
Fundado em 11 de junho de 1882   Fundação Dr. João Romeiro - Criada em 6 de maio de 1980

Pindamonhangaba, terça-feira, 20 de agosto de 2013                                Ano 132 - Nº 8247 - R$ 1,00 

TRIBUNA DO NORTE

A Ferroviária conseguiu um empate heroico na Primeira Divisão contra o líder do gru-
po B, A Mil Por Hora, no domingo (18), no Boa Vista. Sem número suficiente de atletas, a 
Ferrô entrou em campo com dois jogadores a menos e empatou o jogo em 3 a 3. Os três 
gols alviverdes foram marcados por Feijão, que superou Willian ‘Pesadelo’. Pelo A Mil por 
Hora, Claudinho Luzes fez um gol e César marcou duas vezes.

Com dois a menos, Ferrô arranca empate do líder

Os serviços de limpeza 
executados pela Subprefei-
tura de Moreira César em 
córregos contribuem para 
evitar enchentes no distrito. 

Os trabalhos começaram pelo 
CDHU Cícero Prado e pelo Ipê 
II e vão continuar em outros 
pontos. 
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Odirley PereiraQuadra do Bosque 
pode ser coberta

O prefeito de Pindamonhangaba 
recebeu em seu gabinete o vereador 
Toninho da Farmácia para discutir 
melhorias em diversos setores do 
município. Dentre as propostas apre-
sentadas está a cobertura da quadra do 
bairro do Bosque.

Djalma marca e 
classifi ca Arara

O meia Djalma marcou de cabe-
ça o gol da classificação do Arareta-
ma às quartas de final da Primeira 
Divisão, no domingo (18), contra 
o Jardim Cristina. Com a vitória, o 
Araretama se junta ao Areião na li-
derança do grupo A.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai realizar o dia "D" 
da Campanha de Atualização 
da Carteira de Vacina, que co-
meça no sábado (24). A ação 
acontece em 21 pontos de di-
versos bairros e vai beneficiar 

grande parte da população 
que está com vacinas atrasa-
das de poliomielite (paralisia 
infantil), pneumo 10, sarampo, 
caxumba e rubéola, rota vírus, 
tríplice bacteriana, hepatite B, 
tríplice viral, meningite, entre 

outras. De acordo com a Se-
cretaria de Saúde de Pinda-
monhangaba, grande parte 
da população, principalmente 
crianças, poderá receber as 
doses gratuitamente.

População poderá 
receber doses de 
vacinas atrasadas

As inscrições para o processo seletivo 
de bolsa de estudo para o curso de auxiliar 
de enfermagem terminam sexta-feira (23). 
Os interessados devem comparecer ao se-
tor de Protocolo da Prefeitura ou Subprefei-

tura de Moreira César e levar RG, cópia do 
comprovante de residência e demonstrativo 
de renda dos moradores da casa. No total, 
serão oferecidas 30 bolsas com 75% de 
desconto na mensalidade.

Inscrições para bolsas de estudo até dia 23

A equipe do projeto Edu-
tran está percorrendo as es-
colas municipais e ensinando 
questões fundamentais de 
Educação no Trânsito aos 
alunos. Na última semana, 
o grupo, formado por dois 
agentes de trânsito, uma 
psicopedagoga e um coorde-
nador, visitou cinco unidades 
escolares.

Alunos são benefi ciados com 
aulas de Educação no Trânsito

A 1ª Cãominhada de Pindamonhangaba, realizada no domingo (18), contou com a par-
ticipação de 90 proprietários e mais de 100 cães de diversas raças, dentre elas algumas 
raras e outras sem definição. A "Cãominhada" foi "puxada" pela Ingrid, a cadelinha cadei-
rante mascote do Abrigo de Animais.

Passeio reúne mais de 100 cãesFórum do Cpic começa quarta-feira

Audiência 
discute 
saneamento

A Audiência Pública sobre 
o Plano Municipal de Sanea-
mento (PMS) será realizada 
no auditório da Prefeitura, 
na quarta-feira (21). No even-
to, a população poderá discutir 
o tema e conferir o PMS, que 
atende à Lei Federal.

Limpeza de córregos evita 
enchentes no distrito

Professores 
municipais 
participam de 
curso sobre 
autismo

A Secretaria de Educação 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está promovendo 
um curso sobre autismo para 
30 professores municipais, 
visando esclarecer dúvidas 
e auxiliar no diagnóstico em 
sala de aula. A capacitação 
teve início na última semana 
e seguirá por mais quatro en-
contros. 

Exames 
médicos dão 
segurança 
aos alunos

Os alunos das atividades 
aquáticas, oferecidas pela Pre-
feitura, participaram dos exa-
mes médicos no sábado (17). O 
trabalho serve para dar maior 
segurança aos alunos e evitar 
problemas de saúde.

Será realizado entre os dias 21 e 23 de agosto o 4º Fó-
rum do Centro de Práticas Integrativas e Complementares. 
As atividades terão início na Câmara de Vereadores e o 
encerramento acontece na praça Monsenhor Marcondes, a 
partir das 8 horas.

Pega Tudo 
no Lessa, 

Vila Rica, Jd 
Resende e 
Pe. Rodolfo
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Veja as datas que se comemoram hoje, 
20 de agosto, e nos próximos dias
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20/8 – Dia do Vizinho, Dia de São Bernardo, Dia do Maçom, Dia do Caçador.
21/8 - Dia da Habitação, Dia de São Pio X. 
22/8 -  Dia Mundial do Folclore, Dia das Vocações Leigas, Dia do 
Religioso, Dia do Excepcional, Dia do Supervisor Educacional.

Divulgação
Divulgação

Célia Lima

A Seção de Educação no Trân-
sito (Edutran), do Departamento de 
Trânsito da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, realiza ações e pales-
tras educativas para pessoas de 

todas as idades. As empresas da 
cidade também são atendidas com 
o serviço, como a Nova Metal e a 
Givi do Brasil, que receberam pa-
lestras na última semana, durante 

suas Sipats – Semana Interna de 
Prevenção a Acidentes de Traba-
lho - sobre direção defensiva e a 
relação com motos e ciclistas. Para 
a equipe do Departamento de Trân-

sito, a orientação é o caminho mais 
efi caz para a mudança de compor-
tamento dos motoristas, motociclis-
tas, ciclistas e pedestres, visando a 
segurança no tráfego. 

Programação 
do Pega Tudo

Nesta semana, entre os dias 
19 e 22, o Pega Tudo estará nos 
bairros Lessa, Vila Rica e Jardim 
Resende. Na ocasião, os morado-
res devem deixar o entulho de seus 
quintais nas calçadas para que o 
caminhão da Prefeitura faça o re-
colhimento. Na semana passada, 
a equipe esteve no Cidade Jardim, 
Jardim Princesa e Lago Azul, de 
onde foram retirados mais de 60 
caminhões de entulho. De 19 a 30 
de agosto, o Pega Tudo da Subpre-
feitura estará em Moreira César e 
no loteamento Padre Rodolfo. A po-
pulação deve colaborar e participar 
do Pega Tudo nas datas corretas, 
realizando, assim, a limpeza de 
seus quintais e eliminando possí-
veis criadouros de dengue e outras 
pragas urbanas. 

Paineiras 
realiza Baile 
de Aniversário

O Paineiras Country Club co-
memora 31 anos com baile no dia 
31 de agosto, sábado, às 23 horas. 
A noite será animada pela Orques-
tra Sereneide Show, do Rio de Ja-
neiro, trazendo em seu repertório 
músicas clássicas, dançantes e 
de diversos ritmos para que toda 
a família possa se divertir e apro-
veitar a noite. Reservas de mesas 
para sócios e não sócios podem ser 
feitas na secretaria do clube. Infor-
mações pelos telefones 3642-8599 
ou 3522-5356 e site: www.painei-
rasclube.com.br.

Edutran realiza palestra em empresas

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Planejamento, convida a popula-
ção para participar da Audiência 
Pública sobre o PMS - Plano Mu-

nicipal de Saneamento. O evento 
será realizado no auditório munici-
pal, nesta quarta-feira (21), a partir 
das 17 horas.

A audiência pública irá apre-

sentar e discutir o PMS em atendi-
mento ao artigo 19 da Lei Federal 
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

A minuta do Plano Municipal 
de Saneamento e o Regimento da 

Audiência estão disponíveis onli-
ne, para consulta e/ou download, 
no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, e em papel, para consul-
ta, na Secretaria de Planejamento.

Audiência discute Plano Municipal de Saneamento

Com riqueza de detalhes e o 
objetivo de oferecer sugestões e 
dicas aos leitores, o publicitário 
Nagib Calil decidiu reunir as me-
lhores experiências em seus 40 
anos de carreira como vendedor e 
compilou tudo  no livro “Lembran-
ças de um vendedor”, que será 
lançado no dia 30 de agosto em 
Pindamonhangaba.

O evento será no auditório da 
OAB Pindamonhangaba e terá iní-
cio às 18 horas.

