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Bosque da Princesa recebe atração musical no Pinda em Cena
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100 mil pessoas prestigiam
festas do aniversário de Pinda
Célia Lima

As comemorações do aniversário dos 308 anos de Pindamonhangaba reuniram aproximadamente
100 mil pessoas, de acordo com a
organização do evento.
Os shows no Parque da Cidade
foram os que atraíram maior público, estimado em 60 mil pessoas,
de acordo com a Polícia Militar.
Outros eventos, como a apresentação do maestro João Carlos Martins e da Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP, no Largo do Quartel;
Pinda em Cena; City Tour Histórico;
Festival de Balonismo; competição
de motocross; Corrida Pinda, dentre
outros foram responsáveis por mais
40 mil pessoas.
Em entrevista à Tribuna, o comandante da PM, capitão Paulo
Henrique L. Cavalheiro, afirmou
que nenhuma ocorrência foi registrada durante as festividades.

Especial Pinda 308 anos

Papa vai
abençoar
imagem feita
no “Cerâmica”
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France Press

Papa Francisco estará no Vale

previsão
do tempo
SEXTA-FEIRA - 19/7
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
24ºC

SÁBADO - 20/7
Nublado e
pancadas de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
25ºC

Sob regência de João Carlos Martins, Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi emociona mais de 4 mil pessoas no Largo do Quartel

Moradores do Vila Verde
ganham Unidade de Saúde
Os moradores do Vila Verde
ganharam na última semana uma
UBS - Unidade Básica de Saúde
da Família. A unidade, de 334 m²,
possui dois consultórios médicos,
um odontológico, farmácia, salas
de vacinação, inalação, curativos
e enfermaria. Durante a entrega,
o prefeito de Pindamonhangaba
ressaltou que a UBS vai garantir a
agilidade no atendimento da população do bairro.
Página 3

André Nascimento

Prefeito explica sobre funcionamento da Unidade de Saúde

Arquivo pessoal

Pancadas
de chuva
19ºC
23ºC

SEGUNDA-FEIRA 22/7
Chuva, muitas
nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

15ºC
21ºC
CPTEC INPE

A partida entre Areião e Araretama no domingo (21), pela primeira divisão terá disputas particulares dentro de campo. Uma delas
será entre os atacantes André
Isalra (Areião) e Maizena (Arara),
que tentarão superar os goleiros
Kahn e Rodolfo. Outro confronto
será entre o volante e capitão do
alvi azul, Ju César, que marcará o
meia Doguinho. Do banco, Goga e
Adonias usarão todo conhecimento para comandar as equipes.

Futebol 12

Bodas de Brilhante

DOMINGO - 21/7

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Ju César terá
que marcar
Doguinho

Dona Acilia Bastos Lourenço (95 anos) e Seu Antônio Lourenço (98 anos)

Gil Arruda

Casal, que está junto há 77
anos, comemora Bodas de Brilhante (75 anos de casamento) e diz
que a receita para um relaciomento sólido e uma família unida é só
uma: muito amor. Eles são a prova
de que um amor de carnaval pode
durar toda uma vida e relembram
com carinho tudo o que passaram
para chegar quase aos 100 anos
ainda apaixonados. Eles sentiram
a paixão pela primeira vez ao cruzar olhares em uma estação de
trem na capital.
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Ju César, volante do “Arara”
Odirley Pereira

Doguinho, meia do Areião
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Editorial
Inadimplência do consumidor
cresce 5,6% no semestre
O crescimento da inadimplência no país, divulgado
na quarta-feira (17), está diretamente ligado à inﬂação,
pelo menos é que apontam os economistas da Serasa Experian – empresa privada ligada às instituições
bancárias e que faz análises e pesquisas econômicas
e ﬁnanceiras.
De acordo com o instituto, o primeiro semestre de
2013 terminou com elevação de 5,6%, em comparação
com o mesmo período do ano passado. Por outro lado,
o Indicador da Serasa de Inadimplência do Consumidor
registrou queda de 4%, em aferição relativa entre julho
desde ano com o mesmo mês de 2012, embora os economistas classiﬁquem esta situação como ‘temporal’.
De acordo com eles, a inﬂação é principal vilão na
história. Com a alta dos preços (6% em média) e a
constante elevação das taxas de juros, que já chega
perto a 8,5%, o consumidor tem menor poder aquisitivo e age, quase sempre, com mais cautela, tanto para
comprar, quanto para pagar. “Diante deste cenário, o
consumidor evita novas compras a prazo e prioriza o
pagamento e a renegociação das dívidas”, é o que diz
nota da Serasa.
Todavia, boa parte ainda compra ou faz dívidas por
impulso. Essa situação tem sido um agravante, sobretudo àqueles que utilizam o cheque especial e o rotativo
do cartão de crédito, ‘benefícios’ ou ‘vícios’, que chegam até 20% ao mês em algumas instituições ﬁnanceiras, que disfarçam os dados, mesmo com pressão e
ﬁscalização do Banco Central.
Entretanto, o que mais contribuiu com o indicador
inﬂacionário não foi o relacionamento ﬁnanceiro entre clientes e seus bancos e sim com outros serviços,
como contas em lojas, telefonia, energia, internet, tv
por assinatura, água, dentre outros. Somados, esses
elementos representam variação positiva de 12,6% na
inadimplência e contribuem com 5,8% pontos percentuais ao ano.
Sobre as dívidas, os valores ﬁcam em média, com
esses produtos e serviços, em R$ 318,69 – em termos
complexos da economia nada muito preocupante. Porém, o que assusta não é o saldo e sim a capacidade
de endividamento, os recursos para pagamento e a escassez da possível quitação do que está negativo ou
em débito.
O que pode ser insigniﬁcante para alguns, para outros constitui cerca de 50% da renda – comprometendo
o mês atual e os próximos, criando uma bola de neve
na inadimplência e nas ﬁnanças de uma família.
Para especialistas, esses são fatores que devem
ser combatidos, tanto por atos governamentais, quanto
educação econômica. A facilidade de obter crédito, aliado à alta na taxa de juros pode ser uma cilada sem ﬁm.
Empurrar com a barriga, parece que tem sido uma das
‘saídas alternativas’ para muitas pessoas.
Cabe agora, apenas torcer para que nos próximos
meses, haja mudança no cenário econômico.

Datas Comemorativas

Azeredo promove campeonato de
bolinha de gude e de torta na cara
As inscrições para o Campeonato de Bolinha de Gude e prova
de Torta na Cara terminam nesta
sexta-feira (19). De 22 a 27 de julho, crianças (a partir e quatro anos
de idade) e adolescentes de Pindamonhangaba e região poderão
participar da 1ª Semana Cultural
do Projeto Gerizim, no campo de
futebol do Jardim Azeredo. Para os
interessados em se inscrever, basta ir ao campo mencionado, das 9
às 11 horas.
O Campeonato de Bolinha de
Gude será realizado na segunda-feira (22). A prova de Torta na
Cara, no dia 26. Entre as atividades,
haverá música, gincanas, damas,
xadrez, dominó, tabuada, show de
Célia Lima

Professor Una

Divulgação

A Festa em louvor a São João
Bosco, organizada por moradores
do bairro das Oliveiras, termina no
sábado (21), com missa do padre
Luiz Carlos de Souza. No sábado
(20) terá procissão luminosa, missa
e benção da bandeira.

Crianças a partir de 4 anos podem participar

talentos e Campeonato de Pipas.
Os participantes que se sobressaírem receberão medalhas e tro-

féus. Mais informações podem ser
obtidas pelos telefones (12) 88476950 e 8209-2580.

A história da nossa gente
A história de Pindamonhangaba relatada pelas pessoas que a viveram. Esse é o projeto Memória Viva, que reúne 50 vídeos com entrevistas
de pessoas que ﬁzeram parte da história da cidade e a contam para as
novas gerações. As entrevistas têm, em média, 45 minutos de duração.
Para ter acesso, basta ir ao museu, escolher o vídeo preferido e assistir
na hora. Entre os entrevistados, Dona Floriza de Mello, que fala de suas
lembranças da época dos viscondes, quando ainda era uma garotinha;
maestro Artur dos Santos, com suas histórias da Corporação Musical
Euterpe e das festas de Santa Cruz; prof. Alfredo de Andrade “Una”, relatando fatos do esporte na cidade; Antonio Pedro Giudice, falando a
respeito do Campo de Concentração de Pinda; entre outros nomes. Vale
a pena conferir! De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no Museu
Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina.

careí, cidade-sede de 2013.
O principal objetivo foi estabelecer um Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. As resoluções aprovadas
subsidiarão os planos existentes e
em especial, a construção de um
Plano Intermunicipal de Desenvol-

Divulgação

Pianista Albano Sales tocará canções da MPB

ta e os lugares, limitados.
O projeto tem o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, patrocínio da Gerdau, é viabilizado pelo
ProAC – Programa de Ação Cul-

tural, da Secretaria de Estado da
Cultura, que permite a destinação
de parte do ICMS para projetos
culturais, e realizado pela Direção
Cultura.

Aline Nascimento faz turnê pelos EUA
Divulgação

Veja o que se comemora hoje, dia 19
de julho, e nos dias seguintes:
19/7 – Dia do Futebol, Dia da Caridade, Dia da Junta Comercial, Dia de
Santo Adolfo.
20/7 – Dia Internacional da Amizade, Dia do Revendedor de Petróleo e
Derivados, Dia Pan-americano do Engenheiro, Dia Mundial do Amigo.
21/7 – Dia da Bandeira de Fernão Dias Paes Leme.
22/7 – Início da Semana da Agricultura, Dia Nacional do Podólogo,
Dia de Sta. Maria Madalena.
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Cantora evangélica fez apresentações em igrejas da Costa Leste dos Estados Unidos

A cantora Aline Nascimento, de
Pindamonhangaba, realizou, neste
mês, uma breve turnê por igrejas da comunidade evangélica em Nova Iorque
e Nova Jersei, nos Estados Unidos.
Com cinco anos de carreira, Ali-

ne lançou, no início deste ano, seu
segundo trabalho CD direcionado
para o público infantil.
Com o primeiro álbum, lançado
há dois anos, a cantora já havia viajado por todo o Brasil e por alguns

países da América do Sul divulgando seu trabalho.
Com produção musical de Diogo Peres, o CD “Aline for Kids 2”
conta com a participação de músicos da cidade.

Projeto Jataí promove festa e bingo no sábado
Os representantes do projeto Jataí convidam a população para participar da Festa Julina e do bingão. O
‘Arraiá’ será realizado neste sábado
(20), a partir das 17h30, e, às 18 ho-

ras, está marcada a Missa Sertaneja.
Haverá doces, salgados, pipoca e
diversas atrações. No domingo (21),
acontece o bingão, a partir das 14
horas. Os sortudos poderão levar

A Casa do Caminho Pinda realiza, no sábado (20), a partir das
19h30, a noite Caldinho com Música, com três opções de caldos
a R$15 por pessoa. Rua Senador
Dino Bueno, 203, Bosque.

Arte pela paz

Divulgação

vimento Rural Sustentável e Solidário no Vale do Paraíba.
O desenvolvimento de uma
agricultura familiar sustentável vai
além da economia, sendo capaz
de garantir soberania e segurança
alimentar ao povo do Vale do Paraíba.

Clássico em Cena no museu dia 20
Pindamonhangaba recebe, no
sábado (20), às 19 horas, mais
uma edição do Clássicos em Cena,
no Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina. Desta vez, a atração será o
pianista Albano Sales, um dos
grandes nomes da música instrumental do Estado de São Paulo,
que fará um passeio pela MPB e
música clássica.
Mais uma vez, a apresentação
será comentada pelo maestro Parcival Módolo, regente e professor
com carreira internacional. Suas
explicações aproximam o público,
cumprindo o objetivo do projeto,
criado em 2000. A entrada é gratui-

Caldinho
na Casa do
Caminho

Divulgação

Conferência de desenvolvimento rural no Vale
Na última quinta-feira (18), prefeituras da região participaram da II
Conferência Intermunicipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e
Solidário Vale do Paraíba. O evento aconteceu durante todo o dia no
auditório da Secretaria Municipal
de Educação, da “Prefeitura de Ja-

Festa das
Oliveiras
termina
domingo

para casa prêmios em dinheiro, cesta básica e bicicleta. As festividades
ocorrerão na sede da instituição, localizada na rua Olympio Marcondes
Azeredo, 281, em Moreira César.

Na próxima semana, dia 25, a
Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio do Departamento de Cultura, realiza uma intervenção pela
paz, na praça Monsenhor Marcondes. Haverá apresentações de música, dança e canto pela paz, comemorando o Dia da Cultura e da
Paz, de acordo com a lei municipal
3.648, de junho de 2002.

Professores
se inscrevem
em forum

Até o dia 31 de julho, todos os
professores e educadores da Rede
Estadual de Ensino que realizaram trabalhos de gestão em suas
unidades, envolvendo comunidade
escolar, sociedade e alunos poderão compartilhar suas experiências
positivas no 2º Seminário de Proteção Escolar. É importante ressaltar
que a inscrição não é restrita a
proﬁssionais ligados ao Sistema de
Proteção Escolar, órgão responsável pela realização do seminário. O
objetivo é criar um espaço para a
divulgação de boas práticas e para
a troca de experiências envolvendo
toda a rede em torno do tema proteção escolar.
Para mais informações, os interessados podem acessar o site
http://www.educacao.sp.gov.br,
onde consta o regulamento.

Reuniões dos
delegados
do Conae

A Secretaria de Educação e
Cultura informa que nos dias 22,
23 e 24 de julho, das 19 às 22 horas, serão realizadas as reuniões
de estudo com os delegados da
Conae – Conferência Nacional de
Educação. Cada delegado recebeu
o material para leitura e estudo e,
nas reuniões, haverá conversação,
discussão em grupos e deﬁnições.
Os delegados serão informados
dos locais de cada reunião.
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André Nascimento

A entrega da UBS à população é a concretização de um sonho dos moradores

CINTIA CAMARGO
Com 334 m², três consultórios médicos – sendo um
odontológico – além de farmácia, salas de vacinação,
inalação, curativos e enfermaria, foi entregue na última
semana a UBS - Unidade Básica de Saúde da Família, do
bairro Vila Verde. A obra foi
executada em parceria com o
Ministério da Saúde, por um
custo de R$ 669.308,58.
Segundo informações da
Secretaria de Saúde e Assistência Social, a nova unidade terá os atendimentos
da equipe de visita domiciliar e também da equipe de
saúde bucal, desenvolvidos pelo Programa Saúde
da Família.
Para a presidente da Sociedade Amigos de Bairro,
Sonia Moraes, a entrega
da UBS para a população

População participa de
mutirões em Moreira César
MARCOS VINÍCIO CUBA
Os moradores de Pindamonhangaba estão participando dos mutirões de
ortopedia e eletrocardiograma que estão sendo realizados em Moreira César.
Os de ortopedia tiveram

início no dia 5 de julho e
terminam dia 26, ao todo
serão quatro mutirões para
exames ortopédicos. Os eletrocardiogramas serão feitos, novamente, no dia 27 de
julho. Em caso de necessidade de tratamento médico,

as consultas já estão sendo
pré-agendadas.
De acordo com as informações da Secretaria de
Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba, o objetivo
deste trabalho é atender a
demanda reprimida. Outras

A unidade terá equipes de visitas domiciliares

é a realização de um sonho
das pessoas residentes na
região, já que garante uma
melhoria significativa no
atendimento aos moradores. Ela ainda ressaltou
que a obra é resultado do
trabalho de muitas pessoas
que sempre foram ativas junto ao poder público.

No momento da entrega
da UBS à população, o prefeito de Pindamonhangaba
ressaltou que esta obra vai
garantir a agilidade no atendimento dos moradores do
bairro. Humanizar os trabalhos na saúde é uma das
prioridades da administração
municipal.

Projeto vai garantir
trabalho de mulheres
na construção civil
Divulgação

ações na área da saúde serão desenvolvidas para que
os moradores possam ter
um tratamento mais ágil
e adequado. Ao todo, 200
pacientes farão os exames
ortopédicos e 100 os eletrocardiogramas.

Pinda promove Conferência de Saúde

MARCOS VINÍCIO CUBA
Nos dias 19 e 20 de julho
acontece a VI Conferência
Municipal de Saúde. A ação
no primeiro dia é a abertura, às 19 horas. No dia 20, o
evento terá início às 8 horas.
Os trabalhos serão na Etec
João Gomes de Araújo, localizada na rua José Benedito Cursino, 75, Boa Vista. A
conferência será promovida
pelo Comus - Conselho Municipal de Saúde, em parceria
com a Prefeitura de Pindamonhangaba.
Durante vários dias, o Comus, em parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba,
realizou as pré-conferências
em diversas regiões. O tema
da VI Conferência é “SUS: a
Saúde é responsabilidade de
todos: Governo, Prestadores
de Serviços, Proﬁssionais da
Saúde e Usuários - Participar
para Avançar”.
O credenciamento terá
início às 8 horas e encerramento às 9h30. A leitura e
aprovação do Regimento Interno do Comus será às 8h30
e, às 9 horas, começa a palestra. De acordo com a programação, o encerramento está
previsto para as 17 horas.
Segundo o presidente
do Comus, José Fernandes
Ribeiro, a população está
convidada a participar da 6ª
Conferência Municipal de
Saúde, pois o objetivo deste trabalho é fazer com que
a sociedade possa contribuir
com a formulação da política de saúde.

André Nascimento

Célia Lima

Para chegar à conferência foram realizadas prés-conferências nos bairros

O projeto tem o objetivo de inserir a mulher no mercado

CINTIA CAMARGO
A Prefeitura de Pindamonhangaba recebeu a visita da
diretora do projeto Mulheres
que Fazem, instalado em São
Paulo, com o objetivo de formalizar uma parceria para
oferecer capacitação proﬁssional e inserção da população feminina no mercado de
trabalho da construção civil
na cidade.
Segundo informações da
diretora Ana Paula Tavares, o
projeto foi idealizado há mais
de dois anos pelo Instituto
Construa em parceria com o
Sintracom-SP - Sindicato dos
Trabalhadores da Construção
Civil de São Paulo e a Esaesp - Escola de Altos Estudos
de São Paulo, e busca a qualiﬁcação de mulheres para
atuar em áreas específi-

cas da construção civil.
O projeto também busca a
inserção das proﬁssionais no
mercado de trabalho, a manutenção e acompanhamento
assistido dessas proﬁssionais, além da qualiﬁcação
das mesmas através de novos
cursos e atividades a ﬁm de
que elas se desenvolvam e
cresçam no desempenho das
atividades.
No encontro com o prefeito, a diretora pôde apresentar
o projeto com possibilidade
de aplicar o mesmo junto
à população da cidade nas
ações sociais que a prefeitura
constantemente realiza junto
à população.
Para o prefeito, o projeto
poderá representar a emancipação desse público por meio
do trabalho.

