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TRIBUNA DO NORTE

Divulgação

Maria Fernanda Munhoz

Shopping abre seleção para 
contratar funcionários

O Bosque da Princesa recebe o 
projeto "Teatro no Bosque", neste 
domingo (18), com a apresentação 
de três peças teatrais em sequên-
cia, a partir das 14 horas. O evento 

é gratuito e aberto a pessoas de 
todas as idades. 

Os espetáculos serão: "A Far-
sa do Advogado Pathelin", da Cia 
TEP, de Pinda, "Expresso Cara-

col", da Cia dos Pés, do Circuito 
Cultural Paulista, e "La Maldi-
cion", com a Cia Novos Atores, 
também de Pinda. 

Três meses antes da data pre-
vista para a inauguração, o Shop-
ping Pátio Pinda iniciou processo 
de seleção para contratação de 
funcionários.  São 21 vagas para 
trabalhar imediatamente em di-
versas áreas do empreendimento, 
que contará com 110 lojas saté-

lites. De acordo com a empresa, 
serão priorizados candidatos que 
morem em Pindamonhangaba. Os 
interessados podem se candidatar 
às vagas enviando currículo para o 
e-mail vagaspatiopinda@adshop-
ping.com.br.

Divulgação

Célia Lima

Polícia 4
previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     12ºC 
TEMP. MÁXIMA    18ºC

TEMP. MÍNIMA     13ºC 
TEMP. MÁXIMA    20ºC

TEMP. MÍNIMA     14ºC 
TEMP. MÁXIMA    20ºC

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    26ºC

SEXTA-FEIRA - 16/8

SÁBADO - 17/8

DOMINGO - 18/8

SEGUNDA-FEIRA 19/8

Variação de 
nebulosidade

Nublado, 
muitas nuvens

Nublado, 
muitas nuvens

Parcialmente 
nublado

CPTEC INPE

Homem é 
executado 
com nove tiros 
no rosto

Goleiro ‘Pesadelo’ pode dar 
vantagem ao A Mil Por Hora

Durante reuniões realizadas 
no Alto Cardoso e no Piracuama 
na última semana, a Prefeitura de 
Pinda destacou obras que poderão 
ser construídas para melhorar os 
bairros. Além disso, os moradores 
do Alto Cardoso solicitam a cons-
trução de uma Unidade de Saúde e 
a substituição das antigas galerias 
de águas. No Piracuama, a prio-
ridade é a iluminação pública, a 
pavimentação de trechos e a cons-
trução de um centro comunitário.

Acip sorteia 
prêmios no 
sábado

Fapi ganha 
nova biblioteca

Piracuama solicita centro comunitário; 
Alto Cardoso, Unidade de Saúde

Vagas abertas 
para curso de 
inseminação 
artifi cial

A reunião do Codivap destacou pontos 
fundamentais para a região, como o Meio 
Ambiente e o Combate às Drogas. Durante o 
evento realizado na última semana, o prefeito 
de Pindamonhangaba destacou os trabalhos 
ambientais e as ações de enfrentamento às 
drogas e à criminalidade.

O time do A Mil Por Hora pode conseguir uma grande van-
tagem na fase final da Primeira Divisão. Se a equipe vencer 
a Ferroviária no domingo (18), poderá decidir os jogos finais 
em casa e com vantagem de dois resultados iguais. Um dos 
responsáveis pela boa fase do time do Jardim Regina é o go-
leiro Willian ‘Pesadelo’, que só levou três gols na competição.

Combate às drogas é tema 
de encontro do Codivap
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A Gerdau abriu inscrições 
para o Programa de Trainees 
2014. Para se inscrever, os can-
didatos devem ser graduados 
entre 2010 e 2013 nos cursos 
de Administração, Ciência da 

Computação, Gestão da Infor-
mação, Informática, Sistemas 
de Informação, Tecnologia da 
Informação, Ciências Econômi-
cas, Marketing e várias áreas 
da Engenharia.

Gerdau oferece vagas 
para trainees em Pinda
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Cultura & Lazer 8

Segundo Caderno

Segundo Caderno
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Esportes 15

Exames 
médicos para 
alunos no “Zito” 
e Cidade Nova

Os alunos de natação e hidrogi-
nástica que deverão fazer os exa-
mes médicos foram comunicados 
e devem comparecer aos locais  
indicados neste sábado (17). Os 
trabalhos serão nos ginásios do 
Centro Esportivo José Ely Miranda, 
"Zito", e do bairro Cidade Nova.

Empreendimento deve ser inaugurado em novembro e contribui com a geração de renda e tributos para cidade 

André Nascimento

Israel Dias

Bosque recebe três espetáculos

Cidade realiza 
feira de adoção 
e ‘Cãominhada’

Prefeito ouviu moradores na reunião do bairro Piracuama

André Nascimento

Expresso Caracol, 
espetáculo do 
Circuito Cultural 
Paulista, será 
apresentado às 
15 horas
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Datas Comemorativas

Veja o que se comemora hoje, dia 16 
de agosto, e nos dias seguintes:

16/8 – Dia de São Roque, Dia de São Estevão da Hungria.
17/8 – Dia do Patrimônio Histórico, Dia do Porco, Dia do Amor.
18/8 – Dia do Santo Agapito, Dia do Estagiário.
19/8 – Dia Mundial da Fotografi a, Dia do Artista de Teatro, Dia Nacional 
da Aviação Agrícola.
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Fapi inaugura nova biblioteca

A escola municipal “Serafi m 
Ferreira”, do bairro Terra dos Ipês 
2, recebeu, na terça-feira (13), o 
palestrante Walmir Medeiros, da 
Sabesp, para conversar com os 
alunos sobre o tema “óleo e água”. 
A ação faz parte do projeto “Destino 
Correto do Óleo”, realizado pela es-
cola com a comunidade. O foco foi 
o destino do óleo de cozinha que, 
se jogado no ralo da pia, contami-
na a água, e o objetivo foi informar 
aos pais a necessidade de separar 
o óleo usado na cozinha e enviá-lo 
para a reciclagem, sendo a escola 
um posto de coleta. O público alvo 
foi formado por alunos, professo-
res, funcionários, pais, comunidade 
e os parceiros: Sabesp, Recicla 
Moreira e Casa Verde.

Acip sorteia prêmios

Festa da 
igreja São 
Benedito

A Festa de N. Sra Assunção, da 
igreja São Benedito, continua até 
este domingo (18). A novena prepa-
ratória acontece até  sábado (17), 
e o evento será encerrado no do-
mingo, dia da festa, que conta com 
uma programação diversifi cada.

Há celebrações agendadas 
para 7 horas, 9h30 e 17 horas. Às 
18h30, será realizada uma procis-
são solene, seguida de missa de 
encerramento, com a coroação de 
Nossa Senhora.

Oportunidade 
no SOS 

O SOS – Serviço de Obras So-
ciais de Pindamonhangaba - está 
precisando de voluntários para 
atuar como modelos nos cursos de 
cabeleireiro. Os interessados po-
dem comparecer à sede da institui-
ção durante os horários das aulas.
Confi ra o período dos cursos:
CABELEIREIRO FEMININO
Turma da tarde:
2ª e 4ª das 14 às 15h30
3ª e 5ª das 14 às 15h30
Turma da noite
3ª e 5ª das 18 às 19h30
CABELEIREIRO MASCULINO
Turma da noite:
2ª e 4ª das 19 às 20 horas

Vai fi car mais caro
O consumidor deve preparar o bolso. Ao que tudo 

indica o preço da gasolina vai aumentar. Pelo menos 
é o que deu a entender o ministro de Minas e Energia, 
Edison Lobão, na terça-feira (13). De acordo com ele, 
o valor do combustível está defasado e o Governo es-
tuda, a pedido da Petrobras, um novo reajuste.

Lobão ainda frisou que, embora a Petrobras tenha 
razão, não signifi ca que o órgão controlador cederá de 
imediato. Ele disse ainda que outras esferas também 
estão envolvidas na avaliação, como o Ministério da 
Fazenda e o Conselho de Administração da Petrobras, 
por exemplo.

O ministro se esquivou e não quis entrar em divi-
dida com a Petrobras, nem deixar a companhia a ver 
navios, porém, ao que parece, o Governo se assusta 
com a possibilidade de um novo reajuste, porque ala-
vancaria novamente a infl ação.

O último aumento autorizado por Brasília foi em 
janeiro deste ano, quando o diesel subiu 10,5% e a 
gasolina 6,6%.

Entretanto, pela Petrobras, a reivindicação é bas-
tante clara e justa, porque a empresa não tem realizado 
aumentos de preços regulares. De acordo com espe-
cialistas, existe uma defasagem de aproximadamente 
15% nos preços praticados pela companhia no Brasil 
em relação aos praticados no mercado internacional.

Todavia, é bom lembrar que a alta no preço dos 
combustíveis é culpa exclusiva do governo e da própria 
Petrobras, que não souberam planejar, não investiram 
em infraestrutura e, tão pouco, acompanharam a evo-
lução do país.

Dados do Anuário Estatístico da ANP - Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
mostram que nos últimos 10 anos, a produção e o con-
sumo de petróleo aumentou 40% no Brasil, porém a 
capacidade de transformar a matéria-prima no produto 
fi nal, ou seja, diesel, gás, gasolina, querosene, dentre 
outros, cresceu apenas 4,5%.

Sem refinarias, o país tem se tornado um grande 
extrator de petróleo. Mas de que adianta retirar se 
não há número suficiente de refinarias para valorizar 
o produto? 

Essa é uma das questões que fazem o combustível 
ter preço elevado no país. O Brasil tem 16 refi narias, 
todas estatais. Os Estados Unidos têm 144, quase to-
das privadas. Qualquer empresa pode solicitar a aber-
tura de uma refi naria, mas a procura é baixa por dois 
fatores: margem baixa e até negativa de lucro e buro-
cracia do Governo. Refi narias privadas construídas no 
Norte e Nordeste enfrentam difi culdades para regula-
mentação do serviço e atuar no mercado.

Em consumo, o Brasil é o sétimo maior do mundo; 
em refi no, é o décimo primeiro e não deve aparecer 
entre os 15 primeiros nos próximos 10 anos.

Andar de carro? É bom refl etir a respeito. Nessas 
horas, é sempre bom considerar a aquisição de veículos 
econômicos, para o seu bolso e para evitar a emis-
são de poluentes na atmosfera. Há também de se 
pensar na utilização de transporte coletivo, revezar 
carona de carros com vizinhos, andar de bicicleta e, 
até mesmo, a pé.

“Serafi m Ferreira” discute destino correto do óleo

No próximo sábado (17), a 
Acip – Associação Comercial e In-
dustrial de Pindamonhangaba vai 
contemplar os consumidores que 
adquiriram mercadorias nas lo-
jas associadas e preencheram os 
cupons, desta vez, celebrando o 
Dia dos Pais. Esse sorteio faz parte 
da campanha Festival de Prêmios, 
cujos sorteios são realizados nas 
datas comemorativas, sendo que 
o próximo está programado para o 
dia 19 de outubro- relativo ao Dia 
das Crianças. Os cupons para esse 
sorteio devem ser colocados nas 
urnas até as 18 horas desta sexta-

Adoção e ‘Cãominhada’

Baile dos 
Pais na 
Ferroviária

Neste sábado (17), a Ferro-
viária realiza o Baile dos Pais, a 
partir das 22 horas, com a Banda 
5 Estrelas, de São Paulo. O even-
to contará com a presença de free 
dancers para dançar a noite toda. 
Os ingressos e mesas já estão à 
venda na tesouraria do clube. Só-
cios em dia não pagam, e ingres-
sos para convidados serão vendi-
dos a R$ 10. Mesas para o evento 
estão sendo reservadas e vendidas 
por R$ 20.

Terapia e Lazer promove 
atividades comemorativas

O Abrigo Municipal de Animais, 
em parceria com a Associação 
Centopeia de Proteção aos Ani-
mais, realiza no sábado (17), mais 
uma Feira de Adoção de Cães e 
Gatos, desta vez na Estação Arte-
duvale, das 9 às 13 horas. No lo-
cal, a Centopeia estará realizando 

um bazar com todas as peças a 
R$1. No domingo (18),  realizará 
também uma ‘Cãominhada’ (cami-
nhada com cães), com saída às 10 
horas, da praça do Cruzeiro. Todos 
os cães participantes devem estar 
com coleira. Haverá venda de ca-
misetas. A Associação Terapia e Lazer 

realizou na manhã de quarta-feira 
(14), um evento para comemorar o 
Dia dos Pais. A programação contou 
com gincanas e apresentação cultural. 
Os pais puderam participar de brinca-
deiras como colocar e tirar a roupa do 
varal, corrida do ovo, entre outras.

Cerca de 120 moradores mar-
caram presença no evento e con-
feriram os desafi os e as apresen-
tações do Grupo Folclórico Sênior, 
que encantou o público com o fol-
clore russo. Após as atrações foi 
oferecido um café da manhã.

A presidente da Terapia e Lazer, 
Ana Maria M. de Carvalho, agradece 

aos colaboradores e membros da 
associação e já convida o público 
para o próximo evento, que será a 
Caminhada Ecológica, no dia 15 de 
setembro. A saída está marcada para 
às 7 horas, em frente ao Recinto.

José Carlos de Assunção, apo-
sentado, frequenta as atividades 
da Terapia e Lazer há sete anos 
e comenta que os eventos são in-
teressantes, porque promovem a 
interação. “Festejar o Dia dos Pais 
é como uma glória, porque é o re-
conhecimento pelo o que a gente 
faz. É uma data para os pais e avôs 
refl etirem também, fi quei satisfeito 
com esta grata homenagem”.

Após três meses de reformas 
e melhorias, o novo prédio do Con-
selho Tutelar de Pindamonhangaba 
foi entregue à população na terça-
-feira (13).

O Conselho Tutelar zela por 
crianças e adolescentes em situ-
ação de vulnerabilidade e que es-
tejam com seus direitos violados. 
Este cuidado é determinado pelo 
ECA – Estatuto da Criança e do 
Adolescente, mas é preciso salien-
tar que os conselheiros não têm a 
função de polícia.

Para o presidente do Conselho 
Municipal da Criança e do Adoles-
cente, Adriano Zanotti, o prédio, 
agora reformado, oferece condi-
ções ainda mais apropriadas para 
os atendimentos.

O secretário de Administração, 
que representou o prefeito na ce-
rimônia, salientou a preocupação 
da Prefeitura em otimizar os aten-
dimentos a esse público. E ainda 

Reformado, prédio do Conselho Tutelar é entregue 

afi rmou que a administração vem 
estudando a viabilidade de criação 
de um Conselho Tutelar no Distrito 
de Moreira César.

-feira (16). Os consumidores sorte-
ados podem receber um aparelho 
de Blue Ray 3D, um Home Theater 
5.1, um celular ou TV LED 42″. O 
sorteio acontece às 12 horas do 
sábado, na praça Monsenhor Mar-
condes.

Marcos Vinício Cuba

Foto ilustrativa
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A Funvic - Fundação Univer-
sitária Cristã - vai inaugurar, na 
sexta-feira (16), às 9 horas, o 
novo prédio da Biblioteca Central 
da Fapi - Faculdade de Pinda-
monhangaba. O local receberá o 

nome de “Dr. Geraldo José Rodri-
gues Alckmin”. O evento acontece 
no campus I da faculdade, na via 
Radialista Percy Lacerda, 1.000, no 
bairro Pinhão do Borba, próximo à 
rodovia Presidente Dutra.

Assessoria Fapi
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CINTIA CAMARGO
“Combate às drogas”  e  

“Meio Ambiente”  foram te-
mas de discussão da 7ª Reu-
nião Ordinária do Codivap 
- Consórcio de Desenvolvi-
mento Integrado do Vale do 
Paraíba, Litoral e Norte e 
Mantiqueira, que aconteceu 
em São José dos Campos.

O prefeito de Pinda-
monhangaba participou da 
reunião e considerou muito 
importante mais esta ação 
do conselho do Codivap, 
abordando temas atuais para 
a sociedade. “Em todo o Bra-
sil – e em Pindamonhanga-
ba também – a questão do 
uso das drogas tornou-se um 
grande problema que precisa 
ser enfrentado com ações do 
poder público junto à popula-
ção”, afi rmou.

O prefeito vem desde o 
início de sua administração 
promovendo encontros e 
ações para fomentar a criação 
de um local para atendimento 
a dependentes químicos em 

Pindamonhangaba. “Mais do 
que um vício, o uso de dro-
gas é uma doença e os usu-
ários necessitam de apoio e 
tratamento para que os danos 
físicos e psíquicos sejam os 
menores possíveis”, salienta.

Para discutir ações de 
combate ao uso de drogas em 
toda a região de atuação do 
Codivap, foi convidado para 
este encontro o deputado fe-
deral Prótogenes Queiroz, 
atuante nesta questão.

Sobre a questão do meio 
ambiente, foi convidado o 
gerente regional da Fundação 
Florestal da Secretaria de Es-
tado do Meio Ambiente, Fa-
biano Vanone. Foi abordada 
também a regularização fun-
diária urbana e rural para os 
municípios da região, com a 
palestra do gerente regional-
do Itesp - Instituto de Terras 
do Estado de São Paulo, José 
Luiz Hungria.

