsáveis
na busca de soluções e superação dos desaﬁos do cotidiano. As
rodas de conversa acontecem em

diferentes ambientes, sendo o educacional, um deles.
Atualmente, a TCI é desenvolvida periodicamente com grupos de
professores, pais e alunos, mensal
e quinzenalmente. Este ano, o trabalho é desenvolvido nas escolas
municipais, pelas terapeutas comunitárias Carmen Sílvia Martins,
Célia Ascenço, Elizabeth Noguei-

Jovens da
JMJ recebem
vacinação

Monitores do “Nosso Bairro”
fazem avaliação

No sábado (29), a Secretaria
de Saúde de Pindamonhangaba
vai realizar uma vacinação especialmente para as pessoas que
vão participar da Jornada Mundial
da Juventude, que acontecerá em
julho. Além das pessoas que irão
para o evento, os familiares que
receberão jovens estrangeiros por
meio de intercâmbio também devem ser imunizados com a vacina
SCR (sarampo, caxumba e rubéola). São 200 angolanos e 48 italianos que ﬁcarão no município entre
os dias 15 e 22 de julho e, como na
Europa ainda há incidência dessas
doenças, os participantes da movimentação da JMJ devem garantir,
por meio da vacinação, que não
trarão os vírus novamente ao país.
Para quem faz parte do público
que deve ser imunizado, basta ir ao
Centro de Especialidades Médicas,
das 8 às 17 horas.

Após o término da edição do
projeto Nosso Bairro Araretama,
toda a equipe de organização e de
monitoria esteve reunida para avaliar as oﬁcinas e ajustar detalhes,

já que o projeto estará a partir de 7
de julho no bairro do Cícero Prado/
CDHU, em Moreira César.
A abertura acontecerá a partir
das 13 horas.
André Nascimento

Os proﬁssionais se preparam para oferecer o melhor

“Pega Tudo” segue para
região do “Eloyna”
O programa Pega Tudo segue,
no período de 1º a 4 de julho, para
os bairros Jardim Eloyna, Triângulo,
Delta, Beta, Vitória Park e Campininha. Nessa data, os moradores desses locais deverão deixar nas calçadas todo o entulho do quintal de
suas casas que desejem se livrar. O
serviço é realizado pela Prefeitura
por meio da Secretaria de Obras/
Departamento de Serviços Munici-

ra, Luciana Ferreira e Rosângela
Gonçalves, sendo que aproximadamente 30 rodas foram realizadas nesse primeiro semestre. O
grupo de pais do projeto Espaço da
Criança “Anália Franco”, da Casa
Transitória, também é atendido
pelas terapeutas, com encontros
mensais aos terceiros sábados de
cada mês.

pais. A equipe ﬁnalizou, na quinta-feira (27), a limpeza no bairro Cidade Nova. Mais de 70 viagens foram
feitas pelo caminhão da Prefeitura,
com entulho retirado do bairro.

Missa de
sétimo dia
As famílias de Jair de
Lima, conhecido como “Saci”,
e de Claudinei Duarte, o “Nei
da Delegacia” informam e
convidam a participar da Missa do Sétimo Dia em memória de ambos, a ser realizada
sexta-feira (28), às 19 horas
na Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Vila Prado.

1ª Cavalroça
Tropeira
Malacacheta
Solidária

Domingo (30), será realizada
a 1ª Cavalroça Tropeira Malacacheta Solidária, a partir das 8h30,
com abertura na Hípica Vigilato (av.
Antonio Pinheiro Jr., rotatória do 4
Milhas). Após a cerimônia de abertura, haverá café tropeiro. Serão
cerca de 15 km de percurso, até a
estrada José Pereira Lopes, fazenda Vó Neneca, Pinhão do Borba.
Na chegada, haverá almoço tropeiro com Tropeiros do Vale, show
de viola, folia de reis, concurso de
berrante, minifazenda, passeio de
pônei, estandes, carro de boi, barganha de traias e museu tropeiro. A
comissão organizadora do evento
pede que os participantes estejam
com uma ﬁta preta na camisa, em
sinal de respeito aos tropeiros falecidos na última semana.

Festa Caipira
no Lar Nova
Esperança

A Festa Caipira Beneﬁcente do
Lar Nova Esperança será realizada
no sábado (29), na sede da instituição. O evento terá música ao vivo,
dança e apresentações de capoeira, pratos típicos como o tradicional
lanche de linguiça. O Lar ﬁca na rua
José Benedito Romão Junior, 91,
bairro Santa Cecília.

Procissão
Fluvial passa
por Pinda
No domingo (30), às 6 horas da
manhã, acontece Procissão Fluvial
pelo rio Paraíba do Sul, partindo de
Tremembé com destino a Aparecida, para pescadores proﬁssionais
e amadores, de canoas e barcos,
tendo como companhia o Corpo de
Bombeiros e a Guarda Florestal.
A procissão passará por Pindamonhangaba por volta das 9 horas,
com chegada prevista em Aparecida para as 15 horas. Após a chegada, haverá procissão até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida,
onde será realizada a benção dos
pescadores. Os barcos e canoas e
também o retorno as suas cidades
de origem ﬁcarão sob a responsabilidade da Colônia de Pescadores
Proﬁssionais “Emílio Varolli”, de
Pindamonhangaba.

Lançamento
de livro no
museu

Nesta sexta-feira (28), às 20 horas, no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina,
acontece a reunião solene referente
ao mês de junho da APL – Academia
Pindamonhangabense de Letras.
Em pauta, o lançamento do livro de
poesia “Ser do céu, ser da terra”,
das acadêmicas Neila Cardoso e
Elisabete Guimarães. Haverá palestra sobre o tema: “ O Centenário
do Poeta Vinicius de Moraes”, proferida por Elisabete Guimarães, e
apresentação musical – violão e voz
- com Ruth Eliana e Rafael.
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Moradores do Vale das Acácias
pedem mais segurança no bairro
André Nascimento

Nilson Luis Paula Santos
André Nascimento

Vera Lucia Nunes
André Nascimento

Daniela Gonçalves
Segurança. Esta foi a
palavra tema da reunião de
bairro no Vale das Acácias,
Distrito de Moreira César,
realizada no último dia 18.
Reunidos no Centro Educacional Municipal ‘Rita Belo
Borges’, o prefeito e seu secretariado ouviram a população e, juntos, discutiram as
possibilidades de melhorias
para o bairro.
Diversas solicitações foram explanadas no encontro.
Os temas abordados foram:
saúde, educação, segurança, trânsito e a estrutura do
bairro.
A moradora Vera Lucia
Nunes afirmou que as escolas do Vale das Acácias
precisam de mais segurança,
pois as drogas estão cada vez
mais próximas dos jovens e
crianças.
Williams Souza, que reside no bairro há mais de 20
anos, afirmou que o prefeito
está fazendo sua administração democraticamente, pois

André Nascimento

Rede municipal
entra em
férias no dia 3
Maria Fernanda Munhoz

Durante as reuniões a população solicita melhorias

vai aos bairros ouvir os munícipes e para ele isso sim
é democracia. O morador
também solicitou à administração municipal, novas mudanças no trânsito do distrito,
para facilitar o tráfego de caminhões, carros de passeio e
ciclistas.
Já o munícipe Nilson
Luis Paula Santos, solicitou
mais segurança no bairro,
pois, segundo ele, está difí-

cil trafegar nas ruas do Vale
das Acácias, por falta de um
trabalho mais ostensivo da
policia.
A exemplo de outras reuniões, duas obras foram escolhidas pelos moradores
do bairro Vale das Acácias:
a construção de uma UPA
– Unidade de Pronto Atendimento; a revitalização das
duas praças localizadas no
bairro.

A Remefi - Rede Municipal de Ensino Fundamental e Infantil encerra
o segundo bimestre do
ano letivo no dia 3 de
julho. A informação foi
divulgada pela Secretaria
de Educação e Cultura da
Prefeitura de Pindamonhangaba, responsável
pelas unidades do ensino
municipal.
Os gestores de unidade
retornarão do recesso no
dia 16 de julho, para uma
reunião na Secretaria de
Educação no Salão Paroquial da igreja São Benedito. A reunião será realizada das 9 às 17 horas.

Os professores retornarão para suas unidades de ensino para o
replanejamento, nos dias
18 e 19 de julho, quando se inicia o terceiro
bimestre do ano letivo,
para se prepararem para
as aulas, que recomeçarão no dia 22, com o
retorno dos alunos.
Segundo informações
da Secretaria de Educação e Cultura, o terceiro
bimestre contará com 54
dias letivos e o quarto
bimestre com 46 dias
letivos. A Rede Municipal
de Ensino conta, atualmente, com cerca de 12
mil alunos.

Subprefeitura
Município elege delegados para a realiza serviços
Conferência Nacional de Educação de poda e limpeza
Williams Souza

Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba realizou, na segunda-feira (24), a
Conferência Municipal da II
Conae – Conferência Nacional
de Educação. O evento foi realizado pela Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura e
o Conselho Municipal de Educação, na quadra do Instituto
Profissional Salesiano, com
a escolha, por aclamação, de
100 delegados municipais.
Mais de 220 pessoas participaram das discussões
iniciais dos sete eixos de
trabalho: 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

Célia Lima

Maria Fernanda Munhoz
Diversas ruas do Distrito
de Moreira César estão recebendo serviços de poda e limpeza de vegetação, realizados
pela equipe da Subprefeitura.
Essas ações colaboram com
o embelezamento das ruas do
distrito, além de terem papel
importante para a segurança
de pedestres e motoristas que
circulam pela região.
Na primeira quinzena de
junho, a equipe realizou a
poda e limpeza de vegetação
em diversas áreas de APP Área de Preservação Permanente localizadas no bairro
Mantiqueira. Foi necessário
mais de uma semana de ser-

viço da equipe para que o
trabalho fosse finalizado em
toda a sua extensão.
Na sequência, a equipe de
poda e limpeza seguiu para
as margens da avenida Adhemar César Ribeiro, principal
acesso ao centro do distrito,
com aproximadamente 2.500
metros de extensão. Esse serviço beneficiará os pedestres
que utilizam a via, levando
mais segurança, além de facilitar a visibilidade da pista
para os motoristas.
Os serviços de poda e de
limpeza de vegetação são realizados constantemente pela
equipe da Subprefeitura, em
todas as regiões do distrito.
Divulgação

Objetivo do evento foi proporcionar uma discussão sobre os serviços educacionais

e VII. Financiamento da Educação: Gestão, Transparência
e Controle Social dos Recursos. O tema central da conferência é “O PNE na Articulação do Sistema Nacional de
Educação: Participação Popular, Cooperação Federativa e
Regime de Colaboração”.
Houve, ainda, no evento, a apresentação do Coral

e Libras da escola municipal Moacyr de Almeida e do
grupo de Maculelê do “Projeto Roda Viva da Capoeira”,
uma parceria entre as secretarias de Educação e de Esportes da Prefeitura.
Os organizadores do
evento agradecem a participação de todos que contribuíram para que os trabalhos

fossem desenvolvidos de
acordo com os objetivos propostos.
O próximo passo será a
realização de reuniões de estudos com os 100 delegados,
nos dias 1º e 20 de julho. Nos
dias 2 e 3 de agosto, os delegados participarão da reunião
intermunicipal, que acontecerá em São José dos Campos.

Pindamonhangaba participa do 1° Seminário
para Agência de Turismo Receptivo
O Circuito Mantiqueira, com o
apoio do Sebrae - Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas de São
Paulo, realizou no dia 19 de junho,
em São Bento do Sapucaí, o primeiro
Seminário com o tema – O Mercado
de Turismo Receptivo.
Participaram do Seminário agências
de Campos do Jordão, São Bento do
Sapucaí, São José dos Campos, São
Francisco Xavier e Pindamonhangaba,
com ferramentas desenvolvidas pelo
Sebrae, específicas para agências,
visando aumentar as oportunidades
de negócios nos segmentos de
agenciamento de turismo receptivo.
Destinado a agências de turismo

receptivo da região do Circuito
Turístico Mantiqueira, o Congresso
abordou componentes, produtos e
dinâmicas do mercado de serviços
receptivo para agências de turismo,
com o propósito de analisar e
contextualizar a dinâmica do
mercado, alinhar conceitos técnicos
e valorizar as oportunidades de
negócios neste segmento.
Para as agências de turismo
receptivos, além dos seminários
serão feitas consultorias, diagnósticos
técnicos e planos de adequação,
com o objetivo de aumentar a
competitividade dos negócios e
aprimorar os servidos oferecidos.

Circuito Turístico
Mantiqueira
O Circuito Turístico Mantiqueira
é formado pelas cidades de Campos
do Jordão, Monteiro Lobato,
Pindamonhangaba, Piquete, Santo
Antônio do Pinhal, São Bento do
Sapucaí e São Francisco Xavier
(Subdistrito de São José dos Campos),
que tem em comum a exuberância,
magnitude e beleza da Serra da
Mantiqueira. Este trata e detalha
as ações programadas, conforme
planejamento estratégico construído
juntamente com o Sebrae-SP através
de metodologia Geor – Gestão
Estratégica Orientada para Resultados.