Final de semana terá gincana
Conselho de Cultura
no projeto Nosso Bairro
DANIELA GONÇALVES
Por onde passa o projeto Nosso Bairro é um
grande sucesso. Atualmente instalado no CDHU –
Cícero Prado em Moreira
César, atende os moradores
dos bairros Terra dos Ipês
II e também do Liberdade. Mais de 20 oﬁcinas de
capacitação
proﬁssional
são disponibilizadas gratuitamente, com o intuito
de formar cidadãos para o
mercado de trabalho.
Além das oﬁcinas diárias que são realizadas
no projeto, os moradores podem participar de
atividades alternativas,
também disponibilizadas
gratuitamente. E neste
domingo (21), os mora-

André Nascimento

convida população
para reuniões

Marcos Vinícius Cuba

Projeto é aberto a pessoas de todas as idades

dores poderão participar de
uma gincana com a equipe
da Secretaria de Esportes
da Prefeitura. As atividades
iniciarão às 14 horas.
Já na terça-feira (23), uma
palestra sobre prevenção às
drogas será ministrada aos

moradores, que poderão
também prestigiar um teatro educativo sobre o tema.
As instalações do
“Nosso Bairro” estão na
rua Raul Rabelo, esquina
com a avenida Benedito
Bernardo, 41, no CDHU.

Toda a população pode participar das reuniões

O Conselho de Cultura
realiza reuniões às segundas
terças-feiras de cada mês. Os
encontros são divulgados em
mídia local e todos estão convidados a participar. A última
reunião ocorreu, excepcionalmente, no dia 16.

O presidente do Conselho
de Cultura, Francisco Antônio Leite de Freitas Filho, conta que o município
fará a 3ª Conferência no
dia 10 de agosto, e é importante a participação de toda a
população.

4

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 19 de julho de 2013

Polícia

BOLSA DE ESTUDO – 2013
O Departamento de Assistência Social, em atendimento ao EDITAL Nº.

Incêndio causa prejuízo em lanchonete
Portal R3

Portal R3

001/2013 – BOLSA DE ESTUDO Ensino Superior, COMUNICA A
DESISTÊNCIA da bolsa pelo aluno selecionado, abaixo, constante do resultado
publicado na edição de 26 de março de 2013 do Jornal Tribuna do Norte:
NOME
CURSO
FACULDADE
Fabio Monteiro do Carmo
Administração
FAPI
COMUNICA, ainda, que em razão da desistência da bolsa pelo beneficiário
acima indicado, foi o mesmo substituído, conforme a ordem classificatória,
pelo aluno:
NOME
CURSO
FACULDADE
Iasmin Oliveira Dias
Direito
UNISAL
Pindamonhangaba, 16 de julho de 2013
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Os proprietários de uma
lanchonete, localizada na rua
dos Andradas - no centro tiveram prejuízo na manhã
de quinta-feira (18). Um in-

cêndio na cozinha danificou
equipamentos. Segundo as
informações obtidas com uma
funcionária do estabelecimento, o incêndio teve início por

volta das 9h30, na cozinha.
Pessoas de estabelecimentos comerciais vizinhos tentaram apagar o fogo levando
diversos extintores até o local

para acabar com as labaredas.
A fumaça tomou conta do prédio, mas ninguém ficou ferido.
As causas do incêndio serão
investigadas pela Polícia.

Depósito de gás é alvo de tentativa de assalto
Às 21h29 de quarta-feira
(17), a PM foi acionada para
atender uma ocorrência de
tentativa de roubo na avenida Um, no Araretama. Proprietários do estabelecimento
comercial relataram que no
momento em que fechavam
a distribuidora de gás, um
indivíduo armado os obrigou a entregarem o dinheiro. VBSC, 39 anos, já estava dentro de seu veículo e o
desligou para descer a fim de
obedecer ao assaltante. Entretanto, quando abriu a porta

Divulgação

do automóvel, acabou atingindo o autor do crime. Neste
momento o rapaz apontou a
arma para VBSC, e o sócio
OS partiu para cima do assaltante. Ambos foram ao chão,
mas o indivíduo ainda conseguiu efetuar um disparo, que
não atingiu ninguém. Diante
da pressão, ele acabou fugindo em sua bicicleta sem concluir a ação. Na fuga, deixou
cair um boné, um relógio e
um telefone celular, que foram apreendidos para investigação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 092/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 92/13, que cuida de “Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de arbitragem na modalidade futebol de salão”, 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, 12 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 090/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 090/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção da academia de musculação
do Centro Esportivo Luiz Caloi, com material e mão de obra inclusa, pelo período de 12
(doze) meses”, 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, 11 de julho de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 091/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 091/2013, que cuida de “Aquisição de água mineral apresenta em galão de 20 litros, tampa de pressão e lacre”, 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, 11 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 022/2013
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 589/2013
Contratada: EC dos Santos Comercial ME.
Data da AF: 22/05/2013
Valor: R$ 2.936,00
Pindamonhangaba, 17 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 043/2013
Contrato nº 059/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de cobertura securitária
para os veículos oficiais da frota municipal e prédio da sede da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, pelo período de 12 (doze) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Data de assinatura: 28/05/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 16.100,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes;
Kennedy Flores Campos; Nelson Nassif de Mesquita; Jorge Ricardo Baruki Samahá e
Isael Domingues.
Assina pela contratada: Fábio Alex Colombo e Joelson Renato Barbosa
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
COMPRA DIRETA Nº 15765/2013
Contrato nº 085/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção (limpeza em uma piscina
no CEREST).
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Jomari Piscinas Indústria e Comércio de Artefatos em Fibra de Vidro Ltda.
EPP.
Data de assinatura: 26/06/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 1.200,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues.
Assina pela contratada: João Batista Nascimento
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 080/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 80/13, que cuida de “Aquisição de colírios para consultórios oftalmológicos, medicamentos injetáveis para o uso no Pronto Atendimento de
Moreira César, CAPS, Unidades Básicas de Saúde e PSF”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Aglon Comércio e Representações Ltda. (31); Centrovale Soluções
para Saúde Ltda. (13, 15 e 35); Cirúrgica São José Ltda. (17, 18, 19, 25, 28, 39, 46, 55,
56, 58, 59, 60, 61 e 64); Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. (11, 16, 38, 47,
49, 53, 57 e 63); Maxima Comércio de Medicamentos Ltda. (01, 03, 05, 06, 08, 10, 12, 14,
20, 21, 22, 23, 27, 29, 33, 34, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 54, 62, 65 e 66). * Itens
imprósperos: 02, 04, 09, 24 e 37. * Itens desertos: 26, 30, 41 e 48. * Item fracassado: 32.
Pindamonhangaba, 28 de junho de 2013.

LICENÇA DA CETESB
THERMOJET DO BRASIL LTDA. torna público que recebeu da CETESB, Agência Taubaté, a Licença Prévia e de Instalação nº 3000636 e requereu a Licença de Operação para fabricação de peças refratárias de
cerâmica, sito à AVENIDA FELIX GALVÃO DA CRUZ SIMÕES, 375 - FEITAL - PINDAMONHANGABA/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 032/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 32/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada nos serviços de poda e supressão de árvores para o município de Pindamonhangaba,
incluindo o distrito de moreira césar pelo período de seis meses”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/
lote): Paranaverde Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 12 de julho de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 065/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 65/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições com comida tropeira ou caipira”, a Autoridade Superior
homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa
(item/valor R$): José Mário Cândido Pereira Restaurante ME (01).
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2013.
PREGÃO Nº. 081/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 81/13, que cuida de “Aquisição de impresso de enfermagem”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresas (itens/lotes): Lugil Artes Gráficas Ltda. ME (03, 05, 08, 09, 10,
12, 16, 17 e 18); Marquinhos Artes Gráficas Ltda. ME (02, 04 e 15); Puccinelli Gráfica e Editora
Ltda. ME (01, 06, 07, 11, 13 e 14).
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 084/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 84/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada em serviços de locação de banheiros químicos para eventos a serem executados no
município de Pindamonhangaba, pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa
(itens/valor R$): STP – Sistemas de Transportes Práticos Ltda. ME (01 – 70,29; 02 – 77,22;
03 – 118,80; 04 – 117,81).
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 051/2013
Contrato nº 066/2013
Objeto: Aquisição de Uniformes para Funcionários do Departamento de Trânsito.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Gustavo Henrique Rodrigues ME
Data de assinatura: 10/06/2013
Vigência: 04 (quatro) meses
Valor: R$ 14.433,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Gustavo Henrique Rodrigues
Contrato nº 067/2013
Objeto: Aquisição de Uniformes para Funcionários do Departamento de Trânsito.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Uniformes Campinas EIRELI EPP.
Data de assinatura: 10/06/2013
Vigência: 04 (quatro) meses
Valor: R$ 10.856,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Homero Antonelli Junior
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 147/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 145/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Pronto Vida Emergências Médicas Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atendimento
pré-hospitalar em ambulância de suporte básico - tipo “B” com equipe multiprofissional
composta por telefonista, motorista e enfermeiro(a) pelo período de 12 (doze) meses.
Assunto: Em conformidade com a cláusula primeira do contrato suprime-se o item 3.1 em
8,3333%, correspondente a R$ 84.999,66
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: Fabiano Bazzo da Silva
Data de assinatura: 16/05/2013
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2013.

DECRETO Nº 4.981, DE 11 DE JULHO DE 2013.
Constitui o Conselho de Defesa do Meio Ambiente do Município de Pindamonhangaba – CONDEMA
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com os artigos 5º e 6º da Lei Municipal nº 4.955, de 1º de setembro
de 2009,
			
D E C R E T A:
Art. 1°. Ficam NOMEADOS os senhores abaixo para constituírem o Conselho de Defesa do
Meio Ambiente do Município de Pindamonhangaba – CONDEMA, criado pela Lei Municipal nº
4.955, de 1º de setembro de 2009, a saber:
I– REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
a) Representante da Secretaria de Governo e Integração – Departamento de Meio Ambiente
Titular:
Ronie Paiva Teixeira de Freitas
Suplente: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
b) Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Titular: 		
Adriana Alexandrina Nogueira Miranda Picca
Suplente: Rosilene Campos de Araújo Caldas
c) Representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Titular: 		
José Bruno Bortolusso
Suplente: Urbano Reis Patto Filho
d) Representante da Secretaria Municipal de Planejamento;
Titular:
Patrícia Mara Costa Santos Almeida
Suplente: Silvia Vieira Mendes
II– REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
a) Instituições Acadêmicas ou Pesquisas de nível superior do Município;
Faculdade de Pindamonhangaba - FAPI
Titular:
Edna Soares Ferreira
Suplente: Patricia Elisa de Couto Chipoletti Esteves
b) Instituições da Sociedade Civil atuantes na área do Meio Ambiente
Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente – IA3
Titular:
Fúlvio de Souza Pelli
Suplente: Juliane Rodrigues Gonçalves
c) Representante das Entidades Técnicas das áreas de Engenharia, Arquitetura, Meio Ambiente
e congêneres;
- APEAAP – Associação dos Profissionais de Engenharia e Arquitetura e Agronomia de Pindamonhangaba
Titular:
Paulo Afonso Del Mônaco
Suplente: Plenomario de Andrade Santim Filho
d) Representante dos movimentos comunitários sediados no Município
- Instituto Florestal
Titular:
Lílian Marcondes Braga
Suplente: José Luiz de Carvalho
Art. 2°. O prazo de vigência do Conselho será de 02 (dois) anos, para o biênio de 2013/2015.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Secretário de Governo e Integração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 11 de julho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo nº 340 e 377/2013-SEG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 020/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 020/2013, que cuida de “Contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e
cáster para atender os veículos pesados (caminhões) pertencentes à frota municipal, por
um período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior, face às manifestações do Sr.
Pregoeiro, considera a presente licitação IMPRÓSPERA, com base nas Leis Federais
nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 12 de julho de 2013.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 24/07/2013
Horário: 18h (1ª chamada) e 18h30 (2ª chamada)
Local: Centro de Especialidades Médicas - CEM
End: Frederico Machado, 179 - Centro
Telefone: 3644-5969 / 3644-5964
Pauta:
1 - Qualis UBS
Relator: Pedro - Secretaria de Saúde
Tempo Aproximado: 30 minutos
2 - Informe
Relator: Membro da Secretaria de Saúde
Tempo Aproximado: 30 minutos
José Fernandes Ribeiro
Presidente do COMUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 318/2012
Contrato nº 044/2013
Objeto: Aquisição de No-Break.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Guimarães & Marques Suprimentos para Informática Ltda.
Data de assinatura: 14/05/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 4.150,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Edson Macedo de Gouvêa.
Assina pela contratada: Francisco Artur Marques Guimarães
Contrato nº 045/2013
Objeto: Aquisição de Câmera Digital, Scanner, Leitor de Código de Barras Laser, Roteador Wireless, Impressora e Monitor LCD.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática
Ltda.
Data de assinatura: 14/05/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 11.639,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Edson Macedo de Gouvêa; Nelson Nassif
de Mesquita; Isael Domingues e Manoel Pereira dos Santos.
Assina pela contratada: Maria Fátima Moutinho
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ADITAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2011
Aditamento nº 04/2013 do Contrato nº 328/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Tecnolim Engenharia e Comércio Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de
obra para execução de calçadas em diversos locais.
Assunto: Em conformidade com a cláusula primeira, item 1.2 do referido contrato, suprimindo-se o item 4.1 em 21,6410493%, correspondente a R$ 101.464,06
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Manoel Caetano Teixeira
Data de assinatura: 11/06/2013
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 002/2010
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 072/2010
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Alves Lopes Transportes Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte
adaptado de paciente com necessidades especiais.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 31/05/2014.
Assunto: Reajusta-se o valor mensal com base no índice IPC-FIPE de 5,61% passando
o valor de R$ 12.732,30 para R$ 13.446,58
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: Luiz Eduardo da Silva Monteiro
Data de assinatura: 01/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 069/2013
Objeto: 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.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 939/2013
Contratada: Martini Comércio e Importação Ltda.
Data da AF: 05/07/2013
Valor: R$ 12.669,00
Pindamonhangaba, 17 de julho de 2013.

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 073/2010
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Márcia Aparecida Rodrigues Ferreira ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte
adaptado de paciente com necessidades especiais.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 31/05/2014.
Assunto: Reajusta-se o valor mensal com base no índice IPC-FIPE de 5,61% passando
o valor de R$ 12.732,30 para R$ 13.446,58
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: Márcia Aparecida Rodrigues Ferreira
Data de assinatura: 01/06/2013
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 062/2013
Objeto: Aquisição de medicamentos para atendimento de ações judiciais e medicamentos que constam no programa componente especializado da assistência farmacêutica.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 962/2013
Contratada: Interlab Farmacêutica Ltda.
Data da AF: 11/07/2013
Valor: R$ 6.945,00
Pindamonhangaba, 17 de julho de 2013.

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 19 de julho de 2013

Araretama comemora 37 anos
O bairro do Araretama completa 37 anos
neste mês. Para comemorar a data, a Associação de Moradores do
bairro, em parceria com
a Prefeitura, vai promover shows e apresentações musicais abertas a
toda população.
De acordo com o presidente da Associação,

Samuel Veronezi, as
atrações acontecem de
sexta-feira a domingo,
a partir das 18 horas, na
praça Pastor Ezequiel da
Silva, em frente à escola
municipal Elias Bargis.
No sábado (20), haverá show da banca Sambatuque. No local também
será montada uma pequena praça de alimentação.

Lista de aprovados da Fatec
será divulgada na sexta-feira
Divulgação

Professor leciona na Unidade da Fatec de Pinda

Aiandra Alves Mariano
A Fatec - Faculdade de
Tecnologia de Pindamonhangaba vai divulgar, na sexta-feira (19), a lista de classiﬁcação do processo seletivo
para o segundo semestre de
2013.
Em Pinda, mais de 500
candidatos ﬁzeram o exame
no dia 30 de junho, concorrendo às duzentas vagas oferecidas no município.
A cidade conta com vagas para os cursos superiores gratuitos de Tecnólogo
em Soldagem, Processos

Metalúrgicos, Manutenção
Industrial e Projetos Mecânicos. Os cursos de tecnologia da Fatec têm duração de
três anos.
A lista de classiﬁcação
geral dos candidatos e a primeira lista dos convocados
para matrícula será aﬁxada na
secretaria da faculdade. A relação também estará no site.
Se as vagas oferecidas não
forem preenchidas pelos candidatos da primeira chamada,
a segunda lista será aﬁxada
somente na faculdade no dia
24 de julho.

Estágio no Acessa Escola
está com inscrições abertas
Divulgação

5

Papa Francisco vai abençoar
imagem feita em Pinda
Aiandra Alves Mariano
Durante sua visita ao
Brasil na próxima semana, o
Papa Francisco vai abençoar
a estátua de Frei Galvão, que
foi feita em Pindamonhangaba.
Para ser benzida pelo
pontíﬁce, a peça voltou às
origens. Na terça-feira (16),
o monumento foi retirado de
Guaratinguetá, onde estava
instalada e voltou para o ateliê do artista Irineu Migliorini, no bairro Cerâmica, em
Pindamonhangaba. Migliorini foi o autor da obra, em
1998, e foi incumbido, pelo
Santuário Nacional, de restaurar a estátua.
A peça tem oito metros
de altura e pesa 1,6 tonelada. “A idéia inicial era fazer
o restauro no lugar onde ela
estava, mas quando fui fazer a avaliação, percebi que
ela estava muito avariada e
precisava ser trazida para minha oﬁcina”, contou o artista
plástico.
Uma equipe de 10 pessoas
está trabalhando no restauro.
“Havia muitas inﬁltrações,
rachaduras e algas na peça.
Além disso, ela precisa ser lixada e vai receber uma nova
camada de tinta. É muito tra-

Aindra Alves Mariano

Irineu Migliorini faz inspeção na cabeça de “Frei Galvão” para restaurar imagem

balhoso e estamos correndo
contra o tempo, pois a estátua
será levada a Aparecida na
manhã de sábado”, destacou
Migliorini.
A previsão é que o monumento seja levado para o
seminário no sábado (20).
Para isso, uma equipe de
10 pessoas vai trabalhar na
peça, que terá as inﬁltrações
e trincas corrigidas, será lixada e pintada.