A presidente do Codivap 
é a prefeita de Cruzeiro, Ana 
Karin.

MARCOS VINÍCIO CUBA
Pindamonhangaba vai 

promover neste sábado (17), 
o I Encontro Municipal da 
Juventude. O evento faz par-
te do encerramento da I Se-
mana da Juventude do muni-
cípio, que teve início no dia 
11. O Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, “João do 
Pulo”, será palco das ativida-
des entre as 8 e 17 horas.

Para este sábado, estão 
previstos na programação: 
batalha dos games, serviços 
do Acessa São Paulo, presen-
ça do Centro de Informação 
Turística da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, ativida-
des culturais e esportivas 
com a apresentação dos pro-
jetos “Saindo das Ruas” e Ja-
taí, teatro e roda de conversa, 
varal de poesia marginal, au-
las de tambor, danças popula-

res, danças urbanas, ginástica 
rítmica, e demais ações.

O público também terá 
a oportunidade de conferir 
uma palestra sobre o tema Os 
Marcos Legais da Juventude, 
com o presidente do Conse-
lho Nacional da Juventude, 
Alessandro Melchior. Tam-
bém haverá debates sobre 
educação, cultura, meio am-
biente, saúde, mundo do tra-
balho, participação popular, 
igualdade racial, diversidade 
sexual, juventude LGBT, en-
tre outros temas.

O evento é promovido 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba e conta com o 
apoio de colaboradores. Os 
organizadores agradecem a 
todos que contribuíram para 
a realização da I Semana da 
Juventude de Pindamonhan-
gaba.

MARCOS VINÍCIO CUBA
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba conta com o apoio 
da população para evitar a 
proliferação do mosquito Ae-
des aegypti. A dengue é uma 
doença séria e pode causar 
até a morte. Quem já sofreu 
com esta doença garante que 
a melhor forma de evitá-la é 
a prevenção e também contar 
com o apoio dos vizinhos.

Até o momento existem 
2.375 casos suspeitos, sendo 
678 autóctones e 38 impor-
tados. Há cinco casos aguar-
dando o resultado, já foram 
descartados 1.654 e confi r-
mados 716.

A dona de casa Maria 
Rosa dos Santos comenta 
que, graças a Deus, nunca 
teve a doença, mas em sua 
família houve casos, por isto, 
sempre olha o quintal, troca a 
água da vasilha do cachorro, 
verifi ca os vasos de plantas 
e está alerta para “espantar” 
a dengue. “A gente tem que 
fazer a nossa parte também, 
inclusive abrir as portas para 
os agentes da Prefeitura, que 
batem em nossas casas, por-
que eles ajudam a gente e dão 
orientações”, diz Maria.

De acordo com as infor-
mações do Ministério da 

Além de ação da Prefeitura, população 
deve eliminar criadouros da dengue

Reunião do Codivap 
discute o combate 
ao uso das drogas

Pinda realiza I Encontro 
Municipal da Juventude 

Inspeção veicular contribui com meio ambiente
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio do 
Departamento de Meio Am-
biente, está realizando visto-
rias nos automóveis a diesel 
de propriedade do Executivo 
para verifi car a emissão de 
gases dos veículos de sua 
frota.

As inspeções têm o ob-
jetivo de contribuir para a 
manutenção e melhoria da 
qualidade do ar e também o 
controle da emissão de gases 
na atmosfera.

A metodologia é fei-
ta através de um cartão de 
vistoria chamado “Ringel-

mann”, que verifi ca os níveis 
de emissão de fumaça preta. 
Caso os automóveis estejam 
dentro dos padrões estabele-
cidos, o veículo recebe um 
selo de aprovação. 

As inspeções foram rea-
lizadas em 40 veículos neste 
mês de agosto. Os trabalhos 
devem ser encerrados no fi -
nal de setembro.

Este controle faz parte do 
programa “Município Verde-
Azul”, da Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado de São 
Paulo, no qual o município 
de Pindamonhangaba está 
participando.

Saúde a dengue é uma doen-
ça febril aguda causada por 
um vírus de evolução benig-
na, na maioria dos casos, e o 
principal vetor é o mosquito 
Aedes aegypti, que se desen-
volve em áreas tropicais e 
subtropicais. 

Existem duas formas de 
dengue: a clássica e a he-
morrágica. A dengue clássi-
ca apresenta-se geralmente 
com febre, dor de cabeça, no 
corpo, nas articulações e por 
trás dos olhos, podendo afe-

tar crianças e adultos, mas 
raramente mata. A dengue 
hemorrágica é a forma mais 
severa da doença, pois além 
dos sintomas citados, é pos-
sível ocorrer sangramento e 
levar à morte.

Após a picada do mosqui-
to, os sintomas se manifes-
tam a partir do terceiro dia. 
O tempo médio do ciclo é de 
cinco a seis dias. O intervalo 
entre a picada e a manifesta-
ção da doença chama-se pe-
ríodo de incubação. É depois 

desse período que os sinto-
mas aparecem.  

O mosquito 
O mosquito Aedes aegyp-

ti mede menos de um centí-
metro, tem cor café ou preta 
e listras brancas no corpo e 
nas pernas. Costuma picar nas 
primeiras horas da manhã e 
nas últimas da tarde, evitando 
o sol forte, mas, mesmo nas 
horas quentes, ele pode atacar 
à sombra, dentro ou fora de 
casa. Há suspeitas de que al-
guns ataquem durante a noite. 

Diversos métodos são usados pela Prefeitura para eliminar a dengue

Prefeitos conversam sobre combate às drogas

CE Zito recebeu atividades da Semana da Juventude

André Nascimento

Célia Lima

Célia Lima

Divulgação

Caminhão da Prefeitura recebeu selo de inspeção

MARCOS VINÍCIO CUBA
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba comunica que en-
tre os dias 4 e 15 de setembro 
haverá a Campanha de Vaci-
nação contra a raiva em cães 
e felinos. Entre os dias 4 e 7 a 
vacinação será fornecida nos 
domicílios da área rural e a 
partir do dia 8, os munícipes 
também poderão procurar 
o Centro de Especialidades 
Médicas, localizado na rua 
Frederico Machado, ao lado 
da Santa Casa.

Conforme informações da 
Secretaria de Saúde, a meta 
de vacinação de cães em Pin-
damonhangaba é de 25 mil e 

Campanha contra raiva em 
cães e gatos será em setembro

É uma doença infecciosa, aguda e mortal, transmitida ao ho-
mem, através da mordida, arranhão ou lambedura de cães, 
gatos ou morcegos contaminados pelo vírus rábico. A doen-
ça pode também acometer os animais herbívoros, como o 
boi, o cavalo, a ovelha, a cabra, sendo que nos ruminantes 
como os bovinos, os sintomas são predominantemente pa-
ralíticos e o transmissor para esses animais quase sempre é 
o morcego hematófago. O cão é o principal transmissor da 
raiva em regiões urbanas. Independentemente da forma de 

penetração, o vírus se dirige sempre para o sistema nervoso 
central. O tempo de incubação, porém, varia com a nature-
za do vírus, o local da inoculação e a quantidade inoculada. 
Se o ponto de contágio tiver sido a cabeça, o pescoço ou 
os membros superiores, o período de incubação será mais 
breve, porque o vírus atingirá a região predileta com maior 
rigidez. A partir daí, o vírus migra para os tecidos, sobretudo 
para as glândulas salivares, de onde é excretado juntamen-
te com a saliva.

de felinos três mil. Somente 
poderão ser imunizados os 
animais que possuam mais 
de três meses de idade, este-
jam saudáveis e não estejam 
em período gestacional. 

O Centro de Especiali-
dades Médicas irá fazer a 
imunização das 8 às 16h30, 
no entanto, serão disponibi-
lizados mais de 90 postos de 
vacinação. Em breve, será 
publicada no site www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br a 
programação com os locais 
e horários de atendimento, 
pois, a equipe da Secretaria 
também vai aplicar a vacina 
nas unidades de saúde.

Saiba o que é a raiva

Campanha será feita entre os dias 4 e 15 de 
setembro em mais de 90 postos de vacinação 

Divulgação
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Após levar ferramentas e bicicleta  
de residência rapaz é preso

Jovem é assassinado com nove tiros
No último dia 8, A PM foi 

acionada para atender uma 
ocorrência de homicídio no 
Araretama. De acordo com 

testemunhas, um rapaz esta-
va caído no chão próximo de 
uma praça do bairro.

O jovem, 18 anos, foi 

baleado com nove tiros na 
cabeça. Os policiais foram 
informados que a vítima foi 
abordada por dois homens 

em uma moto e que eles  fu-
giram após os disparos.  

Segundo informações re-
gistradas no boletim de ocor-

rência, o rapaz era morador 
do bairro e tinha envolvi-
mento com drogas. A polícia 
está investigando o caso.

Ladrão prende vítimas em banheiro 
de estabelecimento e leva R$ 40

Duas pessoas foram 
presas no banheiro de um 
estabelecimento comer-
cial da rua Frederico Ma-
chado, na tarde do dia 13. 

Conforme o boletim de 
ocorrência, elas estavam 
trabalhando  quando um 
indivíduo, com um capa-
cete nas mãos, entrou no 

local e as ameaçou com 
uma arma de fogo. Ele le-
vou dois celulares, R$ 10 
de uma das vítimas e R$ 30 
do caixa da loja.

Dois ladrões roubam 
vendedor de pães

Um vendedor de pães de 
forma foi abordado  por dois 
indivíduos na tarde do dia 12. 
O caso ocorreu no residencial 
Jardim das Américas (Arare-
tama). A vítima relatou que 
comercializava os produtos 
rotineiramente na região e 
que um dos assaltantes porta-
va uma arma, que aparentava 
aparentava ser uma pistola. 

Geladeira é furtada pelo 
irmão da vítima

Uma vítima com-
pareceu ao 1º DP para 
registrar um boletim 
de furto de geladei-
ra. De acordo com as 
informações, o irmão 
da vítima teria apro-
veitado a ausência 

dos familiares para 
furtar a geladeira da 
residência no dia 13. 
O responsável pelo 
furto teria estourado 
o cadeado do portão 
que dá acesso ao inte-
rior do imóvel.

Idoso cai em golpe dentro 
de banco Um idoso de 69 anos caiu em um gol-

pe dentro de uma agência bancária no 
último dia 13. A vítima informou que 
foi ao estabelecimento para fazer um 
saque na conta poupança de seu fi lho 
e uma pessoa identifi cou-se como 
funcionário do local, se prontifi -
cando em ajudá-lo. 

Diante disso, a vítima entre-
gou o cartão ao estelionatário 
e forneceu a senha. Quando a 

operação foi fi nalizada o ele-
mento entregou outro cartão para a víti-

ma e não o de seu fi lho. O idoso só perce-
beu quando chegou em sua residência. 

Marido esfaqueia esposa

Crimes comprovadamente cometidos por 
presidiários liberados na saída do Dia dos Pais

Homem vai ao culto e tem bicicleta 
furtada pelo cunhado

A polícia foi acionada para 
atender uma ocorrência de furto 
na noite do último dia 11. A víti-
ma JTS, 36 anos, foi ao culto por 
volta das 19 horas e quando retor-
nou para sua residência, às 21h20, 
foi avisado por testemunhas que o 
cunhado, RAJP, 39 anos, teria fur-
tado sua bicicleta “barra forte” do 
interior de seu quintal. 

No dia dos fatos, foi confi r-
mado que o autor estava liberado 

devido ao indulto do Dia dos 
Pais.

Este benefício é garantido 
pela Constituição Fede-
ral e é concedido 
aos detentos que 
cumpriram um 
sexto da pena. 
As saídas tem-
porárias ocor-
rem em cinco 
datas festivas.

Enquanto faziam patru-
lhamento pelo bairro Qua-
dra Coberta, no último dia 
9, policiais receberam uma 
denúncia de furto à residên-
cia. Ao continuar a diligên-
cia pelo bairro, conseguiram 
capturar o autor, sendo cons-
tatado que ele teria levado 
ferramentas e uma bicicleta. 
Ele confessou o furto e foi 
encaminhado ao 1º DP.

 Também no dia 11, foi 
registrada uma ocorrência 
de violência doméstica. A 
vítima MCS, 26 anos, foi 
esfaqueada pelo marido, 
CDS, 34 anos. Segundo ela, 
o homem “destruiu tudo o 

que tinha em sua residên-
cia”.  Devido à embriaguez 
do companheiro, eles inicia-
ram uma discussão por um 
motivo fútil, o que fez com 
que ele a atingisse com uma 
faca no braço esquerdo. A 

mulher foi socorrida 
pelo vizinho. De acordo 
com informações que cons-
tam na ocorrência, o autor 
também estava em liberda-
de devido ao indulto do Dia 
dos Pais.

Jovem é preso com dinheiro e drogas
Enquanto fazia patrulha-

mento de rotina pelo bairro 
Santa Cecília, durante o fi -
nal da tarde do dia 11, a PM 
avistou um rapaz em atitu-
des suspeitas. Ao perceber a 
aproximação dos policiais, 
ele se desfez de uma porção 
de maconha, jogando-a no 
chão. Ao revistá-lo, encon-
traram a quantia de R$106. O 

pai do jovem esteve no local 
onde acontecia a abordagem 
e permitiu que a polícia fi -
zesse revista também em sua 
residência. No interior da 
casa, foram encontradas 29 
porções de maconha e mais 
R$ 545.

A ação foi caracterizada 
como tráfi co de drogas. O au-
tor foi preso e encaminhado 

ao 1º DP, onde permaneceu à 
disposição da justiça.

 

Questionamento sobre 
pagamento gera briga

Na noite do último dia 10, 
MMSR, 17 anos, compare-
ceu ao plantão policial e re-
gistrou boletim de ocorrência 
informando que foi até a pa-
daria onde a namorada traba-
lha para levar um uniforme. 
Segundo ele, a menina estava 
no emprego há uma semana 
e já pretendia deixar o traba-
lho. Feito a entrega, pergun-

tou ao proprietário do estabe-
lecimento sobre o pagamento 
dos dias trabalhados da ga-
rota e o mesmo começou a 
agredi-lo com “palavras de 
baixo calão”. A agressão 
verbal acabou em agressão 
física. Ambos entraram em 
luta corporal, que ocasionou 
alguns ferimentos leves ao 
adolescente.
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Ônibus é assaltado
O motorista de ôni-

bus JLSJ,  46 anos, e 
a cobradora CCCS, 19 
anos, faziam a  linha 
Pasin e, ao pararem no 
ponto do loteamento 
Liberdade I,  dois indi-
víduos desconhecidos 
entraram no veículo, 
anunciando um assalto. 
Armados, eles levaram 

dois celulares, R$ 200 
do motorista e R$ 95 da 
cobradora. Após a ação, 
fugiram sem deixar 
pistas. De acordo com 
o motorista, um passa-
geiro também teve seus 
pertences roubados, 
mas ainda não compare-
ceu ao DP para prestar 
queixa.

Foto ilustrativa

Foto ilustrativa

Assaltantes 
roubam 
balas

Foi registrado na tar-
de de quarta-feira (14), 
boletim de ocorrência por 
roubo. O caso ocorreu no 
bairro Araratema quando 
uma vendedora de balas 
estava atendendo uma 
cliente. De acordo com 
a vítima, dois indivíduos 
se aproximaram de bici-
cletas e anunciaram o as-
salto. Um dos assaltantes 
estava com uma arma de 
fogo e eles fugiram no 
sentido rua 14.

Foto ilustrativa

Foram levados R$ 50 da bol-
sa da vítima, uma pochete 
com R$ 150 e um celular. 
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Com o objetivo de atrair 
ainda mais os consumidores 
ao comércio, a Acip – Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba lança a 
campanha “Pinda Liquida”, 
que acontece entre 17 e 24 de 
agosto.

Durante uma semana, as 
lojas associadas da Acip vão 
oferecer descontos de até 

50% para diferentes merca-
dorias – o que também vai 
contribuir com os lojistas, 
que desejam liberar os esto-
ques para as novas coleções.

Vale ressaltar que o ho-
rário de funcionamento do 
comércio para esse período 
também será diferenciado: 
tudo para atender e facilitar o 
acesso aos clientes.

Aiandra Alves Mariano
O programa Via Rápida 

Emprego está com inscrições 
abertas para dois cursos gra-
tuitos no setor de transporte 
em Pindamonhangaba. São 
30 vagas para o curso de As-
sistente Administrativo em 
Transporte e outras 30 vagas 
para o curso de Logística Bási-
ca. Ambos têm duração de 100 
horas e serão oferecidos no 
Senat – Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte, 
em Taubaté. 

As aulas terão início a par-
tir da segunda quinzena de 
setembro. Durante o período 
de capacitação, os candidatos 
selecionados receberão ma-
terial didático gratuitamente, 

A Gerdau abriu inscrições 
para o Programa de Traine-
es 2014, uma das principais 
iniciativas para seleção e de-
senvolvimento de novos pro-
fissionais da empresa. Nesta 
edição, a Gerdau oferece 60 
vagas para candidatos de sete 
estados. Em São Paulo, há 
vagas na unidade da Gerdau 
em Pindamonhangaba.