Festa de Nossa Senhora da Assunção

Livro relembra carreira de 
Nagib Calil

No último domingo (18), a Co-
munidade da Igreja São Benedito 
realizou a festa de Nossa Sra. da 
Assunção, que contou com mis-
sas às 7 horas, 9h30 e 17 horas. 
O encerramento das comemo-

rações iniciou com a procissão 
solene às 18 horas, seguida de 
missa de encerramento e coroa-
ção de Nossa Senhora.

Com o tema “Mulher, eis 
aí teu Filho, depois disse aos 

discípulos: Eis aí tua Mãe”, a 
comunidade realizou a novena 
preparatória desde o dia 9 de 
agosto, com  missas celebra-
das diariamente,  seguidas de 
quermesse.

A velha plantinha 
esquecida no seu quintal

A Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem 
se desdobrado para aumentar o controle sobre a venda 
dos antibióticos em todo o país. O objetivo da agência 
é impedir que as pessoas consumam os medicamentos 
irrestritamente, sem prescrição ou acompanhamento 
médico, e que o uso das substâncias não seja efi caz para 
acabar com a doença no organismo e, mais ainda, cause 
mutação na bactéria e a torne mais resistente.

A briga do órgão regulamentador é antiga, porém nos 
últimos anos ganhou força. Em 2010, a Anvisa bateu o 
pé e venceu a briga. Ela proibiu a venda do produto sem 
prescrição médica.

Hoje, porém, ainda há farmácias que comercializam 
os antibióticos de forma indiscriminada. Na região, nos 
primeiros seis meses deste ano, mais de 20 farmácias e 
drogarias foram denunciadas e estão sendo investigadas. 
Além disso, os estabelecimentos podem pagar multas e, 
em alguns casos mais graves, até serem fechados.

Em contexto bem simples, pode-se dizer que as 
drogas legalizadas foram criadas para auxiliar no 
combate e tratamento das doenças. No entanto, se 
forem usadas de forma errada podem não ter resultado 
esperado ou acontecer o pior, apresentar efeitos 
colaterais nos usuários.

Independentemente da ingestão química de medicamentos, 
existe também a possibilidade de se fazer um tratamento 
complementar, como a fi toterapia, ou seja, o uso de plantas 
medicinais para auxiliar na cura e prevenção de doenças.

Em maio deste ano, a Anvisa publicou uma norma 
e a lista de itens, que inclui espécies que poderão ser 
registradas como medicamentos fi toterápicos ou como 
produtos tradicionais fitoterápicos. A novidade é 
que a Agência divide as espécies em duas: as que 
possuem segurança e eficácia comprovada por 
estudos clínicos e as que apresentam resultados 
por histórico de uso pela população, as quais 
poderão ser enquadradas como produto tradicional 
fitoterápico. A expectativa é que as normas de 
registro ou notificação e a lista final de produtos de 
registro simplificado sejam publicadas ao mesmo 
tempo, após a Anvisa finalizar a discussão.

Certo é que Pindamonhangaba é referência nacional 
deste segmento. O Cpic - Centro de Práticas Integrativas 
e Complementares – é uma das fórmulas utilizadas pela 
Prefeitura para oferecer um outro tipo de tratamento às 
pessoas.

Nesta quarta-feira (21), por exemplo, acontece a 
abertura do 4º Fórum do Cpic. O evento vai oferecer 
palestras, práticas corporais e integrativas, além de 
exposição e, o principal, a discussão sobre as ações 
desenvolvidas no município e as perspectivas para 
ampliação e fortalecimento das parcerias.

É uma ótima oportunidade para conhecer os trabalhos 
ou se aprofundar sobre o tema.

Muitas vezes, um novo caminho pode levar a lugares 
inimagináveis. Neste caso, é bem possível que se 
encontre no Cpic soluções não químicas para problemas 
de saúde, dores, mal estar do dia a dia e, até, tratamento.

Para que recorrer a uma farmácia, ainda que seja 
para adquirir um item liberado, se o alívio pode ser 
aquela plantinha do quintal de sua casa?

Respostas para perguntas como esta estão lhe 
esperando no 4º Fórum do Centro de Práticas Integrativas 
e Complementares.

A Secretaria de Esportes e 
Lazer da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou uma ‘bateria’ 
de exames médicos para os alu-
nos que praticam natação e hidro-
ginástica. 

As ações foram desenvolvi-
das no Centro Esportivo José Ely 
Miranda, “Zito”, e no ginásio do 
bairro Cidade Nova no último sá-
bado (16). A equipe da Prefeitura 
entrou em contato com todos os 
participantes que precisavam ser 
atendidos pelos profissionais.

De acordo com as informa-
ções da Secretaria de Esportes 
e Lazer, aproximadamente 750 
alunos foram atendidos no fi nal de 
semana. Esta atitude da Prefeitura 

Alunos participam de exame médico Sorteio de 
Dia dos Pais 
contempla 
4 pessoas

Mais uma etapa da campanha 
“Festival de Prêmios” da Acip – 
Associação Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba foi encer-
rada no último sábado (17), com 
o sorteio referente às vendas do 
comércio para o Dia dos Pais, que 
aconteceu ao meio-dia, na praça 
Monsenhor Marcondes. 

Confi ra os ganhadores
Blue Ray  - Amanda C. Silva;
Home Theater 5.1 – Abigail Lou-
renço Mercadante; Celular - Hélio 
Nerosi; TV LED 42″ – Antonio P. de 
Oliveira.

O próximo sorteio está progra-
mado para o dia 19 de outubro, e 
celebrará o Dia das Crianças.

de Pindamonhangaba é para que 
os praticantes das modalidades 

aquáticas possam fazer o esporte 
de forma saudável.

Dança 
Circular no 
Bosque

No domingo (25), a Prefeitura 
realiza mais uma roda de dança 
circular no Bosque da Princesa, a 
partir das 9 horas. Pessoas de to-
das as idades podem participar. A 
atividade favorece a coordenação 
motora e autoconfi ança, além dos 
benefícios da prática esportiva. 
Todos estão convidados para o 
evento, que é gratuito. Informa-
ções no Departamento de Cultura, 
3642-1080. 

Após grande sucesso nas fes-
tividades de aniversário da cida-
de, o projeto Pinda em Cena está 
de volta, dessa vez nos bairros 
da cidade. A reestreia será sába-
do (24) e domingo (25), respec-
tivamente, no Goiabal e bairro 
das Campinas. No Goiabal, será 
no centro comunitário, às 14 ho-

ras, com as seguintes atrações: 
Grupo Só pra Recordar, Came-
rata Jovem Projeto Jataí, Proje-
to Saindo das Ruas, Núcleo de 
Pesquisa Educadança, Estação 
Arteduvale, Grupo Maculelê, tea-
tro Sorria, você está no circo. No 
bairro das Campinas, será a par-
tir das 9 horas, na escola munici-

pal Alexandre Machado Salgado, 
com: Só pra Recordar, Projeto 
Aprendizes – Euterpe, grupo Ma-
culelê, Núcleo de Pesquisa Edu-
cadança, Estação Arteduvale e a 
peça “A Farsa do Advogado Pa-
thelin”, com a Cia TEP. O evento 
é gratuito, toda a comunidade está 
convidada. 

Pinda em Cena retorna nos bairros

Célia LimaCélia Lima
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Maria Fernanda Munhoz
Autismo: um jeito dife-

rente e ser. Com este tema, 
teve início na quarta-feira 
(14), o curso específico 
para professores da Rede 
Municipal, desenvolvido 
pelo NAP – Núcleo de 
Apoio Psicopedagógico 
– da Secretaria de Edu-
cação da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. As 30 
vagas oferecidas foram 
preenchidas rapidamente 
pelos professores munici-
pais, que estão se mostran-
do muito interessados em 
aprender a lidar com crian-
ças autistas. 

A primeira aula do 
curso tratou de definição, 
etiologia, sintomatologia 
e classificação do autismo. 
A participação foi efetiva 
e com muitos questiona-
mentos, pois ainda se tra-
ta de uma patologia que 
gera dúvidas, até mesmo 
aos profissionais da saúde, 
para realização do diag-
nóstico. Para os educado-
res, as dúvidas se revelam 
em sala de aula, tanto para 
a inclusão quanto no pro-
cesso de alfabetização.

De acordo com a psi-
cóloga Rose Marie Gui-
marães, o diagnóstico pre-
coce é fundamental para a 

qualidade de vida do autis-
ta, pois ele é um indivíduo 
que merece a dignidade de 
ser reconhecido em suas 
diferenças. 

A gestora do NAP afir-
ma que os profissionais da 
educação necessitam de 
constantes formações para 
que possam realizar ade-
quadamente suas interven-
ções pedagógicas e pro-
mover cada vez mais uma 
educação de qualidade, 
favorecendo o desenvolvi-
mento das habilidades de 
todos os alunos.  

O curso sobre autismo 
será realizado por profis-
sionais do NAP, incluindo 
psicóloga, fonoaudióloga e 
pedagogas, em mais qua-
tro encontros, totalizado 
20 horas de carga horária. 
As próximas aulas tratarão 
de diagnóstico clínico e in-
tervenções; comunicação, 
desenvolvimento da lin-
guagem da criança com au-
tismo, avaliação da criança 
e comunicação alternativa; 
legislação, planejamento 
individualizado e exem-
plo de rotina com desenho 
e atividades; e o aluno em 
sala de aula: adaptações, 
estratégias, interação, ma-
terial pedagógico, alfabeti-
zação e matemática.