Apesar da correria, o
artista está radiante com
o trabalho. “É uma honra
ter uma peça feita por mim
abençoada pelo Papa. Vai
ser um marco na minha carreira e na minha vida, porque sou muito católico. É
uma emoção que não consigo explicar.”.
No sábado, a peça será
levada ao Seminário Bom
Jesus, em Aparecida, a

tempo de receber a bênção do papa Francisco no
dia 24 de julho. Após receber a bênção do pontífice,
a imagem permanecerá no
Seminário Bom Jesus até
outubro, mês da festa de
Frei Galvão. Em seguida,
será levada para o local
onde será construído um
novo santuário dedicado ao
santo brasileiro, localizado
próximo ao atual santuário.
Agência Reuters

Visita do Papa
Na quarta-feira (24), o Papa Francisco deve chegar a
Aparecida, de helicóptero, por volta das 9h30, para celebrar
a missa no Santuário Nacional e abençoar os ﬁéis. O Papa
será recebido pelo arcebispo de Aparecida, dom Raymundo
Damasceno Assis, e pelo reitor do Santuário, padre Domingos
Sávio da Silva.
Às 10h30, ele celebra missa no Santuário Nossa Senhora
Aparecida. Antes, ele fará um passeio de papamóvel nos
arredores do santuário. O Papa vai almoçar no Seminário
Bom Jesus, onde abençoará a estátua de Frei Galvão. Na
mesma tarde, o pontíﬁce deve retornar ao Rio de Janeiro.

Cidade recebe peregrinos
na Semana Missionária
Estudantes receberão bolsa de R$ 340 por mês

O programa Acessa Escola
recebe até o dia 9 de agosto as
inscrições para o processo seletivo que oferecerá vagas de
estágio para alunos da 1ª e 2ª
séries do Ensino Médio, das
escolas da Rede Estadual. Os
estudantes atuarão como estagiários de informática e receberão bolsa mensal de R$ 340,
além de auxílio transporte.
O programa tem carga
horária de quatro horas, de
segunda a sexta-feira, que
pode ser cumprida nos pe-

ríodos da manhã, tarde ou
noite. A prova de seleção
acontece no dia 1º de setembro, e o resultado da classiﬁcação será publicado no Diário Oﬁcial do Estado a partir
do dia 19 de setembro.
A duração do estágio é de
12 meses, podendo ser prorrogado até 24 meses, ou até a
conclusão do Ensino Médio.
A inscrição p ode ser feita no
site da Fundap - Fundação do
Desenvolvimento Administrativo, e a taxa é de R$ 12.

Drogaria lança Campanha de
Doação de Brinquedos
A drogaria São Paulo
promove, neste mês e até
o dia 20 de setembro, a 9ª
Campanha de Doação de
Brinquedos, que acontece
em todas as lojas da rede,
inclusive em Pindamonhangaba. O objetivo é arrecadar
brinquedos novos ou usados
que estejam em bom estado
e destiná-los a crianças carentes da comunidade local.
Com mais de 580 mil
brinquedos
arrecadados
desde sua primeira edição,

esta é mais uma das ações
voltada à responsabilidade
social e ao voluntariado que
é incentivada pela empresa
e muito valorizada pelos
funcionários e clientes.
Na loja da rede em
Pinda há uma caixa da
campanha onde clientes e
funcionários poderão depositar sua doação. Todo
o procedimento de triagem
dos brinquedos e entrega
nas instituições é realizado
pelos funcionários da loja.

Aiandra Alves Mariano
Paróquias e famílias de
Pindamonhangaba receberam, nesta semana, centenas
de jovens peregrinos que
participam da Semana Missionária, evento que antecede
a Jornada Mundial da Juventude, que acontece a partir da
próxima semana no Rio de
Janeiro.
Jovens de Angola e da
Itália estão na cidade e participam de uma programação
especial preparada pelas dioceses e paróquias.
A Semana Missionária é
uma iniciativa da CNBB Confederação Nacional dos
Bispos do Brasil - para proporcionar uma experiência
missionária aos jovens. A
programação em cada diocese foi preparada sobre
três pilares: a espiritualidade, a solidariedade missionária e a cultura; e será realizada também nas dioceses
que não terão a presença de
jovens estrangeiros.
Em todo o país, cerca de
30 mil jovens de diferentes
lugares chegam ao Brasil
para participar da Semana Missionária. “Eles estão espalhados por mais de
150 cidades brasileiras para
se somarem aos nossos jo-

Célia Lima

Igreja Matriz durante chegada da Cruz Peregrina e do Ícone de Nossa Senhora

vens. Do Amazonas ao Rio
Grande do Sul vêm chegando para conhecer o nosso
chão, o nosso cheiro, a nossa comida, a nossa cultura
e espiritualidade”, relatou
numa rede social o assessor
da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da

CNBB, padre Carlos Sávio
Ribeiro.
As principais atividades
desta semana são realizadas
até o ﬁm de semana. A partir
de segunda-feira, os jovens
estrangeiros e brasileiros se
deslocarão para a cidade do
Rio de Janeiro, para a Jorna-

da. Ao todo, 184 jovens de
Pinda participarão da jornada.
O Papa Francisco virá ao
país para participar do evento e estará no Vale do Paraíba
no dia 24 de julho, quando
celebrará uma missa na Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida.
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Altair Fernandes

Pinda foi um município essencialmente agrícola
Arquivo TN

Passadas as décadas de
prosperidade proporcionada pela produção cafeeira,
o Vale do Paraíba experimentou uma fase de improdutividade econômica.
Segundo o historiador José
Luiz Pasin, do IEV-Instituto de Estudos Vale-paraibanos (sediado em Lorena), em artigo publicado
na edição de fevereiro/
março/2000 do informativo da referida entidade
cultural, “o café no Vale do
Paraíba ainda resistiu até a
década de 1920”. A partir
daí, conta o historiador, a
região começa a passar por
um processo de mudança,
com as primeiras tentativas de industrialização e
principalmente com início
de uma nova atividade econômica: a pecuária leiteira.
Embora não tenha adotado a produção de leite tão
intensamente como outros municípios, foi também nesse período que
Pindamonhangaba, antes
terra de viscondes, barões, palacetes e casarões,
começou a resolver seu
problemático sentimento
de perda, já que a perda
maior era a econômica.
Consultando
Athayde
Marcondes, em Pindamonhangaba Através de Dois
e Meio Séculos (1922),
encontramos, no capítulo referente à economia,
que o município nessa
época era “essencialmente agrícola”. Cultivava-se café, arroz, cana-de-açúcar, fumo e cereais.
Nas atividades industriais
o destaque ficava para as
produtoras de farinha de
mandioca, então denominadas “fábricas de féculas”, cujo produto era apurado com a utilização de
máquinas a vapor. Essas
fábricas eram a maioria,
mas havia a fábrica de couros, o curtume, propriedade de Manuel Cembranelli,
desde 1901 em funcionamento. Produzia couros
para São Paulo e para o
Rio de Janeiro. Durante a
1ª Guerra Mundial chegou

Rua Prudente de Moraes (destaque para o chafariz Cônego Tobias, à esquerda), conforme postal do início do século XX

a exportar para França e
Itália. Outras, não menos
importantes na época eram
a de bebidas, do italiano
Pedro Amadei, e a fábrica de palhões (confeccionava sacos de estopa), do
alemão Koehler Asseburg.
Tinha também a de doces,
a de sabão e a de flores.
Na produção pecuária se
destacava a criação das
raças bovina, zebu, holandesa e caracu. No entanto, também se dedicava à
criação de muares, caprinos, lanígeros e suínos.
Fazendas
valorizadas
Em um fragmento da edição de 13/2/1921 do jornal Tribuna do Norte, encontramos matéria que
traz um resumo sobre a
situação do município naqueles longínquos anos
20. A economia, baseada
nas produções agrícolas e
pecuária, conforme registrara Athayde, é exaltada
principalmente com relação às propriedades rurais,
que, segundo o articulista,
haviam sido consideravelmente valorizadas, e
o jornal assim divulgava:

Um Anúncio do Passado
Publicava-se no jornal Tribuna
do Norte nos anos 20

“Uma propriedade agrícola como a Mombaça, entregue ontem por
cento e poucos contos
está hoje valendo mil.
“A fazenda Coruputuba,
comprada ontem por cento
e cinquenta contos, está estimada em mil e duzentos.
“As fazendas Água Preta,
Tanque, Burity, Ypiranga, Dr. Gonzaga, Coronel
Marques, General Lauro
Müller, Baronesa Itapeva,
Romeirinho,
Sapucaia,
Assis Bueno, Raphael
Tobias, Mazini Bueno e
tantas outras estão com
seus valores quadruplicados nestes dois últimos anos (1920/1921)”.
As terras existentes às margens ribeirinhas, utilizadas
principalmente pelos agricultores que se dedicavam
ao plantio do arroz são
assim descritas: “Desde
Múcio Costa, à margem
do Piracuama, até Carlos
Inglês de Souza, à margem
do Ribeirão Grande, e Cícero Prado, à margem do
Pirapitinguy, estende-se
vasto e quase único campo verde-claro, arrozais
sadios e prometedores de
boas colheitas”.
É citada a proprieda-

de agrícola e pastoril do
dr. Daniel Resende e a
de Rachou & Irmão que
ao lado da cultura de arroz e cana, aumentavam
seus pastos para criação
do gado zebu. Os outros
importantes criadores de
bovinos citados são: Bastos Calino, Antonio Pinto
Monteiro, dr. Claro César,
Antonio Avelino Guimarães, Faro Freire, Breno
Silva, João Firmino, Carlos Pereira Marcondes, W.
O. Perrenoud, J. Lemes
Nogueira, Alfredo César,
Frederico Franklin, viúva Madureira, Joaquim
da Costa e Pedro Rangel.
Ainda o café
Naquele tempo ainda podia se admirar “belas e produtivas lavouras de café”.
Entre seus proprietários,
aquela edição da Tribuna
relacionava os seguintes:
viúva Monteiro César, viúva Pinheiro, coronel Antonio Marques, coronel José
Salgado, Antonio Pereira
Marcondes, Alfredo César, Breno Silva, Mazini
Bueno, João Máximo dos
Santos, Carlos Machado,
Juvenal Pestana, João Benedicto Pereira da Silva,

Lembranças Literárias:

dr. Daniel Resende, baronesa Itapeva, Francisco de Assis Bueno, coronel Francisco Bicudo de
Mello, coronel Romeirinho, Carlos Inglês de Souza, Rachon & Irmão, dr.
José Antonio Machado, dr.
José Vicente Romeiro e o
coronel Benjamin Bueno.
Era prevista, naquele ano,
uma produção de 100 mil
arrobas de café, caso as lavouras queimadas de geadas fossem restabelecidas.
A Tribuna do Norte, na
mesma matéria, comentava também a produção
industrial,
referindo-se
à fazenda Cícero Prado,
onde “alterosas chaminés
anunciavam a existência
de uma importante indústria, a do amido”. Também
são mencionadas as outras
fábricas, aquelas citadas
por Athayde (farinha, palhões, couros, bebidas).
O Haras
O Haras Paulista (área
hoje ocupada pelo Parque
da Cidade), fundado em
1911, local onde eram criados cavalos para a Força
Pública do Estado de São
Paulo, a atual Polícia Militar, não passou desperce-

bido. Naquele ano de 1921
(já retornando ao livro de
Athayde Marcondes) ali
se encontravam “cerca
de quatrocentos animais
entre garanhões, éguas
nacionais, éguas mestiças, éguas puro sangue e
jumentos”. Para a criação
dos animais do Haras “haviam sido plantadas de 28
a 33 hectares de mudas de
cana para alimentar os
cavalos e muitos litros de
arroz não descascado, sob
o nome de paddy, para a
alimentação dos potros”.
Pindamonhangaba era,
portanto, um município
“essencialmente agrícola”,
haja vista que até as outras atividades econômicas
se correlacionavam com
a produtividade campestre. As indústrias (farinha,
amido, palha etc.) e o comércio (artigos destinados ao homem do campo).
Hoje, ainda que não seja
mais essencialmente agrícola, pois, com o tempo foi
se fortalecendo na industrialização e nas atividades
comerciais, sua produtividade agropecuária (sem falar dos hortifrutigranjeiros)
deve ser valorizada, respeitada e mais divulgada.
vozdaigreja.blogspot.com

Vulnera... Sidera
Haurietis aguas in gaudio de fontibus salvatoris...
(profecia de S. Isaias, XIII.3)

Longe do longo chãos e das stygias vagas,
da carne vil enfim o espírito evolado,
recebei-nos Jesus, nas vossas cinco chagas
ou nessa então, Senhor, chaga do vosso lado
Ancoradouro ideal das remanosas plagas,
porto da beatitude a todos nós franqueado.
Ó flanco aberto em luz que os pecados apagas,
bendita seja sempre a lança do soldado.
Braços na cruz, Senhor, intensamente abertos,
para abraçar o mundo, os mares e os desertos
no amplexo universal do imenso e eterno amor...
Ofego, anseio e corro... anseio e corro e venho
Oh! Para descansar, à sombra desse lenho,
nas fontes siderais das chagas do Senhor.

Padre José Severiano de Rezende,
Tribuna do Norte, 16 de dezembro de 1906
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Com um olhar ﬁcamos amigos
Com um sorriso o amor nasceu
Escolhemos 1938
para o nosso ano
Julho para o nosso mês
E 21 para o nosso dia
Com muito amor nos casamos
Com fé em Deus, felizes
comemoramos
75 anos de casamento
Acília e Antônio
Bodas de Brilhante (21.07.2013)

Amor de carnaval
completa Bodas
de Brilhante

Casal dá lição de vida e ensina a receita de viver um amor duradouro
ANA CAMILA CAMPOS
A história de Antonio Lourenço, 98 anos, e Acília Bastos
Lourenço, 95, começa há muito tempo. Ele nasceu em 1914,
em uma família simples, que
residia na zona rural, onde viviam da agricultura. Ela, moça
da cidade, foi criada pela tia e
pela avó materna, juntamente
com o pai, que era muito rígido. Por também ser de família
humilde, Acília não conseguiu
dar continuidade aos estudos
para ser professora.
Quando tinha 17 anos, a
moça cheia de expectativas foi
passear em São Paulo, na casa
de um primo, coronel da polícia especial. Passeou por vários
lugares: foi a Santos, ia às corridas de cavalo – ﬁcou maravilhada com aquele universo.
Um dia, passeava pela
estação, quando avistou um
rosto conhecido. Era Lourenço, que estava no local a ﬁm
de despachar uma bicicleta
para que essa fosse no mesmo trem em que ele seguiria
para Pinda naquela noite.
Mal ela sabia que era essa
bicicleta que o levaria diariamente para visitá-la quando
começassem a namorar.
O tempo passou e Acília
precisava voltar para a Princesa do Norte. Quando voltou,
era dezembro de 1935. Ela,
que já estava acostumada com
os agitos da capital paulistana,
achou tudo muito monótono e
parado em sua volta ao interior
e, por isso, mal saía de casa.

Arquivo pessoal

‘Mas chegou, o carnaval...’