Limpeza na avenida Adhemar César Ribeiro

Divulgação

Limpeza na área de proteção permanente do Mantiqueira
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Acidente entre automóvel e
carroça é registrado em avenida

Polícia

Divulgação

Vítima tem celular roubado
Às 5h20 da manhã dessa da Silva, no bairro do Fei- da jovem e ordenou que
quinta-feira (27), a vítima tal, foi surpreendida por um ela andasse rapidamente,
PSP, 18 anos, informou que indivíduo desconhecido que empurrando sua bicicleta
estava indo para o trabalho estava de moto. Mediante sem olhar para trás. Não há
de bicicleta e quando pas- ameaça com arma de fogo, pistas do rumo tomado pelo
sou pela rua João Francisco roubou o telefone celular assaltante.
Duas padarias são assaltadas na mesma região
A vítima SSM, 27 anos,
informou que às 15 horas de
segunda-feira (24), a padaria onde trabalha, localizada
no bairro Cidade Jardim foi
assaltada. Dois indivíduos
entraram no local e anunciaram o roubo, sendo que um
deles estava armado. Além
de uma cartela de isqueiros,

levaram R$ 150, do caixa. Ao
saírem do local, encontraram
com um terceiro rapaz, que
esperava com as bicicletas do
grupo e fugiram.
Já às 19h20 de sexta-feira
(22), o funcionário de outra
padaria, localizada no mesmo bairro - desta vez na rua
Professor Homero de Melo

Oliveira - compareceu ao
DP para registrar uma ocorrência de roubo. ROSSC,18
anos, estava no estabelecimento quando três indivíduos de bicicleta se aproximaram. Um deles estava
armado e, mediante ameaça,
levaram um rolo de linha de
pipa e R$ 250.

Assalto no bairro Mombaça
Às 11h37 do último dia onde ele trabalha, localizada R$ 40, e fugiram tomando
22, PRF, 25 anos, compare- no Mombaça, e anunciaram rumo ignorado. Segundo a
ceu à delegacia informando um assalto. Eles levaram vítima, haveria um terceiro
que dois indivíduos, um ar- duas carteiras de cigarro, homem, que não havia enmado, chegaram à padaria três celulares e a quantia de trado na padaria.
Homens levam 200 reais de supermercado
Na tarde do último dia
22, DCSS, 19 anos, funcionária de um supermercado localizado no bairro
Cidade Jardim, registrou

uma ocorrência de assalto
ao estabelecimento. Segundo informações, que
constam no boletim, dois
indivíduos, que estavam

em uma moto, invadiram
o supermercado e levaram
R$ 200. Um deles estava
armado e, após o roubo,
tomaram rumo ignorado.

Mulheres têm dinheiro e celulares levados
Às 22h40 da noite de se- tavam pela rua Major José dos Um deles estava armado e legunda-feira (24), PDC, 30 Santos Moreira quando foram vou das vítimas dois celulares
anos, e CCM, 28 anos, transi- abordadas por dois indivíduos. e a quantia de R$ 30.
Assalto à farmácia gera prejuízo de R$ 500
A PM foi acionada para
atender uma ocorrência de
roubo a uma farmácia localizada na rua Jorge Tibiriçá, no
centro.
Funcionários informa-

ram que dois indivíduos
invadiram o estabelecimento e foram em direção
ao gerente. Um deles, o
que estava armado, exigiu
que o gerente entregasse o

celular. Eles também roubaram outro celular de uma
cliente, além de R$ 500, do
caixa da farmácia. Após o
assalto, fugiram sem deixar
pistas.

Sob ameaça de faca, perdeu oito reais
A vítima ARR, 21 anos,
informou que estava chegando próximo à sua residência, na rua Benedito Leite

de Abreu, no bairro Andrade, quando um indivíduo se
aproximou e pediu R$ 2. Ao
afirmar que não tinha a quan-

tia, o suspeito tirou uma faca
da cintura e o ameaçou, fazendo com que entregasse os
R$ 8, que possuía.

Líquido de garrafa de tequila é trocado por água
No último dia 22, CLF,
52 anos, e proprietário de
um estabelecimento foi à
delegacia para apresentar
queixa sobre o desaparecimento de uma pasta com
documentos, que teriam sumido de uma gaveta que fica
no balcão de seu comércio,
localizado na rua Rubião

Jr, no centro. Aproveitando a ocasião, ele informou
que no dia 8 de junho havia
constatado que o local teria
sido invadido e o armário
de bebidas arrombado.
Na data, uma garrafa de
tequila foi esvaziada e seu
conteúdo preenchido com
água.

Procurado pela justiça é capturado pela PM
Após receber denúncia anônima de que
haveria um indivíduo
suspeito em um posto
localizado na rua
José Monteiro Machado

César, em Moreira César, a
Polícia Militar foi ao local
às 1h20 da madrugada de
quinta-feira (27). Os policiais se depararam com FJS,
30 anos. Após pesquisa, foi

constatado que o homem
é procurado pela justiça.
Ele foi preso e encaminhado ao CDP - Centro
de Detenção Provisória
de Guaratinguetá.

Às 20 horas do dia 22,
EBS, 48 anos, transitava com seu veículo pela
avenida Manoel César Ribeiro, na altura do bairro
Santa Cecília, quando se
deparou com uma carroça
que estaria sem condutor
e, repentinamente, entrou
na pista. O motorista não
conseguiu evitar o choque
e colidiu na lateral da carroça.
Em contato com o ProntoSocorro, os policiais obtiveram a informação de que dois
indivíduos, LFR, 43 anos , e
EP, 21 anos, haviam caído de

uma carroça em movimento,
tendo sido socorridos por populares.
O cavalo foi recolhido

por uma veterinária que
passava pelo local e a carroça ficou sob responsabilidade de moradores da região.

Testemunha reconhece ladrões e
vítima tem bicicleta recuperada
Na madrugada de quartafeira (26), a polícia informou
que estava em patrulhamento
pela rua Dr. Mateus Romeiro,
no centro, quando foi acionada pela vítima KPF, 40 anos,
informando que teve sua bicicleta roubada do interior do
edifício onde mora.
Segundo ela, o autor teria
aproveitado que o portão do
prédio estaria destrancado
para cometer o delito.

A testemunha, CPCB, 43
anos, informou que acordou
com o barulho da ação e viu
quando um indivíduo entrou
no local e saiu empurrando
a bicicleta e depois a escondendo em uma residência localizada na mesma rua. Após
ter acesso às informações,
os policiais decidiram ir até
a referida casa, onde uma
senhora autorizou a entrada
para a revista. A bicicleta foi

encontrada no quintal da residência. No local, também
havia dois homens que foram
levados ao 1º DP para prestarem esclarecimentos.
A testemunha que acompanhou a ação reconheceu
MLSM, 42 anos, como a pessoa que tinha entrado no prédio,
e JUCJJ, 48 anos, como o ajudante que vigiou o local durante a ação. Ambos foram detidos
e a vítima recuperou a bicicleta.

Menor é encontrado com crack na cueca
Na madrugada do dia 24,
a PM estava em patrulhamento pela rua José Dias Sobrinho, no Castolira, quando
avistou dois rapazes em atitudes suspeitas, sendo que
um deles estava de bicicleta.

Quando a viatura encostou,
o garoto de bicicleta fugiu.
PERS, 15 anos, foi abordado
e, em revista, foram encontradas três pedras de crack
em sua cueca e R$ 136, no
bolso da blusa.

Em uma moita no chão,
próximo ao local onde o adolescente foi abordado, a polícia encontrou mais 29 pedras
de crack. Ele foi levado e encaminhado ao 4º DP, localizado em Quiririm.

Adolescente é detido com 17 pedras de crack
Às 11h40 do dia 22, a PM
informou que após receber
denúncia anônima de tráfico
de drogas na rua Reverendo
Kennedy, no Andrade, se diri-

giu para o local. Chegando lá,
avistou um adolescente com
as características fornecidas na
denúncia. Ao efetuar a abordagem e, em revista procedida no

Automóvel de idoso é
apedrejado por adolescentes
Às 21h30 de terça-feira
(25), AHA, 66 anos, informou que passava com seu
veículo pela rua Vereador
Manoel Canuto Vieira, no
Ouro Verde, quando três
adolescentes que estavam
na calçada começaram a
arremessar pedras contra
o seu automóvel, causando danos nas portas laterais e na parte traseira. No

momento em que a vítima
conversava com os policiais, os menores passaram
novamente no local. Ao serem reconhecidos, foram
levados ao DP para prestarem esclarecimentos. Em
depoimento, disseram que
“era brincadeira e que foi
sem querer”. Os autores são
dois meninos, 14 e 15 anos,
e uma menina de 12 anos.

Objetos são levados de interior de veículo
No sábado (23), em hora
incerta, a vítima PO, 28 anos,
deixou seu carro estacionado nas proximidades de um
estabelecimento “barzinho”,
localizado na rua São João
Bosco, e quando voltou cons-

tatou que haviam sido subtraídos os seguintes itens do
interior do seu veículo: uma
bolsa, documentos, um moletom e três telefones celulares.
Não havia sinal de arrombamento no automóvel.

menor CASJ, 16 anos, foram
encontradas 17 pedras de crack no bolso de sua bermuda,
além de um celular e a quantia
de RS 30.

Acidente
é causado
por falta de
visibilidade
CAVS, 35 anos, informou que transitava com seu
veículo pela avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso, quando se aproximou
de uma obra próxima à rua
Savanel do Amaral Gama,
onde faria uma conversão à
esquerda. Segundo ele, uma
placa que sinalizava a obra
prejudicou sua visão. Diante disso, ao fazer a conversão sem visibilidade, atingiu
uma moto assim que avançou. GSC, 20 anos, caiu e
foi levado ao Pronto-Socorro
com dores no braço.
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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).

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).
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Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições
deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do
concurso;
09 - Comprovante de Curso específico na área e registro no CRO ;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
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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);
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7º ELIANE DE CARVALHO SANTOS
RUA RAUL BORGES, 35 – LOT. TRIÂNGULO – BETA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-170

8º ROSIANE APARECIDA MARCELINO
RUA MATHEUS DA COSTA PINTO, 153 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-130

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 05/07/2013 às 14:00 horas
Dia 05/07/2013 às 15:00 horas
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

8º SAMELA APARECIDA PAULO
RUA MANOEL IGNÁCIO MARCONDES ROMEIRO, 680 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-440
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

47º MIRIAM INACIO DA SILVA
ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ, 990 – LOT. TRIÂNGULO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-180
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 28 de junho de 2013
Célia Lima

“A dependência química deve ser ‘encarada’ como doença”

Pindenses participam de
encontro de prevenção e
enfrentamento às drogas
Marcos Vinício Cuba
A Apamex - Associação
Pindamonhangabense
de
Amor Exigente e o CMDCA
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente promoveram na quarta-feira (26), o I Encontro de
Prevenção e Enfrentamento
às Drogas. O tema abordado
foi “Drogas – Um novo olhar,
uma Nova Postura”. O evento
ocorreu no auditório da Universidade Anhanguera.
O objetivo deste encontro foi atualizar e mobilizar
a rede, informando e formando os participantes para uma
nova postura de enfrentamento às drogas a partir das
experiências dos palestrantes
convidados e de resultados
positivos já alcançados.
Participaram deste encontro professores das redes Mu-

Assembléia
de Deus
promove
Conferência
Missionária
Aiandra Alves Mariano
A Conferência Missionária 2013 da Igreja
Evangélica Assembléia
de Deus – Ministério
Belém de Pindamonhangaba, começou na
quinta-feira e segue até
o domingo (30), com
o tema “Missões, uma
Obra Urgente”.
O evento, que acontece anualmente, terá
a participação especial
dos cantores evangélicos: Jordelino Nascimento, Aline Nascimento, Jeane Santos,
Dayane e Wesley, além
dos grupos musicais da
igreja.
Os preletores oficiais
são os pastores Abílio
Rocha e Eduardo Lopes. Os cultos noturnos
acontecem até sábado
e começam a partir das
18h30. No domingo haverá culto pela manhã, a
partir das 8h30. No local há também praça de
alimentação, com barracas de comidas típicas.
A conferência acontece no templo sede da
igreja, que fica na rua
Cônego Tobias, 168,
Alto do Tabaú.

nicipal, Estadual e Particular;
psicólogos, assistentes sociais,
educadores sociais; familiares
de dependentes químicos; conselheiros; lideranças comunitárias e religiosas; entre outros.
Os organizadores do encontro convidaram o professor Ricardo Galhardo Blanco
e Bernadete Oliveira Maciel
para compartilhar as experiências com o público. Na ocasião,
também ocorreu uma mesa redonda com representantes do
Creas - Centro de Referência
em Assistência Social, Caps Centro de Apoio Psicossocial,
Secretaria de Educação, Apamex e CMDCA.
O professor Ricardo Galhardo Blanco frisa que a dependência química é uma das
que mais matam no mundo e
as pessoas têm que encará-la
como doença.