NAP inicia curso 
de capacitação 
sobre autismo para 
professores  

Marcos Vinício cuba
 Sábado (24), será o 

dia “D” da “Campanha 
de Atualização da Carteira de 
Vacina”. Em Pindamonhanga-
ba, 21 postos estarão abertos 
para atender a população das 8 
às 17 horas. É preciso levar a 
carteira. A campanha será feita 
até o dia 30 de agosto.

 Os moradores poderão 
procurar  os seguintes locais: 
Centro de Especialidades 
Médicas – no centro: unida-
des do Araretama II, Nova 
Esperança, Jardim Imperial, 
Castolira, Santa Cecília, Ma-
ricá, Cidade Nova, Jardim 

Sábado acontece Dia “D” de 
atualização de vacinas

Regina, Crispim, Vila São 
Benedito, entre outras. Nos 
bairros Bonsucesso e Cruz 
Grande – que fazem parte da 
zona rural - a vacina será fei-
ta nos domicílios.

 Conforme as informações 
da Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba, a popula-
ção alvo da campanha é toda 
criança menor de cinco anos 
de idade, no entanto, conside-
rando que a vacinação é sele-
tiva, nem todos que compa-
recem ao serviço necessitam 
receber alguma dose, porque 
há crianças que estão com o 
esquema vacinal em dia.

cintia caMargo
Comprometido com as 

reivindicações dos verea-
dores de Pindamonhanga-
ba, o prefeito   esteve em 
reunião com o vereador 
Toninho da Farmácia, para 
viabilizar seus pedidos.

O vereador solicitou a 
cobertura da quadra espor-
tiva do bairro do Bosque, 
através da utilização de 
uma verba de R$ 250 mil 
obtida pelo deputado fede-
ral João Dado.

“Gostaria ainda de so-
licitar o asfaltamento e 

Vereador solicita cobertura de 
quadra e melhorias em ruas

André Nascimento

a colocação de guias e ilu-
minação no trecho que liga 
as ruas Argemiro Cypriano 
– próximo ao Campo do 
Esporte Clube Estrela –, Fe-
lisbino de Almeida e Ale-
xandre Muassab, para desa-
fogar o tráfego na avenida 
Monsenhor João José de 
Azevedo, já que em breve 
o local receberá um grande 
número de novos morado-
res”, disse o vereador.

Para o prefeito, todas as 
reivindicações do vereador 
Toninho da Farmácia são 
importantes para o benefí-

Maria Fernanda Munhoz
A equipe da Subprefeitura 

de Moreira César está reali-
zando a limpeza dos córregos 
do distrito. O trabalho foi ini-
ciado pelo CDHU e Ipê 2, no 
dia 12 de agosto, e terá conti-
nuidade nos demais córregos 
da região. 

De acordo com informa-
ções da Subprefeitura, a lim-

peza dos córregos é realizada 
todo o ano, normalmente en-
tre julho e setembro, meses 
em que chove menos, com 
a finalidade de evitar possí-
veis invasões de águas nas 
residências, devido às fortes 
chuvas que ocorrem no final 
e início do ano. 

A Subprefeitura solicita, 
ainda, que os moradores co-

laborem para que os córregos 
se mantenham limpos, evitan-
do jogar lixo, entulho e outros 
itens, que bloqueiam o fluxo 
normal das águas, causando en-
chentes na época das chuvas. A 
participação da população é es-
sencial para evitar que as águas 
transbordem dos córregos, cau-
sando danos para os próprios 
moradores do entorno.

Limpeza de córregos evita 
enchentes no distrito

daniela gonçalVes
O Departamento de Tu-

rismo da Prefeitura de Pin-
damonhangaba recepcionou 
as pessoas que estiveram pre-
sentes no circuito turístico 
Rota Franciscana.

Esta rota passa por mais 
de 20 cidades do Vale do Pa-
raíba, percorre 818 km e ofe-
rece aos caminhantes todos 
os atrativos das cidades en-
volvidas no roteiro, possibi-
litando que o turista conheça 

o Estado de São Paulo sob a 
ótica cultural do santo e mis-
sionário Frei Galvão.

Pindamonhangaba está 
inserida na Rota Sabedoria, 
uma das quatro sub-rotas 
deste circuito, que junto aos 
munícipios de Guaratingue-
tá, Aparecida, Roseira, Pin-
damonhangaba, Tremembé, 
Taubaté, Redenção da Serra, 
Paraibuna, Santa Branca, 
Guararema, Mogi das Cru-
zes e São Paulo retratam este 

trecho do roteiro, um dos 
últimos percorridos na Rota 
Franciscana.

 Vale lembrar que a Rota 
Franciscana “Frei Galvão” 
é um percurso autoguiado e 
não necessita do acompanha-
mento de guias de turismo 
ou agendamento prévio com 
operadoras de passeios da 
região. Para orientar os par-
ticipantes, foram instaladas 
placas de sinalização durante 
todo o trajeto. 

Pinda recepciona turistas 
para a Rota Franciscana

Divulgação

Tipos de vacinas e a necessidade da imunização

Entre as vacinas que serão 
aplicadas nas unidades 
em Pindamonhangaba 
haverá a contra paralisia 
infantil, pneumo 10, 
sarampo, caxumba e 
rubéola, rota vírus, 
tríplice bacteriana, entre 
outras. A vacinação é uma 
das formas de prevenir 
doenças. No Brasil, o 

Ministério da Saúde 
oferece gratuitamente 
algumas vacinas como: 
BCG, hepatite B, tríplice 
viral, etc.
A vacina é um estímulo 
ao sistema imunológico 
responsável pela proteção 
do organismo. Sempre 
que um vírus ou bactéria 
invade o corpo o sistema 

imunológico entra em 
ação para impedir danos à 
saúde.
 É também uma forma 
segura e eficaz de levar 
o sistema imunológico a 
desenvolver defesas contra 
determinadas doenças 
sem que isso represente 
contaminação. Elas são 
compostas por antígenos, 

substâncias capazes de 
interagir com o sistema 
imunológico como: uma 
bactéria, um vírus ou 
célula.
Ao receber o antígeno o 
organismo produz uma 
“resposta imune” capaz de 
proteger o indivíduo caso 
ocorra um novo contato 
com aquele agente. 

cio da população do bairro. 
“Todas as propostas estarão 
sendo estudadas para que 

possamos viabilizá-las o 
mais rápido possível”, sa-
lientou o prefeito.

Divulgação

Divulgação

A atualização vacinal é uma medida preventiva
Os cursos servem para qualificar os professores

O Executivo analisa todas as sugestões e propostas

O Departamento de Turismo de Pindamonhangaba oferece diversas atrações

A limpeza é realizada o ano todo pela Prefeitura de Pindamonhangaba
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 056/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 056/13, que cuida de “Aquisição de impressoras laser mul-
tifuncional, monitor LCD, estabilizador, microcomputador completo com monitor, thin-client ultra, 
mouse, câmera digital e aparelho de telefone”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICA-
ÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor das empresas (itens/lotes): Leandro 
Moutinho Caçapava Com. de Eqptos. Informática Ltda. EPP (02, 03, 04, 15, 16, 09, 10, 11, 12 
e 14); Suprinet Suprimentos para Informática Ltda. EP (01 e 15). Itens imprósperos: 07, 08, 13. 
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2013.

PREGÃO Nº. 113/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 113/13, que cuida de “Aquisição de kits lanches para viagens 
dos programas de Assistência Social”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do 
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (item/lote): J. F. Rezende EPP (01). 
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2013.

PREGÃO Nº. 114/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 114/13, que cuida de “Aquisição de material de enfermagem”, 
a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório 
em favor das empresas (itens/lotes): Alexandre A. de Souza EPP (05, 09, 10, 15, 18, 21, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 53, 76, 77, 79, 84, 85, 86, 87); Camila Aparecida Minari 
(07, 19, 48, 57); CBS Médico Científica Com. e Representação Ltda. (11, 17, 49, 65, 72, 73, 75, 
88, 89, 90, 91); Centrolvale Soluções para Saúde Ltda. (02, 03, 04, 06, 13, 20, 39, 52, 54, 61, 62); 
Crismed Comercial Hospitalar Ltda. (34, 51, 55); Dimaci/SP Material Cirúrgico Ltda. (01, 63, 64, 
92); Nativa Com. de Mat. Médicos Odontológicos e Hospitalares Ltda. ME (08, 12, 16, 56, 80). 
Itens imprósperos: 14, 24, 25, 26, 27, 44, 66. 
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2013.