Durante os dois anos de 
duração do programa, os trai-
nees passarão por uma série 
de ações de desenvolvimen-
to, programa de mentoring e 
treinamentos diversos, além 
de desafios na coordenação 
de projetos com o objetivo 
de ampliar o conhecimento 
e o desenvolvimento de suas 
competências técnicas e com-
portamentais. Em todas as 
atividades, os trainees terão o 
acompanhamento de experien-
tes profissionais da Gerdau.

Para se inscrever, os can-
didatos devem ser graduados 
entre 2010 e 2013 nos cursos 
de Administração, Ciência da 
Computação, Gestão da In-

formação, Informática, Siste-
mas de Informação, Tecnolo-
gia da Informação, Ciências 
Econômicas, Marketing e En-
genharia (Civil, da Computa-
ção, Elétrica, Eletromecânica, 
Florestal, de Materiais, Mecâ-
nica, Mecatrônica, Metalúrgi-
ca, de Minas, de Produção e 
Química).

Os candidatos devem ter 
domínio da língua inglesa 
e, preferencialmente, co-
nhecimentos de espanhol. A 
seleção será feita em etapas 
eliminatórias, que incluem 
testes online de inglês e ra-
ciocínio lógico, dinâmicas 
de grupo, painel de negócios, 
entrevistas individuais com 
gestores da empresa e o exa-
me TOEIC (Test of English 
for International Commu-
nication), que determina os 
conhecimentos do candidato 
na língua inglesa aplicada ao 
mundo dos negócios.

As inscrições vão até dia 
10 de setembro e podem ser 
feitas pelo site www.trainees-
gerdau.com.br.

Via Rápida Emprego oferece cursos 
gratuitos de transporte em Pinda

auxílio financeiro de 100 re-
ais para alimentação e de 150 
reais para o transporte.

Desempregados, sem se-
guro-desemprego ou benefício 
previdenciário também têm 
direito à bolsa-auxílio mensal 
de R$ 210. A seleção é feita 
pela SDECT - Secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Ciência e Tecnologia, que 
considera critérios de idade, 
escolaridade e renda fami-
liar dos candidatos. Desem-
pregados e mulheres arrimo 
de família têm prioridade na 
seleção.

Para se inscrever é pre-
ciso ter idade mínima de 16 
anos e ser alfabetizado. As 
inscrições devem ser realiza-

das somente pelo site www.
viarapida.sp.gov.br.

O Via Rápida Emprego 
é uma ação do Governo do 
Estado de São Paulo que ofe-

rece capacitação profissional 
gratuita para os cidadãos que 
buscam ingressar no merca-
do de trabalho ou abrir o pró-
prio negócio.

Campanha Pinda Liquida 
promete aquecer o comércio

Gerdau abre inscrições 
para Programa de Trainees

Aiandra Alves Mariano
O Shopping Pátio Pin-

da, que será inaugurado em 
novembro, abriu diversas 
vagas de emprego. Segundo 
a assessoria de imprensa do 
centro de compras, as vagas, 
para 21 cargos, são para iní-
cio imediato. 

Os empregos são para 
trabalhar diretamente na 
empresa administradora do 
shopping e contemplam pro-
fissionais de diferentes níveis 
de formação, de acordo com 
as exigências de cada cargo. 

Há vagas para coorde-
nador administrativo finan-
ceiro, analista administra-
tivo financeiro, assistente 
administrativo financeiro, 
jovem aprendiz, analista de 
Recursos Humanos, assis-
tente de marketing, aten-
dente de fraldário, auxiliar 
de manutenção, bombeiro, 

Shopping Pátio Pinda abre 
diversas vagas de emprego

coordenador de marketing, 
coordenador de segurança, 
supervisor de segurança, 
eletricista, encanador, jardi-
neiro, líder de limpeza, me-
cânico de ar condicionado, 
operador de monitoramen-
to, pedreiro e pintor.

Ainda segundo a assesso-
ria, serão priorizados candi-
datos que morem em Pinda-
monhangaba. Os interessados 
podem se candidatar às vagas 
enviando seu currículo para 
o e-mail vagaspatiopinda@
adshopping.com.br. Deve co-
locar o cargo de interesse no 
campo “Assunto” do email.

Inauguração
A inauguração do Sho-

pping Pátio Pinda está 
prevista para o dia 15 de 
novembro. Ele terá área 
construída de 33 mil me-
tros quadrados, com espa-
ços variados de lojas, que 

vão desde 30m2 até mais 
5.000m2. 

O Pátio Pinda terá mais 
de 110 lojas satélites num 

único pavimento e 1.500 va-
gas de estacionamento.  O 
shopping também terá um 
supermercado, 12 operações 

de fast food, cinco restaurantes, 
um parque de diversões e um 
boliche. Serão quatro salas de 
cinema Cineflix (Multiplex), 

sendo duas delas 3D. 
O centro de compras está 

localizado na avenida Alci-
des Ramos Nogueira.

A Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
de Pinda realizou, na quar-
ta-feira (14), uma caminha-
da com a participação de 
cerca de 100 pessoas. 

A intenção era protes-
tar contra a nova resolu-
ção do PNE - Plano Na-
cional de Educação, que 
pretende inserir no ensino 
regular público, pessoas 
de 4 a 17 anos com defici-
ência. A direção da Apae 
acredita que a medida 
pode prejudicar o ensi-
no das pessoas que são 
atendidas na instituição.  

Outro lado - Em nota, o 
Ministério da Educação 
esclarece que a proposta 
pretende incluir os defi-
cientes nas escolas regu-
lares, tanto para a convi-
vência deles com outros 
estudantes, como tam-
bém, para que os alunos 
sem deficiência apren-
dam a lidar e respeitar 
as diferenças. Ainda de 
acordo com o MEC, as 
Apaes não deixarão de 
existir, mas os jovens po-
derão frequentar as asso-
ciações em período con-
trário ao escolar.

Apae promove ato em 
prol da instituição

As vagas são para pessoas maiores de 16 anos alfabetizadas

Divulgação
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Durante a campanha, comércio terá horário diferenciado

A unidade de Pindamonhangaba também terá vagas

Professores, alunos e comunidade 
participaram da caminhada

O empreendimento tem inauguração prevista para novembro; as vagas de emprego disponíveis são para início imediato
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Parabéns, 
felicidade
Para a Allyne, aniversa-
riante do dia 17 de agos-
to. Ela recebe o abraço 
carinhoso dos pais Ro-
sângela e Marcelo, do ir-
mão Fellype, dos familia-
res e amigos do DRH da 
Prefeitura. “Que ao longo 
de sua caminhada você 
continue nos contagian-
do com sua alegria”.

Bodas de prata
Felicidade para o casal Maurino e Rosa, que 
comemoraram Bodas de Prata no dia 16 de 
julho. A missa em Ação de Graças foi celebrada 
na igreja do Divino Espírito Santo, no Maricá, 
no dia 19 de agosto, pelo padre Adriano. O 
casal recebeu os cumprimentos dos amigos e 
familiares. “Que Deus abençõe a família com 
saúde, paz e muito amor”. Parabéns!

Caldinho Beneficente -  Muitas pessoas prestigiaram a “Noite do Caldinho” da Casa do 
Caminho, realizada no sábado (10), na sede da instituição. Toda a renda será revertida para o 
trabalho desenvolvido pela instituição que, há 10 anos, atende à população necessitada. 

Equipe da Cozinha: 
Fernando, Vera, Izaura, Cleuza e SueliAlguns dos participantes do evento

Conferência de Cultura

No sábado (10), a Prefeitura 
realizou a 3ª Conferência 
Municipal de Cultura, 
com a participação de 
representantes da sociedade 
civil e poder público. Na 
ocasião, foram eleitos os 
delegados que representarão 
Pinda na fase estadual. 

Presidente do Conselho Municipal fala 
sobre o SNC, ao lado do presidente da 
Fundação Cassiano Ricardo

Grupo Capoeira Vida, que apresentou maculelê

Felicidade
Tudo de ótimo para Clarissa Lemes, 
aniversariante do dia 16 de agosto. Seus 
familiares e amigos lhe desejam muita 
felicidade. 

Parabéns
Felicidade para Victor Narezi, que 
comemora aniversário no dia 16 
de agosto, recebendo o carinho 
dos familiares, amigos e alunos. 

Muita felicidade
Toda a felicidade do mundo para 
a gatinha Giovana Guaragna 
Guedes, que completa 4 aninhos 
no dia 19 de agosto, recebendo 
o carinho dos pais Edward e 
Rebeca e do irmão Lucas.

Festa de São Lourenço - A Festa em homenagem a São Lourenço 
foi realizada entre os dias 2 e 11 de agosto, no Mombaça. A programação 
religiosa teve a presença do bispo diocesano Dom Carmo João Rhoden, pa-
dre Afonso Lobato, cônego Luiz Carlos de Souza, entre outros nomes. Na parte 
social, foi realizada quermesse todos os dias. 

Equipe da comissão de eventos na barraca de salgados e panzerotti

Garotinho Léo, do grupo 
Sentimento, encantou a todos 
com seu talento

Misael Cesarino, responsável pela 
comunidade, recebeu homenagens pelo 
Dia do Diácono na  missa do sábado (10)

Maria Fernanda Munhoz
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Saulo Fernandes/Vale News

Teatro nos Parques 
A atriz Helena Rito, a Doroteia do programa Quintal 
da Cultura, da TV Cultura, se apresentou em 
Pindamonhangaba no domingo (11), no Bosque 
da Princesa, dentro do projeto Teatro nos Parques, 
trazido pela Prefeitura. Na cidade, ela apresentou 
a peça “Ciranda das Flores”, encantando crianças 
e adultos.

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Dr. Holywood em fotos

O cirurgião plástico Dr. Robert Rey, 
famoso Dr. Hollywood da Rede TV, 
visitou a região esta semana, e atraiu 
várias pessoas de Pinda, como as 
irmãs Márcia Silva e Sara Chaves, 
que foram clicadas ao lado da 
celebridade.

Saulo Fernandes/Vale News



O instituto Profissional 
Salesiano vem há anos ofe-
recendo aulas de reforço a 
crianças de baixa renda, e 
cursos profissionalizantes 
gratuitos para pessoas que 
desejam ingressar em uma 
carreira profissional.

O Provim - Programa Vida 
Melhor - atende hoje cerca de 
100 alunos, faixa etária entre 
6 e 11 anos. O objetivo é pres-
tar auxílio às escolas que não 
têm estrutura necessária para 
atender estudantes em perío- 
do integral. São oferecidas 
aulas de lazer e cultura, visan-
do estimular nas crianças o 
gosto pela educação.

O critério para inscrição 
leva em consideração a ren-
da familiar, que deve ser de 
um a três salários mínimos, e 
a criança é acolhida durante 
um ano. 

A assistente social Ága-
ta Irina Villani conta como é 
o procedimento. “O atendi-
mento é sempre com os pais 
no preenchimento da ficha 
socioeconômica, para termos 
o histórico familiar e, assim, 
acolhermos essas crianças.” 
E completa: “O acompanha-
mento dessas crianças é feito 
de acordo com o que os educa-
dores trazem para mim”. Ága-

Salesiano oferece aulas e 
cursos profissionalizantes
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Cintia Camargo
Com um trabalho social e 

recreativo, mas que também 
oferece à população atendida 
uma nova opção de trabalho 
com aulas rápidas em mais de 
20 oficinas profissionalizantes, 
o projeto Nosso Bairro estará, 
a partir do dia 25 de agosto, na 
região do bairro Cidade Nova.

Segundo informações da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, as inscrições para todas as 
oficinas acontecerão entre os 

Projeto Nosso Bairro segue para 
a região do bairro Cidade Nova

ta faz um acompanhamento 
semanal com os alunos, abor-
dando temas da atualidade.

O diretor geral do Institu-
to Salesiano, padre Roberto 
Donizeti dos Santos Furtado, 
fala do apoio que recebe da 
Prefeitura. ‘‘O CPDB - Cen-
tro Profissional Dom Bos-
co  - e o Provim têm como 
parceira a Prefeitura, que 
colabora com a parte finan-
ceira, destinando o que pode 
se  gastar e comprar, além 
do curso de canoagem que é 
financiado pela cidade’’. O 

CPDB é fruto de uma união 
entre o Instituto Profissional 
Salesiano e o Senai e oferece 
aos   adolescentes os cursos 
de Manipulação de Alimen-
tos, Jardinagem,  Elétrica,  
Informática, dentre outros.  

Padre Roberto afirma que 
não recebem nenhuma doação 
oficial e que fazem campanhas 
para sustentar gastos extras.

A entidade conta com es-
paço para salas de aula, TV, 
quadra esportiva, cozinha, 
e outros locais para uso dos 
alunos.

dias 20 e 23 de agosto, das 9 às 
17 horas, na av. Princesa, nº 80.

Para o prefeito, a conti-
nuidade deste projeto se deve 
principalmente à participação 
da população em todas as 
ações realizadas pela admi-
nistração e por seus inúmeros 
parceiros. Podemos destacar 
as ações de retirada de 2ª via 
de documentos, palestras edu-
cativas, exames de uma forma 
geral, atividades recreativas e 
as oficinas profissionalizan-

tes, despertando um novo in-
teresse ou aperfeiçoando uma 
atividade já iniciada.

Gasparino Tadeu de Oli-
veira é um exemplo disso. Ele 
havia feito o curso de corte de 
cabelo em uma das edições 
anteriores do projeto Nosso 
Bairro e resolveu fazer no-
vamente para se aperfeiçoar, 
uma vez que já trabalha com 
isso há vários anos. “Além de 
trabalhar, posso também con-
versar com as pessoas, trocar 

ideias e aprender novas coi-
sas”, salientou.

Nesta etapa do Nosso 
Bairro no CDHU mais de 
mil pessoas foram atendidas 
pelas oficinas, com a possi-
bilidade de que muitas par-

ticipam de várias oficinas. 
“Depois de participar das ofi-
cinas do projeto, pude apren-
der novas técnicas e ganhar 
uma renda extra”, salientou 
Sonia Regina Vitorino da 
Silva. Ela e seus filhos parti-

ciparam de várias oficinas e 
apresentaram os trabalhos no 
encerramento do projeto, no 
último dia 10.

A exemplo das edições 
realizadas nas regiões do 
Araretama e CDHU, serão 
realizadas oficinas de corte 
de cabelo, unhas decoradas, 
mosaico, crochê, biscuit, 
amarradinho, trabalhos com 
garrafas pet, além de aulas de 
capoeira, dança de salão, balé 
e muitas outras. Também se-
rão realizadas apresentações 
de teatro, mágica, shows mu-
sicais e ações sociais.

A programação comple-
ta estará disponível no site 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.Mais de mil pessoas foram beneficiadas com o projeto

Os trabalhos produzidos foram apresentados no encerramento

Todos os alunos debatem temas atuais semanalmente

Dezenas de moradores compareceram ao encerramento da segunda edição do projeto Nosso Bairro na região do Cidade Nova e conferiram as atrações culturais
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Maria Fernanda Munhoz
O Bosque da Princesa está 

com uma programação espe-
cial para este domingo (18). 
O projeto Teatro no Bosque 
apresentará três espetáculos 
gratuitos, na sequência, para 
público de todas as idades. 

O evento começa às 14 
horas, com a apresentação 
da Cia TEP - Teatro Experi-
mental de Pindamonhanga-
ba e o espetáculo “A Farsa 
do Advogado Pathelin”; em 
seguida, às 15 horas, será 
apresentada a peça do Cir-
cuito Cultural Paulista, “Ex-
presso Caracol”, com a Cia 
dos Pés; e finalizando o dia, 
às 16 horas, será a vez do 
espetáculo “La Maldiciòn”, 
com a Cia Novos Atores, 
também de Pinda. 

O Teatro no Bosque é 
uma realização da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Edu-
cação e Cultura e Departa-
mento de Cultura. 

Maria Fernanda Munhoz
O Museu Histórico e Pe-

dagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina será palco, mais 
uma vez, do “Clássicos em 
Cena”, neste sábado (17), às 19 
horas, com o grupo La Follia. 

Com comentários do maes-
tro Parcival Módolo, a iniciati-
va visa aproximar o público da 
música clássica, em apresenta-
ções mensais gratuitas. 

O grupo La Follia é for-
mado pela cravista Helena 
Jank, Rogério Perucchi na 
flauta, Glaucia Pinotti no vio-
lino e Cristina Geraldini no 

violoncelo. Follia é um termo 
usado para uma modalidade 
musical do período barroco e 
surgiu em Portugal no século 
XV. A música era baseada em 
estrutura simples sobre a qual 
músicos improvisavam  ou 
seguiam improvisação forne-
cidas pelos compositores. 

O “Clássicos em Cena”  
tem apoio da Secretaria de Edu-
cação e Cultura da Prefeitura de 
Pinda e do Programa de Ação 
Cultural (ProAC) e direciona-
mento do Instituto Gerdau. 

O museu fica na rua Ma-
rechal Deodoro, 260, centro.

“Teatro no Bosque” terá três 
espetáculos no domingo

A Farsa do Advogado 
Pathelin
Comédia tipo farsa que re-
trata o homem no seu papel 
social (bom caráter, hones-
to) e sua outra face, e que é 
capaz de conviver com a hi-
pocrisia, sem muito esforço 
(qualquer semelhança com 
a sociedade atual é mera 
coincidência). De maneira 
simples e até engraçada, o 
grupo reflete sobre a condi-
ção humana, que a todo o 
momento se vê na iminência 
de ter que escolher entre a 
integridade e a sacanagem.