Instituições elegem presidência
de comissão para defesa da
criança e do adolescente
Ana Camila Campos

Ana Camila Campos
Os representantes do Poder
Público Municipal, do Judiciário, instituições e órgãos ligados à criança e ao adolescente se reuniram na quarta-feira
(26) para estruturar a Comissão Intersetorial de Convivência Familiar e Comunitária e
analisar como será a atuação
do órgão a partir de sua criação. O objetivo da comissão é
a promoção, proteção e defesa
da criança e do adolescente.
Durante o debate, também
foi detectada a necessidade de
elaborar um regimento interno para o funcionamento da
comissão, já que na resolução
não há nada previsto sobre a
condução dos trabalhos.
O juiz Alexandre Perrucci enfatizou a importância da
diretoria ser composta por
membros interessados e que
tenham o poder de decidir.
“O mais importante é apresentar soluções às questões
que cada um de nós enfrenta
em seus respectivos locais de
atuação”, salientou.
Além da diretoria, o órgão

O presidente eleito agradeceu pela confiança e apoio de todos os profissionais

contará com participantes e
serão três frentes de trabalho: identificação e estruturação de órgãos; infância civil
(adoção e questão de risco) e
infracional, que vão facilitar
as discussões pontuais.
Outro plano é o estudo para a criação dos conselhos em
outras regiões da cidade, mais
distantes e populosas, locais
onde hoje, ainda existe dificuldade para atendimento das demandas de ocorrência. Projetos como “Cartilha de Trânsito

da Criança”, “Cartilha do Consumidor Mirim”, dentre outros
também foram sugestões que
podem ser implantadas.
Perrucci ainda ressaltou
que todas as ações executadas refletem na infância. “Se
você melhora o transporte,
que atende quem sai da escola, já está refletindo na criança”, explicou.
Para a diretoria, foram
eleitos: presidente - Adriano
Augusto Zanotti; vice-presidente - Maria Conceição

Bispo; secretária - Gabriele
Constantino Silva.
Adriano Zanotti agradeceu pela confiança nele depositada e ressaltou que o presidente é só uma figura, pois se
não houver união não haverá
trabalho. “Tenho certeza que
vamos conseguir mudar muitas coisas, pois a comissão
tem tudo pra dar certo. Qualquer ato que promovamos
vai refletir em muitas pessoas, principalmente nas mais
fragilizadas”, afirmou.

Pacto Nacional
pela Alfabetização
na Idade Certa
continua em Pinda
Maria Fernanda Munhoz
A formação dos educadores da Rede Municipal de Ensino no Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa
entrará em seu segundo módulo, a partir deste sábado (29). A
primeira aula dessa nova fase
do curso será realizada na EE
Dr. Alfredo Pujol, das 8 às 17
horas, para aproximadamente
300 professores da rede.
Ao longo deste ano, a ênfase será o desenvolvimento em língua portuguesa e, no
ano que vem, será a vez da matemática. Essa formação faz
parte das metas do Plano Nacional de Educação, que objetiva a alfabetização de todas as
crianças até 8 anos de idade.
Os gestores regionais e de
unidades escolar de Pindamonhangaba estão passando
por capacitação do Ministério da Educação, em São José dos Campos, e repassam o
conteúdo para os professores
das séries iniciais (1º, 2º e 3º

5

anos), que são as classes de
alfabetização.
De acordo com informações do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura,
como parte do curso, os professores precisam aplicar em
sala de aula, com o aluno, o
que estão aprendendo com a
formação, inclusive há diversas atividades que devem ser
desenvolvidas com os alunos.
Com o encerramento do
primeiro módulo, os resultados já podem ser sentidos, como a mudança no conceito de
alfabetização, com um novo
referencial teórico. Por exemplo, agora a fonética tem papel
primordial na alfabetização,
dentro do contexto do texto.
Antes, o aluno aprendia a palavra por si só, sem estar contextualizada.
Todos os professores que
participaram do 1º encontro
poderão participar dessa sequência do curso.

Célia Lima

O trabalho sobre Cozinha Internacional é realizado no último módulo do curso

Alunos conhecem a cultura e
gastronomia de outros países
Marcos Vinício Cuba
As noites de terça e quarta-feira foram especiais aos
alunos do curso de Nutrição
e Dietética da Etec João Gomes de Araújo. Os estudantes conheceram a cultura e
gastronomia da Holanda, Inglaterra, Alemanha e Egito.
Os estudantes apresentaram
o trabalho “Cozinha Internacional” para professores,
amigos e familiares.
Com trajes típicos de cada país, os estudantes apresentaram ao público ques-

tões como: localização do
país, renda per capita, política, religião, economia,
clima, pontos turísticos,
cultura, curiosidades e a gastronomia, além de servirem
pratos regionais.
A estudante Emília Bravo
conta que desde que entrou
no curso, sabia do trabalho que deveria ser realizado no último módulo, e toda a turma foi preparada. A
escolha do país foi definida
no início deste ano. Seu grupo escolheu a Alemanha, por

considerar um país alegre e
achou interessante o método
de conservação dos alimentos dos alemães.
Maria Elisa Elias dos
Santos comenta que seu grupo ficou apaixonado pelo
Egito, e agradece a todos os
colaboradores e professores.
“A escolha do prato foi um
desafio, conhecemos uma
pessoa que veio do Egito e
nos orientou. Acredito que
superamos muitas coisas para apresentar este trabalho”,
disse.

Vestibular da Fatec será neste domingo
Aiandra Alves Mariano
A prova do processo seletivo da Fatec - Faculdade
de Tecnologia de Pindamonhangaba será realizada neste domingo (30), a partir das
13 horas e terá cinco horas de
duração. Os portões da escola
Etec João Gomes de Araújo,
onde ocorrerá o exame, serão abertos às 12h15 e fechados às 13 horas, impreterivelmente. Após esse horário não
será permitida a entrada de
nenhum candidato.
O processo seletivo para o

2º semestre de 2013 em Pinda
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 disputa 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 período noturno) e Projetos Mecânicos (40 vagas no período
matutino). Os cursos de tecnologia da Fatec têm duração
de três anos.
A prova será constituída
por uma redação e 54 ques-

tões de múltipla escolha,
cada uma com cinco alternativas. Desse total, 40 questões
abordam o núcleo comum do
Ensino Médio – serão cinco
perguntas de cada uma das
oito disciplinas: biologia,
física, geografia, história, inglês, matemática, química e
português. Outras 5 questões
envolvem raciocínio lógico
e as nove questões restantes
abrangem conteúdo multidisciplinar.
Para fazer a prova, é preciso levar caneta esferográfi-

ca de tinta preta ou azul, lápis
preto nº 2, borracha e o original de um documento oficial
com foto.
O gabarito oficial da prova será divulgado no dia 30
de junho, a partir das 18h30,
nos sites: www.centropaulasouza.sp.gov.br e www.vestibularfatec.com.br .
No dia 19 de julho, a Fatec
vai divulgar a lista de classificação geral dos candidatos
e a primeira lista dos convocados para matrícula. A relação também estará no site.
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Martim Cesar pede área para Professor Osvaldo
Roderley Miotto
pede pista de caminhada participa de Audiência
campo de futebol e Igreja de
no Parque da Juventude Pública de Saúde
São Pedro no Beira Rio
Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) enviou à Prefeitura, através do requerimento
372/2013, solicitação de estudos e providências sobre a
possibilidade de se construir
uma pista para a prática de
caminhada no entorno da mata
existente dentro do Parque da
Juventude, que será construído
em breve na avenida Professor
Manoel César Ribeiro, e que
contará com muitas atrações como aeromodelismo,
motocross, aerocross, rock
crawling, entre outras.
Em resposta ao requerimento enviado pelo vereador,

V e r e ador M artim C e sa r

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

Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Roderley Miotto (PSDB) participou, na manhã do
dia 25 de junho, terça-feira, da Audiência Pública da Secretaria
de Saúde e Assistência Social do município, realizada na Câmara,
que teve por objetivo prestar esclarecimentos às reclamações
da população e aos parlamentares municipais presentes.
Membro da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social, Roderley ficou preocupado com o que ouviu da população.
“São casos graves, que precisamos estar em cima e fiscalizando
Diretoria de Comunicação/CVP

para uma saúde de qualidade”, comentou o vereador.
Os principais destaques das reclamações são de situações
ocorridas no Pronto-Socorro Municipal e na Santa Casa de
Misericórdia, que inclusive não compareceu e nem enviou
qualquer representante. “Infelizmente constatamos que Pinda
se faz refém de um convênio. Como Comissão do Legislativo
queremos reverter isso”, esclareceu o parlamentar.
A Comissão de Saúde e Assistência Social encerrou a sessão
declarando estar atenta aos casos e trabalhará em prol da saúde
de qualidade no município.
Fale com o vereador:
V ereador P rofessor O s valdo

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

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

Toninho da Farmácia luta Preocupado com segurança,
pela construção de uma Magrão pede patrulhamento
Escola Municipal no Crispim ostensivo próximo às Escolas

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

V ereador T oninho

da

F armácia

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) vem desde março de
2012 lutando pela construção de
uma Escola Municipal no bairro
Crispim. O pedido foi feito através do Requerimento nº 23/2012,
visando atender a grande demanda
de alunos dos bairros Crispim,
Bosque, Santana, Carangola e
Andrade. “Desde março de 2012
que venho cobrando por esta escola, que é uma necessidade para
os moradores desta região, em
especial pelo termino do conjunto
habitacional da MRV. Este é um
sonho que começa a se tornar realidade graças a competência do
prefeito Vito Ardito, que anunciou
no jornal Tribuna do Norte, do dia
14 de junho de 2013,
o inicio da construção
desta escola na rua
Ceará, perto da APAE
no Crispim”, destaca
o vereador Toninho da
Farmácia.

Galeria do Crispim
O vereador Toninho da Farmácia vem lutando desde 2007
junto a prefeitura para que a rua
Ryoti Yassuda, no Crispim, receba serviços de complementação
de galeria e limpeza das bocas
de lobo. Com esta obra de águas
pluviais, o local terá um melhor
escoamento, evitando assim
enchentes ou empoçamento de
água iguais as que aconteceram
em 2007 e também no ano seguinte próxima a padaria Asahi.
As águas chegaram a ultrapassar
as guias da rua Ryoti Yassuda,
no Crispim.
Valeta do Crispim
Outra solicitação do vereador
Toninho da Farmácia é a cobrança
junto ao Departamento de Obras,
pela limpeza da valeta próximo a
área verde na rua Felisbino de Almeida, no Residencial Crispim, e
também o corte dos pés de mamona
que ficam próximo a este local,
no fundo da valeta, fato este que
esta trazendo riscos sérios para os
moradores. “Aproveito para novamente pedir informações sobre
os tubos de concreto que foram
retirados deste local e levados
para outro bairro, queremos saber
sobre a canalização da valeta que
iria receber estes tubos de concreto
no Residencial Crispim”, indaga
o vereador.

V ereador T oninho da
F armácia e moradores
na área verde da rua

F elisbino de A lmeida , no
R esidencial C rispim

V ereador R icardo P iorino

vereador ficou preocupado com as reclamações”

V ereador R oderley M iotto

“É uma forma alternativa e eficiente
de melhorar a segurança”
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”.

“Membro da Comissão Permanente de Saúde,

Diretoria de Comunicação/CVP

Ricardo Piorino cobra
Atividade Delegada
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”,

o oficio 598/2013, do gabinete
do Prefeito, informa que o
pedido já foi enviado a Secreataria de Planejamento e
que a mesma esta viabilizando estudos e averiguando a
possibilidade de se construir
a pista de caminhada no local
indicado.
O vereador Professor Osvaldo destacou a importancia
de se construir uma pista de
caminhada, já que os praticantes deste esporte tem
aumentado considavelmente
nos últimos anos e também os
inúmeros benefícios à saúde
que este esporte traz aos seus
praticantes.

No último dia 24, o vereador Carlos Eduardo de
Moura – Magrão (PPS) recebeu diversas reclamações de
várias munícipes preocupadas
com a segurança das Remefis,
principalmente as localizadas
na Zona Leste, como a “Remefi
Arthur de Andrade”, situada na
avenida Princesa do Norte, no
Cidade Nova e a “Remefi João
Cesário”, no bairro do Feital.
A informação que chegou
ao vereador é de que a Remefi
João Cesario estaria sendo alvo
de vandalismo e furtos.
No final da semana
passada, indivíduos
entraram na Remefi e
furtaram uma TV e destruíram os materiais dos
alunos. Em contato com
o comando da Guarda
Municipal, o vereador
Magrão relatou a ocorrência solicitando patrulhamento para estas
duas escolas, em caráter
de urgência. Assim,
desde a última segunda-feira, um guarda
municipal está fazendo
a vigilância da Remefi
João Césario.
Na última quarta-feira, o
vereador esteve na Remefi
João Cesario e foi recebido pela
Gestora, Rosemar que confirmou os atos de vandalismo e
furtos. “Estou fazendo requerimento solicitando providências no sistema de segurança
com a instalação de sistemas
de alarmes e o patrulhamento
ostensivo da Guarda Municipal
em todas as Remefis que estão

sendo vandalizadas e furtadas”,
diz o vereador Magrão.
O requerimento visa atender a solicitação da população
local, pois tem havido reclamações de estudantes, professores
e da direção das respectivas
escolas que clamam por policiamento ostensivo ante a
violência corriqueira nas proximidades das escolas.”Portanto,
é necessário o policiamento nas
imediações das escolas, principalmente no período noturno e

Diretoria de Comunicação/CVP

V ereador M agrão

nos finais de semana”, afirma
Magrão.
“Agradeço ao Comandante da Guarda Municipal,
Paulo Benedito Lopes Chaves e ao Subcomandante,
José Fernando da Silva pela
atenção a este vereador.
Eles prontamente tomaram
as primeiras providências”,
concluiu o vereador Magrão.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
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Vereador Professor Eric pede que Felipe César – FC apresenta Janio demonstra otimismo com
audiências públicas sejam marcadas projeto que autoriza patrocínios criação de Casa de Recuperação
depois do expediente comercial em Centros Esportivos
para Dependentes Químicos
Parlamentar ressalta importância da população
participar das discussões que envolvem políticas públicas

O vereador Professor Eric
(PR), usando a Tribuna Livre
durante a 22ª Sessão Ordinária,
pediu que audiências públicas
sejam marcadas depois do
expediente comercial para que
a população possa participar
de discussões que envolvem
políticas públicas, como saúde,
educação, entre outras. “Atualmente, as audiências acontecem
sempre no período da manhã,
o que impede os munícipes
comparecerem à Câmara para
acompanhar as discussões e é
muito importante que o povo
esteja presente e participe dos debates”, ressaltou o parlamentar,
que na última terça-feira esteve
presente à Audiência Pública da
Secretaria de Saúde e Promoção
Social no plenário da Câmara.
Requerimentos
O vereador destacou, ainda,
requerimentos encaminhados
ao Poder Executivo e ao DER
(Departamento de Estradas
de Rodagem) em que solicita
construção de rampas e pontos
de acesso para cadeirantes na
travessia da Rodovia Vereador
Abel Fabrício Dias, em frente à
FATEC (Faculdade de Tecnologia) em Pindamonhangaba,
construção de pontos de acesso
para cadeirantes na travessia
da Rodovia Vereador Abel
Fabrício Dias, próxima à Empresa KTE, na altura do bairro
Morumbi, construção de dois
pontos de acesso para cadeirantes na travessia da Rodovia

Vereador Abel Fabrício Dias,
sendo uma perto da entrada do
restaurante Fazendinha e outra
próxima à rotatória que liga a
Praça Cícero da Silva Prado,
ambas na altura da Vila São Benedito, em Moreira César. “Andando pela cidade, constatei que
a minoria dos pontos de ônibus
oferecem acesso a cadeirantes e
na Rodovia SP 62, somente há
duas passagens para cadeirantes,
na altura do bairro Morumbi e
outra no Pasin. Vários cadeirantes que estudam na FATEC,
arriscam suas vidas ao fazer a
travessia, pois necessitam subir
numa guia de aproximadamente
30 cm. Então, solicitei tanto ao
prefeito quanto ao DER que
tomem providências urgentes”,
explicou o vereador.