PREGÃO Nº. 115/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 115/13, que cuida de “Contratação de empresa em prestação 
de serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva, com reposição sem exclusividade, 
de peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica em caminhões e ônibus da frota da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade 
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da 
empresa (itens/lotes): Elizandra Mara de Lima Peças ME (01 e 02). 
Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2013.    

adolescência e desafios 
Os estudiosos da adolescência, que é um período da 

vida entre a infância e a adultície, período esse delimitado 
pela Organização Mundial da Saúde como a faixa etária 
compreendida entre 10 e 20 anos de idade, são enfáticos 
em afirmar que o adolescente continua o mesmo com a 
sua identificação com o adulto, construção da sua identida-
de, a ânsia pela socialização, as condutas de   revolta e os 
comportamentos de risco.

Nos últimos cinquenta anos ocorreram mudanças glo-
bais, sobretudo as econômicas, políticas, e sociais as quais 
influenciaram de maneira marcante o mundo adolescente. 
Vamos exemplificar: a revolução sexual modificou o com-
portamento da mulher, tão contida pelos preconceitos de 
uma sociedade machista e excludente, tornando-se mais 
independente, assumindo então mais precocemente a sua 
sexualidade, principalmente depois do advento da pílula 
anticoncepcional nos idos dos anos 60. Em função disso, 
assistimos o assustador fenômeno da gravidez na adoles-
cência, muitas vezes indesejada, em especial, nos países 
do terceiro mundo com grandes consequências sociais. 
No nosso trabalho de Mestrado, desenvolvido no início da 
década de 90, aqui, em Pindamonhangaba, apontamos o 
aumento das taxas de gravidez na adolescência, principal-
mente na faixa etária de 12 a 15 anos de idade, com fortes 
repercussões para o concepto: altas taxas de natimortali-
dade, prematuridade e baixo peso ao nascer.

Entretanto, outros aspectos também nos preocupam: a 
drogadição, quando, com tristeza, assistimos, nas grande 
e médias cidades brasileiras, a alarmante epidemia de cra-
ck que vem devastando a nossa juventude exigindo políti-
cas públicas de maior urgência, que sejam consistentes, 
duradouras, sem viés eleitoreiro. E o que dizer da violên-
cia perpetrada pelos jovens e contra os jovens nos nos-
sos centros urbanos? É importante que se ressalte que o 
assassinato de jovens é uma das nossas maiores causas 
de mortalidade nessa faixa de idade, só suplantada pelos 
acidentes, sobretudo os que são causados por motos. Uma 
vergonha para o nosso Brasil!

Não podemos negar que tivemos mudanças positivas, 
como conquista de cidadania, progressos tecnológicos (te-
mos um dos maiores percentuais de celulares/habitante do 
nosso planeta), mas há um desencanto: não há empregos 
para todos, visto que o mercado de trabalho não absor-
ve todos e um contingente de milhares de jovens fica sem 
oportunidades.

Diante de um quadro tão preocupante, mais do que 
nunca, torna-se necessário a união de todos: políticos, 
educadores, profissionais da saúde por esta causa nobre: 
a juventude. Lutemos por mais oportunidades de saúde, 
emprego, lazer, educação, moradia e segurança para os 
nossos jovens! Para tanto, faz-se mister privilegiar o ca-
pital produtivo e não o especulativo, pois , hoje, em nosso 
país quem mais aufere lucros é o sistema bancário, situ-
ação que não podemos aceitar em nenhuma hipótese. É 
desumano, ceifa oportunidades e joga todos num grande 
abismo social.

Os nossos jovens clamam por justiça social, por um fu-
turo melhor em que possam mostrar as suas potencialida-
des. Temos que agir já, para que possamos legar para eles 
um Brasil mais equânime, mais humano e mais sintonizado 
com os valores cristãos.

*O autor é médico, professor Universitário, Mestre e 
Doutor pela USP Magister ad Honorem pela Universidade 
de Bolonha e ‘Professor Convidado’ das universidades de 
Bonn, Munique, Colônia e Berlim (Alemanha)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE SEOB-07/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica DULCINEA DOS SANTOS, responsável pelo 
imóvel localizado na Rua Tamae Watanabe, Lote 07, Quadra G2, Loteamento Residencial Arareta-
ma para que tome ciência dos Termos de Embargo nº 016/2013 e do Auto de Infração e Imposição 
de Multa nº 460, lavrado em função de instalação de calha no telhado que faz divisa com o nº 79, 
infringindo assim o Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 
05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o 
artigo 209º da Lei Complementar nº 9 de 16/12/2008.

SANDRA NOGUEIRA MATHIAS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE SEOB-08/2013

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr PEDRO BENEDITO S. DE MORAES, 
responsável pelo imóvel localizado na Rua Dois, Lote 27, Quadra “D”, Cadastrado sob a sigla 
SE.33.03.13.037.00, Loteamento Solo Rico, Bairro Campinas para que tome ciência da Notifica-
ção Preliminar nº 52291/2013, lavrado em função de obra de aterramento, devendo apresentar 
alvará com ART de responsável técnico pela execução dos serviços, infringindo assim o Código de 
Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 02 (dois dias úteis a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 209º da Lei Complementar 
nº 9 de 16/12/2008.

SANDRA NOGUEIRA MATHIAS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 080/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 080/2013, que cuida de “Aquisição de colírios para 
consultórios oftalmológicos, medicamentos injetáveis para o uso no Pronto Atendimento de 
Moreira César, CAPS, Unidades Básicas de Saúde e PSF”, a Autoridade Superior, face à 
correção em ata do Sr. Pregoeiro, rerratifica a homologação e considera a presente licitação 
IMPRÓSPERA no item nº. 35, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520 e suas 
alterações.
Pindamonhangaba, 13 de julho de 2013.

a acadêmica aurora
Dia 9 de agosto último completou cinco anos que a 

APL – Academia Pindamonhangabense de Letras perdeu 
a querida Aurora Teixeira Mendes, dona da cadeira de nº 
14H – patrono Dr. Caio Gomes Figueiredo. Aurora era aci-
ma de tudo uma pessoa preocupada em ajudar os menos 
favorecidos e se destacava por suas atuações na política 
local e no exercício da cidadania. Nas lides literárias tam-
bém foi membro da UBT - União Brasileira de Trovadores – 
Seção de Pindamonhangaba . É dela esta trova premiada 
no X Concurso Nacional Internacional de Trovas de Pinda-
monhangaba no ano 2000 pelo tema ‘Presente’:

Todos os sonhos quebrados
no teu passado carente
poderão  ser consertados
nas ações do teu presente.   

Vinte e cinco de agosto
Em alusão ao Dia do Soldado, a ser comemorado no 

dia 25 de agosto, trazemos uma relíquia literária, um po-
ema de Elisa de Mello Godoy Moreira, esposa do escri-
tor Baltazar de Godoy Moreira, patrono da cadeira nº 27 
da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras. O 
poema, publicado na edição do jornal 7 Dias (extinto) de 
4 de maio de 1952, revela, em versos, as lembranças da 
mãe de um menino que se tornara um soldado do Exér-
cito Brasileiro.

Contraste
Ontem estava brincando:
soldadinho de mentira,
de cabeça de papel.
Foram-se os anos passando;
agora já se retira
de casa para o quartel.

Vestido de verde-oliva,
Com toda a dignidade,
capacete de metal,
é hoje praça da ativa,
é soldado de verdade
do Exército Nacional.

Sua mãozinha macia
que se esfregava gentil
pela barba do papai,
agora, com galhardia,
empunha firme o fuzil
quando ele à manobra vai.

A face risonha e viva,
de infantil jovialidade,
assumiu um ar marcial.
É agora praça da ativa
é soldado de verdade
do Exército Nacional.

Os pezinhos delicados
que nem por breves instantes
deviam tocar o chão,
usando rudes calçados
em marchas extenuantes
pelas estradas se vão.

Mas ele, de fronte altiva,
impando felicidade,
leva no peito um fanal.
É agora praça da ativa,
é soldado de verdade
do Exército Nacional.

Aurora era 
assídua 

frequentadora 
das reuniões 

da APL

Arquivo TN

michelborges.com.br

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 (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  27/08/2013 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

88º MIRIAN PERCIA MANOEL DE FREITAS
RUA OSVALDO DE OLIVEIRA CORNETI, 605 – JD. PADRE RODOLFO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-160

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2013

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Prefeitura Municipal de Pindamonhan-
gaba nos termos do disposto da Lei Federal de no 11.1788, 25 de setembro de 2008, faz 
saber que se encontram abertas as inscrições para Seleção, parte integrante deste Edital 
de Estagiários.

1 – DISPOSIÇÕES GERAIS
O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de Estágio, por alunos matricu-
lados no seguinte curso: 

Item Curso Quantidade de 
Vagas Previsão para início do Estágio 

1 Educação Física – Ensino Superior 04 2013 

 

1.1. O acordo de cooperação e Termo de Compromisso de Estágio será celebrado sob 
regime da Lei  no 11.788 de 25 de 
Setembro de 2008.

1.2. O valor da Bolsa Auxílio corresponde a:
• Nível Superior 4hs - R$ 472,44
1.3. É concedido o auxílio transporte no valor de R$ 30,00.

2 - DA INSCRIÇÃO

• A inscrição será realizada no período de 20 a 23 de agosto de 2013, das 9h00 às 
16h00, no CIEE – Centro de Integração Empresa Escola, situado na Rua Dr. Pedro Costa 270, 
Centro – Taubaté/SP.