O

Acima, Antonio e Acília em suas Bodas de Ouro.
Hoje, o casal comemora 75 anos de União
Arquivo pessoal

A vida a dois
Ela conta que no início
da vida conjugal, era “muito
boba” e não sabia fazer
nada. Não sabia nem como
daria conta dos afazeres
domésticos. Relembra com
ternura que o marido a
ensinou muitas coisas e,
por isso, e com a ajuda da
sogra, tornou-se exímia
cozinheira, capaz de fazer
queijos, ordenhar vacas,
matar e limpar animais,
fazendo diversas guloseimas
para agradar o esposo.
Logo, a família aumentou. Cinco meses depois
de casada, esperavam o
primeiro ﬁlho: Antônio!
“Não sei como ainda aguentei muito tempo. Nunca me
preveni. Ainda consegui engravidar só após 5 meses.
Eu sempre fui muito sadia,
então, não me surpreendi
com a gravidez. Quando

Antônio nasceu, foi uma
alegria. O pai logo quis que
o ﬁlho seguisse seus passos
na agricultura e, também,
jogasse futebol, tamanha
sua paixão pelo esporte. E
conseguiu, o menino também chegou a defender, na
juventude, o mesmo time
do pai.
Cerca de três anos depois, vieram as meninas.
“Foi uma escadinha, cada
ano era um ﬁlho”, relembra
Acília, que ainda teve Maria
Aparecida, Aradi, Aridelson,
Maria Araci e Abigail. (Aridelson nasceu prematuro e
faleceu duas horas após o
parto). “Eu gostava da letra
‘a’”, justiﬁca.
As meninas cresciam
e precisavam estudar. Foi
quando decidiram mudar
para a cidade, pois em um
episódio no qual o bonde

ano de 1936 começava cheio de
promessas. O carnaval foi celebrado no início de fevereiro daquele
ano. Essa era uma das poucas festas
que movimentavam a cidade. Seu Lourenço conta que não fazia muita questão
das comemorações, mas ia até o local
para ver o movimento e quem sabe,
encontrar alguém.
Antes disso, ele somente havia namorado uma única moça, mas que não lhe
havia encantado. Achou melhor terminar,
pois considerava uma injustiça prender a
moça sendo que “não iria dar casamento”.
Além disso, ele se sentia muito ocupado
com seus afazeres e não achava tempo
para dedicar ao romance. Lourenço era
goleiro do time da Ferroviária. Apaixonado por futebol, foi campeão do interior
com o time mencionado em meados de
1934, quando a equipe venceu o Paulista.
E relembra com orgulho: “em todas as
partidas oﬁciais, eu não me lembro de ter
deixado passar um gol sequer”.
O tempo passou e lá estavam eles
pelas ruas, onde a folia era muito
diferente de hoje. Acília estava com
sua irmã e, de longe, avistou um “belo
moreno”. Ela olhava, olhava e não era
correspondida. Logo pensou que não ia
dar em nada. No momento em que estava indo embora, foi subir à calçada com
a acompanhante quando quase caiu.
Com a jovialidade que tinha, logo se
equilibrou e, repentinamente, se deparou com aquela ﬁgura que admirava de
longe bem diante de seus olhos. Lourenço lembra com carinho... “foi amor
à primeira vista”. Começaram a conversar ali mesmo e logo se encantaram. A
moça advertiu sobre a braveza do pai,
mas ele nem ligou. “Ele não era bicho,
não mordia”, relembra o homem apaixonado, com um certo humor na voz. Um
saudosismo de um tempo que não volta
mais, mas que fora bem vivido.
“O forte dele era arroz e amor”, diz
Acília sobre o marido, que trabalhou durante 52 anos como agricultor. Segundo
ela, o rapaz que cultivava arroz, batatas

e tomate, também aprendeu muito bem
a semear e regar esse sentimento nos
campos do coração da bela moça de
pele branca e olhos azuis.
Começaram a namorar em 9 de fevereiro de 1936. Namoraram e noivaram
em pouco mais de dois anos, para que
duas vidas se tornassem uma só a partir
de 21 de julho de 1938.
Arquivo pessoal

Em 2010, quando ﬁzeram 72 anos de
casados, Lourenço, romântico como ele
só, ofereceu uma linda inscrição para sua
amada, que expôs todo o seu sentimento
sobre a data: “9 de fevereiro de 1936 comecei o meu jardim. Em 21 de julho de
1938, colhi a minha rosa” (foto acima).
Em todo o momento em que se passa junto deles, pode se ver que o amor
é puro e verdadeiro. Eles não se cansam
de trocar carinhos e declarações, aﬁrmando que sempre foi o amor que fez
com que vivessem tanto tempo juntos.
Acília aﬁrma que “se não fosse o
amor, nada disso seria possível. Pois é
ele que alimenta a vontade de estarmos
juntos e nos faz superar os pequenos
defeitos. O amor faz perdoar”, declara.
Casaram-se na Igreja Matriz na
manhã de uma quinta-feira e moraram
durante 20 anos em uma propriedade
rural no bairro do Mandu. Acília comenta
que não tiveram lua de mel. Como era
muito religiosa, foram até Aparecida
para assistir a uma missa e voltaram.

Arquivo pessoal

que os ﬁlhos pegavam para
voltar para casa, parou e os
deixou no meio do caminho, reconheceram que era
preciso facilitar esse acesso.
Das ﬁlhas, duas haviam se
tornado professoras e o ﬁlho
cuidava do cultivo da família. Lourenço desenvolvia
atividades como representante da “Manah S/A”.
Arquivo pessoal

No móvel, fotos do casal se misturam a imagens que representam a religiosidade

‘Deus acima de todas as coisas’
Lourenço no arrozal
Arquivo pessoal

A união da família - netos e bisnetos - é reﬂexo do relacionamento duradouro do casal

Foi também nesse meio
tempo que ela conseguiu
“evangelizar” o marido.
Sempre muito católica – e é
uma das características que
Lourenço mais admira na
esposa – ia às missas e, com
jeitinho, arrumava estratégias para aproximar o marido do mundo de Deus. Aos
poucos, ele foi participando
e também acabou entrando
para a Irmandade do Santíssimo. Chegou a ser tesoureiro e a cuidar do setor do
cemitério que leva o nome
do grupo. Só cessou as atividades por conta da idade e
do cansaço.
Acília teve sua vida alicerçada nessa fé, e diz que
tudo o que tem e conquistou
foi graças ao coração de Je-

sus. Parada em frente ao quadro em sua sala, com a ﬁgura
do ﬁlho de Deus (um presente que ganhou ao completar
90 anos), ela joga beijos,
agradece e declara seu amor
a Jesus.
O tempo passou. Todos
os ﬁlhos casaram-se e vieram os 11 netos e 10 bisnetos. Juntos, enfrentaram
muitas diﬁculdades, como a
perda do ﬁlho mais velho.
Mas, também viveram muitas alegrias. A maior delas,
sem dúvida, é ter uma família sólida e unida, reﬂexo da
união dos precursores. Em
todas as datas comemorativas, a família se junta para
celebrar, unindo-se em almoços e jantares, sempre
fartos de tempero e amor.

Entre uma conversa e outra,
Acília, que é soprano e cantou
durante anos no coral da Irmandade do Santíssimo, cantarola
“mas tudo passa, tudo passará”,
revelando um tom sentimental
escondida na melodia.
Ambos se emocionam
ao falar em separação. “Não
quero nem pensar no dia em
que ele se for, não quero pensar em como vai ser minha
casa. Eu o amo muito, quero
sempre ele perto de mim”,
com os olhos marejados e a
voz embargada, Acília diz.
Ambos aﬁrmam com toda
certeza que viveriam tudo
outra vez, sem tirar nem colocar nenhum detalhe. Esse
é o verdadeiro “felizes para
sempre”, um amor que vai
ﬁcar para a eternidade.
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Vereador Professor
Eric quer Câmara mais
perto da população

Felipe César – FC insiste Vereador Janio presta
na redução da tarifa
homenagens à munícipes
do transporte coletivo
de Pindamonhangaba

Na última sessão ordinária realizada antes do recesso, o
vereador Professor Eric (PR) apresentou requerimento pedindo estudos e providências para que a Câmara de Vereadores
seja deslocada para o antigo prédio do INSS, que está ocioso,
ou para outro prédio na área central, como o antigo Fórum,
por exemplo. Outra alternativa interessante, seria levar a
rodoviária às margens da Rodovia Presidente Dutra, e no
lugar seria instalada a Câmara de Vereadores, instituindo-se,
assim, o Paço Municipal, pois ficaria ao lado da Prefeitura,
facilitando a vida da população. Segundo o parlamentar, a
meta é que a população possa participar mais ativamente das
sessões evitando, assim, o gasto com mais duas passagens.
“Esta é a Casa do Povo e ela precisa ser de fácil acesso para

O vereador Felipe César –
FC (PMDB) enviou solicitação
ao prefeito insistindo ao Executivo, que reveja o valor da
tarifa do transporte coletivo em
Pindamonhangaba e proceda
a redução na tarifa, seguindo
as demais cidades da região,
baseada na desoneração do
PIS e COFINS do transporte
público.
De acordo com o vereador,
e, atendendo solicitação da população de Pindamonhangaba,
em especial do munícipe Christian Alonso, que fez um estudo
a respeito do assunto, faz esta
justa reivindicação tendo em
vista que a desoneração do
PIS e COFINS, realizada pelo
Governo Federal, incide dire-

V ereador P rofessor E ric

toda a nossa população”, enfatizou o vereador Professor Eric.
Ele também pediu que o atual prédio da Câmara seja
transformado em um hospital para atender a população dos
bairros da região como o Araretama, Nova Esperança, Jardim
Princesa, Cidade Jardim, Lago Azul, Socorro, entre outros.
Ciclovia na Estrada do Atanásio
O vereador Professor Eric aproveitou, ainda, para reiterar
o requerimento, reforçando o pedido - com extrema urgência
– da construção de uma ciclovia na Estrada do Atanásio. “O
fluxo de ciclistas é muito grande, pois a estrada faz ligação
entre dois polos industriais e o espaço para os carros é muito
pequeno. Toda semana são registrados acidentes na estrada
e a ciclovia vai salvar preciosas vidas”, concluiu o vereador
Professor Eric.
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

V ereador F elipe C ésar - FC

tamente na tarifa do transporte
público.
O vereador Felipe César
– FC, enviou cópias desta solicitação enviada ao Prefeito,
para as Secretarias de Governo,
Finanças, Ouvidoria e Jurídico.
“Como em todas as cidades, as
tarifas do transporte coletivo

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

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) apresentou na
Sessão Ordinária do dia 24 de
Junho de 2013, o Projeto de
Lei n° 72/2013 que “Denomina de José Lourenço a Rua
5 do Bairro Loteamento Alto
do Piracuama” e também o
Projeto de Lei n° 73/2013 que
“Denomina de João Egídio Da
Cunha a estrada que fica entre
os bairros Rodeio e Oliveiras”.
Ambos foram aprovados por
unanimidade
José Lourenço nasceu em
Pindamonhangaba no dia 20
de setembro de 1916. Filho de
Antônio Lourenço e de Elvira
Caldeira Lourenço. Foi casado com Maria Doracy Jório
Lourenço e com ela teve dois
filhos: José Lourenço Júnior
e Luiz Henrique Lourenço.
Era agricultor e atuou como
empresário por 40 anos;
foi comerciante de gêneros
alimentícios em estabeleci-

mento situado no bairro do
Mandú, na Rua Dr. Campos
Salles. José foi colaborador
e participou ativamente da
Obra Social “Lar São Judas
Tadeu”. Faleceu no dia 8 de
novembro 1980.
João Egídio
João Egídio da Cunha
nasceu no bairro das Oliveiras
no dia 03 de junho de 1912.
Foi casado com Durvalina
Augusta de Sousa.
Com ela, teve 7 filhos. São
eles: José Egídio, Antônio,
Maria Aparecida, Valdir, Cesário, Silvana e Pedro. João
Egídio sempre foi agricultor
assim como sua esposa. Faleceu no dia 22 de setembro
de 1982
“A aprovação desses projetos é a forma de perpetuar
o nome destas pessoas que
deixaram muitas saudades
para a comunidade”, enfatizou
o vereador.

Assessoria de Comunicação/CVP
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estão sendo reduzidas, pedimos
ao prefeito que Pindamonhangaba também reduza, seguindo
todas as demais cidades brasileiras”, enfatiza o vereador
Felipe César – FC.
Hospital municipal
em Moreira César
O vereador Felipe César –
FC encaminhou ao prefeito
Vito Ardito um pedido reiterando a realização de estudos
e providências para a implantação de um Hospital Municipal, para atender a região do
Distrito de Moreira César.
De acordo com o vereador,
é importante ressaltar que o
Distrito conta hoje com uma
população superior a 50 mil
habitantes e o atendimento
na área da saúde necessita de
melhorias, conforme relatado
pela própria população desta
importante região do município.
Segundo anel viário
O vereador Felipe César
– FC reitera ao Executivo a
contratação de uma empresa
especializada para realizar
estudos visando a construção
do segundo anel viário em
Pindamonhangaba. O vereador alega que tendo em vista
o crescimento do município
nos últimos anos e o fluxo de
veículos, há necessidade de
novas rotas alternativas para o
contorno e o acesso da cidade.
Este estudo e a obra demandam muito tempo, o vereador
prevendo esta necessidade num
futuro próximo, pede ao prefeito que se inicie as tratativas
visando o segundo anel viário
em Pindamonhangaba.

Vereador Janio Ardito Lerario

Fale com o Vereador Janio Lerario

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

Após ouvir vários segmentos da
sociedade, imprensa e com aprovação
de todos os parlamentares, o vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB)
enviou requerimento ao Prefeito,
à Secretaria de Saúde, à Secretaria
de Assuntos Jurídicos, ao COMUS,
à Santa Casa de Misericórdia e a
Comissão de Saúde desta Casa de
Leis, solicitando estudos e providências para criação de um grupo
de trabalho para sanar dúvidas do
custo operacional e financeiro do
Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP

V ereador C al

novo contrato entre Prefeitura e
Santa Casa. “Se necessário, o grupo
de trabalho poderá buscar apoio de
órgãos externos do setor de Saúde
Pública”, afirma Cal.
O vereador justificou a reivindicação e afirmou que o “o convênio do
Pronto Socorro Municipal encerrouse em outubro de 2011 e após essa data
foi aditado por 3(três) vezes e está
em curso um novo aditamento por 4
(quatro) meses, sendo o vencimento
em outubro deste ano.
Para o vereador Cal, “neste período de 2 (dois) anos não ocorreu
proposta da Prefeitura e muito menos
“Contra Proposta” da Prestadora de
Serviço - Santa Casa de Misericórdia - e a qualidade do atendimento à
população não apresentou evolução”.
Nesse sentido, a Câmara de Vereadores, através da Comissão de Saúde e
com apoio de todos os vereadores
solicitou o apoio do COMUS para que
já neste aditamento seja apresentado
um plano de melhoria aos pacientes
do Pronto Socorro Municipal. Assim,

foram apresentadas as seguintes
propostas:
- Plano de investimento e adequação da área física, bem como nos
equipamentos;
- implantação do acolhimento,
mais triagem;
- que a prestação de serviços à
distância dos médicos especialistas
seja alterada para presencial;
- separação de imediato do
Pronto Socorro Infantil do Adulto;
- alteração do acesso das gestantes para recepção da Santa Casa de
Misericórdia, pois desta forma, elas
serão atendidas por médicos obstetras plantonistas na maternidade.
“Considerando que este novo
aditamento deverá mostrar à Prefeitura Municipal, à Santa Casa de
Misericórdia, ao Conselho de Saúde
(COMUS) e à Câmara de Vereadores
o custo operacional do atendimento
do Pronto Socorro, solicitamos a
inclusão das propostas acima mencionadas, para que tenhamos o custo
de implantação já com novo modelo
solicitado”, enfatizou o vereador Cal.
Agradecimento
O gabinete do vereador Cal agradece à Sra. Valéria Aparecida Follman
Menin pelos bons serviços prestados.
Foram 6 (seis) anos de trabalho e dedicação. Por motivo de ordem pessoal,
Valéria Menin estará se afastando de
nosso gabinete. Agradecemos a sua
atenção, os bons trabalhos prestados
e a sua dedicação. Desejamos à você
muito sucesso nessa nova etapa de
sua vida! Valéria, obrigado por seu
companheirismo e profissionalismo.

V aléria F ollman M enin

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

Assessoria de Comunicação/CVP

Cal quer criar Grupo de
Dr. Marcos Aurélio cobra Martim Cesar reitera
Trabalho para estudar novo informações sobre próxima construção de um Centro
campanha da Dengue
contrato com Santa Casa
Comunitário na Vila Suíça

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

O vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR) solicitou em
requerimento informações da
vigilância sanitária, sobre quais
providências estão sendo tomadas para a Campanha da Dengue
no próximo verão. Em sua justificativa, o vereador alega que
“temos que ter muito cuidado
e cautela, para fazer uma campanha que seja eficiente e traga
ótimos resultados na luta contra
a Dengue para eliminar esta doença que traz sérios problemas
de saúde e, as vezes, levando
até ao óbito”.
“Temos que nos preparar
para entrar em guerra contra
mosquito Aedes Aegypti, que
é o transmissor direto desta
doença, com uma campanha
boa, agressiva e eficaz para
mantermos nossa população
segura”, destacou o vereador
Dr. Marcos Aurélio.
Praça
Monsenhor Marcondes
O vereador Dr. Marcos
Aurélio reitera seu pedido
junto à Prefeitura e seus órgãos

competentes para que seja feita
a troca dos pisos da praça Monsenhor Marcondes. O vereador
argumenta que o piso é muito
escorregadio e vem causando
acidentes graves para as pessoas que transitam no centro
da cidade.
Cidadania
Dr. Marcos Aurélio está solicitando a isenção do pagamento
da taxa da “Zona Azul” para as
pessoas acima de 60 anos. O vereador se espelhou em exemplos
de outras cidades e também no
longo histórico desses trabalhadores de nossa cidade. “Por isso,
temos que tratá-los com muito
carinho e respeito, pois através
de muita luta, esforço, dignidade
e perseverança eles conseguiram
fazer uma Pinda Melhor. Por
tanto trabalho e dedicação destas
pessoas para nossa cidade temos
que isentá-los da taxa da Zona
Azul. É importante beneficiar
estas pessoas que tanto fizeram e continuam fazendo por
Pindamonhangaba”, afirmou 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

O vereador Martim Cesar
(DEM) reitera ao Executivo,
estudos e providências para
a construção de um Centro
Comunitário, no Loteamento
Vila Suíça e a implantação
de uma AMI (Academia da
Melhor Idade) e um Parque
de Recreação Infantil, promovendo uma melhor qualidade
de vida aos moradores.
Travessa
Gregório Casagrande
O vereador Martim Cesar
reitera ao prefeito a realização
de estudos para que seja feita
melhoria asfáltica e a coloca-

ção de guias e sarjetas na Travessa denominada Gregório
Casagrande, que liga a avenida
Wilson Soares de Freitas, no
Loteamento Campo Belo e a
rua João Baptista Passos, no
Residencial Jardim Aurora,
pois a mesma ainda não tem
asfalto e com as constantes
chuvas, aumentam-se os buracos na rua, tendo em vista
o acúmulo de água, que vêm
servindo de criadouro para os
mosquitos da dengue, causando transtorno e colocando em
risco a saúde dos moradores,
comenta o Vereador.

Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP

Vereador Martim Cesar (no destaque) reitera pedido de estudos para melhoria asfáltica
e a colocação de guias e sarjetas na T ravessa G regório C asagrande

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

TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, sexta-feira, 19 de julho de 2013

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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Vereador Roderley
Ricardo Piorino
Professor Osvaldo cobra
apresenta importantes
explicações da Prefeitura sobre Miotto pede atenção
a Festa de Pindamonhangaba ao bairro do Bela Vista requerimentos
Assessoria de Comunicação/CVP

V ereador P rofessor O svaldo

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) solicitou na Sessão Ordinária do último dia
15, através do requerimento
1778/2013, cópias de todos
os contratos realizados para a
festa de comemoração dos 308
anos de emancipação política
do Município, pois nenhum
contrato para a realização do
evento passou pela análise do
Poder Legislativo. É importante ressaltar que é função
e dever dos vereadores fiscalizar a administração, cuidar
das aplicações dos recursos,
observar os orçamentos e também de fiscalizar através de
pedido de informações sobre
todos os procedimentos reali-

zados pelo Poder Executivo a
fim de garantir que os recursos
oriundos dos impostos pagos
pela população de Pindamonhangaba sejam utilizados da
maneira correta. “Acredito
que teremos uma resposta da
Prefeitura e poderemos com
isso informar os munícipes
que nos têm cobrado. Sou a
favor de que a cidade promova eventos como este em
comemoração aos 308 anos de
Emancipação Política, mas
devemos saber de onde saiu
cada centavo e pra onde foi,
para que no futuro isso não
se reverta de forma negativa
e prejudique a própria população”, salientou o vereador
Professor Osvaldo.