O vereador Felipe César – FC
(PMDB) é autor do projeto de
Lei 76/2013, que dispõe sobre o
patrocínio de Centros Esportivos
por empresas.
De acordo com o vereador,
em sua justificativa, ele alega
que é de extrema importância
o aproveitamento de espaços
publicitários por empresas, nos
centros esportivos do município,
servindo também como uma fonte de arrecadação, para ser aplicada exclusivamente nos esportes,
principalmente com materiais
esportivos e pequenas despesas
com os referidos centros esportivos. O vereador sugere que os
muros e fachadas, destes próprios
Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Felipe César - FC

Vereador Professor Eric em plenário na
Câmara durante 22ª Sessão Ordinária

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

municipais possam ser utilizados
para exposição de publicidades,
desde que atendam determinados
requisitos, sendo vedadas publicidades que possam prejudicar a
formação física e intelectual dos
frequentadores.
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, toma-se 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”.
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.

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

Cal cumprimenta população Dr. Marcos Aurélio
cobra implantação
pela participação na
Audiência Pública de Saúde da Creche do Idoso
Diretoria de Comunicação/CVP

Sempre atuante e participativo na área da saúde, o vereador
Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) cobra da Prefeitura e seus
órgãos competentes, a instalação de uma Creche do Idoso, em
Pindamonhangaba.
O vereador alega que “é importante termos um lugar adequado e confortável para estadia de nossos entes queridos e
a Creche do Idoso é um lugar apropriado e especial para as
pessoas experientes e que servem de exemplo de vida para nós,
mas que hoje se encontram em estado de dependência. Essas
Diretoria de Comunicação/CVP

V ereador C al ( o primeiro da dir . para a esq .) acompanha as explicações do S ecretário
de S aúde de P indamonhangaba , D r . I sael ; vereador também cumprimentou a população
pela participação na A udiência P ública realizada na C âmara

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) agradece
a participação da população
na Audiência Pública da
Secretaria de Saúde e Assistência Social realizada nesta
terça-feira, dia 25, no plenário
da Câmara Municipal. Além
da participação da comunidade e do vereador Cal, o evento
contou com a participação
de nove parlamentares: Dr.
Marcos Aurélio Villardi,
Roderley Miotto (ambos
da Comissão Permanente
de Saúde), Ricardo Piorino
(Presidente), Martim César,
Prof. Osvaldo, Magrão, Prof.
Eric e Felipe César.
Cal também lembrou a
participação importante do
Secretário de Saúde da cidade, Dr Isael Domingues e de
assessores da área de saúde, de
lideranças e membros da comunidade, de vários integrantes dos Conselhos Municipais,
em especial, do Conselho da
Mulher e principalmente do
Comus – Conselho Municipal
da Saúde. Ele lamentou a falta
dos representantes da Santa

Casa de Pindamonhangaba.
Cal disse que “o motivo maior
desta audiência foi a questão
da saúde no Pronto-Socorro da
Santa Casa. Foram os temas
mais debatidos entre a Comunidade, Conselhos, Secretária
de Saúde e Vereadores”.
Além dos diversos assuntos tratados na Audiência
Pública, a Câmara solicitou a
atenção especial do Secretário
de Saúde, Dr Isael Domingues
na questão que envolve o
novo contrato entre a atual
Administração Municipal e a
Direção da Santa Casa.
Cal entende que a questão
deste novo contrato do Pronto-Socorro tem que ter como
meta a colocação de mais
médicos; aumento e melhoria
da estrutura de atendimento
e a criação do Pronto Socorro Infantil à comunidade.
“Esse contrato precisa ser
amplamente debatido com a
participação dos vereadores,
da Administração, do Comus
- que representa a população
- e dos membros da Diretoria
da Santa Casa”, concluiu Cal.

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

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,

Fale com o Vereador Janio Lerario

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
23ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no
próximo dia 01 de julho de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 67/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de cadeiras de rodas em
escolas privadas e públicas municipais, localizadas no município de
Pindamonhangaba e dá outras providências”.
II. Projeto de Lei n° 68/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe
sobre a obrigatoriedade de estacionamentos divulgarem a Apólice de
Seguro para garantia dos usuários, e dá outras providências”.
III. Projeto de Lei n° 74/2013, do Vereador Professor Osvaldo Negrão,
que “Institui Projeto Social Esportivo na cidade de Pindamonhangaba
e dá outras providências”.
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

pessoas precisam ter um ambiente seguro e confortável e que
possam exercer várias atividades de forma criativa ao longo
de sua estadia”. Para o vereador Dr. Marcos Aurélio, “essas
pessoas atendidas terão tranquilidade e carinho para que o dia
numa Creche do Idoso seja especial e proveitoso”.
Na Creche do Idoso seriam oferecidas instalações seguras e profissionais altamente qualificados e preparados. O
vereador enfatiza que “a creche deverá contar com médicos,
enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e pessoas preparadas
para atendimento, convívio e higienização do ambiente”.
Segundo o Dr. Marcos Aurélio, “o local também contará com
salas de jogos, sala de estar, lugar para banho de sol, internet,
refeitório e um amplo espaço para algumas atividades físicas
e criativas”. Assim, as pessoas podem trabalhar tranquilas e
sabendo que seus idosos queridos terão um dia agradável e
seguro e, no final da tarde, eles estarão de volta ao conforto
da lar e com amor de sua família. “Por tudo isso, é importante implantarmos a Creche do Idoso em nosso município”,
concluiu o vereador Dr. Marcos Aurélio.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

IV. Projeto de Lei n° 84/2013, do Vereador Antonio Alves da Silva,
que “Dispõe sobre a criação de uma Unidade Odontológica Comunitária
em ônibus ou micro-ônibus e dá outras providências”.
Pindamonhangaba, 26 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
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Fotos: André Nascimento

Alunas da oﬁcina de pintura em tecidos: Maria da Glória, Vera Lúcia, Roseli,
Adenize, Márcia, Maria Benedita, Gilda e a monitora Solange

Monitor de capoeira Gemada e os alunos se preparam para apresentação no
encerramento do projeto

Projeto Nosso Bairro integra
população e terá nova edição
Miriane, Carmem, Márcio, Raissa, Beatriz e Laura
conferem todas as atrações do projeto Nosso Bairro

A

CINTIA CAMARGO

lém de promover ações sociais, esportivas e de lazer, o projeto Nosso
Bairro - encerrado no último dia 23 - integrou a população do bairro Araretama, com
apresentações de dança, capoeira e música,
envolvendo os moradores e motivando-os a
participar de todas as oﬁcinas disponíveis
no projeto. A população poderá participar da
próxima edição do projeto a partir do dia 7

de julho, no bairro Cícero Prado/CDHU, em
Moreira César. As inscrições para as oﬁcinas
estarão abertas entre os dias 2 e 5 de julho e
os munícipes com idade superior a 4 anos
podem se inscrever gratuitamente, na rua
Raul Rabelo, esquina com a avenida Benedito Bernardo, 41. A abertura desta edição
acontecerá a partir das 13 horas, com uma
tarde de lazer e atividades sociais, além de
shows musicais.

As monitoras Maria Helena e Sueli posam com as
alunas Tereza, Nelma, Maria Senhora e Andreia

Jonatas, Aline e Marisa também prestigiaram o
encerramento no Araretama

Monitoras de balé Alessandra e Aline com alunos da oﬁcina de dança

Prefeito entrega certiﬁcado à moradora

O casal Edineia e Johnny levou os ﬁlhos Kaylaine e
Johnny Kaue para se divertir nos brinquedos

VEM AÍ NO BAIRRO

CÍCERO PRADO / CDHU
Distrito de Moreira César

Maria Luiza e seu esposo Antonio foram com as ﬁlhas
Sara e Camila ao projeto Nosso Bairro

Os munícipes puderam fazer seus documentos
durante o projeto

VÁRIAS OFICINAS CULTURAIS E DE LAZER! ESCOLHA E FAÇA SUA INSCRIÇÃO
DE 02 A 05 DE JULHO (3ª A 6ª FEIRA), DAS 9H ÀS 17H

CORTE DE CABELO
UNHA DECORADA
DANÇA DE SALÃO
DANÇA DE RUA
JAZZ
BALÉ INFANTIL
MODALIDADES ESPORTIVAS
(FUTSAL, VOLEIBOL, CICLISMO, BASQUETEBOL)
ATIVIDADE FÍSICA

CAPOEIRA
CESTARIA EM JORNAL
AMARRADINHO E COSTURA
COM LYCRAS
ARRANJO FLORAL COM MEIA
BIJUTERIA
PINTURA EM TECIDO
RECICLAGEM COM PET
MASSAGEM RELAXANTE

TRANÇADO COM FITAS
MOSAICO
CROCHÊ DECORATIVO EM
VESTUÁRIO
TRICÔ
MACRAMÊ

BISCUIT

PINTURA ARTÍSTICA EM TELA

Julho/2013

VAGAS GRATUITAS E LIMITADAS - PARTICIPE!
NA INSCRIÇÃO TRAGA 02 GARRAFAS PET DESCARTÁVEIS
INÍCIO DIA 07 DE JULHO (DOMINGO), A PARTIR DAS 13H.

LOCAL: RUA RAUL RABELO, ESQUINA COM A AVENIDA BENEDITO BERNARDO, 41 - BAIRRO CÍCERO PRADO/CDHU - DISTRITO DE MOREIRA CÉSAR

Segundo Caderno
Pindamonhangaba, sexta-feira, 28 de junho de 2013
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As sinalizações estão sendo reforçadas para garantir a segurança dos pedestres e é necessário que essas pessoas também zelem pela própria vida ao atravessar as ruas

Prefeitura reforça sinalização
de trânsito do centro da cidade
Maria Fernanda Munhoz
Visando a segurança de pedestres e motoristas nas ruas centrais de
Pindamonhangaba, a Prefeitura, por
meio do Departamento de Trânsito,
está realizando a revitalização da sinalização de trânsito das principais
vias do centro da cidade.
Toda a extensão da rua Coronel
Fernando Prestes, que se inicia em
frente à praça do antigo Fórum e se-

gue até a estação da Central do Brasil, recebeu pintura de solo, incluindo reforço na marcação das faixas
de pedestres.
A pintura também foi executada
na avenida Jorge Tibiriçá, que inicia a partir da avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, altura da
praça Dr. Emílio Ribas, e segue até
o final da praça Monsenhor Marcondes.