• A inscrição deverá ser feita pessoalmente pelo candidato, munido de RG, CPF 
(no mínimo com protocolo de solicitação) e dos comprovantes de residência e escolaridade. 
Formalizada a inscrição, o candidato receberá o protocolo devidamente rubricado pelo res-
ponsável do CIEE;
• Para os candidatos com deficiência - PCD é assegurado 10% das vagas no pre-
sente processo seletivo, desde que as atribuições das mesmas sejam compatíveis com a 
deficiência de que são portadores, que será verificada através de exame médico no ato da 
convocação, nos termo da Lei No. 11.788/2008;
• Os candidatos com deficiência - PCD participarão da seleção em igualdade de con-
dições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e 
local de realização da prova;

• Só poderão participar do processo seletivo estudantes matriculados no curso ante-
riormente indicado;
2.1. São requisitos para inscrição e contratação:
• Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, em 31/08/2013;
• Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país; 
• Residir na cidade de Pindamonhangaba;
• Estar regularmente matriculado no ano letivo de 2013;
• Não ter período de estágio equivalente a 2 (dois) anos na Prefeitura de Pindamonhan-
gaba;

2.2. São requisitos para realização do estágio:
• Para as vagas de nível superior: cursar entre os dois últimos anos à época da 
inscrição;

2.3. Imprescindível: até a data da realização do processo seletivo todos os candidatos deve-
rão atualizar seus dados cadastrais através do site www.ciee.org.br. Caso essa atualização 
não seja realizada, o CIEE não se responsabilizará pelos erros de dados pessoais do candi-
dato no Termo de Compromisso de Estágio.

3 – DO PROCESSO SELETIVO

3.1. O processo Seletivo classificará os candidatos, levando-se em consideração os pontos 
obtidos nos testes, que serão aplicados dia 26 de agosto de 2013 às 14h00 (quatorze horas). 
A duração da prova objetiva será de no máximo 1h00min (uma hora);

3.2. A prova objetiva será aplicada no CIEE – Centro de Integração Empresa Escola, situado 
na Rua Dr. Pedro Costa 270, Centro – Taubaté/SP. 

3.3. A prova objetiva para os cursos de nível superior será composta por 20 (vinte) questões, 
sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 7 questões de Conhecimentos Gerais  e 3 ques-
tões de Conhecimentos Específicos

3.4. As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha e cada questão conterá 05 
(cinco) alternativas, sendo somente 1 (uma) correta;

3.5. Cada questão valerá 0,5 (meio) ponto;

3.6. A pontuação máxima será de 10 pontos, de caráter classificatório;

3.7. O candidato deverá comparecer no local da realização das provas com antecedência de 
30 (trinta) minutos, munido do documento de identidade, comprovante de inscrição, caneta 
esferográfica de cor azul ou preta, lápis e borracha;

3.8 A abertura dos portões ocorrerá as 13h30, não sendo permitido o acesso ao local da prova 
após o horário da prova.

3.9. Durante a prova, não será permitido o uso de calculadoras, celulares ou consultas a obras 
ou livros de qualquer espécie;

3.10. Não serão permitidos candidatos que não estejam convenientemente trajados.

4 – DA CLASSIFICAÇÃO

4.1. A classificação dos candidatos do processo seletivo será por ordem decrescente de pon-
tos obtidos, observando-se a pontuação total;

4.2. Havendo empate na classificação, proceder-se-á ao desempate usando o seguinte cri-
tério preferencial:
• Maior idade;
• Maior pontuação das questões de Língua Portuguesa;

4.3. A classificação final (pontuação total atribuída na prova) será divulgada a partir do dia 27 
de agosto de 2013 no site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba: www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br e no Centro de Integração Empresa Escola - CIEE de Taubaté, pessoalmente.

5 - DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA 

5.1. As pessoas com deficiência - PCD deverão apresentar laudo médico atestando a espécie 
e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Clas-
sificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência;

5.1.1. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão 
preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem classificatória;

5.2. A convocação para preenchimento das vagas será feita através de telefone;

5.3. O candidato convocado deverá apresentar-se na data, horário e local estabelecido, no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;

5.4. A ausência na data, horário e local estabelecido será considerada como desinteresse 
pela(s) vaga(s), oferecida(s), não cabendo recurso;

5.5. O candidato, que não se interessar pela vaga oferecida, deverá comparecer no CIEE, 
para assinatura do Termo de Desistência, não podendo concorrer à outra vaga pela mesma 
seleção;

5.6. Os candidatos serão convocados de acordo com ordem de classificação e de acordo com 
a necessidade de contratação da concedente de estágio.

6 – DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

6.1. A Celebração do Termo de Compromisso de Estágio será de acordo com a Lei Federal nº 
11.788 de 25 de Setembro de 2008;

6.2. Após convocação, o candidato deverá providenciar Declaração de Escolaridade (original, 
atual, carimbada e assinada pela Instituição de Ensino) e retirar junto ao CIEE o seu Termo de 
Compromisso de Estágio - TCE, para assinatura da Instituição de Ensino;

6.3. Os estágios poderão ser encerrados a qualquer tempo de forma unilateral; 

6.4. O estudante que iniciar o estágio poderá firmar o Termo de Compromisso de Estágio - 
TCE com a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba e o Centro de Integração Empresa 
Escola – CIEE, por no máximo 24 meses.

7 – DOS RECURSOS

7.1. O prazo para interposição de recursos será de 2 (dois) dias úteis após a publicação do 
resultado final, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente;

7.2. O recurso só será admitido para o único efeito de correção de notório erro de fato;

7.3. Os recursos deverão ser dirigidos ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, de-
vendo estar devidamente fundamentados, constando o nome do candidato, o número de ins-
crição, a vaga que concorre, o telefone e o endereço para correspondência;

7.4 – O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. O processo seletivo terá validade até 31 de dezembro de 2013 ou quando do esgota-
mento de candidatos;

8.2. As seleções anteriores a esta terão prioridade na convocação, caso haja remanescentes 
na lista;

8.3. A assinatura do candidato no ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e 
na aceitação tácita das condições deste processo seletivo, tais como se acham estabelecidas 
neste Edital e nas normas legais pertinentes;

8.4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer 
tempo, acarretará a nulidade da inscrição ou do Acordo de Cooperação do estudante, sem 
prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis;

8.5. O Centro de Integração Empresa-Escola e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao estudante decorrentes de:
• Endereço e/ou telefone não atualizados;
• Endereço de difícil acesso;
• Correspondência devolvida pela EBCT por razões diversas de fornecimento e/ou 
endereço errado do candidato.
• Correspondência recebida por terceiros;

8.6. As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital, bem como os casos omissos, serão re-
solvidas pela Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;

8.7. Fica eleito o Foro de Pindamonhangaba para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do 
processo regrado neste Edital.

Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2013.

______________________________________________
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Silvio Luis de Godoi 
                Diretor do Departamento de Recursos Humanos 

_______________________________________________
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 

Rosangela Pereira
Gerente Regional Campinas e Vale do Paraíba
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Maria Fernanda Munhoz
A I Cãominhada, organiza-

da pela Associação Centopeia 
de Proteção aos Animais, em 
parceria com o Abrigo Muni-
cipal, foi realizada no domin-
go (18), em Pindamonhanga-
ba, com grande sucesso. Cerca 
de 90 pessoas e mais de 100 
cachorros – alguns levaram até 
três animais – fi zeram uma ca-
minhada iniciando e terminan-
do na praça do Cruzeiro, pas-
sando pela praça do Quartel e 
praça Monsenhor Marcondes. 

De acordo com os orga-
nizadores, o objetivo  foi de 
mobilizar a população sobre 
a importância de cuidar bem 
dos animais e preservar seus 
direitos.  

Além das pessoas e seus ca-
chorros, o Abrigo de Animais 
disponibilizou alguns cães para 
aqueles que não tinham, mas 

MARCOS VINÍCIO CUBA

Os interessados em participar 
do processo seletivo para obter 
bolsa de estudo devem fazer a ins-
crição até sexta-feira (23) . A con-
cessão será feita pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde e Assistência 
Social em parceria com o Colégio 
Tableau. A oportunidade é para o 
curso de Auxiliar de Enfermagem.

As bolsas são de 75% do valor 
do curso, o aluno deverá comple-

tar o percentual restante. Todos os 
aprovados terão isenção da taxa de 
matrícula e material didático. Ao 
todo, serão oferecidas 30 vagas, 
deste total, 20% está reservada para 
pessoas com defi ciência. As pessoas 
com defi ciência deverão declarar a 
condição no ato da inscrição.

Para se inscrever é necessário 
ter concluído o Ensino Fundamen-
tal. As fi chas deverão ser entregues 
no Setor de Protocolo da Prefeitu-
ra ou na Subprefeitura em Moreira 

César. O horário de atendimento é 
de segunda a sexta-feira das 8 às 
17 horas.

É preciso entregar as cópias do 
RG, comprovante de residência 
no município de, no mínimo, dois 
anos, certifi cado de conclusão do 
Ensino Fundamental, compro-
vante de renda de todos os mo-
radores do domicílio e, em caso 
de desempregado ou autônomo, 
assinar uma declaração de renda 
individual.