O vereador Roderley
Miotto (PSDB) encaminhou
dois requerimentos à Prefeitura pedindo estudos para
implantação de benfeitorias
para o bairro do Bela Vista.
O requerimento nº
1750/2013 solicita a construção de uma creche no bairro,
visando os benefícios que a
mesma pode proporcionar
aos pais com filhos pequenos
e que não têm com quem deixá-los. Já o requerimento nº
1759/2013 intercede ao Prefeito, bem como à Secretaria
de Trânsito, solicitando com
urgência a manutenção e pintura da faixa de pedestres em
frente a escola REMEFI “Professor Moacyr de Almeida”.
“As crianças precisam dessa
segurança no local, e para

que também os motoristas
respeitem esta área de tráfego,
evitando acidentes no bairro”,
explica Roderley Miotto, que
aguarda as providências.
Villa Verde
Roderley enviou também
um requerimento ao Executivo e a secretaria competente
que trata da manutenção e reparo de alguns dos brinquedos
do parquinho do bairro Villa
Verde, situado entre a avenida Otaviano Damasceno e a
avenida Prof. Félix Adib Miguel. “As crianças, agora em
férias escolares, frequentam
o local com mais incidência
e, atualmente, podem sofrer
alguns riscos com a situação
do parque, que necessita de
cuidados”, salienta o parlamentar.
Assessoria de Comunicação/cvp

V e r e a d o r R o d e r l e y M i otto

Fale com o vereador:

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

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

Toninho da Farmácia quer retorno Magrão agradece
aprovação de projeto
da entrega dos medicamentos
“Atividade Delegada”
nos Postos Médicos dos bairros

Vereador Toninho

da

Farmácia

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) solicita
que os medicamentos que
são doados para a população voltem a ser entregues
nos Postos Médicos dos
bairros. “Sou contra ao fato
dos medicamentos só serem
entregues no Posto de Saúde
do centro da cidade, pois se
um morador do Bairro das
Oliveiras ou Rodeio, que
precisa passar por consulta
no Posto Médico do Bonsucesso, tiver ainda que ir ate o
centro da cidade para retirar
seu medicamento, poderá
até mesmo perder a viagem,
uma vez que muitos medicamentos estão em falta. Este
novo esquema de entregar
os medicamentos para a população no Posto de Saúde
central certamente irá trazer

muito mais aborrecimento do
que benefícios para a população”, destaca o vereador
Toninho da Farmácia.
Farmácia 24 horas
no Pronto Socorro
O vereador Toninho da
Farmácia encaminhou ao
Secretário de Saúde, Dr. Isael
Domingues, requerimento
solicitando a implantação de
uma Farmácia 24h no local
onde funcionava o laboratório de exame de sangue, ao
lado do Pronto Socorro Municipal. “Com esta farmácia,
a população assim que fosse
consultada no Pronto Socorro, poderia imediatamente
retirar seu medicamento,
não precisando esperar até o
outro dia, acelerando assim
o tratamento”, finalizou o
vereador.

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

O vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS)
havia protocolado no dia 28 de
janeiro de 2013, o requerimento nº 43/2013, reivindicando
a implantação da “Atividade
Delegada” no município de
Pindamonhangaba.
Desta forma, após intenso
trabalho com os demais vereadores, o Projeto de Lei nº
95/2013, que altera a Lei nº
5.198, de 19/05/2013, que cria
a gratificação por desempenho
de atividade delegada e que
autoriza o convênio entre o
município e o Governo do
Estado foi aprovado - por
unanimidade - na sessão do
dia 08 de julho.
“Agradeço ao Capitão
Cavalheiro, comandante do
policiamento de Pindamonhangaba, que não mediu
esforços para que este projeto

fosse implantado na cidade
e, sem dúvida, foi o grande
protagonista desta conquista
para o município”, disse o
vereador Magrão.
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. 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. “É uma grande vitória para
Pindamonhangaba, pois com
a assinatura deste convênio o
efetivo da policia vai aumentar nas ruas inibindo as ações
dos bandidos”, finalizou o
vereador Magrão.

Durante a última sessão de Câmara, o Presidente da Câmara
de Vereadores, Ricardo Piorino (PDT), apresentou diversos
requerimentos, dentre os quais, mereceram destaque:
Hospital 10 de Julho
Preocupado com a saúde da cidade, Piorino solicitou ao
Presidente da Unimed, Renato Shimidt, (responsável pelo
hospital recentemente inaugurado), estudos e providências
para que a população - Sistema SUS – também possa utilizar
os serviços do hospital.
A
C
/CVP
Farmácia
no Pronto Socorro
Após observações levantadas pelo vereador Toninho da Farmácia (PDT),
Ricardo Piorino solicitou
ao secretário de Saúde,
Dr. Isael, a possibilidade
de implantar uma farmácia
no Pronto Socorro, durante o período noturno. “A
medida facilitará a vida
das pessoas, que, após a
consulta já estarão de posse
dos medicamentos, sem
V ereador R icardo P iorino
falar que diminuiria consideravelmente as filas nos postos de saúde”, explicou o vereador.
Antigo prédio do INSS
Abandonado há mais de dez anos, e levando-se em consideração a falta de prédios, o Presidente do Legislativo, solicitou à
Administração, providências urgentes, para a municipalização
do referido prédio, que poderia inclusive, ser utilizado para a
criação de um Pronto Socorro Infantil.
Parque da Juventude
Trata-se de uma área (próximo ao Aeroclube) que foi repassada para o município e, infelizmente, não está sendo devidamente aproveitada. “Sabemos que há servidores municipais
contratados para tal fim, todavia, precisam de um maior apoio
da Administração”. “A juventude reclama de espaço próprio
para construção de pistas de skate e a prática de outros esportes
radicais; e o local seria o mais indicado”, avaliou Ricardo Piorino.
Mercado Municipal
Preocupado com a situação dos feirantes e de toda a população, o vereador solicita mais uma vez o término da obra, a
qual encontra-se abandonada.
ssessoria de

omunicação

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Câmara cria canal para facilitar
e estreitar ainda mais a
comunicação com os munícipes
A Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba em
busca de aprimorar a comunicação com os munícipes
criou o e-mail: ouvidoria@
camarapinda.sp.gov.br, no
qual a população poderá entrar em contato direto com os
servidores da Casa. O intuito
do novo canal é criar mais
um espaço para estreitar a
relação com a população, pois
a participação dos munícipes
nas ações do Legislativo é
fundamental para melhorar,
cada vez mais, os serviços em
prol da comunidade.
O novo endereço eletrônico foi criado pela equipe

com a população, beneficiando os próprios munícipes e o
Legislativo local. “A Câmara
ainda não possuía esse mecanismo de comunicação, e
com certeza é um ganho para
todos, tanto para a Casa como
para a população, pois assim
teremos ciência dos pontos
de vista dos moradores em
relação ao Poder Legislativo
e poderemos atuar diretamente
na esfera que for relacionada
pelos mesmos”, destacou.
A Câmara de Pindamonhangaba vem desenvolvendo
uma série de atividades visando o bom funcionamento da
Casa, aprimorando assim, a
Assessoria de Comunicação/CVP

Assessoria de Comunicação/CVP

Assessoria de Comunicação/CVP

“Os pedidos, se atendidos, proporcionarão
melhorias para toda população”

da Divisão de Tecnologia da
Informação e para o Chefe
de T.I., Marcelo Heleodoro, o
espaço foi pensado como uma
forma de melhorar a relação

relação com nossos munícipes.
Mais uma vez o Poder Legislativo está cumprindo seu
papel funcional, democrático
e fiscalizador.

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

Acesse:

www.camarapinda.sp.gov.br

Assessoria
V ereador M agrão

Fale com o vereador Magrão:

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

de

C o m u n i ca ç ã o

A s s e s s o r a d e C o m u n i ca 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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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 19 de julho de 2013

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

dia do trovador
Em 18 de julho de 1916 nascia no Rio de Janeiro,
bairro de Vila Isabel, Rua Uruguai, às 8 horas e 30 minutos,
Gilson de Castro, que viria a imortalizar-se sob a alcunha
literária de “Luiz Otávio”.
Idealizador e fundador do movimento poético chamado
UBT: União Brasileira de Trovadores, no ano de 1966. Antes, na década de 50, com o livro “Meus Irmãos, os Trovadores”, ele coletaria obras de quase setecentos autores.
Essa obra viria a se tornar o marco de todo um trabalho gigantesco que tomaria conta do País, envolvendo literatos
de renome em uma paixão única pelo novo gênero poético
chamado de “Trova Literária”.
Sua paixão pela Trova começaria, de fato, durante o
seu curso de Odontologia, quando uma colega chamada
Tereza de Araújo Lima lhe emprestaria um livro chamado
“Descantes”, editado em 1907, de autoria de Adelmar Tavares e mais quatro poetas pernambucanos.
Logo após sua formatura, a tuberculose o afetaria,
obrigando-o a longos retiros para tratamento. Nesse período começou a exercitar esse gênero de poesia e, em
1938, convalescendo em uma fazenda em Pati do Alferes/
RJ, conheceu o já sexagenário paraibano Antonio Joaquim
Pereira da Silva (1876-1944), que pertencia à Academia
Brasileira de Letras. E ficavam longas horas conversando.
Um dia Luiz Otávio lhe disse: “Admiro-me que o senhor,
acadêmico e poeta ilustre, perca tempo conversando com
um jovem insignificante como eu”. E Pereira da Silva lhe
respondeu: “Eu é que me admiro. Você, cheio de juventude, ficar aqui, falando comigo, longe do convívio dos
de sua idade...” Vendo que Luiz gostava tanto de trovas,
Pereira da Silva convidou-o a conhecer Adelmar Tavares
(1888-1963), também acadêmico, e autor do “Descantes”,
que tanto o encantara. O encontro entre os hoje “Rei da
Trova” e “Príncipe da Trova”ocorreu em 1939. E ali nascia
o Império.
Desde 2012 o Presidente Nacional da UBT é o poeta
Luiz Carlos Abritta, residente em Belo Horizonte e, fora
participações esparsas de poetas de outros Estados brasileiros, a Trova é fartamente praticada em São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Ceará.
No Vale do Paraíba os grandes redutos são Taubaté e Pindamonhangaba, onde se concentra a maioria dos adeptos
da modalidade.
Parabéns a todos os trovadores brasileiros, por mais
um 18 de julho. Em muitos redutos da UBT a data é comemorada com saraus, encontros, distribuição de trovas
à população.
Ora a Vida! ... Deixa-a andar,
não queiras da vida ter
o que ela não possa dar,
nem tu possas merecer...
ADELMAR TAVARES
Meus sentimentos diversos
prendo em poemas pequenos.
Quem na vida deixa versos,
parece que morre menos.
LUIZ OTÁVIO
Ei-lo, de todos os casos,
o mais estranho do mundo:
- como nuns olhos tão rasos,
cabe um olhar tão profundo!
A. J. PEREIRA DA SILVA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
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).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 26/07/2013 às 15:00 horas
49º NAIR DA SILVA CUNHA
AVENIDA PIQUETE, 109 – JARDIM TRABALHISTA
CACHOEIRA PAULISTA – SP
CEP 12630-000

“COM VOCÊ aprendi a sorrir e viver, porque tudo o que eu sempre
quis ter, muito mais eu encontro em você...” – Roberto Carlos
ATENÇÃO – Publique sua agenda gratuitamente, enviando para joao.ouverney@terra.com.br
ANJINHO DO VALE & JOSY MATOS - Agenda de julho: 19/7 - 21h - Ferroviária de Pinda. 20/7 - 2h - Forró da Elza (Taubaté). 24/7 - Clube de Lazer de
Taubaté (Taubaté). 26/7 - 14h - Lar Imã Terezinha ( Pinda). 27/7 - 18h30 – CCI
Pinda (Vila Rica). 27/7 - 0h - Forró do Zé Jorge (Taubaté). Mais informações:
www.anjinhodovale.com.br
ALOHA MUSIC HALL Tremembé: 19/7 (sexta) – Noite da Big Apple. As
Fogosas do Funk. Elas vip até 0h30. 26/7 (sexta) – Mc Rodolfinho. Estrada Nova
Tremembé-Taubaté, Vale do sol. Tel (12) 9159-3534
ARENA 101 Pinda: 20/7 (sábado) – Banda Dallas, e Leandro Baldissera.
Sorteio de camarote para Barretos. Elas vip até 1h . 27/7 (sábado) – Trio Bravana. 9/8 (sexta) – Mega show com Naldo. Estrada Municipal Antonio Marçon,
4.900, ou Rod. Pres. Dutra, km 101. www.arena101.com.br. Tel (12) 3424-7676.
Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS Guará: QUINTA-FEIRA: 18/7 – Pedro Romano. 25/7 – Musical Arte. SÁBADO: 13/7 – Mix 80. 20/7 – Alexandre
Vilela. 27/7 – NovaTropical. Ingressos: R$ 15,00 (único). 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 – Toda quinta-feira, baladas em dois ambientes. Djs
Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até 23h. Dois ambientes. Estrada Roseira-Aparecida
CENÁRIO Lorena – 19/7 (sexta) – Banda Espora. A Liga. Cerveja liberada
até 1h. Elas free até 1h. Convites com Pedro Vitorazzo (12) 9160-5434
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado com
início às 18h. 27/7 – Anjinho do Vale e Josi Matos. Av. Abel Corrêa Guimarães,
bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena: 20/7 (sábado) –Arraiá do Gordo. Grupo
Falamansa. Elas free até 2h levando 1 kg de alimento (menos sal e açúcar).
www.cervejariadogordo.com.br
CHICKEN BEER Tremembé: 18/7 (quinta) – Sertanejo. 19/7 (sábado) – Videokê e 2º ambiente (funk). Elas free até 1h. Av. Luiz Gonzaga das Neves,
2.500 (anexo ao Posto Alsan)
CLUBE DA VILA São Benedito Pinda realiza mais um baile no Recinto São
Vito neste domingo, 21/7 – Banda Gold. Clara Romão informa que em breve o
baile estará de volta à Vila. Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: QUARTA - 17/7 – Quarta – Feira – Pedro Romano. 24/7 – Quarta - Feira – Anjinho do Vale. DOMINGO - 21/7 –Garcia Music
Show – SP. Traje esporte fino (proibido tênis, sapatênis e camiseta). Tel. 36335389/3011-0400
COLONIAL PLAZA HOTEL Pinda – 20/7 (sábado 21h) – Vem Dançar Comigo. Baile em benefício dos Lares de Idosos Irmã Terezinha e São Vicente de
Paulo. Convite R$ 30,00
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix” - Baile todo sábado (23h)
com as melhores bandas ao vivo. A direção do clube realiza também o Baile
no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 22h, com canja gratuita à 1h. Tel (12)
3674-2413
CROZARIOL Tremembé – 20/7 (sexta) – Banda Dallas. 26/6 (sexta) – Noite do Adesivo. www.crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava: 19/7 (sexta) – Tchê Garotos.
20/7 (sábado) – Victor Miranda. Rod. Pres. Dutra, km 133
FERROVIÁRIA Pinda: 19/7 – Anjinho do Vale & Josi Matos. Forró no deck
da piscina. Sócio em dia não paga e pode comprar convite para um amigo por
R$ 5,00. Tel (12) 2126-4444
FESTA DE CUNHA – Começou dia 13 e vai até 28 de julho, com shows a
partir de quinta-feira na Praça da Matriz. Confira a programação no site: http://
www.portaldecunha.com.br/
FESTA DE LAGOINHA - Shows início às 21 horas: 19/7 (sexta) - Caipira
Mazaropinho. Banda Amigos. 20/7 (sábado) - Banda Orgulho Caipira, Banda Os
Guris e Leandro, Willian e Banda.
FESTA DE TREMEMBÉ: Do dia 1º a 12 de agosto com ótimos shows: Teatro Mágico (2), Oswaldo Montenegro (3) João Neto & Frederico (5), Turma do
Pagode (7), Renato Teixeira (12) e muito mais. Programação completa no link:
www.entrevistas-do-ouverney.blogspot.com.br/
JANTAR DANÇANTE da Casa Espírita Paz e Luz Pinda – 10/8 (20h) – Restaurante Minuano. Animação: Mago da Gaita e Ildeo (vocalista da Banda San
Francisco). Em benefício das obras assistenciais da casa. R$ 30,00. Convites
com o Tadeu na Casa de Ferragens Panda
LUXÚRIA MUSIC HALL Tremembé – 20/7 (sábado) – Mc Gu. 3/8 (sábado)
– Mc da Baixada. Estrada Tremembé/Taubaté, perto do Bem Vira
MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró da região com
a 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: 19/7 (sexta) – Noite da Porta e do Parafuso. Banda Mr.
Burns.20/7 (sábado) – Show com Banda Arena Rock. www.mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 18/7 (quinta) – Telão Rock n’ Roll. Entrada franca. 19/7 (sexta) – Pearl Jam Cover. Banda Lost Dogs.
20/7 (sábado) – Underfest 3 bandas: Radio Combate, Lumens e Recover.
www.cervejariaobvio.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba: 19/7 (sexta) – Grupo Samba Livre. 20/7
(sábado) – Grupo Art Negra. 21/07 (domingo) – Grupo Intimidade.
R$ 15 homem e R$ 10 mulher. Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12)
9749-8126
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 19/7 (sexta) – 1º Baile do Adesivo. Motorista com o carro lotado não paga. Bandas Chapéu Brasil e 8 Segundos. www.
ranchostafe.com.br
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 18/7 (quinta) – Wilson &
Washington. 19/7 (sábado) – Washington dos Teclados. Baile toda Quinta e Sábado (21h) com as melhores bandas ao vivo. Tel. (12) 3648-4036 e 9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – 3/8 (sábado) – Roots Rock Reggae.
Banda Planta e Raízes. Lançamento do CD BoraViver. Música ao vivo durante
os almoços de domingo. Pizza em forno de lenha nos eventos. Tel.(12) 36422120. www.restaurantecolmeia.com.br
SABAP de Guaratinguetá: 19/7 (sábado) – Jorginho e Banca. 26/7 (sábado)
– Banda Gold. Praça de Esportes. Tel (12) 3125-2161, 3013-6467 e 3125-2888.
www.sabap.com.br
SOS PINDAMONHANGABA – 28/7 (domingo 10h) – Show beneficente. Exposição de carros, motos e bikes. Ingresso: 1 kg de alimento. No Sindicato Rural
VIA VALLE SHOW Pinda – 19/7 (sexta) – MC Muleke e Menor (homenagem
ao Mc Daleste). Elas vip até 1h.
Rua José Gambini de Souza, bairro Bela Vista, em frente à Universidade
Anhanguera. Tel (12) 9206-4666