Na rua Dr. Gustavo de Godoy
foi realizado o reforço na pintura
das faixas de pedestres e faixas
elevadas localizadas nas proximidades do Mercado Municipal.
De acordo com informações do
Departamento de Trânsito, essas
vias foram selecionadas para o
início do serviço devido a sua importância para a fluidez do trânsito na região central da cidade e

o grande movimento de pedestres
que circulam naquela região.
Além dessas ruas, a Bicudo
Leme também está recebendo
total revitalização na pintura de
solo, além da demarcação com
olhos de gato na nova ciclofaixa,
seguindo da igreja Matriz até o final do Batalhão Borba Gato que,
inclusive, teve, recentemente, seu
sentido alterado para mão única

Serviços preparam o Parque da
Cidade para aniversário de 308 anos
Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba comemora 308 anos de emancipação político-administrativa
durante o mês de julho e a
Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras/Departamento
de Serviços Municipais, está
realizando serviços de limpeza, capina e roçada em diversos bairros da cidade.
A ação é contínua, sendo
realizada em todas as regiões
do município no decorrer do
ano. Em julho, especialmente, estão sendo preparados os
locais que receberão a festa
de aniversário, como o Parque da Cidade, que está recebendo capina e roçada na
área do pátio.
Além desse local, a equipe
está realizando nesta semana,
a limpeza e capina das guias
no residencial Andrade, Parque das Nações e Crispim,

Divulgação

O Parque da Cidade servirá de palco para várias atrações

e limpeza, capina e varrição
nas ruas em volta da Quadra
da Apae. Também limpeza
e roçada do PSF Vila Verde,
PSF Jardim Bela Vista, Aca-

demia da Melhor Idade do
Bela Vista, limpeza e roçada
da área externa do campo do
Fluminense (Ramirão).
Nesta semana, o bairro

das Campinas recebeu roçada, capina e limpeza no
centro comunitário, limpeza
e retirada de galhos do PSF,
enquanto o bairro Triângulo teve serviços de limpeza,
capina, roçada e retirada de
entulho e de lixo, além de
conserto e troca de tampas
das bocas de lobo.
Também foram executadas limpeza e roçada no
centro comunitário, no Posto
Médico Unidade I, na escola Vito Ardito e na rua Benedito Pires César, todos no
Araretama. O bairro também
recebeu retirada de entulho e
limpeza na avenida 3 e nas
ruas 3, 5 e 6, e troca de tampa e limpeza da boca de lobo
da Nicanor Ramos Nogueira
e rua José Inácio.
No Solo Rico, a equipe da
Prefeitura realizou a retirada
de entulho da área verde.

em todo o trecho, facilitando o
trânsito de motoristas, ciclistas e
pedestres.
A intenção da Prefeitura de
Pindamonhangaba é realizar a
revitalização total na sinalização de todo o centro da cidade,
visando levar mais segurança e
fluidez no tráfego para o grande
número de pessoas que utilizam
aquelas vias.

Entidades e
famílias carentes
recebem doações
da Campanha
do Agasalho
Marcos Vinício Cuba

As instituições cadastradas no Cmdca Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente e famílias
carentes receberam as
doações da Campanha
do Agasalho 2013. A
meta deste ano foi recolher 150 mil peças. Com
o slogan “Roupa boa a
gente doa”, os pindenses
praticaram a solidariedade e estão aquecendo
muitas pessoas.
A 16ª Campanha
do Agasalho teve início
em maio e as entregas
já foram realizadas. No
entanto, quem quiser

contribuir com as entidades e famílias carentes
pode procurar os Postos
de Saúde da Família e
também os Cras - Centros
de Referência em Assistência Social para entregar as doações.
O trabalho teve o
apoio da Sabesp, Exército, Delegacia da Mulher,
Polícia Militar, Diretoria
de Ensino, Bombeiros,
Unimed, entre outros.
A população contribuiu
com cobertores, agasalhos e calçados. A
Prefeitura de Pindamonhangaba agradece a
todos os colaboradores e
parceiros.

Vivência em Saúde proporciona interação

Contação de histórias faz o público refletir

Célia Lima

Marcos Vinício Cuba
Cerca de 50 pessoas participaram da 6ª Vivência Integrativa de Saúde na manhã
de quarta-feira (26). O evento foi realizado simultaneamente no Bosque da Princesa e na biblioteca Vereador
Rômulo Campos D´Arace. O
público teve a oportunidade
de realizar práticas corporais,
participar das brincadeiras,
da Roda de Conversa, ouvir
contação de histórias, e fazer
outras atividades.
A Vivência Integrativa de
Saúde é um trabalho realizado por meio de parcerias entre
vários setores da Prefeitura
de Pindamonhangaba. 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 Artiterapia - Grupo de Estudo e Trabalho Interinstitucional em
Arteterapia. Este grupo conta
com o apoio de profissionais
da Secretaria de Educação e
Cultura, Departamento de Turismo, entre outros.
Bernadete Machado da
Silva foi conferir a 6ª Vivência e disse que este é o segundo ano que participa. “Gostei
do evento porque é algo que
sai da rotina e serve para
compartilhar o conhecimento
e conhecer as pessoas de outras comunidades”, disse.

Célia Lima

A Roda de Conversa teve como tema a autoestima
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO
COMPRA DIRETA Nº 14667/2013
Objeto: Prestação de serviços de monitoramento de veículo da guarda municipal.
Contrato nº 069/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Solange Gonçalves Junqueira ME.
Data de assinatura: 14/06/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 6.472,80
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa
Assina pela contratada: Solange Gonçalves Junqueira

entrelaçando ideias
Portal R3

Aercio, Alberto e Cacaio diretoria da APL

Acho muito importante haver uma perfeita sintonia entre
os mais diversos segmentos que promovem a Cultura no
Município. Em Pindamonhangaba, por exemplo, apesar
das relações que sempre foram amistosas, nunca houvera, antes, um entrelaçamento como o que se vê a partir de
agora, entre a UBT, seção municipal, presidida pelo médico/professor José Valdez e a Academia de Letras, presidida pelo literato Alberto Santiago.
Graças a esse estreitamento de atividades, a direção
da APL passa a incluir em sua pauta, nas reuniões do nosso
sodalício, que normalmente ocorre na última sexta-feira de
cada mês, a partir das 20 horas, no prédio do Museu, dois
novos espaços: o “Feito Acadêmico”, no qual serão divulgadas as participações e conquistas de seus membros nas
mais diversas atividades e eventos em geral, e também o
“Momento da Trova”. Este é um cantinho que vinha sendo
reinvidicado há tempos, para divulgar as vitoriosas participações de nossos trovadores em concursos pelo Brasil afora.
Como se sabe, de trinta anos para cá, nossa Pinda assumiu
a condição de “maior celeiro de trovadores do Vale do Paraiba, senão de todo o Interior do Estado.
A saudável parceria permitirá que tenhamos uma divulgação mais acentuada da modalidade e também criemos
Oficinas de Trovas e incentivemos a apresentação de palestras a respeito, com o forte intuito de fortalecer nosso quadro
de representantes no cenário trovadoresco nacional.
Cumprimentos da coluna ao presidente Alberto, à diretora de eventos Rhosana Dalle, à Juraci, à Neila e a todos
os acadêmicos que simpaticamente têm aberto o coração a
essa iniciativa. Os frutos, não tenho dúvida, hão de vir.
A seguir, algumas trovas de ilustres acadêmicos, já falecidos, que passaram pela Academia Pindamonhangabense de Letras e ali deixaram registradas as marcas de todo
o seu brilhantismo:
Dei-te amor e mocidade,
pelo muito que te quis.
E afinal, Felicidade,
não me fizeste feliz.
PROF. LAURO SILVA
Enquanto o verão fulgura
em louca fascinação,
sinto sombras de amargura
invadir-me o coração.
HILDA CESAR MARCONDES DA SILVA
A minissaia que eu sigo,
de tal pequenez abusa,
que cobre apenas o umbigo
e mais parece uma blusa.
WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU
(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!)

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

“E LONGE UM DO OUTRO, a vida é toda errada, e a mulher em
crise, quantas vezes chora a dor de ter perdido um grande amor
que foi embora...” – Zezé Di Camargo & Luciano
ATENÇÃO – Publique sua agenda gratuitamente, enviando para
joao.ouverney@terra.com.br
ANIVERSÁRIO DE PINDA - Confirmados os shows 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
/ Garotos do Vale. 10/7 – (sábado) - Caio César e Diego
ADPM Taubaté – 29/6 (sábado) - Show de Fernandinho. Informações – Tel (12) 9125-4627 ou 9128-1836
ANJINHO DO VALE & JOSY MATOS - Agenda de junho
28/ (sexta 20h30) - Festa comunidade São Pedro Taubaté. 29/6 (sábado 0h) - Forró do Zé Jorge Taubaté. 30/06 (domingo 19h) - Forró
do Silvio Taubat. Tel (12) 3631-4598 e 9771-5600. www.anjinhodovale.
com.br
ALOHA MUSIC HALL Tremembé: 28/6 (sexta) – Grupo Bom Gosto,
Nossa Amizade e Na Pegada. 29/6 (sábado) – Noite do Kit. Mc Taz e
Tequileiras do Funk
ALECRIM RESTAURANTE Pinda – 29/6 (sábado 21h) – Arraiá
Rock. Banda 1.000 Volts. Dj Marcelo Boto. Tel (12) 9602-8990 e 78119776
ARENA 101 Pinda –28/6 (sexta) – Thame & Thiago. Bairro Marçon. www.arena101.com.br. Tel (12) 3424-7676. Lista vip com Luzera
– 9171-8990 e 7811-9776
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS Guará: QUINTA-FEIRA 27/6 – Jaqueline e Trio. SÁBADO - 29/06 – Banda América. Tel (12)
3122-3812
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 – Balada toda quinta-feira. Djs Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até 23h. Dois ambientes. Estrada
Roseira-Aparecida
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – 29/6 (sábado
18h) – Festa junina seguida de baile, que acontece todo sábado. 30/6
(domingo 17h) – Sarau com declamação de poesias. Av. Abel Corrêa
Guimarães, bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 29/6 (sábado) – Grupo Revelação. Tel (12) 3157-6200. www.cervejariadogordo.com.br.
CHICKEN BEER Tremembé – 27/6/ (quinta) – Sertanejo. Grupo
Pralana e Dj 2ºambiente. 28/6 (sexta) - 29/6 (sábado) – Videokê e 2º
ambiente (funk). Tel (12) 9181-5704, 9235-8078 e 9213-2034. Estrada
Tremembé-Taubaté, anexo Posto Alsan
CLUBE DA VILA São Benedito Pinda realiza dois bailes no Recinto
São Vito em julho: 7/7 (domingo) – Banda Nova Dimensão. 21/7 (domingo) – Banda Gold. Dentro de pouco tempo o baile retornará à Vila.
Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: QUARTA - 3/7 – Banda AlphaVale
- 10/7 – Anjinho do Vale. 17/7 – Quarta – Feira – Pedro Romano. DOMINGO: 30/6 – Marcos Fran (Aniversariantes). 7/7 –Kubanacan – SP.
14/7 –Cinco Estrelas – SP. 21/7 –Garcia Music Show – SP. 28/7 – Domingo – Tropicaliente – SP (Baile dos Aniversariantes). Traje esporte
fino (proibido tênis, sapatênis e camiseta). Tel. 3633-5389/3011-0400
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix”: 29/06 – (sábado) 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 – 28/6 (sexta) – Noite do Adesivo. Banda
Dallas, Rafinha Acústico e Dj Mayara Leme. 8 horas de balada. Tel. (12)
3672.2576. www.crozariol.com.br
ESTRADA SERTANEJA Tremembé – 27/6 (quinta 20h). Festa de
inauguração. Banda 8 Segundos. Elas vip a noite toda. Estrada Nova
Taubaté/Tremembé
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava – 28/6 (sexta) – Caio
César & Diego. 29/6 (sábado) – Tainá & Marcelo. Rod. Pres. Dutra, km
133. Tel. 3955-9420.
FERROVIÁRIA Pinda : 28/6 (sexta 21h30) – Bruno & Hyago. Forró
no deck da piscina. Sócio em dia pode comprar convite amigo por R$
5,00. Tel (12) 2126-4444. Site www.aaferroviaria.com.br
MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró da
região com a Banda Gold. 12/7 (sexta) – Festa julina comemorando
aniversário da Banda Gold. Tel (12) 9174-0026
MARINELLI’S HALL Pinda – 27/7 (sábado) – Show gospel de Aline
Barros. Tel (12) 3933-4848 e 8165-4000
MUTLEY Taubaté: 28/6 (sexta) – Special By Day. Banda Bela
Cruela.
29/6 (sábado) – Banda Hot Rocks. Tel (12) 3632-5540 e 9184-4785
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 27/6 (quinta) – Movie Rock. Rádio Pirata
– O Filme. 29/6 (sábado) – Orgasmisk. 30/6 (domingo 19h30) – Sunday
Rock Especial (3 bandas): Athenas, Anticorpus, Rising e Breatheout.
Tel (12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba: 28/6 (sexta) – Grupo Influências.
29/6 (sábado) – Bom Talento. 30/6 (domingo) – Grupo Somos Um. 13/7
(sábado) – Sou Muleke e Pra Cair no Samba. R$ 15,00 homem e R$
10,00 mulher. Tel (12) 3527-0510, 7814-4029 e 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. Muitos
casais têm se conhecido graças a esse programa, participe! Telefone
(12) 8859-8859, opção 3. E-mail: paquera@otimafm.com.br
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – 6/7 (sábado 21h) – Sábado
Nobre. Grupo Charles Anjo. Sócio grátis e não-sócio paga R$ 10,00
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 28/6 (sexta) – Arraiá do Santa Fé. Bandas 8 Segundos e Grupo Batuque Geral. Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 27/6 (quinta) – Trio
Renovação (SJC). 28/6 (sábado) – José Luis e banda. Baile toda Quinta
e Sábado (21h). 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. Um dos
melhores restaurantes rurais do município. Tel. 3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br
VIA VALLE SHOW Pinda – 28/6 (sexta) e 29/6 (sábado) – Bailão
funk. As primeiras 50 mulheres vão de camarote. Capacidade para
1.300 pessoas. Elas free até 1h. Av. N. Srª. Bom Sucesso, frente à
Anhanguera. Tel (12) 9206-4666
VINIL Pinda : 29/6 (sábado) – Circuladô di Fulô. Tel (12) 3643-2300.
Site www.vinilclube.com.br