Inscrições para bolsas de estudo terminam dia 23

A Fapi - Faculdade de 
Pindamonhangaba -  inau-
gurou na sexta-feira (16), 
o novo prédio da Biblio-
teca Central. A cerimônia 
de descerramento da placa 
contou com a participação 
dos diretores da faculdade, 
Profº. Luís Otávio Palha-
ri e Profº. Juliano Palhari. 
Também estiveram pre-
sentes professores, alunos 
e autoridades municipais.

Durante a solenidade de 
inauguração, o professor 
e capelão universitário da 
Fapi, Gabriel Aquino, e o 
bispo da igreja anglica-
na, Josep Miguel Rosselo, 

conduziram um momento 
de agradecimento a Deus, 
com uma oração e a consa-
gração do local.

O presidente da Fun-
dação Universitária Vida 
Cristã e diretor da Fapi, 
Luís Otávio Palhari, res-
saltou a importância da 
biblioteca para o conheci-
mento. “Este ano comple-
tamos 10 anos de funcio-
namento e, neste tempo, 
Deus tem permitido gran-
des conquistas, entre elas a 
ampliação da nossa biblio-
teca, que é o coração para o 
conhecimento, um local de 
grande importância para a 

formação dos profi ssionais 
do presente e do futuro”, 
enfatizou.

A biblioteca possui um 
acervo de mais de 12 mil 
livros, cerca de 11 mil pe-
riódicos e grande quan-
tidade de materiais mul-
timídias, contando ainda 
com local de convivência, 
mesas para estudos indivi-
duais, salas para estudos e 
trabalhos em grupos, área 
destinada à administração 
e processamento técnico, 
sala de informática com 
vinte computadores novos, 
guarda-volumes, internet 
Wi-Fi e sanitários.  

que simpatizam com a luta e 
quiseram propiciar um pouco 
de lazer para os animaizinhos 
que ainda não têm dono.

A “Cãominhada” foi “pu-
xada” pela Ingrid, a cadelinha 
cadeirante que é a mascote 
do Abrigo. Ela fez tanto su-
cesso, que ganhou um book 
fotográfi co do estúdio Vitri-
ne, presente no evento. 

Junto com a caminhada, 
foi realizado um protesto pa-
cífi co contra os maus tratos 
aos animais. Algumas pesso-
as levaram cartazes, foi feito 
um minuto de silêncio pelos 
animaizinhos que sofrem e 
também uma salva de palmas 
para as pessoas que se preo-
cupam e defendem a causa. 

Empresas parceiras doa-
ram brindes que foram sorte-
ados, como alimentos e brin-
quedos para os cachorros. 

 Faculdade de Pinda inaugura 
novo prédio da biblioteca central

Para os organizadores do 
evento, a participação foi sur-
preendente e muito estimulante 

Todos os inscritos deverão fazer uma avaliação domingo (25)

O evento tem como 
foco a mobilização 

para o cuidado com 
os animais

“Cãominhada” é sucesso na cidade

a continuar na batalha para a 
defesa dos direitos dos animais. 

O próximo evento será a 

Marcha Nacional em Prol dos 
Animais, no domingo (25), 
com saída às 13 horas, da pra-

ça Monsenhor Marcondes. Na 
ocasião, não será permitido 
levar os animais. 

Arquivo TN

Cesar Brasil

Célia Lima

O presidente da Fundação Universitária fez a leitura da homenagem  
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ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 098/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 109/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Aimara Comércio e Representações Ltda.     
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para realização de 
exames.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 30/07/2014.
Assunto: Reajusta-se com base no índice IPC-FIPE de 5,37% o valor mensal do contrato de R$ 
5.033,61 para R$ 5.303,91
Assina pela contratante: Isael Domingues      
Assina pela contratada: Ailton Marques Ramos        
Data de assinatura: 22/07/2013WW
Pindamonhangaba, 16 de agosto de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 104/2013

Objeto: Aquisição de brinquedos para reposição nos diversos locais no município 
para atendimento aos munícipes.

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1215/2013
Contratada: Brink Criança Comércio de Brinquedos Ltda.  
Data da AF: 14/08/2013
Valor: R$ 12.880,00

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1216/2013
Contratada: Pereira e Capanema Ltda.   
Data da AF: 14/08/2013
Valor: R$ 4.990,00

Pindamonhangaba, 16 de agosto de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo PORTARIA Nº 03, DE 15 DE AGOSTO DE 2013.

Antonio Aziz Boulos, Presidente da Fundação Dr. João Romeiro, no uso de suas atribuições e nos 
termos da Lei Municipal nº 5.521, de 02 de abril de 2013, RESOLVE nomear o Sr. Odirley Pereira 
dos Santos, para o emprego de provimento em comissão de Chefe de Edição, a partir de 31 de 
julho de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a trinta e um de 
julho de 2013.
Pindamonhangaba, 16 de agosto de 2013.

Antonio Aziz Boulos - Presidente da Fundação Dr. João Romeiro

FUNDAÇÃO DOUTOR JOÃO ROMEIRO

AnA CAmilA CAmpos
Muitas pessoas já ouvi-

ram falar sobre produtos or-
gânicos, mas devem se per-
guntar o que exatamente os 
difere daquilo que é consu-
mido diariamente. 

De acordo com a cientis-
ta e química Conceição Tru-
com, produto orgânico é um 
alimento sadio, limpo, culti-
vado sem agrotóxicos e sem 
fertilizantes químicos. 

Eles provêm de sistemas 
agrícolas baseados em pro-
cessos naturais, que não agri-
dem a natureza e mantêm a 
vida do solo intacta.

Produtos orgânicos são “uma escolha de vida”
“Produtos orgânicos são 

muito mais do que os culti-
vados sem adubo ou agrotó-
xico. É uma questão de orga-
nização, de escolha de vida. 
Quem opta pela utilização 
dos orgânicos, são pessoas 
que desejam melhorar a ali-
mentação e preservar o pla-
neta”, comenta o produtor de 
orgânico e proprietário de um 
estabelecimento que comer-
cializa esses produtos, Jair 
Padovan.

Segundo o produtor, exis-
tem três regras básicas para 
ser classificado na categoria, 
de cunho ambiental, social 

e econômico. O primeiro é 
preservar a água e a terra; o 
segundo, o meio ambiente e 
o terceiro relacionado à regu-
lamentação de todos os fun-
cionários de acordo com as 
leis trabalhistas.

“A minha propriedade tem 
80% de mata preservada. É 
muito difícil encontrar al-
guém disposto a atender essas 
exigências”, explica o agri-
cultor, que tem uma proprie-
dade rural no bairro do Pinga.

Padovan também enfatiza 
que, para garantir que o pro-
duto cumpra esses critérios e 
é, de fato, orgânico, existe um 

selo do Ministério da Agricul-
tura, que certifica que o pro-
dutor atende à legislação.

As vantagens de consu-
mir produtos orgânicos são 
inúmeras, principalmente 
quando se fala de seguran-
ça alimentar. Atualmente, 
no Brasil, a maioria dos 
produtos são transgênicos. 
Por serem geneticamente 
modificados, apesar de ge-
rar um aumento da produ-
ção dos alimentos e desen-
volvimento de nutricênicos 
(alimentos que teriam fins 
terapêuticos), eles podem 
aumentar os riscos para a 

pele dos consumidores, pois 
não há regulamentos técnicos 
para a segurança no uso des-
ses produtos.

Já os alimentos orgâni-
cos são mais enriquecidos 
de nutrientes, uma vez que 
a terra utilizada no seu cul-
tivo é fértil e natural e não 
há nenhuma interferência de 
substâncias químicas no pro-
cesso. São alimentos vivos, 
com mais massa alimentar, 
ou seja, com mais nutrientes 
em sua composição.

Sobre a questão do pre-
ço, Padovan esclarece que o 
orgânico pode ser um pouco 

mais caro devido ao cultivo, 
que exige mão de obra artesa-
nal. Entretanto, justifica que 
os produtos orgânicos duram 
por mais tempo, além de não 
apresentarem misturas, como 
pó de café e achocolatados, 
por exemplo. 

“O investimento com-
pensa, porque você terá um 
produto natural e que vai per-
manecer por mais tempo na 
sua geladeira, o que no final, 
de certa maneira, vai acabar 
gerando uma economia. Sem 
contar nos benefícios que re-
fletirão na saúde do consumi-
dor”, ressalta.

Plano Municipal de
Saneamento Básico
P I N D A M O N H A N G A B A

Envie suas sugestões para o email: planejamento@pindamonhangaba.sp.gov.br

21 de agosto de 2013, 
das 17h às 22h30,

no Auditório da Prefeitura.