DESTAQUE DA SEMANA
RECINTO SÃO VITO
De Moreira César está revivendo sua época de ouro da
década de 90, dos grandes bailes de sexta-feira. Neste domingo, 21 de julho, haverá mais um baile organizado pela
Clara Romão. O evento é tradicional no Sindicato da Vila São
Benedito, mas devido a reformas ali necessárias, temporariamente o baile acontece no Recinto graças à parceria com o
Padre Geraldo. Animado pela ótima Banda Gold, vai das 20h
até meia noite e o ingresso custa R$ 7 homem e R$ 6 mulher.
Informações com a Clara pelo telefone (12) 3642-2087.
João Paulo Ouverney

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O Comus – Conselho Municipal de Saúde, em parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba,
realizou as Pré Conferências de Saúde em quatro pontos da cidade.
Com as apresentações foi colhido inúmeras propostas, sugestões e idéias, este conteúdo certamente contribuirá para o avanço da Saúde e um trabalho de atuação centralizada com a população.
Nos próximos dias 19 e 20 de Julho, será realizada oficialmente a abertura da 6ª Conferência,
onde serão apresentados todos os projetos que a população realizou.
Na Etec João Gomes de Araújo dia 19/07/2013 Cerimônia de Abertura das 19h as 21h.
Dia 20/07/2013 ocorre a Conferência Municipal de Saúde das 08h as 17h.
Tema anual da Conferência Municipal é “SUS: A saúde é responsabilidade de todos – Governo,
prestadores de serviços, profi ssionais de saúde e usuários – participar para avançar”.
A Conferência é um importante instrumento para contribuir com a melhoria da Gestão de Saúde no Município, portanto, a participação de todos os segmentos da sociedade organizada é
indispensável, este evento é obrigatório, previsto por lei e deve ser realizado a cada dois anos.

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 063
Em: 04 de FEVEREIRO de 2013
Processo nº: 0230-13
Atividade: - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS.
Razão Social: UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA
DENTAL - UNIODONTO PINDA
CNPJ: 02064028-0004- 60
Endereço: RUA DOS ANDRADAS Nº 470
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: Acilia Aparecida Cesar Lourenço
CPF: 019528788-61
Auto de Infração nº: 1836
DEFESA: INDEFERIDA
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 064
Em: 1º de fevereiro de 2013
Processo nº: 0223
Atividade: - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS.
Razão Social: HELCIO SALLES - ME
CNPJ: 03206558-0001-16
Endereço: CENTRO COMERCIAL 10 DE JULHO 68
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: HELCIO SALLES
CPF: 019355458-50
Auto de Infração nº: 1835
DEFESA: NÃO APRESENTOU

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 057
Em: 27 de dezembro de 2012
Processo nº: 1578-12
Atividade: - CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS COM ALOJAMENTO
Razão Social: CTRAD - CENTRO DE TRATAMENTO E ASSISTENCIA AO DEPENDENTE QUIMICO LTDA - EPP
CNPJ: 11.815.595/0001-50
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL GRAMINHA nº15800
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: Maria José Fernandes Camargo
CPF: 040751728-64
Auto de Infração nº: 1834
DEFESA: DEFERIDA
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 62
Em: 16/04/2013
Processo nº: 0602-2013
Atividade: ODONTOLOGIA
Razão Social: LUIS JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
CNPJ / CPF: 288424618-57
Endereço: RUA ELOISA VILELA RIBEIRO 269
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: LUIS JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
CPF: 288424618-57
Auto de Infração nº: 1811
DEFESA: NÃO APRESENTOU
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 61
Em: 16/04/2013
Processo nº: 0601-2013
Atividade: ODONTOLOGIA
Razão Social: LUIS JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
CNPJ / CPF: 288424618-57
Endereço: RUA ELOISA VILELA RIBEIRO 269
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: LUIS JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
CPF: 288424618-57
Auto de Infração nº: 1810
DEFESA: NÃO APRESENTOU
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 059
Em: 20 de fevereiro de 2013
Processo nº: 0265-13
Atividade: - CABELEIREIROS
Razão Social: ANA HELOISA ZACCARO - ME
CNPJ: 15.107.877/0001-53
Endereço: RUA DR. MONTEIRO DE GODOY nº 282
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: ANA HELOISA ZACCARO
CPF: 296583288 - 22
Auto de Infração nº: 1809
DEFESA: NÃO APRESENTOU
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 055
Em: 22 de novembro de 2012
Processo nº: 1464-12
Atividade: - CABELEIREIROS
Razão Social: MARIA DE LOURDES DO PRADO SILVA - ME
CNPJ: 13.773.261/0001- 96
Endereço: AV DOUTOR JORGE TIBIRIÇA 670 SALA (B / 05)
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: MARIA DE LOURDES DO PRADO SILVA
CPF: 098717578-59
Auto de Infração nº: 1806
DEFESA: NÃO APRESENTOU
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 053
Em: 10 de setembro de 2012
Processo nº: 1072-12
Atividade: - CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL
Razão Social: MAGALI FERREIRA DE SOUZA PRADO - ME
CNPJ: 08874902-0001-69
Endereço: Rua SÃO BENTO DO SAPUCAÍ nº 38 - Loteamento A. A. Flores.
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: MAGALI FERREIRA DE SOUZA PRADO
CPF: 258204028-20
Auto de Infração nº: 1804
DEFESA: INDEFERIDA
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 058
Em: 28 de novembro de 2012
Processo nº: 1463-12
Atividade: - Atividades funerárias
Razão Social: LUCAS CESAR RIBEIRO VELÓRIO - ME
CNPJ: 05790023/0001-60
Endereço: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA 570
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: Lucas César Ribeiro
CPF: 106180228-05
Auto de Infração nº: 1486
DEFESA: NÃO APRESENTOU
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 060
Em: 20 de fevereiro de 2013
Processo nº: 0265-13
Atividade: - CABELEIREIROS
Razão Social: JACQUELINE MARINHO DA CRUZ - ME
CNPJ: 15.730.066/0001-04
Endereço: RUA FERDINANDO BOLIS Nº 235
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: JACQUELINE MARINHO DA CRUZ
CPF: 057414968 - 65
Auto de Infração nº: 1487
DEFESA: NÃO APRESENTOU
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Contamos com a presença de todos.
José Fernandes Ribeiro
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 061 - B
Em: 04 de fevereiro de 2013
Processo nº: 0239-13
Atividade: - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS.
Razão Social: DENTAL PINDA LTDA – ME
CNPJ: 042421690001-09
Endereço: Rua dos Expedicionários 147
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: MARIA VANILDA NUNES
CPF: 111.775.188-05
Auto de Infração nº: 1837
DEFESA: NÃO APRESENTOU

Banda Gold anima o baile no Recinto neste domingo

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 054
Em: 10 de setembro de 2012
Processo nº: 1073-12
Atividade: - CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL
Razão Social: MAGALI FERREIRA DE SOUZA PRADO - ME
CNPJ: 08874902-0001-69
Endereço: Rua SÃO BENTO DO SAPUCAÍ nº 38 - Loteamento A. A. Flores.
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: MAGALI FERREIRA DE SOUZA PRADO
CPF: 258204028-20
Auto de Infração nº: 1856
DEFESA: INDEFERIDA
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Atletas conquistam pódios
nos 57º Jogos Regionais
Marcos Vinício Cuba
As competições dos Jogos Regionais terminaram no
dia 13 de julho, no entanto,
os treinamentos e desafios
dos pindenses continuam.
Os atletas conquistaram pódios e também ficaram classificados em quarto lugar em
várias modalidades, como o
basquete masculino, handebol feminino, vôlei de praia
masculino, judô, entre outras.
A delegação da “Princesa do
Norte” contou com mais de
300 representantes.
Os 57º Jogos Regionais
foram realizados em Caraguatatuba e para o ano
de 2014 ainda não há local
definido para se realizar a
competição, pois, nenhuma
cidade se prontificou a ser
sede. Para 2015, Taubaté foi
a única candidata a sediar os
confrontos. Durante o congresso, dos 22 municípios
que marcaram presença,
apenas um votou em branco
para que a cidade vizinha de
Pindamonhangaba sedie as
partidas.
Outras equipes que também receberam medalha de
ouro foram as de manutenção do alojamento, limpeza, transporte, fisioterapia

Marcos Vinício Cuba

Os nadadores pindenses subiram ao pódio após várias séries de provas

e enfermagem. Desde as
5 horas da manhã todos os
profissionais já estavam
preparados para atender a
delegação.
A natação pindense mergulhou ao lado de atletas de
ponta e mostrou determinação nas braçadas. Felipe
Benega conquistou prata
nos 100 metros peito; Jéssica Caroline Seixas garantiu a prata nos 200 metros borboleta, bronze nos

50 metros borboleta, além
disso, também integrou a
equipe do revezamento 4 x
200 livre e 4 x 100 medley,
ao lado de Ana Carolina de
Oliveira, Tábata Aparecida
da Silva e Verônica Borges,
para buscar pódio, e ficaram
em 3º.
Com a soma dos resultados Pindamonhangaba ficou
em 7º lugar, com 121 pontos,
na Primeira Divisão. A campeã foi São José dos Campos,

Célia Lima

Todos os alunos participam de três modalidades esportivas do ginásio do Cidade Nova

totalizando 343 pontos. Para
2014, Francisco Morato,
campeã da Segunda Divisão
com 153 pontos, e Guararema, que somou 151 pontos,
terão acesso à Primeira Divisão. Ubatuba e São Sebastião
passarão para a segunda.
A Secretaria de Esportes
da Prefeitura de Pindamonhangaba agradece e parabeniza todos os envolvidos na
competição pelo comprometimento e conquistas.

meio de uma parceria entre
o Governo Federal e a Prefeitura de Pindamonhangaba, vai realizar até o dia 26

de julho diversas atividades
para os alunos, como oficinas lúdicas e esportivas.
Aproximadamente 700

alunos poderão se divertir nas oficinas de pipas, receber pintura no
rosto, brincar com perna de pau, nos jogos de
bandeirinha, taco, entre
outros, assistir filmes,
jogar futsal, handebol,
voleibol, futebol, xadrez
e tênis de mesa.
As atividades são desenvolvidas no centro esportivo do bairro Cidade Nova e
atendem crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, três
vezes por semana.
Os alunos recebem uniforme e um kit lanche em todas as aulas. Para obter mais
informações basta comparecer à secretaria do Centro Esportivo do bairro das 7h30 às
11h30 e das 13h30 às 17h30,
ou ainda ligar para o telefone
3643-1374.

Atividades aquáticas Sub 17 é líder isolado
retornam em agosto na Copa São Paulo
Os alunos das aulas de natação e hidroginástica, oferecidas
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, irão

Os atletas da natação
PCD - Pessoa com Deficiência conquistaram 16 medalhas nos Jogos Regionais. Cada atleta compete
em categorias diferentes,
de acordo com a classificação funcional. A competição ocorreu na quarta-feira
(10).
Toda a equipe de natação PCD treinou diaria-

mente para subir ao pódio
e colocar o nome da cidade
no topo, mostrando garra e
força de vontade. Foram
dez medalhas de ouro, cinco de prata e uma bronze,
o que rendeu à cidade o 3º
lugar na categoria masculina, e o 6º na feminina. A
cidade parabeniza os atletas guerreiros e exemplos
de determinação.

Pindense sagra-se
heptacampeão no
lançamento de dardo

Programa Segundo Tempo promove
atividades até o dia 26 de julho

Marcos Vinício Cuba
O Programa Segundo
Tempo, desenvolvido no
bairro Cidade Nova, por

Natação PCD conquista
16 medalhas

retornar às aulas em agosto.
Devido ao inverno, as atividades tiveram recesso e a previsão para o início é na segunda
semana do próximo mês.
Arquivo TN

Marcos Vinício Cuba
A equipe de futebol Sub
17 de Pindamonhangaba
é líder isolada no grupo C
da Copa São Paulo, evento
promovido pela Associação
Paulista de Futebol. Os jogadores treinam no campo do
Centro Esportivo João Carlos
de Oliveira “João do Pulo”.
A vitória contra o Aruã, de
Mogi das Cruzes, ocorreu
dia 23 de junho em casa e
no campo conhecido pelos
pindenses o adversário viu a
própria rede balançar por três
vezes, placar final 3 x 0.
A competição teve início em
maio e o término está previsto
para o mês de novembro. De

acordo com a comissão técnica
pindense, o time da cidade está
invicto, com duas vitórias e dois
empates, somando 12 pontos.
Este campeonato conta com a participação de 30
equipes, divididas em cinco
grupos. Também estão no
grupo C representantes de
Guarulhos, Arujá e AF São
José EC/AA D.Pedro I.
A comissão técnica revela
que está desenvolvendo um
forte trabalho com a equipe
de base e em breve as demais
categorias irão participar de
vários campeonatos, o intuito é fazer com que os jovens
atletas se acostumem com o
ritmo de competição.

Marcos Vinício Cuba
Ser campeão tem um determinado peso e manter-se
líder em certa modalidade é
também uma responsabilidade. Conciliar treinos com o
trabalho, estudos e vida familiar não é algo fácil, é o que
garante um heptacampeão no
lançamento de dardo.
Alerrandro José Vilas
Boas nasceu em Santa Luzia, na Bahia, mas logo bebê
passou a morar em Pindamonhangaba. Hoje, com 26
anos, o pai de Kauani, pindense de coração e morador
da Terra dos Ipês II, colocou
a cidade no lugar mais alto
do pódio. Ele garantiu o ouro
com um lançamento de 51,35
metros.
O atleta comenta que
esta prova foi muito especial, porque ele acabou de
sair de uma lesão e teve
um ‘sabor’ especial. Ele
destaca que concorreu com
competidores de alto nível
e desbancar São José dos
Campos é algo gratificante, porque os atletas dessa
cidade são considerados referência.
Conciliar o esporte com
as demais atividades não é

Arquivo Pessoal

Atleta garante que
para vencer é preciso
aprimorar as técnicas

algo fácil, o heptacampeão
revela que infelizmente não
treina mais com a frequência
de quando era solteiro, agora
ele tem uma família, trabalha
e também estuda.
Villa Boas conta que descobriu esse esporte de maneira casual, em uma competição em Valinhos. Ao
retornar a Pindamonhangaba
conversou com sua técnica
e disse que queria aprender
essa modalidade, há mais de
10 anos a pratica. Para quem
não conhece a prova, ele garante que é muito técnica e os
interessados têm que se dedicar bastante.

Escola de Esportes da
Prefeitura de Pinda
revela talentos
Divulgação

Patrícia incentiva as
crianças a praticarem
esportes na Prefeitura

A carreira de Patrícia Batista da Silva Parolin iniciou
na Escola de Esportes da Prefeitura de Pindamonhangaba.
Até chegar ao handebol, ela
treinou diversas modalidades antes de ser pinçada pelas treinadoras. Atualmente
a pindense defende a equipe
de Toulon, da França, mas
também já marcou presença
na Seleção Brasileira. A sua
conquista mais recente foi o
ouro no Pan-americano, realizado em junho.
A armadora direita começou a praticar handebol aos
10 anos e com 14 foi para
Jundiaí, treinar com a Seleção Brasileira. Em 2010 ela

foi convidada a ir à França,
mas recusou o convite para
concluir o nível superior. No
início deste ano, a mesma
equipe entrou em contato
com a atleta para que fosse
àquele país fazer testes durante duas semanas, porém,
devido ao seu alto rendimento, ficou na Europa.
Patrícia conta que várias
cidades lhe fizeram o convite
para treinar na região, no entanto decidiu ficar em Pindamonhangaba, onde defendeu
a seleção da cidade, e quando
foi para os Jogos da Juventude, a supervisora da Seleção Brasileira de Handebol
a convidou e então ficou em
Jundiaí dos 14 aos 20 anos.
“A dedicação no esporte
é total e nada fácil. Morar na
França e ficar longe da família é um desafio, mas é muito
gratificante porque eu olho
para trás e vejo o resultado
dos meus esforços. Atuar na
Seleção Brasileira é algo que
não tem palavras para descrever. Agradeço a todos que
sempre me incentivaram e
não me deixaram desistir”.
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Odirley Pereira

André e Maizena podem
decidir jogo da 1ª Divisão
Arquivo TN

Odirley Pereira

Jucie vai usar força do banco para suprir ausências

Sem quatro titulares, Jucie
terá problemas para enfrentar
o líder da competição

Maizena gosta de deslocar marcação do zagueiro

André Isalra joga enﬁado pelo meio

ODIRLEY PEREIRA
Após derrota por 1 a 0
na estreia da Primeira Divisão contra o Sapopemba, é provável que o técnico Goga, do Areião, faça
mudanças na equipe. No
entanto, algumas peças do
elenco devem permanecer
no time titular, como o zagueiro Gu, o meia atacante Doguinho, e o centroa-

vante André Isalra.
O camisa 9 do Areião
passou em branco na estreia, mas contra o Araretama, do domingo (21), às
10h30, no Ramirão, André
Isalra quer superar o goleiro Kahn. O jogador Caniggia, que entrou no segundo
tempo contra o Sapopemba, também pode ser uma
das apostas de Goga.