GAROTA PORTAL LAGOINHA
Carla Campos foi eleita Garota Portal Lagoinha, no último dia 21,
em evento realizado pelo Portal. Em 2º lugar ficou Geisiane Santos, e
em 3º, Claudia Campos. Outras candidatas foram: Giovanna Mello, Letícia Isabela, Natacha Santos, Josi Oliveira, Rayany Oliveira, Julia Mara
e Maiara Santos. Tive a honra de ser jurado representando o jornal Tribuna do Norte e meu blog. Veja diversas fotos do evento no link abaixo:
www.entrevistas-do-ouverney.blogspot.com.br/
Lucas Ouverney

Pindamonhangaba, 24 de junho de 2013.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 016/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 060/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Sul América Companhia Nacional de Seguros.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de cobertura securitária para veículos
oficiais da frota municipal.
Assunto: Prazo prorrogado em 12 (doze) meses, até 14/03/2014.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos Santos
Assina pela contratada: Rogério Aparecido Bordin e Juliana de Mello Barra
Data de assinatura: 14/03/2013
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2013.
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 113/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 139/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Locsim Locação de Máquinas, Equipamentos e Sistema Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva e
preventiva com substituição de peças em máquinas impressoras/copiadoras.
Assunto: Prazo prorrogado em 12 (doze) meses, até 30/06/2014.
Assina pela contratante: Elizabeth Cursino Rodrigues
Assina pela contratada: Cristiane Venturelli Leandro
Data de assinatura: 13/06/2013
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2013.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 301/2012
Objeto: Aquisição de Livros para as Salas de Leitura.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 148/2013
Contratada: Best Book Comércio de Livros Ltda. ME.
Data da AF: 03/06/2013
Assunto: Suprime-se o total da Autorização de Fornecimento em 12,99% correspondente a R$
17.923,12
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 069/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 69/13, que cuida de “Aquisição de cabos de aço para serem
utilizados no assentamento de tubos de concreto em manutenções 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): Martini Comércio e
Importação Ltda. (01, 02, 03, 04, 05 e 06).
Pindamonhangaba, 12 de junho de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 039/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 039/2013, que cuida de “Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de fornecimento e troca de vidros nos prédios da Secretaria
de Educação”, 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 073/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 73/13, que cuida de “Aquisição de chapa de aço galvanizado
para confecção de placas de sinalização viária no município”, 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, 18 de junho de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro
Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel(0XX12) 3648-1912
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
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 102-2013
Em: 24/04/13
Processo nº: 0538/2013
Atividade: Restaurante
Razão Social: Giuliana Pereira Leite de Abreu Restaurante ME.
CNPJ / CPF: 16.838.306/0001-51
Endereço: Rua dos Andradas, 553 - Centro
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Giuliana Pereira Leite de Abreu
CPF – 265.948.058-35
Auto de Infração nº: 2010
Defesa: Indeferida.
Auto de Imposição de Penalidade Advertência: 1319
Recurso: Aguardando prazo de 10 dias, conforme legislação sanitária vigente.

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 05/07/2013 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
83º LUCIA DE FÁTIMA BENEDICTO
RUA TENENTE QUIRINO, 505 - PEDREGULHO
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12515-200
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 05/07/2013 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
84º SILVIA RODRIGUES
RUA PROFESSORA PRISCILA AMADEI USIER, 96 – PQ. SÃO DOMINGOS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-360
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente em exercício da Associação dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
de Pindamonhangaba – APEAAP -, Engenheiro Agrônomo Edargê Marcondes Filho, no uso das
atribuições estatutárias, convoca os associados quites com a tesouraria e em pleno gozo de seus
direitos estatutários (conforme artigo 11 e artigo 30 do estatuto social), para Assembleia Geral Ordinária (conforme artigo 12 alínea 12.1 e 12.1.1), com a finalidade de promover e realizar a Eleição
dos Membros Efetivos e Suplentes da Diretoria. A Assembléia será realizada no dia 15 de agosto de
2013 (quinta-feira), na sede da APEAAP, situada a Rua Senador Dino Bueno, 204 – Centro em Pindamonhangaba, com inicio as 13h00, para primeira convocação com a presença da maioria absoluta
dos sócios e às 13h30, para segunda convocação com qualquer que seja o número de associados
presentes (conforme artigo 15, parágrafo único do estatuto social), com término às 16h00. Ordem
do dia: Apresentação dos trabalhos realizados durante a gestão de 2011/2013; Eleger a Nova Diretoria, Conselho Fiscal e Suplentes, Composta por Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Segundo
Secretário, Primeiro e Segundo Tesoureiro, três (03) membros para o Conselho Fiscal com seus
respectivos Suplente. Os interessados deverão apresentar o registro da candidatura da “Chapa”
até o dia 15 de julho de 2013 (segunda-feira), por meio de requerimento indicando a composição da
chapa juntamente com inscrição individual devidamente assinada pelo associado com a intenção de
participação nas eleições dirigida ao Presidente da APEAAP (conforme artigo 28 do estatuto social),
no período de 08h30 as 11h30 e das 14h00 às 16h00.
Edargê Marcondes Filho - Engenheiro Agrônomo - Presidente APEAAP
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Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Reminiscências de Balthazar - 29)
www.brasilmoedas.com.br

Lembranças de Balthazar de Godoy Moreira (1898/1969), conforme série de crônicas
publicadas por ele em
1963 neste jornal.
Nesta edição Balthazar
de Godoy Moreira relembra
o tempo do merréis, vintém,
meia pataca e pataca e meia...
“Circulavam vastamente
as moedas de vintém e dois
vinténs – os patacões – uma
ou outra de dez réis, do 1º
Império, de cobre. As mais
antigas traziam a efigie do
imperador num lado e no
verso o escudo do Imperio.
As mais novas traziam as
armas da República. Eram
moedas bonitas, bem feitas.
Feita a féria, nos dias de
movimento, os negociantes
as empacotavam em rolos de
cinco ou dez mil réis.”
Nossa interrupção aqui
faz-se necessária no sentido
de ilustrar a crônica de Balthazar com observações pertinentes. Lembramos, e fomos procurar base para isso
em artigo de Newton Freitas
(www.newton.freitas.nom.
br/artigos.) quando fala da
história do sistema monetário
brasileiro, que o primeiro dinheiro do Brasil foi a moeda-mercadoria. “As primeiras
moedas metálicas (de ouro,
prata e cobre) chegaram com
o início da colonização portuguesa”, conta Newton e
explica que a unidade monetária de Portugal era o real.
Foi essa moeda que o Brasil
usou durante o período colonial. “Tudo se contava em
réis (plural popular de real)
com moedas fabricadas em
Portugal e no Brasil. O real
vigorou até 7 de outubro de
1833”, acrescenta.
Um resumo da trajetória
da unidade monetária brasileira do réis ao real, acreditamos ter importância para o
nosso leitor saudosista. Vejamos: deixando de vigorar

jpradoo.blogspot.com

“Uma nota de 200 mil réis
– grande, pois o tamanho da
cédula crescia com o valor
– era rara. A de 500 mil réis,
raríssima, uma coisa quase que
utópica para muita gente...”

o real português, entrou em
vigor o mil-réis, de 1831 a
1942; em 1942, o cruzeiro; em 1967, cruzeiro novo;
1970, novamente o cruzeiro;
1986, o cruzado; 1989, cruzado novo; 1990, novamente o cruzeiro; 1993, cruzeiro
real; de 1994 até o momento,
o real.
Feita a necessária observação, retornemos as reminiscências de Balthazar referentes às antigas moedas
brasileiras, não se esquecendo que sua escrita, suas comparações, se passam no ano
de 1963:
“Seguiam-se as moedas
de níquel de tostão, duzentos e quatrocentos réis – um
cruzado. Muita gente ainda se referia ao dinheiro à
moda antiga e passada: meia

pataca, pataca e meia, um
cruzado etc. Minha avó só
entendia os valores trocados
em velhos termos: uma pataca e um vintém, um cruzado
e meia pataca, um cruzado,
pataca e meia e um vintém...
Mencionava esses valores
com incrível rapidez, sabendo o que representavam.
Vinha depois as moedas de
prata, lindas moedas que
hoje, sem retoque, podem e
devem ser transformadas em
joias, abotoaduras, alfinetes,
broches e braceletes. Moedas de 500 réis, 1.000 réis e
2.000 réis. As de dois mil réis
eram espetaculares. Uma ou
outra vez surgia um soberano de ouro. Depois a moeda
má sempre afugentando as
boas, as pratas, os níqueis,
até os cobres, vieram as de

latão, as de alumínio e hoje
uma tampinha de garrafa
vale mais que uma nota de
dois cruzeiros
Foram-se os belos tempos
dos mil réis. Cédulas havia
no comecinho do século, ainda as de 500 réis. Quando
ganhava uma, presente de
alguém, de uma tia ou de
minha madrinha, sentia-me
rico. Com 500 réis comprava muito. Eram 25 vinténs,
25 doces. Podia comprar até
um canivete Roger ou 25 folhas de papel de seda e fazer
quantos balões!? Uma nota
de 200 mil réis – grande, pois
o tamanho da cédula crescia com o valor – era rara.
A de 500 mil réis, raríssima,
uma coisa quase que utópica para muita gente. Circulavam mesmo até ficarem
acendhangiai.blog.hu

Lembranças Literárias:

Gota
Na ponta de uma folha há uma gota indecisa,
vai crescendo, redonda, pequenina,
límpida e cristalina
como o esquife de um raio de luz...
De repente
à aragem tênue que passou
tremulou,
caiu...
E a gota pequenina sobre a terra fofa
desapareceu,
e o esquife de cristal partiu-se e pelo espaço
livre, o raio de luz ressuscitou...
fugiu...
...........................................................................................................
Eu conheço outra gota parecida:
- a vida...
J.G. de Araújo Jorge, jornal 7 Dias, 28 de setembro de 1960

poídas, pois as emissões não
se sucediam como hoje, as
de um, dois até cem mil réis.
Com dez mil réis uma família
modesta fazia todas as compras para a semana. Com
vinte alugava uma casa, com
duzentos podia passar uma
temporada em São Paulo.”
Sobre as patacas e patacões, este pesquisador (de
“meia pataca”), foi ao site
Moedas Populares no Brasil
(www.moedasdobrasil.com.
br/tostao) e trouxe as explicações seguintes:
Pataca. Moeda portuguesa de prata, com o valor circulatório de 320 réis, emitida
até o século XIX. O nome
originou-se das patacas mexicanas (8 reais mexicanos).
As patacas foram as moedas
que por mais tempo circularam no Brasil. A série era
composta por moedas de 20,
40, 80, 160, 320 e 640 réis. O
valor de 320 réis – pataca –
deu nome à série de patacas.

Meia-pataca. A moeda de
160 réis, da série de patacas,
está na origem da expressão
popular de meia-pataca (320
réis = 1 pataca; 160 réis = 1/2
pataca), que designa alguma
coisa de pouco valor ou de
má qualidade. “Isso não vale
meia-pataca!” corresponde a
“isso não vale nada!”.

Patacão. Em Portugal,
era a moeda portuguesa de
cobre de 10 réis, de D. João
III. No Brasil, ficou muito
popular esse nome para as
moedas de 960 réis, inicialmente cunhadas sobre moedas de 8 reales das colônias
e posteriormente produzidas
oficialmente pelas Casas da
Moeda do Rio de Janeiro e
da Bahia entre 1810 e 1834.
960 réis são 3 patacas, um
verdadeiro patacão. No Rio
Grande do Sul, os colecionadores chamam de patacão
à moeda de 2$000 (dois mil
réis), do Império.
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Bachiana Filarmônica se apresenta em Pinda
O Sesi-SP, em parceria
com a Prefeitura de Pindamonhangaba, apresenta um
espetáculo gratuito com a orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP, sob a regência do
maestro João Carlos Martins.
O evento, que marca as comemorações do 308º aniversário da cidade de Pindamonhangaba, será realizado no
dia 13 de julho, sábado, às 20
horas, na Praça do Quartel.
O repertório destacará
obras de compositores como
Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart. Martins promete um momento
especial no encerramento da
apresentação, quando assumirá o piano e relembrará sua
trajetória como concertista.
Sobre a Bachiana Filarmônica Sesi-SP
Mantida pelo Sesi-SP, a

Divulgação

A orquestra tem a direção artística do maestro João Carlos Martins

orquestra é formada por jovens e experientes músicos
orientados por notáveis pro-

fessores e artistas conceituados. Sob a direção artística
do maestro João Carlos Mar-

tins, a orquestra representa
uma ação relevante no apoio
à música erudita e à forma-

ção e desenvolvimento das
carreiras de instrumentistas.
Assim, ao mesmo tempo em
que contribui com a formação de talentos e abre múltiplas oportunidades profissionais, leva a música erudita a
milhares de brasileiros.
Sua programação dinâmica abrange apresentações
em numerosos municípios
do interior paulista, periferias das grandes cidades e
em renomados teatros. Seu
alcance, portanto, é bastante
diversificado, viabilizando
a difusão e a valorização de
música clássica de alta qualidade técnica e artística.
A Bachiana Filarmônica
Sesi-SP soma-se, assim, ao
acervo de programas culturais
e artísticos da instituição, complementando uma das mais
abrangentes ações de responsabilidade social do país.