Museu recebe “Clássicos 
em Cena” neste sábado

Expresso Caracol
Encenado pela Cia dos Pés, 
conta a história de uma 
bailarina que, dispensada 
de uma grande companhia, 
encontra um palhaço sem 
circo. O abandono une os 
personagens e mostra que 
é possível avançar, pois a 
união os faz seguir com um 
teatro ambulante batizado de 
Expresso Caracol. História de 
bom humor, leveza e harmo-
nia, que comunica de forma 
lúdica os elementos da dan-
ça clássica. Comédia infantil 
com 50 minutos de duração. 

La Maldiciòn
O espetáculo La Maldicion, 
da Cia Novos Atores, de 
Pindamonhangaba, conta a 
história da trajetória de uma 
ingênua jovem que vive em 
um castelo, sob o rígido con-
trole do conde e da gover-
nanta, ambos personagens 
que guardam um segredo 
que pode mudar a vida da 
garota. O texto brinca com o 
melodrama, mostrando situ-
ações que vão do drama ao 
patético, fazendo a plateia fi-
car em dúvida se é tudo uma 
tragédia ou uma comédia.

Maria Fernanda Munhoz
Uma política de Estado 

para a Cultura: Desafios do 
Sistema Municipal de Cultu-
ra. Esse foi o tema da III Con-
ferência Municipal de Cultura 
de Pindamonhangaba, reali-
zada no último dia 10, na Etec 
João Gomes de Araújo, pela 
Secretaria de Educação e Cul-
tura e o Departamento de Cul-
tura da Prefeitura, em parceria 
com o Conselho Municipal de 
Cultura.

O encontro reuniu as pes-
soas que se preocupam com 
os rumos da cultura enquan-
to manifestação artística e 
transformadora da sociedade, 
para os próximos anos, em 
âmbito municipal a federal, 
e que querem participar com 

Conferência discute políticas culturais e elege representantes
sugestões, questionamentos e 
ações. Dessa forma, a confe-
rência dividiu os inscritos em 
grupos de acordo com temas 
propostos pelo Ministério da 
Cultura, unificando a discus-
são em todas as cidades do 
país. Desses grupos, surgi-
ram sugestões de ações, que 
serão levadas para a discus-
são estadual pelos delegados 
eleitos na ocasião, represen-
tando a sociedade civil e o 
poder público. 

Arte
Além da discussão polí-

tica - no sentido de organi-
zação, e não partidária – a 
conferência reuniu algumas 
apresentações artísticas, 
como a exposição de escul-
turas de Felipe Callipo; a 

ção Cultural Cassiano Ricar-
do, de São José dos Campos, 
Alcemir Palma, trouxe um 
pouco de sua experiência em 
políticas culturais, falando a 
respeito dos direitos culturais, 
que primam pela tolerância, 
convivência e respeito entre 
as tradições, ampliando o con-
ceito de cultura para além das 
sete belas artes, abrangendo 
manifestações como a culiná-
ria e a filosofia. Ele lembrou 
que as manifestações culturais 
são uma forma de comunica-
ção direta com a população e 
que todos os povos devem ter 
acesso e a possibilidade de 
manifestar o que têm de mais 
rico, que é a sua cultura. 

Participação
O presidente do Conselho 

Municipal de Cultura, Fran-
cisco Antonio L. F. Filho, o 
“Kiko”, explicou para os pre-
sentes a importância da reali-
zação da conferência como um 
dos instrumentos para o Siste-
ma Nacional de Cultura, do 
qual Pindamonhangaba já re-
alizou a adesão. Falou, ainda, 
do Sistema e do Plano Munici-
pal de Cultura e da importân-
cia de uma gestão comparti-
lhada, onde todos os órgãos 
do sistema tenham seu papel, 
inclusive a sociedade civil.  

O diretor de Cultura da 
Prefeitura também falou 
aos presentes, levantando a 
questão sobre a participa-
ção popular. Ele sentiu falta 
da presença das pessoas que 
estiveram presentes nas ma-

nifestações das ruas e que 
poderiam estar participan-
do e ajudando a construir 
o futuro, por meio de suas 
sugestões e reivindicações. 
“Acredito que a educação e a 
cultura são primordiais para 
uma mudança na sociedade”, 
afirmou. 

exposição de telas de Mércia 
Molinari e de Léo Ventura; 
apresentação de maculelê 
com o grupo Capoeira Vida e 
de música com o grupo Daruê, 
que significa força em ioruba 
e mostrou uma canção em ho-
menagem ao rio Paraíba, emo-
cionando os presentes. 

A abertura do evento teve 
uma apresentação, no telão, 
do Hino Nacional cantado 
com as diferentes expressões 
artísticas (samba, capoeira, 
entre outros) e também um 
vídeo mostrando a relação do 
fazer artístico em nossa cida-
de e o tudo que já foi feito em 
seis meses da nova adminis-
tração. 

Direitos culturais
O presidente da Funda-

Delegados Eleitos

Sociedade Civil
Titular: Suzana Lopes 
Salgado Ribeiro
Suplente: Francisco 
Antônio L. F. Filho

Poder Público
Titular: Afonso C.S. 
Oliveira (Delegado Nato)
Suplente: Marília Lemos 
Maia

Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba rece-

beu, no final de semana, o 
projeto Teatro nos Parques, 
realizado pela Cooperativa 
Paulista de Teatro, da Secre-
taria de Estado da Cultura, 
através do ProAc, com apoio 
da TV Globo e patrocínio da 
Gerdau. O projeto foi trazido 
para a cidade pela Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura e Depar-
tamento de Cultura. 

As apresentações, gra-
tuitas, foram realizadas na 
praça São João, em Morei-
ra César, no sábado (10), 
e no Bosque da Princesa, 
no domingo (11). As peças 
foram, respectivamente, 
“Anuário Imaginário”, com 
a Cia Baitaclã, e “Ciranda 
das Flores”, com a Cia Pro-
sa dos Ventos. 

Em Moreira César, o pú-
blico foi mais tímido, che-
gando aos poucos, mas as 
pessoas foram envolvidas 
pelo espetáculo e logo já 
estavam participando e se 
divertindo muito. A apresen-
tação no Bosque, realizada 
em pleno domingo (Dia dos 
Pais), reuniu muitas famí-
lias, movimentando o local. 
As crianças se mostraram 
participativas e reconhece-
ram, no elenco, a atriz Hele-

Teatro nos Parques é sucesso na cidade
na Rito, do programa Quin-
tal da Cultura. Atenciosa, a 
atriz conversou e tirou foto 
com as crianças ao final da 
apresentação. 

Para a moradora do lo-
teamento Laerte Assunção, 
Lílian Policarpo, o evento 
foi muito bem vindo. Ela 
assistiu a apresentação no 
distrito, perto de sua casa, 
e foi ao Bosque no dia se-
guinte especialmente para 
que sua filha Natasha pu-
desse ver também o ou-
tro espetáculo. “Eu adoro 
quando tem eventos cultu-
rais em Pinda, não perco 
um. Principalmente essas 
peças para as crianças.  
Acho muito importante, 

pois levam nossos filhos 
ao contato com a magia do 
teatro. Eu, mesma, adoro e 
me transformo em criança 

novamente”, contou. 
A moradora do bairro do 

Bosque, Rebeca Guedes, 
também aprovou o evento. 
Ela ouviu o início da peça 
de sua casa e foi rapida-
mente levar a filha Gio-
vana para assistir. “Minha 
filha ficou encantada e eu 
também gostei bastante da 
peça. Acho que eles conta-
ram a história do cravo e da 
rosa de uma maneira muito 
legal e conseguiram entre-
ter bem o público infantil. 
A única coisa que acho 
ruim é que não é todo do-
mingo... deveria ter teatro 
para as crianças no Bosque 
todos os domingos, é um 
programa para a família in-
teira”, disse.Apresentação no Bosque reuniu centenas de pessoas

Público de Moreira César interagiu com os atores

Quarteto do “La Follia” será atração deste mês
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Expresso Caracol

Cia teatral de Pinda 
realiza turnê 

O espetáculo “Folia do 
Homem Diabo”, da Cia Tea-
tral Controvérsias, de Pinda-
monhangaba, sob direção de 
Adbailson Cuba, vai realizar 
uma turnê de apresentações. 
Neste sábado (17) e domingo 
(18), o público de Batatais 
poderá conferir a produção. 

O elenco fará paradas em 
Ilha Solteira no dia 25 de 
agosto, em Barretos nos dias 
31 de agosto e 1º de setem-
bro, e em São José do Rio 
Preto, 14 e 15 de setembro.

O espetáculo “Folia do 
Homem Diabo” foi inspirado 
no “Auto de Nossa Senho-
ra da Luz” e é vencedor do 
Mapa Cultural Paulista 2010. 
A produção narra a trajetória 
do homem em busca de um 
paraíso perdido, que no ca-

minho depara-se com as fi-
guras dos pecados capitais e, 
tomado pelo desejo transfor-
ma-se em “diabo”, enfrenta 
seu próprio criador.

Em cena: Mauro Morais, 
Mateus Corrêa, Duda Mace-
do, Marcelo Prudente, De-
nilson Campos, Keli D’Arc, 
Danilo Riva, Marcos Abuc, 
Rosana de Castro, Karina 
Costa, Guilherme Ivanes, 
Adalgiza Américo e Houston 
Charles, percussão de Almir 
Luz (Grupo Bola de Meia).

“Folia do Homem Dia-
bo” foi escolhido entre os 
cinco espetáculos do interior 
de São Paulo contemplados 
pelo ProAC, da Secretaria de 
Estado da Cultura. A compa-
nhia tem o apoio da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba.

Cia Controvérsias percorre cidades do Estado de SP

Gustavo Grunewald
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MARCOS CUBA
A informática é uma das 

atividades que atrai a aten-
ção de muitas pessoas. Exis-
tem algumas que ainda não 
tiveram a oportunidade de 
conhecer as ferramentas dis-
poníveis e nunca acessaram 
sequer a internet. Ao entrar 
em contato com a tecnolo-
gia eles fi caram surpresos e 
felizes, um sentimento misto 
no qual não há palavras para 
simplifi car.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, preocupada com a 
exclusão digital, oferece tam-
bém o curso de informática 
para as pessoas da Melhor 
Idade. São alunos com mais 
de 60 anos que estão fazendo 
aulas nos telecentros da cida-
de. Aprender a ligar o com-
putador é algo comemorado 
por eles.

Nadir Apparecida dos 
Santos Barbosa, 72 anos, 
conta que não sabia nada de 
informática e o que apren-
deu está sendo muito útil. 
“Aprendi a trabalhar com o 
Excel, Word, e decidi fazer 
este curso porque não sa-
ber informática hoje em dia 
é analfabeto e para não ser 

analfabeta decidi fazer as au-
las. Gostei de colocar plano 
de fundo, do Power Point, 
achei interessante ver a mi-
nha casa pelo Google Mapas 
e estou satisfeita”.

Benedito Alves, 79 anos, 
afi rma que quando começou 
a informática não acredi-
tou muito, mas hoje em dia, 
como todo mundo pratica-
mente sabe, decidiu fazer o 
curso para não fi car defasado 
e também porque é um exce-
lente meio de comunicação. 
“Com a idade que estou usa-
rei esse conhecimento para 
muitas coisas, como encon-
trar os amigos e familiares. 
Podem lhe roubar tudo, me-
nos o que você tem na cabe-
ça, o conhecimento não ocu-
pa lugar”, disse.

O instrutor Valber Luiz 
dos Santos Silva revela que 
trabalhar com a melhor idade 
é uma satisfação, porque são 
pessoas interessadas que vão 
em busca do conhecimento e 
fi cam ‘maravilhadas’. Para 
muitas pessoas enviar um e-
-mail, acessar o facebook é 
algo comum, mas para eles 
que nunca tiveram contato 
com isto é encantador.

Informática e 
tecnologia melhoram 
a vida do idoso 

DANIELA GONÇALVES
O Departamento de Trân-

sito da Prefeitura de Pinda-
monhangaba intensifi cou as 
operações de fi scalização nas 
ruas da cidade.

As orientações contínuas 
são realizadas aleatoriamen-
te nos principais pontos de 
tráfego do município e visam 
inibir as práticas de infra-
ções, como dirigir utilizando 
o telefone celular ao volan-
te, ultrapassagem de sinal 
vermelho e a falta de uso do 
cinto de segurança por passa-
geiros do banco traseiro.

Segundo informações do 
departamento, o trânsito é 
uma questão de comporta-

mento e a orientação é o cami-
nho mais fácil para modifi car 
estas atitudes. A fi scalização 
será feita principalmente em 
relação ao transporte clan-
destino de pessoas.

O transporte clandestino 
se trata da não identifi cação 
de veículos que transportam 
pessoas sem estar devida-
mente autorizados. Para este 
tipo de transporte é preciso 
que o veículo tenha placa 
vermelha e o motorista deve 
portar a CNH categoria D.

Esta fi scalização de trans-
porte clandestino conta com 
o apoio da Polícia Militar e 
pode gerar multa e apreensão 
do veículo.

Departamento de Trânsito 
intensifi ca fi scalizações

Moradores do Alto Cardoso e 
Piracuama participaram de novas 

reuniões com a administração 
municipal, defi nindo as obras de maior 

prioridade para seus bairros.

Novas reuniões com a população 
defi nem obras prioritárias

Vale lembrar que em to-
dos os encontros a popula-
ção pode defi nir com a admi-
nistração municipal as obras 
mais importantes para o bair-
ro e também ter outros aten-
dimentos.

Já no bairro do Piracua-
ma, em reunião realizada no 
Clube de Campo, os morado-
res participaram do encontro 
com questões pontuais, co-
mo o conserto de buracos, 
iluminação de novos pontos 
ou ainda a limpeza de estra-
das. Segundo informações da 
prefeitura, já estão sendo re-
alizados alguns trabalhos no 
bairro das Oliveiras e, em se-
guida, as equipes estarão se 
dirigindo a estes locais.

No Piracuama, os mora-
dores votaram pelo asfalta-
mento em pontos mais crí-

Piracuama

ticos das estradas locais e a 
criação de um centro comu-
nitário. Além disso, duas no-
vas AMIs (Academia da Me-
lhor Idade) serão instaladas 
no bairro.

Entre os atendimentos re-
alizados nos encontros, estão 
o cadastramento aos progra-
mas habitacionais da cida-
de, questões sociais e a reso-
lução de pequenas obras, que 
podem ser solucionados du-
rante as reuniões.

CINTIA CAMARGO
No programa de rádio 

desta semana “O Prefeito e 
você”, veiculado às quar-
tas-feiras pela Rádio Prin-
cesa, a direção da Acip - 
Associação Comercial e 
Industrial de Pindamo-
nhangaba - abordou a con-
tinuidade do Festival de 
Prêmios 2013 e anunciou 
inúmeras novidades para o 
comércio local.

O prefeito de Pindamo-
nhangaba recebeu a presi-
dente da entidade, Elisabe-
te dos Santos, e também a 
gerente Helena Barros pa-
ra um novo bate-papo sobre 
as estratégias de venda do 
comércio. “Promover o co-
mércio local e aumentar as 
vendas, através de um bom 
atendimento ao público são 
os nossos grandes objetivos. 

Associação Comercial participa 
do programa “O Prefeito e Você” 

Por isso é tão importante a 
criação de novas e constan-
tes estratégias de venda”, sa-
lientou a presidente.

Pensando assim, estará 
acontecendo entre os dias 
17 e 24 de agosto o “Pinda 
Liquida”, onde durante uma 
semana inteira os comercian-
tes da cidade poderão colocar 

seus produtos à venda com 
descontos, promovendo seus 
estabelecimentos. Já neste 
sábado, muitas lojas estarão 
abertas até as 18 horas.

Também neste sábado,  
estará acontecendo, a partir 
das 12 horas, na praça Mon-
senhor Marcondes, o sorteio 
de vários prêmios da cam-

panha do Dia dos Pais, com 
a regulamentação da Caixa 
Econômica Federal.

Para o prefeito, é mui-
to importante que o comér-
cio se fortaleça, que os muní-
cipes continuem a encontrar 
atrativos para a compra em 
Pindamonhangaba. “Com a 
chegada do shopping, já em 
novembro, uma competitivi-
dade sadia vai se instalar na 
cidade e os consumidores se-
rão os maiores benefi ciados”, 
afi rmou.

A presidente da Acip con-
corda com essa opinião. “O 
shopping não será um inimi-
go do comércio já existente 
na cidade e sim um concor-
rente amigo, que, com certe-
za, vai estimular os empresá-
rios a criarem novas formas 
para atrair os consumidores”, 
salientou.

DANIELA GONÇALVES
O Departamento de 

Agricultura de Pindamo-
nhangaba informa que ain-
da estão disponíveis vagas 
para o curso de Insemina-

ção Artifi cial em Bovinos.
O curso é gratuito e será 

ministrado na segunda-fei-
ra (19) e terça-feira (20), 
pela empresa CRI Gené-
tica, com orientações do 

promotor técnico Bruno 
Scarpa Nilo. As aulas serão 
realizadas no Sítio 3 Águas, 
bairro da Graminha, em 
Pindamonhangaba, das 8 às 
17 horas.