Gil Arruda

o Rosário pelo Araretama.
Logo na estreia da Primeira
Divisão, Maizena demonstrou
sua força e marcou o gol da vitória do Araretama sobre o Ipê

Goleiro Kahn terá que parar ataque do Areião

II, no estádio João Cândido.
Agora, o técnico Adonias Queiroz aposta novamente em Maizena e em outros atletas do
Araretama, como Perna, Djal-

ma e Thiago Nogueira. Adonias
ainda prepara um forte esquema de marcação, que contará
com o volante Ju César e o experiente zagueiro Edilson.

CONFIRA OS OUTROS JOGOS DO DOMINGO (21), ÀS 10H30
GRUPO A
TERRA DOS IPÊS X JARDIM CRISTINA
(Estádio Raul Corrêa de Macedo Ipê I)
IPÊ II X CANTAREIRA
(Estádio Vito Ardito Lerário – Bosque)

GRUPO B
A MIL POR HORA X CORINTHIANS
(Estádio Luiz Ferreira Gonçalves – Jardim Regina)
BANDEIRANTE X ANDRADA
(Estádio Tio Nê – Feital)

campeonato e que vem de
uma goleada por 4 a 0 sobre
o Bandeirante.
Para superar as diﬁculdades, o treinador aposta no
talento dos outros jogadores
inscritos na competição. “Temos um grupo muito forte e
peças de substituição à altura. Gostaria de ter todos os
jogadores, mas fomos prejudicados pela arbitragem e
agora temos que estudar uma
nova fórmula para superar o
adversário”.

Leão aposta em Lemes

O outro lado
Uma das maiores contratações na janela de transferências do futebol de Pindamonhangaba foi o atacante
Bruno Maizena, que trocou

ODIRLEY PEREIRA
Embora não admita, o técnico Jucie deve encontrar diﬁculdades para armar o 100
Nome para jogar no estádio
Antônio Pereira (Goiabal),
no domingo (21), às 10h30,
pela segunda rodada do grupo B da Primeira Divisão.
Além de não contar com
quatro jogadores, todos expulsos na estreia contra a
Ferroviária na última semana, Jucie terá pela frente
o Real Esperança, líder do

ODIRLEY PEREIRA
José Leonil de Almeida, o
popular Leão, é o técnico do
Real Esperança. Famoso por
organizar a tradicional Copa
Distrito, Leão agora também
quer se ﬁrmar como treinador.
Na estreia da Primeira
Divisão, seu time fez bonito.
Agora terá que encarar o 100
Nome, do atacante Rique.
Para vencer a segunda
partida, Leão deve colocar
em campo o mesmo time
que bateu o Bandeirante na
primeira rodada e aposta em

Divulgação

Técnico Leão

João Guilherme, Lucas e
Eduardo Lemes – autores dos
gols contra o Bandeirante.

Mi pode usar Arizinho para
Redondo
e
Willian
vão
superar time de Zé Maria
escalar times ofensivos

ODIRLEY PEREIRA
O técnico Valdemir – o
popular Mi da Aﬁzp – está
fazendo mistério e não revela
o time que entrará em campo
no domingo (21), às 8h30,
contra o Campo Alegre, no
estádio João Cesário Quirino, pela última rodada do primeiro turno do Cinquentão.
A única informação revelada por Mi é a utilização
do atacante Arizinho – que
sempre começa no banco
e entra no segundo tempo
para desequilibrar as parti-

das. De acordo com Mi, todos os atletas da Aﬁzp têm
condições de deﬁnir o jogo,
porém, dos pés de Arizinho
sempre sai uma jogada perigosa. Para Mi, a atuação
de Arizinho poderá ajudar a
equipe a superar o time de Zé
Maria, lanterna no grupo A.
Para o atacante Arizinho,
a conﬁança do treinador é resultado de muita dedicação.
“Sempre que posso, treino
muito os fundamentos. Em
campo, exerço uma função
tática diferenciada e tento

confundir a defesa adversária, fazendo com que eles
abram espaço para a chegada
de outros da minha equipe,
como os meias e outros atacantes”.
Ciente do perigo que terá
pela frente, Zé Maria, armará um time compacto e que
vai apostar na velocidade
para não ser surpreendido
dentro de casa. Zé Maria
possui um plantel com jogadores velozes e com bom
toque de bola, e aposta na
precisão de Adilson.

Odirley Pereira

Israel Dias

Roberto Redondo quer Fim de
Carreira na liderança

ODIRLEY PEREIRA
Pressionado pela torcida após derrota
por 3 a 1 para o Independente, Roberto
Redondo, treinador do Fim de Carreira, deverá colocar um time ofensivo em
campo neste domingo (21), às 8h30, no
estádio Aparecido Ribeiro (antigo Planedi), para enfrentar o Cidade Nova, pela
última rodada do grupo B, no primeiro
turno do Cinquentão.
Com seis pontos em três jogos e um julgamento do TJD - Tribunal de Justiça Desportiva pela frente, o Fim de Carreira, luta

Israel Dias

Willian precisa levar Cidade
Nova à zona de classiﬁcação

para reassumir a liderança do grupo B.
Do outro lado, o técnico Willian, também não vive bons momentos. O empate
em 1 a 1 com o Maricá, do goleiro Chilavert, deixou o Cidade Nova na terceira
posição do grupo com quatro pontos, dois
a menos que as equipes do G2 (líderes
que avançam para às semiﬁnais).
Para chegar ao G2, Willian deverá colocar o time no 4-4-2, e jogar explorando
as laterais. O volante Humberto Ratinho
e o artilheiro da equipe, Valmir, podem
fazer a diferença

Campo Alegre (azul) está em situação difícil e amarga a última posição do grupo A
Odirley Pereira

Arizinho entra para
mudar histório dos jogos

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Conﬁra a classiﬁcação
Grupo A
Imperial 6
Estrela 5
Aﬁzp 5
Flamengo 2
Campo Alegre 1

Mi gosta de fazer
mudanças táticas

Zé Maria prefere colocar
time para jogar recuado

Grupo B
Independente 6 *
Fim de Carreira 6 *
Cidade Nova 4 *
Maricá 4 *
Ramos 0

* Resultados de partidas podem
ser alterados pela Liga, mediante
julgamento do TJD

Demais jogos de
domingo (21), às 8h30
FLAMENGO X ESTRELA,
no Silvéria Aparecida Assoni Machado
MARICÁ X RAMOS,
no Nuno Maia Veiga Filho

André Nascimento

A banda Detonautas abrilhantou o aniversário

André Nascimento

Dançarinas de Caio César e Diego ﬁzeram sucesso

André Nascimento

Fãs tietaram Ronny e Rangel antes do show

ESPECIAL PINDA

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 19 de julho de 2013

Grande público assiste aos
shows no Parque da Cidade
AIANDRA ALVES MARIANO
Milhares de pessoas assistiram aos shows que comemoraram os 308 anos de
Pindamonhangaba. As apresentações aconteceram no
Parque da Cidade, de quarta-feira (10) a domingo (14).
A abertura foi feita com a
apresentação da dupla sertaneja João Bosco e Vinícius e
atraiu mais de 15 mil pessoas.
Na quinta-feira (11), Ronny e
Rangel também levaram um
bom público ao Parque.
Mas quem levou a maior
plateia foi a banda de rock
Detonautas, que arrastou 17
mil pessoas à apresentação
na sexta-feira (12).
No sábado (13) e no domingo (14), Garotos do Vale
e Caio César e Diego tam-

André Nascimento

Praça de Alimentação
beneﬁcia instituições
assistenciais de Pinda

João Bosco e Vinícius, ao lado do prefeito, abriram a maratona de apresentações

bém contaram com um grande público no evento.
O bancário José Luiz Ferminiano elogiou a iniciativa.
“Acho importante oferecer

opções de lazer para a população, principalmente aos jovens.
Além disso, o local está bem estruturado, com uma ótima praça
de alimentação”, destacou ele.

Todos os recursos arrecadados na praça de alimentação e no estacionamento foram destinados às instituições
beneﬁcentes do município.
André Nascimento

André Nascimento

Dezoito instituições
e projetos sociais de
Pinda puderam explorar
a Praça de Alimentação
durante os shows.
Para o presidente do
Lar da Criança Nova
Esperança, Marcos
Denir Gonçalves,
a iniciativa foi
importante. “É sempre
bom termos mais uma
forma de angariar
recursos. Com a
ajuda de voluntários,
todas as instituições
conseguiram oferecer
um bom cardápio
para o público e, por
outro lado, os recursos
arrecadados serão
fundamentais para a
continuidade de nossas
ações”, afirmou ele.
A coordenadora do
SOS, Carmem Silvia de
Paula Alves, disse que

a festa foi um momento
de alegria e de união de
todos.
Para José Raul
Cursino, da Casa Ravan,
“mesmo se não tivesse
vendido nada, para
nós o que valeu foi a
experiência”.
O representante do
projeto Jataí, Amauri
Monteiro, aﬁrmou
que uma semente foi
plantada. “Valeu a
pena a Prefeitura ter
acreditado nas entidades
e ter nos dado este
espaço”.
Toda a renda foi
revertida para os
projetos de cada
instituição. Além disso, a
taxa de R$ 10, cobrada
no estacionamento
do evento, também
foi dividida entre as
instituições.
Célia Lima

Caio César e Diego receberam os fãs no camarim

Garotos do Vale levantaram o público com o “arrocha”
Célia Lima

Representantes das instituições se reuniram na
Prefeitura para avaliar o evento

Polícia Militar colabora
com segurança do evento

A dupla Ronny e Rangel embalou a festa na noite do dia 11, no Parque da Cidade
André Nascimento

A Multiband Show abriu as apresentações no sábado

André Nascimento

Banda Panela preparou o público para os Detonautas

MARCOS VINÍCIO CUBA
A população de Pindamonhangaba pôde comemorar
o aniversário da cidade com
total segurança no Parque da
Cidade. De acordo com as informações da Polícia Militar
não houve nenhum registro
de ocorrência no local.
Os pindenses e moradores
da região puderam conferir
as apresentações artísticas
com o apoio de 60 militares
por dia. Durante o período,
o efetivo utilizou três carros
e seis motos. Além dos PMs
de Pindamonhangaba o capitão Paulo Henrique Lourusso Cavalheiro teve o auxílio
de proﬁssionais de Taubaté,
Campos do Jordão e Tremembé.
“Este ano o diferencial foi
a revista pessoal feita pelos
policiais, acredito que isso

inibiu a entrada de pessoas
com objetos que pudessem
causar riscos à integridade
física. Tivemos três torres de
observação para monitorar
todo o público. Tratando-se
de um evento gratuito podemos considerar que foi um
sucesso, porque não houve
nenhum registro”, ﬁnaliza o
capitão.
André Nascimento

Capitão Cavalheiro
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Matriz recebe Coro da Osesp
MARIA FERNANDA MUNHOZ
A programação de aniversário de Pindamonhangaba
continua até o ﬁnal de julho,
com diversas atrações para
a população. Na sexta-feira
(19), às 20 horas, o Coro da
Osesp – Orquestra Sinfônica
do Estado de São Paulo – se
apresenta gratuitamente na
igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Sob a regência de Naomi
Munakata, o coro tem em
sua programação peças como
Ave Maria, de M. Camargo
Guarnieri; Eu Sei Que Vou
Te Amar (arranjo de Damiano Cossella), de Tom Jobim e
Vinicius de Moraes; além de
composições de Johann Sebastian Bach, J. A. Almeida
Prado, Aylton Escobar, Claude Debussy, Maurice Ravel,
entre outros.
Sobre o Coro da Osesp
Considerado referência
em música vocal no país, o
Coro da Orquestra Sinfônica
do Estado de São Paulo combina um grupo de cantores de
sólida formação musical com
a condução de uma das principais regentes brasileiras.
Em suas apresentações, o
grupo aborda diferentes períodos musicais com ênfase
em criações de compositores
brasileiros.
Criado como Coro Sinfônico do Estado de São Paulo,
em 1994, passou a se chamar
Coro da Osesp em 2001. Em

Divulgação

City Tour Histórico é
opção de roteiro turístico

O Coro da Osesp apresentará peças de compositores nacionais e internacionais

2009, o coro lançou seu primeiro disco, Canções do Brasil, com obras de compositores
brasileiros. Em 2013, lança
novo CD, inteiramente dedicado a obras de Aylton Escobar.

no coral regido por seu
pai. Estudou ainda violino e harpa. Formada em
Composição e Regência
em 1978, pela Faculdade de Música do Instituto Musical de São Paulo.
Teve grandes mestres em
regência, em diversos países, como John Neschling,
Eleazar de Carvalho, Hans
Joachim Koellreutter, Eric
Ericson, entre outros maestros renomados. Atualmente, acumula as funções
de diretora da Escola Municipal de Música de São
Paulo, diretora artística e
regente do Coral Jovem do
Estado e coordenadora e
regente dos coros Sinfônico e de Câmara da Osesp.

Sobre a regente
Naomi Munakata
Iniciou seus estudos
musicais ao piano aos
quatro anos de idade e começou a cantar aos sete,
Divulgação

O grupo é referência em música vocal no Brasil

Pindamonhangaba oferece a oportunidade de visitar vários roteiros turísticos,
com o objetivo de conhecer
a cidade.
O City Tour Histórico
Cultural é um destes projetos, que apresenta um pouco
da rica história de Pindamonhangaba, por meio de
um trajeto que integra prédios, igrejas e praças, além
de curiosidades e lendas da
nossa “Princesa do Norte”.
O objetivo é informar e conscientizar os munícipes, de
todas as idades, sobre as riquezas históricas e culturais

do município.
No trajeto, é feito um reconhecimento histórico cultural pelo centro da cidade,
com destaque para a Estrada
de Ferro Campos do Jordão,
Estação Central do Brasil,
prédio do colégio Dr. Alfredo
Pujol, igreja São José, Palacete Tiradentes, praça Monsenhor Marcondes, igreja
Nossa Senhora do Bonsucesso, Palacete 10 de Julho, Palacete Visconde da Palmeira,
Bosque da Princesa e rio Paraíba do Sul.
Mais informações pelo telefone 3643-1761.
Divulgação

Grupo visitou antiga fábrica de cerâmica

Festival de Balonismo enche
céu de Pinda de cores e formas
MARIA FERNANDA MUNHOZ
Pindamonhangaba recebeu, no ﬁnal de semana, um
encontro de balões que coloriu
o céu da cidade. Balões comuns e em formato de porquinho, bola de futebol, escafandrista e palhaço - os chamados
Special Shape - ﬁzeram a festa
de todos que acordaram cedo
na sexta-feira (12), sábado
(13) e domingo (14), e puderam apreciar um verdadeiro
balé ao sabor do vento.
No total, foram sete balões que saíram do Sindicato
Rural e do campo de futebol
do Estrela (bairro Bosque),
entre 6h30 e 7 horas, e pousaram na região do Cidade
Jardim passando pela região
central.

SONHO

DE

As condições do tempo favoreceram a realização do festival, pois os balões precisam
de pouco vento, temperatura
amena para fria e sem chuva.
Como o balonismo exige
visibilidade, são proibidos os
voos noturnos. Nesse caso,
foi criado o Night Glow,
uma exibição noturna onde
os elementos são presos ao
solo, iluminados e inﬂados.
O evento foi realizado na
sexta-feira (12), às 20 horas,
no Parque da Cidade.
Segundo os organizadores, a realização do festival
demonstra que a administração buscou inúmeras atividades para marcar as comemorações dos 308 anos de
Pindamonhangaba.

Célia Lima

Muitas pessoas acordaram cedo e
acompanharam as decolagens, voos e
pousos dos balões; evento fez parte do
aniversário da cidade

Dentre os balões de formas que estiveram em Pinda, o
que mais chamou a atenção das crianças foi o Porquinho
de Jardineira, que já voou na América do Norte e Europa.
Renato Mathies “Alemão”, pilota balões há 5 anos (890
horas de voo), e está no ramo há 18 anos. Seu sonho de
criança era ser piloto de helicóptero, mas quando conheceu
o balonismo, se apaixonou.
Mesmo após tantos anos de experiência, ele ainda se
encanta com a reação das pessoas com os balões. Do
balão, ele acena e sorri para os que estão nas ruas, nas
janelas e nos quintais das casas, apreciando e fotografando
o céu. Alemão vê o voo dos balões como um verdadeiro
balé no ar.

Célia Lima

Pinda recebeu grandes
nomes do balonismo nacional, como Sacha Haim,
tricampeão brasileiro, campeão sulamericano e oito
vezes vencedor do festival
de Torres-RS – o maior da
América Latina. Em Pinda,
ele voou no balão amarelo
Crocs. Haim está há 28 anos
no balonismo e sua equipe
é composta por familiares.
Ele defende a realização de
festivais e cita o exemplo do
mais tradicional, realizado
em Albuquerque (EUA), que
reúne 700 balões do mundo
e atrai mais de 1 milhão de
pessoas.

O
ESTREIA

VOAR

SUPER CAMPEÃO

EM

PINDA

Outro balão que também chamou
a atenção foi o escafandrista – ou
mergulhador – que fez seu voo de estreia
em Pinda. Seu piloto foi Luiz Paulo Assis,
dono também do balão de porquinho.
Ele traz na bagagem, entre outros, o
primeiro lugar no I Festival de Balonismo

e o terceiro lugar no Paulista, que foi
realizado em Pindamonhangaba, em
2000.
Para o piloto, que já havia voado
em Pinda, o lugar é gostoso de voar
pelo visual da Serra da Mantiqueira que
inﬂuencia para reduzir o vento.
Maria Fernanda Munhoz

PIONEIRO

EM
FORMAS

O balão de
Palhaço com
três faces, o
preferido de muitas
pessoas, é de
Ricardo Almeida.
Acostumado a
voar no exterior, o
piloto foi campeão
brasileiro em
2001, quando
o campeonato
foi realizado em
Pindamonhangaba.