Circuito Sesc de Artes é sucesso de público
Maria Fernanda Munhoz
O Circuito Sesc de Artes
foi realizado no Largo do
Quartel, no sábado (22), com
diversas atividades e participação do público. No mesmo
espaço e na sequência, intervenção, música, atividades
circenses, teatro e cinema foram apresentados.
A intervenção “Forma-me”, com a artista Mariana
Piza, de São Paulo, abriu o
circuito. A artista, vestida com
um macacão de peças de Lego
permaneceu sentada em uma
cadeira de tubos de PVC, enquanto o público foi convidado a participar da obra, encaixando as peças no macacão.
Em seguida, a comunidade
Samba da Vale, de São Paulo, mostrou sambas de novos
compositores, tendo como
convidado Alexandre Montija. Velas nas cores rosa, azul e
branco marcaram o tempo do
espetáculo, que contou com a
animação do público.
Após a música, foi apresentado o espetáculo circense
Muruya: Tangos, Cachos e
Corda Bamba, com a artista argentina Josefina Péres Gardey.
Em cena, 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. A apresentação teve
a participação do público, que
aplaudiu muito.
A Cidade das Donzelas,
com a Troupp Pas D´Argente,
do Rio de Janeiro, foi o espetáculo teatral realizado na
sequência. A peça contou 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.
Após o teatro, a artista Mariana Piza, retornou
com a segunda intervenção,
“Cora-me”, vestida com um
macacão de LEDs acoplados
e munida de um estetoscópio eletrônico. Ela pediu às
pessoas para ouvir o coração
delas e o som foi reproduzido através de caixas de som,
que todos puderam ouvir. Ao
mesmo tempo, as luzes da
roupa da artista piscavam de
acordo com o ritmo cardíaco.
Encerrando a noite, o filme apresentado, “O Palhaço”,
contou a 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.

Célia Lima

As Bibliotecas Públicas
Municipais estão recebendo
novos livros de histórias
infantis, infanto-juvenis e
adultas, ficção, autoajuda,
além de didáticos. São mais
de 1.200 títulos, alguns em
fase de cadastramento mas
a maioria já à disposição
dos associados.
Entre os novos livros
estão a trilogia Cinquenta
Tons de Cinza, Doutrina das
Cores, Dragão Vermelho,
Drácula – o morto vivo,
Economia levada a sério,
Eldest – trilogia da herança livro 2, Enciclopédia de
termos lógico-filosóficos,
Escritos de Euclides da
Cunha, Escritos sobre
mito e linguagem, Essa
tal depressão: doença ou
resposta?, Esperando vovó,
Fantasmas existem? (série
os medos que tenho), entre
outros.
Lembrando que o cliente pode fazer a sugestão

pessoalmente nas bibliotecas ou por meio do site da
Prefeitura no link Biblioteca
Municipal. Através desse
mesmo link, também podem pesquisar o acervo, fazer reservas e renovações.
O município conta
com sete bibliotecas públicas municipais. São
elas: Biblioteca Vereador
Rômulo Campos D´Arace
(Bosque), Biblioteca Maria Bertha César (Moreira
César), Biblioteca Maria
do Carmo S. Gomes (Vila
São Benedito), Biblioteca
do Castolira, Biblioteca do
Araretama (Caic), Biblioteca
Indústria do Conhecimento
e Biblioteca Especializada
em Educação (Secretaria de
Educação).
O horário de atendimento é das 8 às 17 horas, de
segunda a sexta-feira. Os
livros podem ser retirados
gratuitamente, bastando
fazer um cadastro no local
de retirada.

Festipoema
encerra
inscrições
dia 30

O Festipoema 2013 –
Festival de Poemas de
Pindamonhangaba – está
com inscrições abertas
até o dia 30 de junho.
Podem participar poetas
residentes no estado de
São Paulo, de todas as
idades. Solicite o regulamento pelo e-mail
cultura.pindamonhangaba@hotmail.com.

Domingo é
dia de Dança
Circular no
Bosque

Neste domingo (30),
será realizada mais uma
edição da Dança Circular,
no Bosque da Princesa.
O evento é realizado
pela Prefeitura, por
meio do Departamento
de Cultura, e tem como
focalizadores Bebel
Moraes e João Junqueira.
Pessoas de todas as
idades podem participar.
Será das 9 horas ao
meio-dia, com entrada
gratuita.
O público prestigiou o evento realizado no Largo do Quartel

Bibliotecas municipais recebem novos livros
Maria Fernanda Munhoz

Após diversas temporadas pelo Brasil, encantou o
público em turnês nos Estados Unidos, em quatro atuações nos renomados templos
da música mundial: o Carnegie Hall e o Lincoln Center,
ambos em Nova York.
Sobre João Carlos Martins
Considerado um dos
maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach, o maestro João Carlos Martins
está em um patamar raramente alcançado por outros
músicos brasileiros no século
XX. Um dos pontos altos de
sua carreira foi a gravação da
obra completa para teclado
desse gênio da música. Logo
após, devido a problemas físicos, João Carlos Martins
teve que abandonar a carreira
de pianista, canalizando para
a regência a sua paixão pela
música.

Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
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.
I- REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:
TITULAR:- Marcos Vinicius Cuba (Departamento de Comunicação)
SUPLENTE:- Maria Fernanda Munhoz (Secretaria de Governo e Integração)
TITULAR:- Mauro Celso Barbosa (Secretaria
de Educação e Cultura)
SUPLENTE:- Reginaldo Lucas Ouverney (Secretaria de Educação e Cultura)
TITULAR:- Marília Lemos Maia (Secretaria de
Educação e Cultura)
SUPLENTE:- Sônia Aparecida Euzébio Veloso
(Secretaria e Educação e Cultura)
TITULAR:- Gustavo Felipe Cotta Tótaro (Secretaria de Finanças)
SUPLENTE:- Juliana Rosa Pereira (Secretaria
de Governo e Integração)
TITULAR:- Rebeca Rezende Guaragna Guedes
(Secretaria de Desenvolvimento Econômico)
SUPLENTE:- Eduardo Kogempa da Costa
(Gabinete)
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)

Maioria dos novos livros já está à disposição da população

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

(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
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
g) MÚSICA
Titular:Emile Mourão
Suplente:- Luiz Cláudio de Oliveira
h) CULTURA AFRO-BRASILEIRA
Titular:- Edna Thereza Amorim
Suplente:- Silvio Paulo Leal
2- O mandato dos membros do Conselho será
de 02 (dois) anos, contados a partir desta data.
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, 13 de junho de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Elisabeth Cursino Rodrigues - Secretária
de Educação e Cultura
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
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Pindamonhangaba comemora 308 anos
com atividades para toda a população
Divulgação

Cintia Camargo
Para comemorar os 308
anos de emancipação político-administrativa de Pindamonhangaba, a Prefeitura da
cidade vem se organizando
para realizar inúmeras atividades durante todo o mês de
julho.
A programação de aniversário, denominada “308 anos
– A história da nossa gente”,
será aberta oficialmente neste
domingo (30), com a apresentação do Caminhão Trapézio, a partir das 20 horas,
no bairro do Araretama, em
um evento aberto à população.
Fará parte também da
programação da cidade, uma
série de shows que serão realizados no Parque da Cidade,
entre os dias 10 e 14 de julho,
com entrada gratuita.
Para a realização destes
shows, foi organizada uma
comissão com representantes
da Prefeitura de Pindamonhangaba, do Corpo de Bombeiros, da Policia Militar e
do Conselho Tutelar, além
de inúmeras entidades assistenciais da cidade, que serão
as responsáveis pela praça de
alimentação do evento.
Segundo informações da
comissão, garantir a segurança do local será o maior objetivo no evento, que receberá
vários shows atraindo a presença de milhares de pessoas.
Vale lembrar que os ingressos serão disponibilizados gratuitamente, à população.
Para também garantir a
segurança, uma parceria entre a Prefeitura e os órgãos
responsáveis será mantida,
principalmente no que diz
respeito ao controle sobre a
venda de bebidas alcoólicas
para menores de 18 anos.
Shows e eventos esportivos
A programação de shows

terá início no dia 10 de julho,
com a apresentação da dupla
João Bosco e Vinicíus, às 22
horas. Já no dia 11, será a vez
da dupla Ronny e Rangel se
apresentar, às 22 horas.
No dia 12 de julho, o grupo
Panela se apresenta às 20 horas. A partir das 22 horas, será
a vez da Banda Detonautas.
Dia 13, o Parque da Cidade recebe, a partir das 20
horas, shows com bandas
regionais e, às 22 horas, a
Banda Garotos do Vale se
apresenta. No dia 14, a dupla
Caio César e Diego se apresenta a partir das 22 horas.
Entre os dias 12 e 14 de
julho, estará acontecendo o
Festival de Balonismo, com
um sobrevôo de balões a partir das 7 horas e no dia 12, a
partir das 19 horas, um show
(Night Glow).
Na área esportiva, Pindamonhangaba tem como destaque, no dia 14, a realização
da 4ª Etapa de Motocross
da Copa EFX, com saída do
Parque da Juventude, a partir
das 8 horas.
Atrações turísticas
e culturais
Vale salientar que as pessoas interessadas em participar do city tour – um passeio
que percorre os principais
pontos turísticos de Pindamonhangaba – devem procurar o Departamento de Turismo, na rua Martin Cabral, 39,
ou entrar em contato pelos
telefones 3643-1424 e 36431761. O city tour acontece
nos dias 15 e 16 de julho.
Toda a população poderá
conferir a programação de
aniversário no site da Prefeitura, no www.pindamonhangaba.sp.gov.br. A programação conta também com
apresentações teatrais, música, exposições e city tour,
entre outras atividades.

Prefeitura terá exposição de telas
O saguão da Prefeitura de Pinda recebe, de 1º a 31 de
julho, dentro das comemorações de aniversário da cidade,
a exposição de artes plásticas “Professor José Renato
Guaycuru San Martin”, com obras do acervo familiar do
saudoso artista. A visitação é gratuita, de segunda a sextafeira, das 8 às 17 horas.

“Memória Viva” no museu
O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina realiza, durante as comemorações de aniversário da cidade, a exposição “Memória Viva”, com a exibição
de vídeos documentários com entrevistas de pessoas de
nossa cidade, contando suas memórias e assim refazendo
a história de Pindamonhangaba. A exposição está à disposição da comunidade de segunda a sexta-feira, das 8 às 17
horas, no museu, gratuitamente, de 1º a 31 de julho.

O Caminhão Trapézio tem 30 metros de comprimento e 16 metros de altura, e a apresentação terá 40 minutos

Caminhão Trapézio abre festa
de aniversário da cidade
Maria Fernanda Munhoz

A Praça de Eventos do Araretama
receberá, no domingo (30), a partir
das 20 horas, o Caminhão Trapézio
com o espetáculo “Brasil Lux”. A
atração, gratuita, abre oficialmente
as comemorações dos 308 anos de
emancipação político-administrativa
de Pindamonhangaba.
O Caminhão Trapézio é um palco

único no mundo, que permite aos
trapezistas saírem da tradicional
lona de circo e se apresentarem
ao ar livre. Com equipamento
técnico moderno, controle eletrônico
de levantamento de mastros e
extensores, e um motor acionado
com sistema computadorizado,
o caminhão tem 30 metros de
comprimento e 16 metros de

altura, oferecendo um espetáculo
deslumbrante que pode ser visto por
até 50 mil pessoas.
Com classificação livre, o
espetáculo terá duração de 40
minutos. A atração está sendo trazida
à cidade através da parceria da
Prefeitura de Pindamonhangaba com
o Governo do Estado, por meio do
Circuito Cultural Paulista.

Igreja Matriz recebe concerto de
piano e camerata no dia 1º de julho
Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba recebe, na segunda-feira (1º/7),
o espetáculo musical Brasil
Plural II – de Villa-Lobos a
Tom Jobim, com o pianista
Marcelo Bratke e a Camerata Brasil. A apresentação
será na igreja Matriz, às 20
horas, com entrada gratuita
e faz parte da programação
oficial de comemoração do
aniversário de 308 anos de
emancipação político-administrativa de Pindamonhangaba.
Depois de Nova York,
Tóquio e Londres, o Vale
do Paraíba está recebendo o
espetáculo. Além de Pinda,
o grupo já se apresentou em
São Luiz do Paraitinga, Guaratinguetá, Cunha e Taubaté
e, em seguida, irá para São
José dos Campos, Jambeiro,
Santa Branca, Jacareí e Guararema.
O espetáculo musical
Brasil Plural II foi idealizado pelo pianista e maestro
brasileiro Marcelo Bratke,
com patrocínio da Fibria
e Instituto Votorantim. Os
concertos serão executados
pela Camerata Brasil sob
direção de Bratke, ao piano.
O conjunto, criado pelo pianista em 2006, é formado
por jovens músicos de áreas
desprivilegiadas do Estado do Espírito Santo, com
piano, violino, violoncelo,
flauta, clarineta e percussão

Divulgação

O espetáculo Brasil Plural II já foi apresentado em Nova Iorque e Londres

– e tem propósito profissionalizante. Por este projeto,
Marcelo Bratke recebeu em
Londres o 14th Brazilian
Internacional Press Award.
O repertório vai de Villa-Lobos a Tom Jobim, do
erudito ao popular, enfocando estes grandes compositores que marcaram a diversidade cultural brasileira para
sempre, buscando inspiração na cultura popular e na
natureza brasileiras.
Uma curiosidade: um
grave problema congênito
tolheu a visão de Marcelo

Bratke até os 44 anos, impedindo que ele lesse partituras, mas não que ele se
tornasse, segundo o jornal
britânico The Daily Mail,
“Um dos maiores pianistas
clássicos do mundo”. Submetido a uma cirurgia nos
EUA, Bratke pôde ver o
rosto da mulher com quem
estava casado havia 25
anos, a artista plástica Mariannita Luzzati. Sua história será contada pela escritora inglesa Kate Snell, uma
das biógrafas da princesa
Diana.