Os produtores rurais 
interessados em partici-
par devem se inscrever no 
Departamento de Agri-
cultura pelo telefone (12)  
3643-2333.

Inscrições abertas para curso de Inseminação Artifi cial em Bovinos  

CÍNTIA CAMARGO

André Nascimento

André Nascimento

Cíntia Camargo

Célia Lima

Daniela Gonçalves

Terceira idade com acesso à informática básica

No Piracuama, solicitação foi de infraestrutura

População solicitou melhoria no acesso ao bairro

André NascimentoCom um governo trans-
parente e voltado para o mu-
nícipe, a atual administração 
ouviu as explicações dadas 
sobre a utilização do centro 
comunitário do bairro Alto 
Cardoso. O prefeito afi rmou 
que essa questão vem sen-
do tratada em todas as reuni-
ões nos bairros, pois existe a 
necessidade de que todos os 
centros comunitários tenham 
uma situação jurídica regular. 
“Já sabemos o que podemos 
realizar, mas é sempre bom 
ouvir a população, pois aí as 
chances de errar diminuem”, 
comentou durante o encontro 
no bairro.

Na reunião, a população 
defi niu com a administração 
que as obras prioritárias no 
bairro são:  a construção de 
uma unidade do PSF, substi-

Alto Cardoso

tuição das galerias existentes 
por outras de maior tamanho, 
além da construção de novas 
bocas de lobo.

André Nascimento

Moradores do bairro 
querem unidade de 
saúde e substituição 
das galerias de águas 
pluviais

Construção de bocas de lobo também foi pedida

Munícipe pede mais 
iluminação pública

Prefeito e direção da Acip citam aumento nas vendas 
e fortalecimento do comércio da cidade

Trabalho contribui com melhorias no trânsito
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Tribuna do Norte

(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!)

DESTAQUE DA SEMANA

6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
                   Secretaria de saúde
           Conselho Municipal de Saúde

Carta da 6ª Conferência Municipal de Saúde de Pindamonhangaba
Com o amparo legal da Lei 8.080: “Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício - § 2º “O dever do 
Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade”. Nós da Comissão 
Organizadora, formados por representantes dos Usuários, Profissionais de Saúde, Prestadores 
de Serviço e Gestores, chegamos ao Tema central desta Conferência: SUS: A Saúde é res-
ponsabilidade de todos: Governo, Prestadores de Serviços, Profissionais da Saúde e Usuários 
“Participar para Avançar”.
Em defesa dos interesses do SUS foram mais de 200 participantes entre pré-conferências e a 
conferência no município, foram 196 delegados credenciados no processo de inscrição, fomos 
representados por todos os seguimentos da sociedade, demonstrando interesses coletivos. Os 
princípios e as diretrizes do SUS, de descentralização, atenção integral e participação da comu-
nidade continuam a mobilizar cada ação de usuários, trabalhadores, gestores e prestadores do 
SUS. É imprescindível que exista um Controle Social forte, atuante e popular com participação 
da comunidade para assegurar a consolidação e sustentabilidade do SUS como política de 
inclusão social e movimento civilizatório da sociedade. 
Devemos defender valores coletivos, deixar nossos interesses sem esquecermos de nossas ne-
cessidades. Devemos lembrar que temos responsabilidade com relação aos serviços oferecidos 
pelos SUS e lembrar constantemente de nossos direitos. É importante fazer valer cada direito 
que possuímos como cidadãos e usuários do SUS, com respeito, humanismo, responsabilidade 
e acima de tudo com amor. Princípio fundamental como equidade tem sido esquecido ao longo 
do tempo, tornando o individualismo evidente em cada ser que somos. O SUS foi construído 
tendo como orientação a universalidade, a integralidade, a igualdade e a equidade no acesso 
às ações e aos serviços de saúde. Isso deve ser fortalecido e defendemos estes princípios. O 
compromisso da conferência foi constituído para garantir a participação de todos na busca de 
qualidade de vida.
Foram discutidos assuntos do menor ao maior grau de interesse coletivo social que temos como 
saúde em nosso município. Interesses públicos e privados. Relacionamos ações que vão de en-
contro a outros setores administrativos do município. Encontramos propostas que atende não só 
aos atendimentos, mas a qualidade, humanização, garantia e a integralidade destes. Pedimos o 
envolvimento e a parceria de todos os envolvidos em saúde publica. Gritamos alto que precisa-
mos de ajuda, mas estendemos a mão para participar desse processo de melhoria continuada. 
Elaboramos várias propostas para que possam ser base de um plano municipal de saúde. 
Concluímos que existe uma necessidade maior do envolvimento social na participação em con-
ferências de saúde, pois essa responsabilidade deve ser participativa e acima de tudo repre-
sentativa. A garantia do direito a saúde é, por nós, participantes da 6ª Conferência Municipal de 
Saúde de Pindamonhangaba, reafirmada através das propostas elaboradas que irão orientar 
nos próximos anos ações em saúde pública. Somos aqueles que defendem o Sistema Único 
de Saúde como patrimônio do povo brasileiro. Tínhamos uma missão nessa jornada pela saú-
de, não fomos muitos, mas fomos fortes, uma força que representou um sentimento único em 
defesa do SUS. 
 

Comissão Organizadora da 6ª Conferência Municipal de Saúde de Pindamonhangaba

Aviso de Audiência Pública e Consulta Pública do Plano
Municipal de Saneamento Básico

A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba divulga para conhecimento público que em  21   
de agosto de 2013, das 17h às 22h, no auditório da Prefeitura, localizado na Av. Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, n.º 1400, 1.º andar, Centro, Pindamonhangaba-SP realizar-se-á AUDIÊNCIA 
PÚBLICA para apresentação e discussão do PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, 
em atendimento ao artigo 19 da Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007.
A minuta do PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO e o Regimento da audiência estão 
disponíveis, on-line em meio digital para consulta e/ou download no site www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br, no link Plano Municipal de Saneamento Básico  e, em papel, para consulta na 
Secretaria de Planejamento a partir do dia 12/08/13, nos dias úteis, das 8h ás 11h e das 14h 
às 17h.
As sugestões e comentários sobre o PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO pode-
rão ser enviados através do e-mail planejamento@pindamonhangaba.sp.gov.br ou entregues 
diretamente na Secretaria de Planejamento no horário de expediente, até o dia 20 de agosto 
de 2013 às 12h.
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2013.

Vito Ardito Lerario
Prefeito Municipal

Ata da 26.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 25.06.2013.

Às dez horas do dia vinte e cinco de junho de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua 
sede, realizar a Vigésima Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do 
Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, 
presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza 
Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 25.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
20.06.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. 
Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0090/13 Roseli Correa Leite. 
II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0089/13 Nestor Florentino da Silva. III – EXPEDIENTE: Ofício 034/13 – JARI encaminhado 
ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 25 de Junho de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 26.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 28.06.2013.

Às dez horas do dia vinte e oito de junho de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Vigésima Sexta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e 
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 26.ª Sessão Ordinária, realizada em 
25.06.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0082/13 Robison Jose Claro 
e 1-0084/13 Cleonilda Oliveira Bastos. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERI-
DO, por votação unânime: 1-0097/13 Kreidson Francisco da Oliveira Santos.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 28 de Junho de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 27.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.07.2013.

Às dez horas do dia três de julho de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Es-
tado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigé-
sima Sétima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro 
Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante 
de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 26.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
27.06.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0070/13 José Brasil Neto e 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0085/13 Ivo Marcondes. II – RELATOR: Sr. Ivair Mar-
cos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0093/13 José Altamir Leite. III - EXPE-
DIENTE: Ofício 037/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando 
as Atas da JARI para publicação, Ofício 033/13-JARI encaminhado ao Sr. Theophilo Jorge 
da Silva Neto para providenciar os documentos solicitados pela JARI, a serem juntados ao 
Recurso 1-0079/13 por ele interposto, Ofício 035/13-JARI encaminhado ao Sr. Robson José 
Claro para providenciar os documentos solicitados pela JARI, a serem juntados ao Recurso 
1-0082/13 por ele interposto e Ofício 036/13-JARI encaminhado ao Departamento de Trânsi-
to Municipal de Pindamonhangaba para providenciar os documentos solicitados pela JARI, a 
serem juntados ao Recurso 1-0079/13 por ele interposto. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 03 de Julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 27.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 04.07.2013.

Às dez horas do dia cinco de janeiro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefei-
tura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a 
Primeira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Antonio Augusto 
Marcondes da Silva, presidente suplente, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular 
e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 27.ª Sessão Ordinária, realizada em 
03.07.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO, por votação unânime: 1-0096/13 Jaime 
de Almeida Filho. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 04 de Julho de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 28.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 11.07.2013.

Às dez horas do dia onze de julho de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefei-
tura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vi-
gésima Oitava Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro 
Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante 
de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 27.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
04.07.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0111/13 Patricia Cappozi 
Sanches da Silva e DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0094/13 Wellington Fernando da 
Conceição. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0104/13 Celio Eburneo.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 11 de Julho de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 29.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 18.07.2013.

Às dez horas do dia dezoito de julho de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefei-
tura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a 
Vigésima Nona Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr  Antônio Augusto 
Marcondes da Silva, presidente suplente e presença dos senhores, Ivair Marcos da Silva, 
membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro .
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 28.ª Sessão Ordinária realizada em 
11.07.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0102/13 Alexandre Magno 
Rodrigues. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0110/13 Ana Luisa Bissoli Veiga. III – EXPEDIENTE: Ofício 038/13 – JARI enca-
minhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 18 de Julho de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

“...Voa minha ave, voa sem parar, viaja prá longe, te encontrarei
em algum lugar.. Quando eu te v,i o sonho aconteceu, quando eu te vi 
meu mundo amanheceu...” – Ivo Pessoa
DIVULGUE GRATUITAMENTE a agenda de sua casa noturna. Envie para 
o e-mail João.ouverney@terra.com.br
ALOHA MUSIC HALL Tremembé: 16/8 (sexta 22h) –  Mc Dedé. 18/8 
(domingo 12h) – Feijoada. Bateria da Mocidade Unida. Grupo Art di Cor. 
Encontro de baterias de escolas de samba. Tel (12) 7813-0275 / 8200-9383. 
Estrada Nova Tremembé-Taubaté
ANJINHO DO VALE e Josy Mattos -  Agenda do mês de agosto: 17/8 – (sá-
bado  21h) - Forró da Elza ( Vila Aparecida ) Taubaté. 21/8 – (quarta  20h) 
- Clube de Lazer de Taubaté (Jardim Paulista). 23/8 – (sexta  21h) – A.A. 
Ferroviaria de Pinda. site www.anjinhodovale.com.br
ARENA 101 Pinda:  15/8 (quinta – Programa de 2º aniversário do programa 
Estrada Sertaneja da TV Band Vale. João Pedro e Juliano, Dudu & Dalvan, 
Banda Dallas, Fátima Leão e mais nove atrações. 17/8 (sábado) – Breno 
& Caio César.  22/08 (quinta) – Noite da Imunda. Banda 8 Segundos e 
BandAbala. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776
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
BOTECO GOL Taubaté: 17/8 (sábado) – Lançamento DVD do Grupo Per-
cepção. Abertura Sambaqui. Tel (12) 7815-1645. Av. Sta. Luiz de Marilac, 
Vila São José
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: 16/8 (sexta) – Pré festa São Nunca. Banda Espora e Dj 
Batata . Elas free até 1h. Entrada free com convite da Festa de São Nunca. 
Convites com Pedro Vitorazzo (12) 9160-5434
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado 
início 18h.  31/8 – Anjinho do Vale e Josy matos. Av. Abel Corrêa Guima-
rães, bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena  - 17/8 (sábado 16h) – Festival com 
diversas atrações: Sife, André Plati, Flávia Liss, Dj Anna e muito mais. 16 
horas de festa.  7/9 (domingo) - Jorge & Mateus. www.cervejariadogordo.
com.br
CHICK NA ROÇA Taubaté: 18/8 (domingo 20h) – Grupo Pralana, e Ander-
son & Rafael.   13/9 (sexta) – Haloween Fantasy. Banda Arena e top Dj. 
Estrada do Barreiro. 
CHICKEN BEER Tremembé:  15/8 (quinta) – Sertanejo Universitário. Banda 
Rodeio.  17/8 (sábado) – Rock n’ Roll. Banda Madds.   Elas free até 1h. 
5Tel (12) 9181-5704, 9235-8078 e 9213-2034.  Av. Luiz Gonzaga das Ne-
ves, 2.500 (anexo ao Posto Alsan) 
CLUBE DA VILA São Benedito real iza mais um baile no RECINTO SÃO 
VITO de Moreira César em neste domingo,  18/8 – Banda Gold. A sede do 
Sindicato na “Vila” está em fase final de reforma e em breve o baile retorna-
rá ao local. Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: QUARTA:  21 – Anjinho do Vale. 28 – Jaque-
line. DOMINGO:  18 /8– Marcus Fran. 25 – Raio X- Baile dos Aniversarian-
tes). Obs – todas bandas de SP aos domingos. Traje esporte fino (proibido 
tênis, sapatênis e camiseta).  Tel. 3633-5389/3011-0400
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé  “Creix”: 17/7 (sábado) – Banda 
Alphavalle. 24/8 (sábado) – Banda 3 Corações. 31/8 (sábado) – Pedro Ro-
mano e Banda. 6/9 (sexta) – Baile da Primavera. Banda Brasil / Academia e 
Dança da Salão. Traje esporte fino. Tel (12) 9185-6509
A direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda 
sexta, 22h, com canja gratuita à 1h.  (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé – 16/8 (sexta) - Banda Jack Steel. Noite dos Pro-
moters. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava: 16/8 (sexta) – Talis & Welin-
ton.  17/8 (sábado) – Rodolfo Magalhões & Danilo, Alex Sandro & Marcelo. 
23/8 (sexta) – Lucas Lucco.
EXPOLAG Lagoinha:  16/8 (sexta) – Abertura rodeio oficial. Caio César & 
Diego. 17/8 (sábado) – Rodeio. Zée Rubens e Guilherme, e Hugo & Thiago.
18/8 (domingo) – Final do rodeio.  Ingressos: Cowboy & Cia (Pinda)
FERROVIÁRIA Pinda – 17/8 (sábado 23h) – Baile dos Pais. Banda Cinco 
Estrelas (SP). Reserva de convites e mesas na tesouraria do clube.
16/8 (sexta 21h30) – Bruno & Hyago. Forró no deck da piscina. 23/8 (sexta) 
– Anjinho do Vale & Josy Mattos. 30/8 (sexta) – César & Maycon.
LUXÚRIA MUSIC HALL Tremembé: 17/8 (sábado) –  Menor do Chapa. 
Elas vip até 0h30.  22/08 (quinta) – Pagofunk. Nego do Borel. 24/8 (sábado) 
– Mc Pet (irmão do Mc DaLeste). Estrada Tremembé/Taubaté
MANGUEIRÃO Pinda: Toda sexta-feira,  22h,o melhor forró da região com 
a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026
 MUTLEY Taubaté: 16/8 (sexta) –  Ladies Enjoy. Banda Bela Cruela. 17/8 
(sábado) – Trahs Night. Banda The Cafonas. 23/8 (sexta) – Festa à Fanta-
sia. Save the date. Tel (12) 3632-5540. www.mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:   16/8 (sexta) –  Banda RRoch (SP). Clássicos 
Rock e Hollywood Hits. 17/8 (sábado) – Red Hot Cover oficial. 18/8 (do-
mingo) – A confirmar.  Não é permitida a entrada de 18 anos para nenhum 
evento da casa. Tel (12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – 29/8 (quinta 20h30) – Quinta 
Dançante. Charles Anjo 45. Ingresso R$ 15.  31/8 (sábado 23h) – Baile de 
aniversário. Orquestra Sereneide Show.  Reservas de mesas no clube: Tel 
(12) 3642-8599 / 3522-5356
http://www.paineirasclube.com.br/portal/
PINDABAR Pindamonhangaba:  16/8 (sexta 20h) – Art Negra. 17/8 (sábado 
20h) – Grupo Divã. 18/8 (domingo 20h) – Grupo Sambrasil. 25/8 (domingo) 
– Fino Trato. 31/8 (sábado) – Balada Sertaneja. Leo Schmidt & Daniel.  7/9 
(sábado)- De Volta para o Futuro. Banda 1000 Volts. Som Titanic. Clips. O 
melhor dos anos 80. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher.  Tel (12) 3527-
0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126
RANCHO SANTA FÉ Aparecida:   16/8 (sexta) – Fernando & Fabiano, e 
Banda Chapéu Brasil, 2º Baile do Adesivo.  www.ranchostafe.com.br. 
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 17/8 (sábado) – Wilson 
& Washington. Baile toda Quinta e Sábado (21h). Tel.  (12) 3648-4036 e 
9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda: 24/8 (sábado) – Especial Raul Seixas. 
Cantor Zé Ubatuba.  Sorteio de uma tatuagem. 28/9 (sábado) – Baile de 
Aniversário. 26/10 (sábado) – Baile Gaúcho. Luizinho Gaúcho & Priscila. 
30/11 (sábado) – Baile de Fim de Ano. Tel (12) 3642-2120. www.restauran-
tecolmeia.com.br 
VIA VALLE SHOW Pinda: 16 e 17/8 (sexta e sábado) –É das Soltinhas. 
Elas free a noite toda.  Rua José Gambini de Souza, bairro Bela Vista, em 
frente à Universidade Anhanguera. Tel (12) 9206-4666

BANDA GOLD – Comandada pelo Mané Bé, comanda mais um 
ótimo baile neste domingo (dia 18 início às 20h) no Recinto São Vito. O 
baile é realizado na sede do Sindicato da Vila São Benedito, mas atual-
mente acontece em Moreira César devido a reformas no prédio da Vila. 
A Banda Gold é considerada uma das melhores da região e foi fundada 
pela família “Zé Bé”, entre eles, dona Iolanda Eugênio Vinagre, que 
recentemente comemorou seus 79 anos. Na foto, a aniversariante com 
seus filhos, a maioria  músicos.