Palhaço de três faces, à
direita, foi o preferido
de muitas pessoas

DONO DA BOLA

Johnny do Balão é piloto
da bola de futebol, que
voou pela segunda vez.
Para ele, a cidade é perfeita para voar, pois possui
relevo entre serra e rio,
que formam uma paisagem
privilegiada. Durante sua
permanência em Pinda,
Johnny levou a bordo uma
cineasta dinamarquesa que
realiza documentário sobre
todas as formas de balões.
Ela vai acompanhar Johnny
por mais três semanas.

Maria Fernanda Munhoz
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Maestro João Carlos Martins e
Filarmônica Sesi emocionam Pinda
MARIA FERNANDA MUNHOZ
A apresentação da Bachiana Filarmônica Sesi-SP,
sob a regência do maestro
João Carlos Martins, no sábado (13), no Largo do Quartel, foi um dos eventos mais
emocionantes das comemorações de aniversário de Pindamonhangaba.
A organização do evento
calcula um público de mais
de 4 mil pessoas, sendo 400
sentadas, que prestigiaram a
apresentação. Entre as autoridades, o prefeito de Pindamonhangaba e o de Caçapava, o presidente da Câmara
de Pinda e o presidente da
Fiesp, patrocinadora da Filarmônica, entre outras autoridades do município.
Durante a apresentação,
o maestro conversou com a
plateia, compartilhou com o
público suas experiências de
superação, falou do seu início
na regência, além de contar

André Nascimento

histórias curiosas e engraçadas entre as peças. “É uma
honra realizar essa apresentação no aniversário de uma
cidade tão importante para o
Estado de São Paulo quanto
Pindamonhangaba”, disse.
No repertório apresentado, composições eruditas
de renome que emocionaram o público, contudo o
momento de maior destaque
certamente foi a apresentação instrumental da música
“Trem das Onze”, quando o
maestro se virou de costas
para os músicos e regeu a
plateia, que cantou em uníssono toda a letra. O show
foi encerrado com uma
apresentação única do Hino
Nacional Brasileiro.

João Carlos Martins
regeu obras de mestres
como Mozart, Beethoven,
dentre outros

Exemplo de superação

André Nascimento

“A regência salvou a minha
vida, mas continuo procurando a
excelência musical e, agora, com a
responsabilidade social de reger esta
ﬁlarmônica”, contou o maestro, no
início da coletiva de imprensa, antecedendo à apresentação.
Aos 73 anos de idade, o maestro
João Carlos Martins está cheio
de projetos. Aﬁrmou que ainda
tem muito a cumprir, já que seu
pai viveu até os 102 anos. Sua
Bachiana Filarmônica levou cinco
vezes o nome do Brasil para o

exterior com dignidade da mesma
forma que se apresentou nas
comunidades das periferias de São
Paulo, quando foi assistida por mais
de 10 milhões de pessoas, em 1100
apresentações, durante os nove
anos do projeto.
Para o futuro, ele enumera: no
dia 16 de novembro fará um concerto com a orquestra do Paraguai, na
Sala São Paulo, com instrumentos
reciclados; ainda em novembro, fará
sua volta como pianista proﬁssional;
em 7 de dezembro, apresentará

Bach, no Metropolitan, em Nova Iorque; e, para os próximos 10 anos,
pretende formar mil orquestras
jovens no Brasil.
Do alto de sua experiência proﬁssional, confessou: o momento
mais emocionante de sua carreira
foi o desﬁle pela Vai Vai, quando foi
homenageado e que rendeu o título
de campeã do Carnaval Paulista à
escola.
“Todo o santo dia agradeço a
Deus por continuar na música”,
concluiu.

Prefeito de Pinda e maestro antes da apresentação
Célia Lima

População
aprovou

espetáculo

Mais de 4 mil pessoas prestigiaram a apresentação gratuita, realizada no Largo do Quartel, no sábado (13)

A população aplaudiu durante e ao ﬁnal da apresentação, por mais de um minuto,
mostrando sua satisfação
com o espetáculo.
Para Bel Guimarães, moradora da Boa Vista, a apresentação foi maravilhosa. Ela levou
sua mãe, Marli, para assistir a
orquestra e ﬁcou emocionada.
“É muito bom Pinda ter eventos como esses, com um nome
tão importante quanto o Maestro João Carlos Martins e a
Filarmônica, que apresentam
esse tipo de música para as
pessoas mais jovens”, disse.

André Nascimento

André Nascimento

Autoridades comentam sobre apresentação do maestro João Carlos Martins

A moradora do Bela Vista, Cristina Secca, ﬁcou emocionada com a apresentação.
“Foi maravilhoso, valeu a
pena ter chegado mais cedo
para guardar lugar. Adorei!”,
aﬁrmou.
Para Irene Molinare, moradora do Parque São Domingos, a apresentação foi
um verdadeiro espetáculo.
“Me emocionei muito, adorei cantar junto o Trem das
Onze. Que bom que a população prestigiou, pois foi uma
apresentação muito bonita”,
destacou.

A plateia foi composta por pessoas de todas as idades
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Parabéns - para Letícia

Ramos Mello Reis, que comemorou 2 aninhos no dia 14 de
julho, recebendo o carinho dos Parabéns
familiares.
Para a aniversariante
do dia 16 de julho,
Rafaella, que
Solidariedade - Durante os shows de aniversário no Parque da Cidade, as
comemorou a data
com o noivo Diego
instituições assistenciais ficaram responsáveis pelas barracas de alimento.
(com ela na foto).
Amigos e familiares
Fotos: Célia Lima
desejam muita
felicidade e uma
vida cheia de paz e
alegria.

Felicidade

Para Marcos Roberto
Gil de Castro, que
comemorou aniversário
no dia 16 de julho. Ele
recebeu abraços dos
amigos e familiares,
principalmente do
filhinho Luis Gustavo,
que cantou o ‘Parabéns
Pra Vocé” para o
papai. Parabéns.

Grupo de Escoteiros
em Moreira César
Instrutor orienta alunos nas aulas do
Voluntários da Amar – Artesanato e Reciclagem,
de Moreira César

Grupo Escoteiros Evangélicos Levi, em
Moreira César.

Barraca do Lar Nova Esperança

Célia Lima

Grupo do Lar de Velhos São Vicente de Paulo

Grupo de voluntários do IA3

Célia Lima

A Acip esteve presente mostrando os enfeites
com garrafas pet que serão utilizados para a
decoração natalina deste ano

Arte que encanta

Voluntários do GAPD – Grupo de Artesanato da
Pessoa com Deficiência

Fotos: Maria Fernanda Munhoz

O Pinda em Cena proporcionou
contato direto do público com os
artistas de nossa cidade, durante
realização na praça Monsenhor
Marcondes e Bosque da Princesa,
no final de semana.

Integrante da Congada São Benedito durante
apresentação. Grupo resgata a tradição e o
folclore

Público se encanta com a apresentação
da Camerata

O pequeno Artur, de 1 ano e meio, gostou
do quadro do palhaço

A poetisa Rhosana Dalle realizou intervenções
poéticas e estava vestida em homenagem à
Princesa do Norte. Munícipes aproveitaram
para tirar muitas fotos

Músicos da Camerata Jovem do Projeto Jataí atentos
aos comandos do maestro Willian Bonafé, durante
apresentação no Bosque

A pequena Mariana, filha do casal Merkson
e Luciana, dançou e se divertiu ao som da
Camerata Jovem, no Bosque da Princesa

Grupo de adultos participa de número com o
palhaço Alegrito, na praça Monsenhor Marcondes

A garotinha Elis ajuda o mágico Jack na praça
Monsenhor Marcondes
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Maria Fernanda Munhoz

Congada São Benedito resgata a cultura tradicional

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Escultor trabalha durante o evento
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Poetisa declama para munícipes na praça central

Pinda em Cena leva arte à população
MARIA FERNANDA MUNHOZ
No último ﬁnal de semana, foi realizada com sucesso mais uma edição do Pinda em Cena: a arte nas ruas.
Sábado (13), de manhã, na
praça Monsenhor Marcondes
e domingo (14), à tarde, no
Bosque da Princesa. A população, mais uma vez, compareceu e prestigiou os artistas
da cidade.
O projeto, desenvolvido
pelo Departamento de Cultura da Prefeitura de Pindamonhangaba, tem como objetivo
levar a arte para perto da população e despertar o interesse, principalmente dos mais
jovens, descobrindo, assim,
novos talentos para as artes.
No sábado, se apresentaram na praça: Cia Cênica
Mônica Alvarenga, os artistas
plásticos Maria Odila, Ícaro
Turra, Luis Carioca, Felipe
Callipo e Márcia Miranda,
Arteduvale com jongo e danças populares brasileiras, Cia
Revela Arte do Circo com
participação da plateia, dança
de rua com o projeto Saindo
das Ruas, poetisa Rhosana
Dalle fazendo intervenções
poéticas, Feira de Artesanato
e, encerrando, a Corporação
Musical Euterpe. O Departamento de Meio Ambiente
esteve presente realizando a
doação de mil mudas de árvores para a população.
No domingo, participaram
novamente a Arteduvale, o
Saindo das Ruas, a Cia Revela Arte do Circo, a poetisa
Rhosana Dale, o Departamento de Meio Ambiente e os artistas plásticos Maria Odila,
Ícaro Turra, Luis Carioca, Felipe Callipo e Márcia Miranda, além de Mércia Molinare.
Também se apresentaram:
Grupo Só pra Recordar com

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

População ‘abraçou’ o chafariz da praça M. Marcondes
Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Público lotou o Bosque para prestigiar a dança do projeto Saindo das Ruas

chorinho no coreto, Congada São Benedito, encerrando
com Camerata Jovem – Projeto Jataí. A Feira de Artesanato
contou com a participação das
artesãs Vivian, Neusa, Juliana, Edite entre outras.
Maria Fernanda Munhoz

Tia Anita, símbolo do
Pinda em Cena, não
perde um evento cultural

Interação com o público
Durante todas as apresentações, o público pôde
interagir aplaudindo, pedindo músicas, participando
das mágicas e brincadeiras ou mesmo conversando
com os artistas. No caso dos
artistas plásticos, as grandes interessadas foram as
crianças, que aproveitaram
para conversar, conhecer e
até experimentar um pouco das técnicas mostradas,
como foi o caso do pequeno
Daniel, da menina Heloísa,
de 4 anos e do Artur, de 1
ano e meio.
A responsável pelo Arteduvale, Andréa Batista,
estava admirada e feliz com
o evento. “É incrível a capacidade que a arte tem de dar
vida para os lugares”, resumiu.
A artista plástica Márcia
Miranda também estava satisfeita em participar do Pinda em Cena. “Estou achando tudo muito bacana, esses

artistas todos e a população
bem perto. O melhor é que o
pessoal da organização apoia
e incentiva a gente a produzir, eu acho que é importante
levar a arte para as pessoas,
principalmente para as crianças. Você vê que elas gostam
muito e querem participar”,
aﬁrmou.
Para Solange França, moradora do Alto do Cardoso,
que levou a neta ao evento
no Bosque, a cidade está respirando arte. “Esses eventos
são maravilhosos, está sendo
feito um grande trabalho, levando a cultura para a população, principalmente para os
mais jovens”, opinou.
Mais uma vez, a pessoa
símbolo do Arte em Cena,
Tia Anita, que completa 90
anos no dia 31 de julho, esteve presente nos dois dias
de evento, aplaudindo e se
divertindo com as manifestações artísticas. Ela disse que
enquanto ‘aguentar’, quer
participar sempre.
Maria Fernanda Munhoz

Camerata Jovem do projeto Jataí atraiu a atenção do público presente no Bosque da Princesa, no domingo

Os pequenos Heloisa e Daniel se interessaram por
pintura e procuraram as artistas Mércia e Odila

Maria Fernanda Munhoz

Crianças e adultos se divertiram com o circo

Praça receberá evento sábado
MARIA FERNANDA MUNHOZ
O Pinda em Cena: Arte
na Rua terá continuidade no
sábado (20), na praça Monsenhor Marcondes, das 9 às
13 horas. Todas as apresentações são gratuitas.
As atrações serão: Semeando Adoradores (música
gospel) e Só Pra Recordar
(chorinho); em dança, as
apresentações serão do projeto Saindo das Ruas (dança
de rua), Arteduvale (danças

brasileiras); e Cia Cênica de
Dança Mônica Alvarenga
(dança contemporânea); a
apresentação teatral do dia
será com a Cia Novos Atores,
realizando a estreia da peça
“La Maldición”. Enquanto
acontecem os eventos, a praça terá a intervenção de poesia com a poetisa Rhosana
Dalle, Feira de Artesanato e
artistas plásticos produzindo
ao vivo para a comunidade
apreciar e interagir.

Domingo é dia de Moreira César
MARIA FERNANDA MUNHOZ
O Dia da Cultura e da Paz
será comemorado no domingo (21), com a apresentação
do Pinda em Cena na Praça
do Cisas, em Moreira César,
das 9 às 14 horas. Mais uma
vez, o evento será gratuito
para a comunidade, que poderá prestigiar os artistas de
nossa cidade mostrando todo
o seu talento.

Participam do projeto em
Moreira César: Camerata
Jovem do Projeto Jataí, Grupo Só pra Recordar, projeto
Saindo das Ruas, Arteduvale,
Cia Cênica Mônica Alvarenga, Cia Novos Atores e Rhosana Dalle, além da Feira de
Artesanato e da presença de
artistas plásticos produzindo
ao vivo, para apreciação e
integração com a população.
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Motociclistas de Pinda participam do enduro
Arquivo pessoal

MARCOS VINÍCIO CUBA
Pindamonhangaba
foi
palco da 4ª Etapa da Copa
EFX Honda ASW no último domingo (14), e o piloto
Nielsen Bueno venceu na categoria Elite. A prova conta
com as categorias Enduro 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, feminina,

equipes e clubes. A competição ocorreu no Parque da
Juventude e 200 pilotos, de
todo o país, marcaram presença. As mulheres também
abrilhantaram o evento, levantando poeira nas pistas.
Trinta e cinco pilotos pindenses participaram da prova.
André Nascimento

Grupo de Pinda sempre participa de provas de enduro e motocross em diversas cidades do Brasil
Célia Lima

Até na linha de chegada, passagem era estreita
Célia Lima

Opinião dos participantes
Fábio Simões, responsável pelo evento, comenta que a organização gosta da cidade. Ele destaca que recebeu apoio da
Prefeitura e os pilotos que vieram à 4ª Etapa gostaram bastante
e já perguntaram se no próximo ano haverá etapa no município.
“Agradeço a todos que colaboraram com a prova na cidade, à
minha equipe e aos pilotos”, ﬁnaliza Simões.
William Oscar Perrenoud Júnior, produtor rural, cedeu o espaço para que a organização ﬁzesse um dos testes e também
participou da prova pela primeira vez. Ele revela que sempre
andou de moto, mas fazia dez anos que estava parado, porém
gostou bastante do circuito e recomenda o esporte aos interessados.
Janaina Souza subiu ao pódio no primeiro lugar e destaca
que a prova foi bacana, embora bem ‘seca’ devido a falta de
chuva. “Deu para me manter, não caí e não errei. Ganhando
agora estou como líder na categoria e para ser melhor ainda só
se tivesse mais uma volta”, disse Janaina.
Fernando Cozzi é membro da equipe Aventureiros do Vale,
que conta com 23 pilotos pindenses. Ele cooperou com a organização da etapa em Pindamonhangaba e comenta que a
Prefeitura deu grande suporte para a realização do evento, que
integrou as comemorações dos 308 anos da cidade, desde a
montagem dos circuitos até os últimos preparativos.

Os pilotos de todo o país estiveram na quarta etapa

As crianças também aqueceram os motores

Exposição de carros e aviões antigos atrai grande público
MARCOS VINÍCIO CUBA
O primeiro encontro de
carros antigos de Pindamonhangaba atraiu centenas
de visitantes e expositores
no domingo (14). O evento
ocorreu no Parque da Juventude, nas proximidades do
Aeroclube, e na ocasião alguns aviões também foram
expostos.
Os modelos Caravan,
Corcel, Comodoro, Variant,
Fusca, Brasília, camionetes,
jipes, Karmann Ghia, entre
outros, atraíram a atenção de
olhares experientes e também dos mais novos. Uma
das atrações do evento foi o
“Anastácio”, caminhão utilizado em diversos ﬁlmes do
cineasta Mazzaropi.
Adailton César Gonçalves, presidente do Clube
Antigos de Pinda, conta que
a exposição foi feita para
comemorar o aniversário de
74 anos do Aeroclube e o

Marcos Vinício Cuba

Aeroclube de
Pinda festeja 74
anos de atividades
Os membros do Aeroclube
de
Pindamonhangaba festejaram o
aniversário de 74 anos
da entidade na data de
fundação da mesma. No
dia 14 de julho de 1939
ele foi criado para formar
e treinar pilotos com o
compromisso em auxiliar

a aviação civil. Conforme
os registros da própria
entidade, seu fundador
foi o pindamonhangabense Antônio Bulcão Giúdice. Há registro de que na
data de fundação mais de
110 personalidades do
município presenciaram a
solenidade.

A população foi conferir as exposições e festejar o aniversário da entidade

objetivo é resgatar o antigomobilismo, porque em Pindamonhangaba há mais de
cinquenta carros guardados
que a população não tem conhecimento.
“O Vale do Paraíba inteiro veio para este encontro, os aviões são daqui do
Aeroclube e também de

Caçapava e Taubaté. Para
organizar este evento contamos com o apoio de algumas empresas. Agradeço
a presença da população e
espero que este encontro se
torne tradicional”, comenta
Gonçalves.
O personagem Philaderpho, proprietário do carro

“Anastácio”, compareceu
ao encontro para tentar vender a Brasília de quatro portas e aﬁrma que este tipo de
evento é uma oportunidade
única, porque os colecio-

nadores diﬁcilmente tiram
seus carros da garagem e
quando tem um evento deste, a população deve aproveitar para conhecer um
pouco da história do antigo-

mobilismo. “O Anastácio é
de 1930 e está em todos os
ﬁlmes do Mazzaropi, também trouxe a Brasília quatro portas, que é um carro
raro”, frisa Philaderpho.
Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

A exposição de aviões também marcou as comemorações dos 74 anos do Aeroclube

O caminhão “Anastácio” foi uma das atrações do primeiro encontro de carros antigos