Participe da Audiência Pública

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Produtos orgânicos podem contribuir com a economia

Divulgação
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Escolas municipais recebem 
projeto educativo de trânsito

Maria Fernanda Munhoz
As escolas municipais 

de Pindamonhangaba estão 
recebendo ações e palestras 
sobre Educação no Trânsi-
to, realizadas pela equipe 
do Edutran, do Departamen-
to de Trânsito da Prefeitura. 
Na última semana, a equipe 
formada por dois agentes de 
trânsito, uma psicopedagoga 
e um coordenador, esteve nas 
escolas Francisco de Assis, 
em Moreira César; Lauro Vi-
cente, no Ipê 2; Elias Bargis 
e Regina Célia, no Araretama 
e Yvone Apparecida Corrêa, 
no Goiabal.  

A iniciativa tem a fina-
lidade pedagógica de cons-
cientizar os alunos para o 
comportamento adequado no 
trânsito, incentivando o exer-
cício da cidadania e a obedi-
ência às normas e regras de 
trânsito, gerando, assim, ati-
tudes responsáveis e cidadãs.

Além disso, o projeto visa 
possibilitar o conhecimen-
to das regras e normas de 
trânsito, motivando os alu-
nos a terem atitudes seguras 
e corretas ao utilizarem as 
vias, mostrar a importância 
que cada um exerce sobre o 
trânsito, gerando atitudes res-

Marcos Vinício Cuba
Começa nesta quarta-

-feira (21), o 4º Fórum do 
Cpic - Centro de Práticas 
Integrativas e Complemen-
tares, da Prefeitura de Pin-
damonhangaba. O evento 
será realizado até sexta-
-feira(23). A abertura está 

ponsáveis e cidadãs e incen-
tivá-los a transmitirem o que 
aprenderam, para que sejam  
multiplicadores do trabalho 
desenvolvido. Os professores 
responsáveis de cada classe 
são parceiros da equipe do 
Edutran na implantação do 
projeto nas escolas. 

As aulas do Edutran são 
semanais, realizadas de 
março a junho e de agosto a 
novembro de cada ano letivo, 
somando 14 encontros, 
sendo um grupo de escolas 

no primeiro semestre e um 
novo grupo no segundo. Ao 
final de cada semestre, é 
realizada uma solenidade de 
formatura. 

Nos 50 minutos de dura-
ção de cada aula são interca-
lados conhecimentos teóri-
cos, dentro de sala de aula, e 
práticos, no pátio da escola. 
Os temas trabalhados são: 
travessia de rua, pedestre, 
sinalização, cinto de segu-
rança, brincadeiras de rua e 
ciclista. 

Outras escolas
Além do trabalho perma-

nente realizado nas escolas 
municipais, a equipe do Edu-
tran ministra palestras em 
empresas, instituições, esco-
las estaduais e particulares, 
de acordo com solicitação. 
No último dia 10, a equipe 
esteve no passeio ciclístico 
realizado pela escola Pro-
gressão e, no último sábado 
(17), o Edutran participou do 
passeio realizado pelo Colé-
gio Bom Jesus – Externato.

Equipe do Edutran realiza palestra na escola Francisco de Assis, em Moreira César

Célia Lima

Fórum do Cpic começa quarta-feira
marcada para as 14 horas 
na Câmara de Vereado-
res, instalada na rua Alci-
des Ramos Nogueira, 860, 
Mombaça.

No primeiro dia do fórum, 
das 14h30 às 16 horas, have-
rá uma palestra sobre “Prá-
ticas Integrativas e Comple-

mentares”, com Arlete Silva, 
e depois um chá cultural. Na 
quinta-feira (22),  será profe-
rida uma palestra sobre im-
plantação da fitoterapia em 
Jardinópolis, arte acolhimen-
to, apresentação do vídeo 
“Muito Além do Peso”, entre 
outras atividades.

Maria Fernanda Munhoz
Varrição, roçada, limpeza, 

remoção de entulho, colo-
cação de placas, retirada de 
vegetação, limpeza e troca 
de tampa de bocas de lobo 
são alguns dos serviços que 
a Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Obras e De-
partamento de Serviços Mu-
nicipais, realiza ininterrupta-
mente por todas as regiões da 
cidade. 

Na última semana, entre 
os dias 8 e 14 de agosto, a 
equipe do DSM fez a varri-
ção nas praças Santa Luzia e 
Getúlio Vargas, roçada e lim-
peza na Apae e Centro de Es-
pecialidades Odontológicas 
(Crispim), na Quadra São Ju-
das, na rotatória Coqueiro no 
Crispim, nas ruas do Cidade 
Nova e na escola Caic (Ara-
retama), roçada no Carango-
la, na rotatória de entrada do 
Araretama e nas margens do 
valetão do Jardim Resende. 
Realizou, ainda, a limpeza 
e varrição na escola Franco 

Montoro (Crispim), limpeza, 
capina e varrição na avenida 
principal do Lessa, limpeza, 
capina e retirada de entulho 
na rua José Gimenes (Ara-
retama). Também foram re-
movidos entulhos em ruas do 
Santa Cecília e do Castolira, 
e instalada placas de “Proi-
bido Jogar Lixo” na Vila São 
Paulo.  

A equipe da Prefeitura 
fez ainda a poda química nos 
bairros Bosque e Crispim, 
e retirada de lixo e entulho 
da rua dos Expedicionários 
(uma viagem do caminhão), 
da rua Brasilina Correa Leite 
(Mombaça), de quatro car-
retas de lixo jogados de ma-
drugada no meio da estrada 
da Anhanguera e estrada do 
Instituto Agronômico. 

Além desses serviços, 
nesta semana a equipe do 
DSM ainda fez a limpeza e 
troca de boca de lobo na rua 
Francisco Antônio de Carva-
lho, altura do número 186, no 
Parque São Domingos.

Praças, escolas e 
áreas verdes recebem 
limpeza e roçada

Avenida principal do Lessa, que recebeu serviços de 
limpeza, capina e varrição nesta semana

Divulgação

Arquivo TN

Marcos Vinício Cuba
As unidades de saúde 

do bairro Nova Esperança e 
Araretama III, da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, irão 
realizar, entre os dias 26 e 31 
de agosto, a Semana da Saú-

de do Homem. Poderão parti-
cipar homens a partir dos 18 
anos de idade, principalmen-
te os que trabalham e não  
comparecem às unidades.

Este evento será realiza-
do porque todos os meses as 

equipes trabalham com um 
público alvo diferente e este 
mês será uma forma de ho-
menagear aos pais.

Este serviço atende a 
Política Nacional de Aten-
ção Integral à Saúde do 

Homem. O início das ações 
está previsto para as 18 ho-
ras. Haverá palestras e aten-
dimento médico. No dia 29 
será feita a coleta de sangue 
da campanha Fique Saben-
do e Hepatite.

Unidades de Saúde do Araretama 
promovem Semana da Saúde do Homem

O Cpic em Pinda
Em Pindamonhangaba, as 

práticas integrativas e com-
plementares em saúde exis-
tem desde a década de 1980. 
No centro, há trabalhos como 
homeopatia, orientações sobre 

o uso de plantas medicinais e 
fitoterapia, alimentação sau-
dável, arteterapia, lian gong, 
terapia comunitária, tai chi e 
meditação. Há uma portaria de 
2007 que regulamenta as práti-

cas no âmbito municipal.
 O 4º Fórum do Centro de 

Práticas Integrativas e Com-
plementares: Fortalecendo 
Parcerias na Construção das 
PICs vai oferecer ao públi-

co informações que possam 
capacitá-los.

O atendimento no Cpic é 
de segunda a sexta-feira das 
7h30 às 11h30 e das 13 às 
17 horas.

O último dia será com prá-
ticas corporais, arte integração 
e exposições na praça Monse-
nhor Marcondes, das 8 às 12 
horas. Durante o fórum serão 
discutidas as práticas desen-
volvidas no município e as 
perspectivas para ampliação e 
fortalecimento das parcerias.

O evento terá diversas atividades e no encerramento haverá várias ações na praça Monsenhor Marcondes 

Divulgação

Maria Fernanda Munhoz
A Subprefeitura de 

Moreira César con-
cluiu as obras que es-
tavam sendo realizadas 
na avenida entre o lote-
amento Liberdade e o 
CDHU. Antes do repa-
ro, diversos buracos se 
abriam nessa via, devi-
do ao não escoamento 
correto das águas das 
chuvas. Para resolver 
esse problema, a equi-
pe da Subprefeitura 
construiu uma nova 
galeria de 120 metros 
de extensão, com tubu-

lação de 0,60 metros 
e mais dois postos de 
visitas para facilitar a 
limpeza, assim como 
também um ramal de 
20 metros de extensão, 
com tubulação de 0,40 
metros de diâmetro e 
duas caixas de boca de 
lobo, na travessia da 
avenida. As obras fo-
ram realizadas no pe-
ríodo entre 4 de julho 
e 2 de agosto. Após a 
construção da nova 
galeria, está sendo fi-
nalizada a recuperação 
do asfalto.

Nova galeria auxilia 
escoamento de 
águas das chuvas 
no Liberdade

O local ganhou nova galeria com 120m
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Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

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

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

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

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.