 CHUVA  DE... SERENO!
Acaba de ser divulgado o resultado do XXX Con-

curso de Trovas de Taubaté. No âmbito Regional, 
cujo tema proposto foi “Sereno”, Pelo visto, continua 
a “chover na horta” de nossos trovadores, melhor 
dizendo: a “serenar”.  Foram dez os classificados, 
abaixo relacionados, sendo quatro de Pinda:

 
VENCEDORES    ( em ordem alfabética) 
Alda Lopes de Oliveira Rezende- Taubaté,  
Alfredo Barbieri- Taubaté, 
Élbea Priscila  de Sousa e Silva- Caçapava,  
João Paulo Ouverney- Pindamonhangaba,  
Joel Hirenaldo Barbieri- Taubaté,  
José Ouverney- Pindamonhangaba,  
José Valdez de Castro Moura -  Pindamonhangaba,  
Luiz Moraes- S.José dos Campos,  
Martinho Monteiro- Taubaté,  
Mauricio Cavalheiro- Pindamonhangaba- SP
 
Eis os trabalhos dos autores de nossa cidade,  

     que lograram o feito:
 
A gotinha exuberante
de sereno, a reluzir,
mais parece um diamante
que a noite deixou cair...
                      joão Paulo ouverney
 
Respondendo àquele aceno,
condizente à noite fria,
meu pranto rolou, sereno,
enquanto o orvalho caía...
                    josé ouverney
 
Partiste, e, neste tormento,
sou qual sereno a sofrer,
chorando seu sofrimento
no rosto do amanhecer.

   josé Valdez de castro moura
 
O sereno na vidraça
escreve um nome: saudade…
ao mesmo tempo que embaça
a minha serenidade.
                  maurício cavalheiro



cometer nenhuma arbitrarie-
dade contra os trabalhado-
res, além de contribuir sem-
pre com o município no qual 
sua fábrica se encontrava  es-
tabelecida.

Era um exemplo de que 
com trabalho, às vezes com 
muito trabalho, é possível 
transformar sonhos em reali-
dade...

Para lembrar alguma coi-

sa sobre a origem da fazenda 
e de seu proprietário fomos 
até a edição de 17/3/1968 da 
Tribuna do Norte. Na men-
cionada edição, um dos bons 
redatores que já passaram 

pelo jornal, também foi dire-
tor da Tribuna, o Dr. Ânge-
lo Paz da Silva (1928/1992), 
faz um artigo registrando a  
morte do Dr. Cícero da Silva 
Prado (quadro abaixo).
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A fábrica do Dr. Cícero Prado

Fotos antigas da Cia Agrícola e Industrial Cícero 
Prado, que assinalou o limiar da industrialização 
em Pindamonhangaba e proporcionou emprego e 
vida melhor para seus operários

No desenvolvimento da região do Distrito 
de Moreira César foi imprescindível a exis-
tência da Fábrica de Papel de Coruputuba, a 
indústria do Dr. Cícero Prado, que aqui che-
gou  em novembro de 1911, recém - forma-
do pela Faculdade de Direito de São Paulo

Ao escolher Pindamo-
nhangaba como sua cidade, 
Cícero Prado se tornou mais 
pindamonhangabense que 
muitos naturais da “Prince-
sa do Norte”. Ele não só assi-
nalou o limiar da industriali-
zação num município que até 
fora conhecido como “Ca-
pital Agrícola do Vale”, seu 
envolvimento com os pro-
blemas e defi ciências do mu-
nicípio era fl agrante, sua aju-
da era constante nas mais 
diferentes áreas. Proporcio-
nou a construção desde pré-
dio para funcionamento de 
escola rural até maternidade 

(a primeira da Santa Casa lo-
cal, onde seu nome fi gura en-
tre os provedores no ano de 
1946).  

Sua participação no de-
senvolvimento da região do 
distrito vai muito além da 
instalação da Cia Agrícola  e 
Industrial Cícero Prado (que 
foi considerada a maior fá-
brica de papel da América do 
Sul) na fazenda Coruputuba. 
Foi grande colaborador nas 
administrações municipais 
ao longo das décadas em que 
esteve por aqui.  

Cícero Prado tinha como 
princípio fundamental não 

Na crônica (não está 
na íntegra) o dr. Ângelo, 
fala da origem da Fábri-
ca de Coruputuba:  

“Pindamonhangaba 
amanheceu o dia 13 de 
março de 1968 com a triste 
notícia do falecimento do 
dr. Cícero da Silva Prado, 
paulista digno sob todos os 
títulos e pindamonhanga-
bense honorário que a nos-
sa gente sempre admirou e 
respeitou pelo seu espírito 
empreendedor e pela gran-
deza de seu coração.

Desaparece, assim, o 
grande “Capitão da indús-
tria” que sonhou grandes 
sonhos e que teve a ventu-
ra de ver transformada em 
expressiva realidade a gi-
gantesca obra econômico-
-social que é Coruputuba, 
obra que para tantos não 
passava de uma risonha 
quimera de um ‘moço so-
nhador’.

Foi no ano de 1911 
que o moço Cícero Prado 
da Silva, recém-formado 
pela Faculdade de Direito 
do Largo São Francisco 
chegou a esta Pindamo-
nhangaba. O moço rico 
vinha como comprador de 
uma fazenda que pertence-

ra aos herdeiros dos des-
cobridores das minas de 
Ouro Preto...

Pagara pelas terras, se-
gundo crônicas populares, 
o dobro do real valor. Nesta 
cidade e mesmo na região 
o “negócio” transformou-
-se em motivo de comentá-
rios os mais díspares. Era 
um verdadeiro escândalo 
para os tradicionais “co-
ronéis” e velhos fazendei-
ros. Pagar enorme soma 
por uma terra horrível era 
um absurdo. Era uma lou-
cura de ‘moço rico’.

A ideia do dr. Cícero 
Prado era desbravar 
terras, era levar avante 
uma empresa agrícola 
em termos inteiramente 
modernos. Iria plantar 
nas terras do Coruputuba 
uma imensa área de man-
dioca e, depois, passaria 
à exploração das extensas 
várzeas onde plantaria o 
arroz. Para aquela aventu-
ra o jovem sonhador trou-
xe um outro jovem cheio 
de força de vontade, o seu 
amigo Alberto Simi e am-
bos então passaram a as-
sistir o desenvolvimento 
do grande ideal. Os pastos 
foram limpos, a cultura de 

mandioca caminhava nor-
malmente e o arroz tomava 
conta das várzeas.

Com o progresso da 
cultura de arroz e ante 
a grande quantidade de 
palha originária desse 
produto, surgiu a ideia 
da construção de uma pe-
quena fábrica de papelão 
para aproveitamento desse 
subproduto. Da fábrica de 
papelão nasceu, em 1927, 
a fábrica de papel que co-
nheceu tanto progresso e 
que chegou a ser a maior 
da América do Sul, em seu 
gênero.

Foi assim que se for-
mou o Coruputuba, o cen-
tro do trabalho que tanto 
signifi cado tem na história 
do progresso do município. 
Foi assim que o pequenino 
bairro do “Croputuba” 
se transformou na Coru-
putuba progressista, nú-
cleo econômico e social 
dos mais importantes de 
Pindamonhangaba. Assim 
nasceu o Coruputuba; nas-
ceu de uma aventura de um 
“moço  rico”,  mas de um 
jovem que, fi el a sua tradi-
ção, tinha espírito pionei-
ro, possuía inquebrantável 
ideal.

Como se enganaram 
os que julgaram ser uma 
‘loucura de moço’ aquela 
compra que o jovem Cíce-
ro Prado fi zera em 1911. 
Que diriam depois aqueles 
que criticaram a coragem 
do moço Cícero Prado.

Foi assim que nasceu e 
se formou o Coruputuba: de 
um ideal, da predisposição 
ao risco que caracterizam 
os grandes lutadores. E foi 
porque nasceu de um ideal 
puro que progrediu, trans-
bordando os limites de uma 
simples propriedade de um 
homem ou de uma família. 
Cresceu tanto aquela ri-
queza, cresceu tanto aquela 
obra que até deixou de per-
tencer exclusivamente ao 
seu proprietário.

Coruputuba é uma 
grande família; é uma fa-
mília de trabalhadores; é 
mais um corpo social que 
uma simples indústria ou 
um complexo agrícola. E 
o dr. Cícero tinha plena 
consciência desse sentido 
da obra que construíra...

Hoje o homem que 
tanto sonhava, o cora-
ção que pulsara de tanta 
emoção com o progresso 
de seu ideal, já não mais 

vive. Diante de seu corpo 
inerte se impõe,  como 
medida de justiça, que se 
reverencie toda Pindamo-
nhangaba, pois que re-
pousa um homem que foi 
útil aos seus semelhantes, 
que realizou algo em fa-
vor de tantos, que deu 
ensejo para que tantos 
trabalhassem e pudessem 
também progredir

Morreu o dr. Cícero 
Prado,  mas não desapa-

receu os que sabem fazer 
de sua existência motivo 
de utilidade para os seus 
semelhantes. Assim, pois, 
viverá eternamente o dr. 
Cícero Prado, viverá na 
pujança e no progresso 
de Coruputuba. Viverá 
no trabalho de cada um 
daqueles que mourejam 
naquela tenda de trabalho 
que nasceu de um sonho, 
do sonho do moço Cícero 
Prado.”

 “Capitão da indústria”

Cícero Prado da Silva (1888 - 1968)

Popularmente conhecida co-
mo a Carminha de Coruputu-
ba, a assistente social e pro-
fessora, Maria do Carmo dos 
Santos Gomes,    entre as ho-
menagens recebidas no muni-
cípio, tem seu nome perpetua-
do como patrona da biblioteca 
municipal da Vila São Bene-
dito.  Pessoa atuante na comu-
nidade, é conhecida pela rea-
lização de atividades em prol 
dos menos favorecidos.  A 
professora recebeu com tris-
teza a notícia da falências da 

Nobrecel. Profi ssionalmente, 
ela dedicou 60 anos à  indús-
tria de Coruputuba.

Carminha começou traba-
lhando na Cia Agrícola e In-
dustrial Cícero Prado, onde 
ingressou no dia 26 de março 
de 1951. Em 1978, a empresa 
desmembrou suas atividades 
agrícolas das industriais, pas-
sando a ser denominada Cí-
cero Prado Celulose e Papel 
S.A, e depois, em 1982, teve 
seu controle acionário trans-
ferido para o Grupo De Zor-

zi, tornando se Cia De Zorzi 
de Papéis, até que, em agosto 
de 1996, recebeu a denomi-
nação Nobrecel S.A Celulo-
se e Papel. Carminha perma-
neceu na fábrica durante toda 
a transformação ocorrida ao 
longo das décadas  até o ano 
de 2011.              

Carminha sente mui-
to a decadência de uma in-
dústria cuja origem vem da-
quela que já foi considerada 
a maior fábrica de papel da 
América Latina.    

Carminha de Coruputuba

Uma das preocupações de Carminha 
é zelar pelo bom funcionamento da 
Capela Nossa Senhora Aparecida  de 
Coruputuba
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Maria do Carmo dos Santos Gomes

Pindamonhangaba, sexta-feira, 19 de agosto de 2013
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Ve r e a d o r ri c a r d o P i o r i n o

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

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

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

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook: vereadorcal@hotmail.com

Cal consegue que Viva 
Pinda implante linha de 
ônibus no Shangri-la

Conforme compromisso 
assumido na Audiência Pública 
realizada na Câmara no dia 8 de 
agosto, o vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) reivindicou 
à empresa Viva Pinda para que 
os ônibus coletivo atendesse os 
moradores do Shangrí-la, entran-
do na rua 20, passando pela 19, 
entrando na 18 e indo para a rua 
14, voltando posteriormente para 
a estrada municipal. O compro-
misso foi firmado  na Audiência 
Pública onde estavam presentes 
os representantes da Viva Pinda, 
Sr. João (gerente), Sr. Antonio 
Neto (gerente operacional), Sr. 
Júlio (encarregado de obras 
da empresa), Sérgio Nogueira 
(prestadora de serviço da Sabesp),  
Sr. Norbertinho (Secretário de 
Governo), Sr. Fernando Marcon-
des (diretor de obras), vereador 
Roderley Mioto, Sr. Edarge (di-
retor do meio ambiente e a Dona 
Noêmia (representante do bairro 
Shangri-lá).

Além da Dona Noêmia, Cal 
também parabeniza o Josué, 
que também batalhou por mui-
to tempo para que esse trajeto 
acontecesse.

O Diretor de Obras, Fernando 
Marcondes se propôs a melhorar 
as ruas por onde vai circular os 

ônibus e o Sr. João já 
está acertando os últimos 
detalhes para o funcio-
namento da linha no 
Shangri-la, que deverá 
iniciar o funcionamento 
na segunda-feira, dia 19. 
Outro assunto tratado na 
reunião foi a questão da 
obra da implantação de 
rede de esgoto na avenida 
Jataí num total de 400 

metros com profundidade de 6 
a 7 metros, onde será necessário 
interditar esse trecho das 8 às 17 
horas previsto para, aproximada-
mente, duas semanas.

Poupatempo
A pedido da população,  o 

vereador Cal está cobrando do 
Prefeito Vito Ardito que seja 
definido e divulgado o local onde 
será implantado o Poupatempo 
da nossa cidade, considerado o 
presente do Governador Geral-
do Alckmim para a cidade. “A 
autorização foi anunciada no 
mês de maio e a população está 
cobrando”, enfatiza Cal.

Ele ressalta, ainda, que se 
implante o funcionamento do 
Bilhete Único, que favorecerá 
o deslocamento dos munícipes 
para acessar o Poupatempo, seja 
no Shopping novo, Spani, Tenda 
ou em outro local a ser definido. 
“Independente do local, espero 
que os empresários ofereçam 
melhores condições para se 
instalar o Poupatempo. Entendo 
que é necessário que se implante 
o Bilhete Único em nossa cidade 
para beneficiar nossa população 
especialmente aquela que vai 
usar o Poupatempo e que hoje 
tem que pagar duas passagens”, 
finalizou Cal.

Vereador cal, autoridades e municíPes no shangri-la

AssessoriA de  ComuniCAção/CVP

Dr. Marcos Aurélio 
solicita criação do cargo de 
dispensador de medicamentos

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador dr. marcos aurélio

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR), em 
constante luta para melhorar 
a saúde dos pindamonhan-
gabenses, apresentou, na 
sessão ordinária do dia 12 
de agosto, o requerimento nº 
1906/2013, que solicita estu-
dos e providências da atual 
Administração para que seja 
criado o cargo de dispensador 
de medicamentos. 

O dispensador auxiliaria 
na distribuição, controle, re-
cebimento e armazenamento 
de medicamentos de forma 
tecnicamente adequada, com 
organização e fracionamento 
dos mesmos. Este pedido 
foi feito porque uma pessoa 
especializada e com conhe-
cimentos farmacêuticos, ou 
seja, um técnico ou uma pes-
soa graduada em Farmácia 

ajudaria na distribuição dos 
medicamentos para todas as 
áreas da cidade. “Quando o 
assunto é saúde, sempre temos 
que agir com prioridade e 
responsabilidade”, observou o 
vereador Dr. Marcos Aurélio.

Santa Casa
Na quarta-feira, dia 07 de 

agosto, aconteceu uma reunião 
entre a Comissão de Saúde 
da Câmara, a Santa Casa, o 
Secretário de Saúde e mem-
bros do COMUS, onde foi 
feito o pedido da renovação 
do contrato entre a Prefeitura 
Municipal e a Santa Casa. O 
contrato está vencido desde 
2011. “É extremamente im-
portante a renovação deste 
contrato pois as internações 
na Santa Casa voltariam a ser 
feitas”, destacou o Dr. Marcos 
Aurélio.

Martim Cesar reitera 
pedido de cobertura da 
quadra do Alto do Cardoso

O Vereador Martim Cesar 
(DEM) reiterou ao Prefeito 
Vito Ardito (PSDB), provi-
dências para que seja feito 
estudos visando a construção 
de uma Cobertura para a 
Quadra Poliesportiva, locali-
zada na esquina das ruas Papa 
João XXIII e Expedicionário 
Marcelino Machado Moreira, 
no bairro do Alto do Cardoso. 