Programa do Concerto
Heitor Villa- Lobos: A
Lenda do Caboclo para piano solo; Cirandinhas para
piano e quinteto; Adeus
Bela Morena; Vamos, Maninha; Olha Aquela Morena;
Senhora Pastora; A Canoa
Virou; Lindos Olhos que Ela
Tem.
Darius Milhaud: Saudades do Brasil; Brasileira.
Antonio Carlos Jobim: Modinha; Choro; Meu
Amigo Radamés; As Praias
Desertas; Saudades do Brasil; Estrada Branca; Sabiá;
Luiza; Samba do Avião.
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Festa junina na Ferroviária - O Arraiá da Ferrô foi realizado no
último dia 21, com a presença de grande público. Foram realizadas apresentações de Quadrilha Infantil, formada pelos alunos da capoeira e jazz
(professora Verinha); quadrilha Vai Quem Quer, da Academia, e quadrilha
da Turma da Dança de Salão (professor Alexandre Botelho). O Arraiá prosseguiu com a animação da dupla César & Maycon, com o melhor do sertanejo e forró ao vivo.
Divulgação

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Torcedoras acompanham o Rosário

Torcida feminina fez a diferença nos jogos e ajudou a equipe chegar
à final da Segundona. As torcedoras são da ‘Família Rosário’, do bairro
Ribeirão Grande.
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns

Felicidade para Raul
Ramos Mello Ferreira,
que fez dois anos
no dia 21 de junho.
Recebeu o carinho
de seus pais Giulia
e Carlos Eduardo, e
demais familiares.

Arquivo pessoal

Parabéns!
Homenagem -

Felicidade

Tudo de bom para
Alisson Marcondes,
aniversariante do dia
28 de junho. Ele recebe
o carinho dos pais
Pedrinho e Ditinha e de
todos familiares.
Célia Lima

Aniversariante

Quem comemorou
aniversário no dia 27
de junho, foi a Andrea
Alves, recebendo os
cumprimentos dos
familiares, amigos e
colegas da Prefeitura.

A advogada dra. Glaice Tommasiello Hungria foi homenageada com o prêmio
Excelência Qualidade Brasil 2013, no dia 17 de junho, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ela foi
foi agraciada na categoria personalidade do ano,
como presidente da Comissão da Mulher Advogada
OAB-Pindamonhangaba, pelos serviços prestados
em prol da sociedade nas mais diversas áreas.

Para o aniversariante
do dia 22 de junho,
Joaquim (Neno).
Ele recebeu os
cumprimentos da
esposa Michelle,
dos filhos Samuel e
Manuella (com ele na
foto). Felicidades.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Tudo de Bom

Toda a felicidade
para a enfermeira
Veraniza do Prado, que
comemora aniversário
no dia 28 de junho. Ela
recebe o abraço dos
familiares e amigos.

Aniversário
Felicidade - Muita felicidade para Rosemeri
Seixas Nunes Pereira, que comemora aniversário no
dia 29 de junho, ao lado de sua família e amigos.
Parabéns.

Parabéns para nossa
amiga jornalista Talita
Leite, aniversariante do
dia 3 de julho. Recebe
o abraço dos familiares
e amigos.
Célia Lima

Divulgação

Coquetel - Foi

realizado no último
dia 21, o coquetel
de inauguração do
Espaço Yoga Samadhi,
da professora Sônia
Monteiro Guirado, no
bairro Socorro. Alunos,
ex-alunos, amigos e
familiares participaram
do evento.
Divulgação

TCC da
Nutrição
Alunos de
Nutrição da
Etec João
Gomes
de Araújo
realizaram,
nesta
semana, a
apresentação
do Trabalho
de Conclusão
de Curso. Na
foto, alunos
do grupo
de comidas
típicas alemãs
e egípcias.
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Inscrições encerradas para a Corrida Pinda
Os organizadores da Corrida Pinda informam que estão encerradas as inscrições.
O prazo seria até domingo
(30), no entanto, a procura
foi grande e as seis mil vagas
foram esgotadas. Os inscritos
deverão retirar os kits nos dias
5 e 6 de julho. No dia 5, a entrega acontecerá das 14 às 21
horas; no dia 6, das 9 às 17
horas, ambas serão no ginásio
Juca Moreira, no centro.
A prova vai ser realizada
no dia 7 de julho e contará
com a corrida de 10 km, 4
km, caminhada e percursos
menores para crianças. O
evento terá início a partir das
9 horas e as largadas serão

Arquivo TN

na praça Padre João de Faria
Fialho, Largo do Quartel.
De acordo com o regulamento do evento,
guarda-volumes serão colocados à disposição dos atletas na região da largada e
chegada. Os organizadores
não recomendam que sejam deixados valores nos
guarda-volumes e informa
que não se responsabilizará
por qualquer objeto deixado neste espaço, uma vez
que se trata de um serviço
de cortesia da prova.
Será obrigatório: o uso da
camiseta com a numeração,
e o chip deverá ser amarrado
no cordão do tênis.

Liga Society completa
seis anos
A Liga Pindamonhangabense de Futebol Society completa seis anos
no domingo (30). Felicidades em dobro para
o presidente da insti-

tuição, José Benedito
Coelho, o Pintado, que
comemora o aniversário
da Liga junto com o seu,
que é na segunda-feira,
1º de julho.
Arquivo TN

Benedito José Coelho, presidente da LPFS
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A organização disponibilizou seis mil vagas e solicita que todos os inscritos retirem os kits

Fim de Carreira e Afizp podem
abrir vantagem no Cinquentão
O Fim de Carreira recebe
o Maricá pela segunda rodada do grupo B do Campeonato Cinquentão neste domingo (30), às 8h30, no estádio
Aparecido Ribeiro (Crispim).
Se vencer, o Fim de Carreira abre vantagem em relação aos demais adversários
da chave, rumo a classificação para a próxima fase.
Ainda pelo grupo B, o Independente recebe o Ramos,
no Nuno Maia Veiga Filho
(Maricá), às 8h30.
Pelo grupo A, o líder é a
Afizp, que no domingo (30),
enfrenta o Imperial, às 8h30,
na Novelis (Feital).
O outro jogo acontece no
mesmo dia e mesmo horário,
entre Flamengo e Campo
Alegre, no estádio Vera Assoni Machado (Socorro).

Célia Lima

As rodadas deste campeonato são realizadas aos domingos a partir das 8h30













































Mestrando em capoeira convida população para evento
Marcos Vinício Cuba
Os moradores de Pindamonhangaba e região estão
convidados a participar de
um evento solidário de capoeira. Será realizado no sábado (29), o primeiro “Aulão Aberto de Capoeira”, na
Praça da Bíblia, em frente ao

cemitério municipal, das 14
às 17 horas. A organização é
do mestrando ‘Chacal’, com
o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba.
‘Chacal’ nomeou esta ação
como: “A solidariedade embalada ao som do berimbau”
e denominou a campanha de

‘Capoeira Contra a Fome’. A
taxa para participação é 1 kg
de alimento não perecível, e
todos que quiserem prestigiar a ginga poderão contribuir. As doações serão destinadas à Associação Criança
Feliz São Gabriel.
O primeiro “Aulão Aber-

to” contará com a presença
do mestre Kafé Mineiro;
contramestra Naja; mestrando Wilson; contramestre Junior Ribeiro; dos professores: Índio, Boquinha e
Miudinho; instrutores: Dionão, Ligeirinho, Maguila e
Esponja.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.541, DE 17 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)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz
saber que a Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba aprova, e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
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.
§1º Entende-se por eventos culturais as
sessões de cinema, shows musicais, teatrais,
e de dança, bem como outros acontecimentos
similares.
§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.
§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.
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:
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.
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei, no que couber.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor 60 dias após sua
publicação.
Pindamonhangaba, 17 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 17 de junho de
2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

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
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL N. º 4.054, DE 11
DE JUNHO DE 2013
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o inciso I do
art.11 item I, da Lei n.º 2.626 de 19.12.92 e Lei
n.º 4140, de 23.03.04,
RESOLVE
1 - Alterar a Portaria Geral nº 4.044, de 27 de
maio de 2013, que constitui Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA, e nomeia os senhores a saber:
“d) REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO
DE ASSUNTOS JURÍDICOS:
TITULAR: Silvia de Castro Rezende
SUPLENTE: Priscila Monteiro Rocha”
2- Esta portaria entra 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
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Goleiro Tiago, do Castolira, terá que parar
atacante Bruno Maizena, do Rosário
Odirley Pereira
A final da Segunda Divisão, neste domingo (30), às
10h30, no estádio Antonio
Pinheiro Junior (Pinheirão,
estádio da Ferroviária), promete ser um jogo eletrizante.
De um lado o Rosário,
uma das equipes com melhor
ataque; de outro, o Castolira
– time equilibrado em todos
os setores.
A decisão ainda coloca frente a frente os maiores destaques
do futebol de Pindamonhangaba no primeiro semestre.
Dentre os jogadores que
sobressaem estão: o goleiro
Tiago, do Castolira, e o atacante Bruno Maizena, do Rosário, que marcou oito gols
na competição.
Com 1,90m, Tiago é uma
verdadeira muralha. Sempre bem posicionado e com
grande reflexo, o goleiro é
um líder no time treinado por
Pedrão Gordinho, que ainda conta com a categoria do
meia Adiel; a segurança do
zagueiro Simbal; a força na
marcação com o volante Piá;

a velocidade do centroavante
Tico e, com o retorno do meia
Celsinho, o jogador que dita o
ritmo da equipe.
Já o camisa 9 do Rosário,
Bruno Maizena, tem faro de
gol. Alto e forte, o jogador é
peça fundamental no esquema tático do treinador Deivid, que muitas vezes coloca
Maizena como pivô na entrada da grande área, para atrair
a marcação e deixar outros
jogadores livres, como Bruno
Canhoto, Coninha e Carlinhos Gel – que volta à equipe
nesta final. O goleiro Johny e os
experientes zagueiros, Maurício
e Adriano, também estão entre
os melhores da Segundona.

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Muralha Tiago deve fechar o gol do Castolira
Odirley Pereira

Odirley Pereira

Maizena é esperança do ataque do Rosário

Opinião das equipes

E
Bruno Canhoto

Meia Adiel

m entrevista exclusiva à Tribuna do Norte, Pedrão Gordinho, que não contará com o lateral
Flávio Bocão – expulso na última partida – disse que colocará o Castolira para jogar no
ataque. “Vamos para frente e jogar de igual para igual. Terei volantes fixos para segurar a
habilidade do Rosário, e vamos explorar as laterais. Aposto muito na volta do Celsinho para nos
ajudar na criação de jogadas”.
Do outro lado, Deivid faz mistério. “Ainda vamos analisar nossas opções e ver o que será melhor. O
certo é que teremos o retorno do Carlinhos Gel para dar agilidade à equipe”. Os jogadores também
opinaram sobre a final. Para o meia Adiel, a garra e a vontade de vencer serão o diferencial do
Castolira. “Estamos unidos e chegamos bem longe. Vamos lutar muito por esse título”.
Para Bruno Maizena, a final será decidida nos detalhes. “Temos que ter concentração máxima. Em
grandes jogos, muitas vezes uma bola parada ou erro em um passe determina o vencedor”.
O arbitro da final será Edson Soares, auxiliado por Rodnei José e Alex Alves.

Luiz Gustavo terá que conter
Xavi e Iniesta no domingo
Depois da bobeada coletiva da zaga brasileira contra
o Uruguai, pela seminifinal
da Copa das Confederações,
Luiz Felipe Scolari deu uma
bronca em todo o setor e pediu mais atenção para a final
da competição no domingo
(30), às 19 horas, no estádio
Mario Filho (Maracanã).
Dentre os jogadores que
terão missão especial, está o
pindamonhangabense Luiz
Gustavo.
O meia terá que segurar um esquema ofensivo e
com toque de bola envolvente, principalmente com Xavi,
Iniesta e as subidas de Jordi Alba. Vicente Del Bosque
não deve fazer alterações,
a dúvida fica com o atacante Fernando Torres, que pode
entrar no lugar de Soldado.

Reuters

Meia é um dos atletas com maior número de passes certos

Ginastas pindenses conquistam
3º lugar no Troféu São Paulo
Marcos Cuba
As ginastas de Pindamonhangaba conquistaram mais
um troféu e levaram o nome
da cidade ao pódio. Desta
vez, a premiação foi no Troféu São Paulo de Ginástica
Artística, ocorrido no último
dia 15, em Barueri. Ao todo,
cerca de 115 ginastas participaram do evento, representando os seguintes municípios: São Paulo, Barueri, São
Caetano do Sul e Guarulhos.
A equipe de Pindamonhangaba teve como representantes as ginastas Lívia
Louzada, Maria Beatriz
Barbosa, Milenna Xavier e
Roberta de Jesus. Elas realizaram as provas de salto,
paralelas assimétricas, trave
de equilíbrio e solo. Com

Divulgação

As ginastas realizam os treinos diariamente

a soma das notas nos quatro aparelhos, as atletas da
“Princesa do Norte” garantiram o 3º lugar.
De acordo com as informações da Secretaria de Es-

portes, as ginastas fizeram
ótimas apresentações nos
aparelhos, podendo ser
avaliado o trabalho técnico
feito com as atletas neste 1º
semestre de 2013.