Segurança
O vereador solicitou ainda 

ao Poder Executivo, que seja 
feito a restauração do pavi-
mento asfáltico da Rua Zuza 
Dantas da Gama, na altura do 
nº 291, esquina com a Rua Dr. 

Fontes Junior, pois, segundo o 
parlamentar, a condição atual 
desta via vem trazendo riscos 
aos pedestres e condutores de 
veículos que trafegam pelo 
local.

Infraestrutura 
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Executivo, é 
a realização de estudos visando 
a construção de um Centro Co-
munitário, no Loteamento Vila 
Suíça, e a implantação de uma 
AMI (Academia da Melhor 
Idade) e um Parque de Re-
creação Infantil, promovendo 
assim uma melhor qualidade 
de vida aos moradores.

Vereador martim 
cesar (no 

destaque) reitera 
ao Prefeito 

ProVidências 
Para cobertura 

da quadra 
PoliesPortiVa do 

alto do cardoso

Professor Osvaldo tem 
pedido de ciclovia atendido 
pela administração

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB), solicitou na Sessão 
Ordinária do dia 13 de maio 
de 2013, através do requeri-
mento nº. 1181/2013, estudos 
visando a possibilidade de se 
realizar benfeitorias, como o 
calçamento ou a construção de 
mais uma ciclovia, adequação 
de sinalização,  em toda a 
extensão da avenida Doutor 
Nélson Guaragna, no sentido 
centro – bairro.

Esta avenida faz parte do 
Anel Viário e é mais conhe-
cida por avenida do túnel do 
Castolira, por atender em sua 
grande maioria os morado-
res do referido bairro. Estas 
benfeitorias são necessárias 
devido ao alto fluxo de pe-
destres, ciclistas e veículos 
que a utilizam.

Através do ofício de nº. 
1737/2013, de 30 de julho, 

a Prefeitura informa que o 
pedido foi enviado à Secre-
taria de Planejamento e que 
a mesma viabilizaria estudos 
para verificar a possibilidade 
de incluir a reivindicação do 
vereador. 

O vereador Professor Os-
valdo constatou que as obras 
já foram iniciadas. “Estou 
feliz por esta conquista, já 
que as benfeitorias já foram 
iniciadas e este foi um pedi-
do de diversos munícipes de 
nossa cidade, que utilizam 
esta via no seu dia a dia, 
para trabalhar nas empresas 
da região. Muitos fazem o 
trajeto de bicicleta ou a pé, e 
estas obras vão beneficiá-los 
diretamente, diminuindo os 
riscos de acidentes, já que 
nos horários de pico o fluxo 
de veículos no local é muito 
alto”, ressalta o vereador 
Professor Osvaldo.

Fotos:  AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Professor osValdo (no destaque) tem Pedido de construção de cicloVia atendido. 
as obras já começaram

Roderley Miotto propõe 
inovação na iluminação pública 
por meio de Energia Solar

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O ve-
r e a d o r 
Roderley 
M i o t t o 
( P S D B ) 
e n c a m i -
nhou na 
última se-
gunda-fei-
ra, dia 12, 
ao  Exe-
cutivo, e 
em cópia 
ao depar-
t a m e n t o 
competen-
te municipal, o requerimento 
de nº 1920/2013, que trata da 
solicitação de estudos para a 
troca e implantação da ilumina-
ção pública por meio de energia 
solar nas principais avenidas da 
cidade, bem como em praças e 
parques, de modo a buscar ma-
neiras de preservação do meio 
ambiente e, sem dúvidas, a di-
minuição dos gastos públicos, 
podendo assim ser investido em 
outras necessidades e setores 
do município. 

“Muito tem se escutado 
e visto hoje em dia quanto a 
necessidade de preservação e 
consciência ambiental do ser 
humano. Temos de colaborar 
com o futuro, e ações como 
esta, proposta neste documento 
oficial, beneficiam a todos, bem 
como a Pindamonhangaba”, 
comenta o parlamentar. 

Considerando exemplos 
em cidades próximas, como 
Tremembé, que já implantou, 
e Taubaté, que tomou recente-

mente a iniciativa de também 
implantar a coleta solar, os 
estudos confirmam que o sis-
tema é totalmente ecológico e 
econômico, e que, atualmente, a 
iluminação pública das cidades 
representa cerca de 65% dos 
gastos com energia elétrica, 
o que prova a viabilidade do 
projeto. “A energia elétrica no 
Brasil é uma das mais caras do 
mundo, e estes custos não são 
nada desprezíveis. Queremos o 
melhor para Pinda, de modo a 
garantir um futuro de qualidade 
e a redução de gastos”, salienta 
Roderley Miotto.

“Buscar maneiras inteli-
gentes de se preservar o meio 
ambiente e, ao mesmo tempo, 
procurar reduzir o consumo de 
recursos naturais esgotáveis são 
atitudes conscientes, de visão e 
benefícios. Seria uma solução 
completamente inovadora e 
de alto potencial e aplicação. 
Queremos isso para o povo”, 
destaca o vereador.

Vereador roderley miotto

Ricardo Piorino solicita 
independência do 
Transporte Complementar
“Enviamos rEquErimEnto para quE o ExEcutivo 

cElEbrE contratação indEpEndEntE”

Na última sessão de Câma-
ra, realizada dia 12 de agosto, 
o Presidente da Câmara de 
Vereadores, Ricardo Piorino 
(PDT), apresentou diversos 
requerimentos verbais, e fa-
zendo uso da tribuna, foi en-
fático ao abordar o sistema de 
Transporte Público da cidade.

Segundo o vereador, a em-
presa detentora do Transporte 
Público, Viva Pinda, além do 
compromisso com a Prefei-
tura, possui um contrato com 
os operadores do Transporte 
Complementar, possuindo 
desta forma, domínio sobre 
os mesmos, impossibilitando 
que estes desenvolvam de uma 
forma mais ampla e sadia os 
serviços que são prestados à 
comunidade de nossa cidade.

“Tendo em vista que es-
tamos próximos de um novo 
processo licitatório que tratará 

da questão, esperamos que 
o Executivo adote a medida 
mais benéfica para a popu-
lação, providenciando um 
processo separado para cuidar 
exclusivamente do Transporte 
Complementar”, pontuou o 
vereador.

Futebol
Preocupado com a atual 

situação do esporte em nossa 
cidade, que até a presente data 
encontra-se sem a nomeação 
do secretário da pasta, causan-
do prejuízo aos praticantes, 
principalmente aos trabalhos 
da Liga Pindamonhangabense 
de Futebol, a qual está total-
mente abandonada, Piorino 
solicitou o apoio necessário 
que o Presidente da Liga, Sr. 
Vlamir, popularmente co-
nhecido como “Macarrão”, 
necessita para desenvolver os 
trabalhos na cidade.
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VereAdor JAnio lerArio esteVe nA reunião Com os morAdores do Alto do CArdoso 
no Centro Comunitário

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

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.

facebook : Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) esteve em 
mais uma reunião no último 
dia 6 com o Prefeito Vito 
Ardito Lerario e os mora-
dores do Alto do Cardoso 
no Centro Comunitário da 
região.

Janio elogiou a todos que 
estavam presente e salienta 
que “é muito importante 
ouvir a população para 
fazer uma administração 
participativa, transparente e 
próxima ao povo que o ele-
geu ao cargo de vereador”. 
Ele também comentou que 
está acompanhando de perto 
os projetos do Prefeito e está 
feliz com o rigor e compro-

Vereador Janio participa 
de reunião com moradores 
do bairro Alto do Cardoso

metimento em administrar 
o dinheiro público junta-
mente com os secretários e 
servidores que o auxiliam. 
“Com certeza consegui-
remos cumprir o plano de 
governo, com ampla partici-
pação da comunidade, pois 
é discutindo que se conhece 
as principais necessidades 
de cada bairro e as chances 
de Pindamonhangaba cres-
cer nos próximos anos está 
garantida, pois o Prefeito 
Vito já tem uma longa ex-
periência em governar, haja 
visto pelas grandes obras 
executadas em sua última 
administração”, finalizou 
Janio Lerario.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Felipe César – FC reitera 
a construção de uma 
rodoviária na Via Dutra

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

às margens desta 
rodovia, vai faci-
litar novas linhas e 
novas empresas”.

Contratação de
tratoristas 
O vereador Fe-

lipe César – FC 
solicitou ao Execu-
tivo a contratação 
de tratoristas para 
atender os peque-
nos produtores da 
Zona Rural de Pin-
damonhangaba. O 
pedido, tem relação 
com o recebimento 
de tratores, que 
deverão ser colo-
cados à disposição 
do departamento 

competente para atender os 
pequenos produtores rurais. 
“Pedimos ao prefeito que 
colabore com o homem do 
campo, com esta contratação 
de tratoristas para atender a 
demanda dos nossos peque-
nos produtores, que neces-
sitam arar e plantar em sua 
propriedade, e não possuem 
condições para contratação de 
maquinário para sua lavoura”, 
destaca o vereador.

Rede de Esgoto do
Bonsucesso
O vereador Felipe Cé-

sar – FC também reitera ao 
Executivo a extensão da rede 
de esgoto do bairro Massaim 
até o bairro do Bonsucesso. 
“Precisamos dar melhores 
condições de infraestrutura 
aos nossos bairros rurais e 
nossos pedidos visam dar me-
lhores condições ao homem 
do campo”, diz o vereador.

VereAdor Felipe CésAr

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

ORDEM DO DIA

28ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se 

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 

Alckmin”, no próximo dia 19 de agosto de 2013, 

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal n° 02/2013, 

do Vereador José Carlos Gomes – Cal e outros, que “Acrescenta 

o Art. 95-A à Lei Orgânica Municipal”. 

Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Toninho da Farmácia 
pede melhorias para o 
trânsito no Alto Tabaú

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) solicita ao Depar-
tamento do Trânsito, na pessoa do competente Diretor Edson 
Henrique dos Santos, a instalação de um semáforo no cruzamento 
das ruas General Júlio Salgado com a Cônego Tobias, no bairro 
Alto do Tabaú. “Esta foi uma solicitação de vários moradores, 
que me foi entregue através de um abaixo-assinado, encaminhado 
ao Departamento de Trânsito. A instalação deste semáforo dará 
mais segurança aos moradores da região” destaca o vereador.

Crispim
O vereador Toninho da Farmácia encaminhou ao Execu-

tivo uma Indicação, de sua autoria, com assinatura de todos 
os vereadores, solicitando asfaltamento, colocação de guia e 
iluminação pública no trecho final da rua Argemiro Cypriano de 
Oliveira, até a rua Alexandre Muassab, no Residencial Crispim. 
Esta obra, visa melhorar o tráfego de automóveis na avenida 
Monsenhor João José de Azevedo, criando uma rota alternativa 
aos moradores da região, desafogando o trânsito na avenida.

VereAdor toninho dA FArmáCiA e morAdores dA ruA Argemiro CypriAno de oliVeirA, no 
Crispim, que pedem melhoriAs pArA estA ruA

morAdores pedem A instAlAção de um semáForo no CruzAmento dAs ruAs generAkl sAlgAdo 
Com A Cônego tobiAs, no Alto do tAbAú

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Magrão 
visita Araretama para 
ouvir a população

O vereador Carlos 
Eduardo de Moura - 
Magrão (PPS) visitou na 
manhã desta terça-feira, 
dia 13, o bairro do Arare-
tama e na oportunidade, 
conversou com os mo-
radores da região. Ele 
estava acompanhado do 
assessor parlamentar do 
Deputado Estadual Alex 
Manente (PPS), Sr. Arnaldo.

O vereador pode verificar que 
o bairro melhorou, mas precisa de 
alguns serviços e obras para ficar 
ainda melhor. Assim, Magrão 
estará requerendo ao Executivo 
na próxima sessão – dia 19 - 
diversos pedidos que lhe foram 
encaminhados pela comunidade, 
como a colocação de lombadas 
em algumas avenidas; melhora-
mento da sinalização das vias 
públicas; cobertura da piscina 
do Centro Esportivo;  reforma 
do campo de futebol que encon-
tra-se abandonado; retirada da 
tubulação de concreto ao lado 
do almoxarifado e melhorias 
nos prédios públicos - escolas e 
postos de saúde.

Na oportunidade, o vereador 
visitou a piscina do Centro Espor-
tivo e constatou que há necessida-
de da instalação urgente de uma 
cobertura para a piscina e para 
os alunos no espaço que atende 
a preparação, o aquecimento 
e de local para a chamada dos 
alunos, assim como sala de espera 
ou descanso. Magrão constatou 
que há necessidade de fazer uma 
vistoria urgente na parte elétrica 
pois, de acordo com a professora 
e com os alunos que estavam no 
local, os disjuntores desarmam 
com frequência. 

Já o campo de futebol “José 
Fonseca Marcondes – Jota 
Marcondes”, localizado ao lado 
do Centro Esportivo encontra-

se atualmente abandonado. O 
gramado possui um grande “for-
migueiro”; o prédio anexo onde 
estão localizados os banheiros e 
vestiários estão todos depreda-
dos, com os vidros quebrados, 
portão aberto sem tranca e com 
muito lixo acumulado. “Conver-
sei com os munícipes e os pedidos 
são os mais variados. A região 
cresceu bastante e precisa de um 
olhar com carinho por parte do 
Executivo, pois o Araretama é um 
bairro desenvolvido, com grande 
número de moradores. Precisa-
mos levar ao bairro, benfeitorias 
para atender aos moradores como 
escolas, creches, esporte, cultura 
e lazer e melhorar a vida das 
pessoas”, enfatiza o vereador.

Magrão ressalta que estas 
benfeitorias são necessárias, 
porém, não se pode deixar de 
frisar que investimentos também 
devem ser realizados na área da 
educação, principalmente, na 
implantação de escolas profis-
sionalizantes no bairro, que serão 
essenciais para que os jovens 
tenham oportunidades de serem 
inseridos no mercado de trabalho.

“Vou encaminhar os requeri-
mentos ao Executivo e também 
cobrar para que as melhorias 
cheguem ao Araretama. Estou à 
disposição de toda comunidade 
do bairro, colocando também o 
meu gabinete à disposição para 
ouvir os moradores”, conclui o 
vereador Magrão.

VereAdor mAgrão e ArnAldo ConVersAm Com A proFª. de 
nAtAção, mAritA, no Centro esportiVo ArAretAmA

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Professor Eric 
(PR) recebeu na última sema-
na, de inúmeros ambulantes 
da cidade, diversas denúncias 
sobre os preços abusivos co-
brados para a colocação de 
barracas na tradicional festa 
de São Vicente de Paulo, em 
Moreira César. Na última ses-
são ordinária, dia 12, depois de 
ouvir as queixas dos trabalha-
dores da cidade e do distrito e 
para maiores esclarecimentos, 
o Vereador Professor Eric fez 
dois requerimentos que foram 
aprovados pelo plenário. No 
primeiro, o parlamentar do PR 
solicita que o Prefeito dê infor-
mações oficiais sobre os crité-
rios utilizados para a colocação 
de barracas na festa. Já no 
segundo requerimento, o Ve-
reador Professor Eric convoca 
o Secretário de Administração 
da cidade, Edson Macedo, para 
comparecer à próxima sessão 
ordinária, para que apresente 
explicações sobre esses fatos 
e sane quaisquer dúvidas dos 
ambulantes.

Creche e Unidade Básica 
de Saúde no Azeredo
Também na última sessão 

ordinária, o vereador Professor 
Eric reiterou - em requerimento 
- o pedido já feito no início do 
ano para a construção de uma 
Creche e uma Unidade Básica 

de Saúde (UBS) no Lotea-
mento Azeredo, em Moreira 
César. Entre o Jardim Azeredo 
e o Marieta Azeredo existem 
muitas áreas institucionais, que 
poderiam perfeitamente servir 
de sede para essas construções.

A região citada é uma área 
que abriga uma grande po-
pulação, onde estão as casas 
populares do Azeredo, os pré-
dios do CDHU, o condomínio 
Vale do Sol e, de acordo com 
o Departamento de Habitação, 
há o planejamento para a cons-
trução de mais de mil casas de 
loteamento social. “A Creche e 
a UBS seriam importantes para 
dar melhor qualidade de vida 
para esta população, especial-
mente melhorando a área social 
desta comunidade”, afirma o 
vereador Professor Eric.

Professor ERIC 
defende trabalhadores
de nossa cidade

Valores cobrados para colocação de barracas
na festa em moreira césar assustaram os

ambulantes do distrito e do município

VereAdor proFessor eriC

AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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Tribuna do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Depu-
tado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classifica-
ção, 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 (d---  0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  23/08/2013 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

87º MARTA GONÇALVES DA SILVA
RUA DOS ROUXINÓIS, 156 – LOT. BETA - TRIÂNGULO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-130

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Depu-
tado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classifica-
ção, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso na área;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  23/08/2013 às 14:00 horas
ENCANADOR
1º CRISTOVÃO MARCELINO
RUA BENEDITO GALVÃO DE CASTRO, 589 – JARDIM AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-470

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, muni-
dos 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 certi-
dão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de especialização conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  23/08/2013 às 15:00 horas
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL
9º MANOEL MAURICIO FERRARI MENDES
RUA PADRE ANCHIETA, 230 – MARIA ÁUREA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-580

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 108/2013

Contrato nº 106/2013 
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços automotivas em geral, 
para manutenção preventiva e corretiva, com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou com-
ponentes genuínos ou originais de fábrica, para as máquinas rodoviárias de diversas linhas, mo-
delos e tipos, pertencentes à frota operacional da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Tamel Tratores e Máquinas de Terraplenagem Ltda.
Data de assinatura: 29/07/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 166.512,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita           
Assina pela contratada: Jean Carlos dos Santos         
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 034/2011

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 168/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Unicard Centro de Diagnóstico S/C Ltda.    
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames cardiológicos.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 25/07/2014.
Assunto: Reajusta-se com base no índice IPC-FIPE de 5,20% o valor unitário dos exames 
passando de R$ 92,93 para R$ 97,76
Assina pela contratante: Isael Domingues      
Assina pela contratada: Luiz Carlos Morgado       
Data de assinatura: 24/07/2013
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São PauloPrefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Estado de São Paulo 
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2013 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 065/2013 de “Contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de refeições com comida tropeira ou caipira”, foi 
elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, 
assinada em 19/07/2013: 

ATA nº 049/2013 Empresa:  JOSÉ MÁRIO CÂNDIDO PEREIRA RESTAURANTE ME  
ITEM UNID.

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO ANUAL 

01 UNID. 1.005.001.002376 – Refeições 29,00 1.200 

Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2013. 

* Publicar 01 Vez 

Autorizamos a veiculação:  
DATA DA VEICULAÇÃO: 16/08/2013 
FORMATO: 2×4 

Humberto Paim de Macedo 
Diretor do Departamento de Licitações e Compras 

FUNDAÇÃo DR. joÃo RomEIRo “TRIBUNA Do NoRTE” 
Nesta  
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Esportes

Marcos Vinício Cuba
A Secretaria de Espor-

tes e Lazer da Prefeitura de 
Pindamonhangaba informa 
que neste sábado (17), serão 
realizados os exames médi-
cos para os alunos de natação 
e hidroginástica do Centro 
Esportivo José Ely Miranda, 
“Zito”, e da Cidade Nova. 

Este trabalho é realizado 
para dar maior segurança a 
todos os praticantes das ati-
vidades aquáticas oferecidas. 
Os exames médicos gratuitos 
devem ser feitos, caso con-
trário, o aluno deverá apre-
sentar um exame particular.

Em Moreira César, às 14 
horas, os alunos de hidrogi-
nástica, acima dos 55 anos, 
deverão estar no ginásio do  
Centro Esportivo “Zito”. Os 
alunos da mesma atividade, 
dos 18 aos 54 anos, terão que 
marcar presença às 14h30. 
O exame médico da natação 
adulta está marcado para às 
15 horas, às 16 horas é a vez 
da natação infantil. 

No bairro Cidade Nova 
os trabalhos serão desenvol-
vidos no período da manhã, 
onde das 9 às 11 horas par-

Marcos Vinício Cuba
Os atletas de Pindamo-

nhangaba estão treinando 
diariamente em busca dos 
melhores resultados e pódios. 
Neste final de semana haverá 
muitas disputas e os repre-
sentantes da cidade contam 
com o apoio da torcida para 
os jogos dentro de casa. 

Nesta sexta-feira (16), por 
exemplo, terá o Campeonato 
Estadual de Futsal, categoria 
Sub 20. O jogo ocorrerá no 
ginásio Rita Eny Cândido, no 
Araretama, às 20 horas. Os 
pindenses encaram a Asso-
ciação Desportiva Asa.

No sábado (17), os joga-
dores de futebol, categoria 
Sub 20, entrarão em campo 
para defender a liderança no 
Grupo C do Campeonato da 

Associação Paulista de Fute-
bol. O desafio será com Gua-
rulhos, no “João do Pulo”, às 
10 horas. 

O Ibirapuera vai receber 
os representantes do atletis-
mo pindense sábado (17), 
além disso, competidores 
desta modalidade também 
irão para Taubaté, na Liga 
Coneleste.

O “João do Pulo” vai ser 
sede da partida válida pela 
Liga Paulista de Basquete, 
serão feitos três jogos, sendo 
o Sub 15 masculino, Sub 15 
feminino e Adulto masculi-
no. As partidas terão início 
às 14h30.  O time do Grêmio 
União defenderá a cidade 
pelo Campeonato Estadual 
de Futsal Menor, no Arareta-
ma, a partir das 8 horas.

Marcos Vinício Cuba
A equipe de futsal de Pin-

damonhangaba estreou no 
Campeonato Estadual Sub 20 
na noite de quarta-feira (14). 
A partida ocorreu no ginásio 
do Araretama contra a Asso-
ciação Atlética do Banco do 
Brasil e foi  4 x 1 para os visi-
tantes. Nesta sexta-feira (16), 
a equipe recebe os represen-
tantes da AD Asa, às 20 ho-
ras, no ginásio do Araretama.

A competição é promovi-
da pela Federação Paulista de 
Futebol de Salão e conta com 
a participação de 12 clubes, 

divididos em duas chaves. 
Os confrontos acontecem em 
dois turnos e somente os qua-
tro melhores de cada chave 
passarão para os playoffs. Na 
chave de Pindamonhangaba 
estão as equipes AD Asa, GE 
Mogiano, AABB/SP, AA Bo-
tucatuense e GR Barueri.

O adversário marcou o 
primeiro gol quando a parti-
da já caminhava para o final 
do primeiro tempo. Na se-
gunda etapa, Pinda empatou, 
mas  os jogadores da AABB 
imprimiram um forte ritmo e 
fecharam em 4 x 1.

O capitão do time pin-
dense, Lucas Ribeiro Souza, 
avalia que no segundo tempo 
o time estava um pouco des-
gastado, o preparo físico dos 
adversários fez a diferença em 
quadra. Para o jogo de sexta-
-feira, ele garante que o time 
vai aproveitar o fato de jogar 
em casa para buscar a vitória.

Toda a população está 
convidada a prestigiar a par-
tida e vibrar pelos represen-
tantes de Pindamonhangaba, 
que estão fazendo treinos in-
tensos para obter os melhores 
resultados nas competições.

Médico realiza exames 
em alunos no “Zito” e 
Cidade Nova

ticiparão alunos da natação 
adulta e hidroginástica, já das 
11 às 12 horas o atendimento 
é destinado às crianças e ado-
lescentes.

Atletas defendem a 
cidade em competições

Jogadores de Pinda enfrentam mais 
um jogo pelo Campeonato Estadual

Os atletas convidam a torcida para o jogo de sexta-feira contra o Asa 

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba
Corinthians e Colorado farão rodada 

dupla no sábado (17) pelos campeonatos 
promovidos pela Liga Pindamonhanga-
bense de Futebol, com o apoio da Prefei-
tura de Pindamonhangaba.

Os jogos serão realizados no estádio 
Cardosão a partir das 8h30. O primeiro 
confronto será pela categoria Sub 11, o 
segundo, pelo sub 15, está marcado para 
as 10h15 e de acordo com o regulamento 
terá 15 minutos de tolerância.

Corinthians e Colorado fazem 
rodada dupla neste sábado

Categoria Sub 11
Na categoria Sub 11 

são 6 equipes em grupo 
único, o tempo de jogo é 
25 x 25. 

Na estreia também 
terá as partidas entre 
Ferroviária x São Paulo, 
no Boa Vista, e Etna x 
Terra dos Ipês, em Mo-
reira César. 

O primeiro turno vai 
terminar no dia 21 de se-
tembro.

Categoria Sub 15
Na Sub 15 são 12 clubes, 

divididos nos grupos A e B, 
o tempo de jogo é 35 x 35. 
No ano passado, o Ramos sa-
grou-se campeão da Sub 15. 
O responsável pela equipe, 
Laerte Alves da Silva, “Fres-
ga”, garante surpresa em 
campo. Ele não quis revelar 
qual será a estratégia à equipe 
de jornalismo da Tribuna do 
Norte, que o entrevistou duas 
vezes.

Confira os demais 
jogos da Sub 15

Grupo A 
Ferroviária x Inde-

pendente –  Boa Vista
Maricá x Inter Pinda 

– Maricá
Grupo B
A Mil Por Hora x Jd. 

Rezende – Jd. Regina
Ramos x São Paulo – 

Ramos
Etna x Jardim Eloyna 

– Machadão – Moreira 

O time de basquete Sub 15 também estará em quadra

Célia Lima

Marcos Vinício Cuba

A Secretaria de Esportes 
e Lazer da Prefeitura 

de Pindamonhangaba 
atende centenas de 

alunos nas atividades 
aquáticas. 

O setor conta com 
aulas de treinamento 

e lazer. Participam das 
atividades alunos 

dos 7 anos  a 
melhor idade



À direita, ponta Carlos Miranda, o “The Flash” do torneio. Abaixo, time do 
Independente, recheado de craques veteranos
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ODIRLEY PEREIRA
O time do A Mil Por Hora, 

do Jardim Regina, é um dos 
favoritos ao título da Primei-
ra Divisão. Com quatro jogos 
e quatro vitórias, a equipe 
treinada por Cabral coloca 
medo nos adversários.

Um dos responsáveis por 
transmitir essa sensação é 
Willian ‘Pesadelo’. Ele levou 
apenas três gols na competi-
ção e é um dos melhores go-
leiros do campeonato. Sem-
pre bem posicionado, ágil e 
com reposição de bola rápida 
e precisa, Willian é um pesa-
delo para os adversários.

No domingo (18), à 10h30, 
no Boa Vista, ‘Pesadelo’ ten-
tará assustar o atacante Feijão, 
e os meias Matheus, Jocemar 
e Dias, da Ferroviária.

O treinador Cabral disse 
que atuar fora de casa não é 
problema. “Estamos invictos e 
gostamos de jogar com torcida 
contra. Nosso time está entro-
sado, temos jogadores rápidos, 
habilidosos e vamos para cima”.

Cabral reconheceu que 
a Ferrô possui um grande 
treinador, elenco e estrutura, 
porém isso não deve atrapa-
lhar os planos da equipe do 
Jardim Regina. “Confi o mui-
to no meu grupo, tenho atle-
tas disponíveis em todas as 
posições e o meia-esquerda 
Renan está comendo a bola, 
assim como o centroavan-
te César e o ponta-esquerda 

A Hora do Pesadelo
A Mil Por Hora quer manter 100% 

Valdívia pode fazer 
Flamengo honrar 
o Cinquentão

Faltando apenas duas ro-
dadas para o término da pri-
meira fase do Cinquentão e a 
competição promete esquen-
tar de vez. A Afi zp recebe o 
Independente no domingo 
(18), às 8h30.

Ainda invicta na competi-
ção, a Afi zp joga para vencer, 
pois mais uma vitória garante 
o time na próxima fase do tor-
neio. Para isso, o técnico Mi 
não deve ter desfalques im-
portantes para o duelo. Com 
16 gols feitos no campeona-
to, a Afi zp tem um sistema de 
jogo baseado na velocidade 
de seus jogadores. O lateral 
direito João Aguiar defende e 
apoia o ataque e ajuda o cami-
sa 7 Carlos Miranda pelo lado 
direito. No meio, Tadashi e 
Luis Antônio são responsáveis 
por dar maior proteção à zaga. 
O camisa 10 Fernando Moraes 
distribui o jogo, dando liber-
dade para o camisa 11 Carlos 
Roberto armar as jogadas pelo 
lado esquerdo e municiar o 
“matador” Décio Ricardo.

Também com 16 gols no 

Liga defi ne regras e início do ‘35’

Lequinho, cada um com três 
gols no campeonato”. Cabral 
ainda enalteceu a atuação dos 
zagueiros Tiago e Baiano e 
do volante Claudinho.

Pela Ferroviária, a vitória 
sobre o Corinthians na última 
rodada fez o clube respirar. 
Com três pontos, porém um 
trecho de um jogo atrasado, o 

time treinado por Guina pre-
cisa da vitória para fi car entre 
os quatro que se classifi cam à 
próxima fase.

Autor do gol sobre o Ti-
mão, o lateral Miguel espera 
que a equipe repita a boa atu-
ação, agora dentro de casa. 
“A vitória é fundamental para 
nossos planos. Vamos jogar 

com disciplina tática e envol-
ver o A Mil Por Hora. Sabe-
mos da qualidade deles, mas 
estamos focados e consegui-
remos mais três pontos”.

Para o jogo de domingo, 
Guina poderá contar com o 
retorno do goleiro Torão e do 
defensor João Maurício, que 
cumpriam suspensão. 

OUTROS JOGOS DO CINQUENTÃO 

DOMINGO (18), ÀS 8H30

Imperial x Cidade Nova (Novelis)
Campo Alegre x Fim de Carreira (Campo Alegre)
Estrela x Ramos (Bosque)

Cinquentão
Grupo A
1º Afi zp  15 pontos
2º Imperial  13 pontos
3º Estrela  12 pontos
4º Campo Alegre 7 pontos
5º Flamengo  6 Pontos
Grupo B
1º Independente 18 pontos
2º Cidade Nova  11 pontos
3º Fim de Carreira
     Maricá  5 pontos
5º Ramos  3 pontos

A classifi cação, confrontos, locais e horários de jogos 
são de responsabilidade da Liga.

CLASSIFICAÇÃO 

Grupo A
1º Sapopemba 
     Araretama 
     Areião    7 pontos
4º Cantareira    6 pontos
5º Terra dos Ipês
    Jardim Cristina    5 pontos
7º Ipê II                 1 ponto
Grupo B
1º A Mil Por Hora  12 pontos
2º 100 Nome
     Corinthians
     Real Esperança
     Andrada     6 pontos
6º Bandeirante
    Ferroviária     3 pontos

Grupo A
Areião x Ipê II (Vila Verde)
Sapopemba x Terra dos ipês (Zito)
Araretama x Jardim Cristina (Jd. Resende)

Grupo B
100 Nome x Bandeirante (Goiabal)
Real Esperança x Corinthians (Azeredo)

Afi zp de Décio e Independente de Pelé, 
promessa de “jogão” no domingo

OUTROS JOGOS DA PRIMEIRA 

DOMINGO (18), ÀS 10H30

Fora da briga pela classi-
fi cação, o Flamengo enfrenta 
o Maricá no domingo (18), às 
8h30, no Socorro.

O técnico do rubro-negro 
pindense Adriano deverá 
apostar nos seus atacantes 
para somar mais três pontos 
e honrar a equipe rubro negra 
no Cinquentão.

Com o camisa 10 José 
Azemir distribuindo o jogo, 
cabe aos jogadores das ex-

tremidades do campo apro-
veitarem as chances criadas. 
Assim, Agostinho Guerra 
pela direita, com o motorzi-
nho Valdivia pela esquerda e 
Taiada no meio, o Flamengo 
é favorito para esta partida.

Pelo lado do Maricá, o 
destaque fi ca por conta do 
experiente arqueiro Chila-
vert, que, com boas defesas, 
é um dos protagonistas do 
campeonato.

Pela Ferrô, meia Matheus não terá facilidade para armar o jogo

Goleiro Pesadelo inibe os adversários

Cabral colocará time no 
ataque contra a Ferrô

Na reunião realizada na 
sede da LPF – Liga Pinda-
mongabense de Futebol, na 
terça-feira (13), às 19h30, fo-
ram discutidas as regras e o 
sistema de competição do 35.

Serão 14 equipes dividi-
das em dois grupos. Os times 

do grupo A jogam contra os 
do B, classifi cam-se os qua-
tro melhores. Nas quartas de 
fi nais e nas semifi nais os ti-
mes jogam no sistema “ida” 
e “volta”. A decisão será em 
jogo único, em campo neu-
tro, defi nido pela LPF.

Os jogos terão duração 
de 45 minutos em cada tem-
po, com início no dia 22 de 
setembro, às 9h15, com to-
lerância de 15 minutos. Os 
cartões amarelos serão zera-
dos para todos os times que 
avançarem de fase, mas no 

caso de um jogador receber 
o terceiro cartão, terá que 
cumprir suspensão na fase 
seguinte. Se houver agres-
são física aos árbitros das 
partidas, os jogadores que 
cometerem a infração serão 
suspensos por dois anos.

campeonato, o time do In-
dependente é um adversário 
difícil de ser batido. Mesmo 
jogando fora de casa, o técni-
co Elieser “Dadinho” prome-
te atacar. Com o pé calibrado 

de Maizena nos cruzamentos 
e o oportunismo do artilheiro 
Pelé, o Independente ainda tem 
a seu favor o entrosamento da 
equipe, pois a maioria dos jo-
gadores jogam juntos há mais 

de seis anos.  Com apenas sete 
gols sofridos no campeonato, 
a defesa do Independente terá 
muito trabalho para conter o 
ímpeto do adversário. O cami-
sa 1 Vargas deverá ser bastante 
exigido, porém Nivaldo e Ubi-
rajara Costa devem jogar mais 
recuados para dar maior prote-
ção à zaga. 

Com todos estes ingre-
dientes, a promessa é de uma 
partida muito movimentada 
e cheia de gols, pois as duas 
equipes são candidatas ao tí-
tulo do Cinquentão.

Valdívia quer ser eleito um dos melhores do campeonato

Odirley Pereira Divulgação Divulgação
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