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

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

Janio solicita providências 
para árvores em ruas paralelas 
à Av. Nsa. Sra. do Bonsucesso

Vereador janio lerario

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) apresen-
tou a Indicação n° 936/2013 
na sessão ordinária do dia 
12 de agosto solicitando 
que o Poder Executivo 
tome providências junto ao 
orgão competente para que 
seja feita a poda ou substi-
tuição de árvores localiza-
das nas ruas José Humberto 
Gomes Filho e Luiza Mar-
condes de Oliveira que são 
paralelas à Avenida Nossa 
Senhora do Bonsucesso, 

que está sendo duplicada. 
“É necessário a atenção da 
Prefeitura a esse pedido, 
pois os troncos do local es-
tão com galhos comprome-
tidos e raízes expostas que 
podem causar acidentes. 
Além do que, esta grande 
obra de duplicação vai 
deixar a cidade mais bonita 
e possibilitará um melhor 
acesso da população que 
vai ao comércio existente 
em ambos lados da via”, 
salientou o vereador.

Cal agradece ao DER por 
colocação de lombada
na Vila São Benedito

Em nome da população 
da Vila São Benedito, que 
fez abaixo assinado pedindo 
para que fosse colocado um 
obstáculo - tipo lombada - nas 
proximidades da entrada prin-
cipal do bairro, o vereador José 
Carlos Gomes – Cal (PTB) 
agradece ao en-
genheiro Júnior, 
ao Sílvio e a toda 
equipe do DER 
de Taubaté que se 
esforçaram para 
que esta melhoria 
fosse realizada.

Castolira
Cal também 

agradece ao Pre-
feito Vito Ardito 
pela complemen-
tação da calçada 
que vai da rotatória da Ave-
nida Manoel César Ribeiro 
até a entrada do Loteamento 
Castolira. Cal é autor desse 
pedido que muito facilitará 
a locomoção dos pedestres, 
principalmente, agora que 
estão sendo construídas duas 
grandes empresas comerciais 

e, provavelmente, a unidade do 
Poupatempo, neste trecho do 
Anel Viário da cidade.

Pedágio Municipal
O vereador Cal está co-

brando da Prefeitura, do DER 
e da Nova Dutra uma solução 
rápida para o asfalto no Pe-

dágio Municipal, instalado 
na Rodovia “Abel Fabrício 
Dias” - SP 62. “Aquele trecho 
está uma vergonha. Quando 
chove abrem-se os buracos, 
prejudicando os carros, ôni-
bus, caminhões e motos”, con-
cluiu o vereador. Ele sugeriu 
que se transfira o pedágio para 

um local entre os 
dois postos de ga-
solina, facilitando 
assim, o acesso à 
futura estrada a 
ser construída e ao 
Distrito Industrial 
do Feital.

Vereador cal acoMPanhando os trabalhos de iMPlantação da 
calçada PróxiMo ao castolira

cal obserVa a iMPlantação de loMbada na sP 62, na entrada da 
Vila são benedito

Martim Cesar pede 
informações sobre restauração 
da Igreja São José

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador MartiM cesar

O vereador Martim Ce-
sar solicitou ao prefeito 
Vito Ardito, informações 
sobre a situação das obras 
de reforma e da restauração 
da Igreja São José, Patri-
mônio Histórico do muni-
cípio, tombado em 1983, 
localizado à Praça Barão 
do Rio Branco.  “Hoje a 
igreja se encontra fechada, 
devido ao perigo iminente 
de acidentes. Além da perda 
histórica e a impossibilidade 
de realização dos cultos 
religiosos, as condições pre-
cárias do local colocam em 
risco a segurança dos fiéis e 

das pessoas que passam no 
entorno da igreja”, comenta 
o vereador Martim Cesar.

Segurança
O vereador Martim Ce-

sar solicitou ao Poder Exe-
cutivo, que seja feito a 
restauração do pavimento 
asfáltico da rua Prof. Carlos 
Ferreira Cesar, na altura do 
nº 28, esquina com a rua 
Senador Dino Bueno, no 
centro.  De acordo com o 
vereador, a condição atual 
desta via vem trazendo risco 
aos pedestres e condutores 
de veículos que trafegam 
pelo local.

Vereador Roderley Miotto 
participa de caminhada e 
luta a favor da APAE

O Vereador Roderley Miotto 
(PSDB) esteve presente na últi-
ma quarta-feira, dia 14, durante 
toda a manifestação promovida 
pela Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais, a 
APAE, de Pindamonhangaba.  
A caminhada, que reuniu alunos, 
diretores, professores, técnicos e 
voluntários visou chamar a aten-
ção da população e das autorida-
des para a ameaça representada 
pelo texto do relator, Deputado 
Federal Angelo Vanhoni, no 
Projeto de Lei 8035/10, quanto 
ao Plano Nacional de Educação 
2011/2020. No documento, esta-
belece-se praticamente a extinção 
das escolas de educação especial, 
principalmente as APAEs, que 
há anos desenvolvem atividades 
específicas e benéficas para o 
atendimento dos portadores de 
necessidades. Como solução, o 
Projeto prevê que o Estado “ado-
te” as crianças, proporcionando 
atendimento quanto à educação.  
Preocupado e atento ao desen-
rolar desta situação, o vereador 
Roderley Miotto participou ati-
vamente da caminhada, e junto 
com os “Apaeanos”, acredita ser 
prejudicial à qualidade de vida dos 
excepcionais a extinção dos servi-
ços prestados pela Entidade. “Os 
serviços de valores inestimáveis 
prestado pela APAE Pinda não 
se compara ao tratamento que o 
Estado conseguirá dar aos nossos 
excepcionais, não podemos deixar 
isto acontecer”, evidenciou o 
vereador durante a caminhada 
que partiu do bairro do Crispim. 
Com verdadeira comoção entre os 
pais e amigos das crianças clientes 
desse atendimento diferenciado, 
o que promoveu o alerta a toda à 

população local, o vereador e par-
ticipante de movimentos da igreja 
católica, Roderley Miotto lançou 
então uma proposta para que se 
organize um abaixo-assinado no 
intuito de se levar a palavra da co-
munidade pindamonhangabense 
aos líderes políticos, em Brasília, 
no intuito de conseguir a mudança 
no texto para a manutenção das 
escolas de educação especial. Este 
abaixo assinado tem a necessidade 
de conter 30 mil assinaturas, para 
que surja efeito e, principalmente, 
assegure a situação das APAEs 
pelo Brasil. “Estamos juntos 
em prol desta luta, e contamos 
com o apoio de toda a popula-
ção de nossa cidade. É preciso 
que nesses momentos as classes 
profissionais se conscientizem 
de sua importante participação e 
forneçam, voluntariamente, seus 
recursos de comunicação, como 
carros de som e divulgação, para 
dar força à voz de quem luta por 
justas causas.Como primeira ação, 
certamente a caminhada atingiu 
parte de seus objetivos. Mas a luta 
continua, e a APAE não vai, e nem 
pode fechar – mediante palavra 
de ordem, que originou a mani-
festação”, salienta o parlamentar.  

Vereador roderley Miotto
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Palácio legislativo Dr. geralDo José roDrigues alckmin

rua alciDes ramos nogueira, 860 - loteamento real ville - mombaça 
ceP 12400-900 - PinDamonhangaba/sP - telefone (12) 3644-2250

acesse: www.camaraPinDa.sP.gov.br

AssessoriA de ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper

Assistentes de imprensA pArlAmentAr:
luiz CArlos pinto (mtb 32.783)

robson luís monteiro (mtb 18.021)
telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

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

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

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

O Plenário da Câmara de Pindamonhangaba aprovou na segunda-feira, 
dia 12, durante a 27ª Sessão Ordinária, a subvenção e auxílio às entidades 
sociais do município através de verbas do FUMCAD - Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescentes. De acordo com o artigo 1º 
do Projeto de Lei nº 103/2013, do Poder Executivo, serão beneficiados 
os Projetos: Camerata, da Associação dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba com R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) e Cão 
Terapia, da APAE de Pindamonhangaba com R$ 25.000,00 (vinte e cinco 
mil reais). As verbas cedidas foram aprovadas pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente por meio da Resolução nº 19, 
de 05 de março de 2013.
Reorganização administrativa
Incluído na pauta de votações, o Projeto de Lei nº 106/2013, de autoria da 
Mesa Diretora, que dispõe da alteração do Anexo I da Lei nº 5.184/2011 
que trata do Plano de Carreiras e Salários dos Servidores da Câmara de 
Pindamonhangaba foi aprovado por unanimidade dos vereadores.
Projetos Adiados
Dois projetos não foram votados: o Projeto de Lei n° 25/2013, do vereador 
Felipe César (PMDB) que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação 
de caderneta de vacinação para matrícula anual na rede municipal pública 
e privada de ensino do Município de Pindamonhangaba” foi retirado 
pelo autor e deverá ser apresentado, como Indicação de Projeto de Lei.
Já o Projeto de Lei n° 93/2013, do Poder Executivo, que “Altera dispositivo 
da Lei n° 2.532, de 15 de maio de 1991, que Dispõe sobre o Conselho 
Municipal de Educação e a Conferência Municipal de Educação” foi adiado 
por 15 dias a pedido do vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão 
(PPS). Ele quer estudar melhor alguns artigos do projeto. 

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 generAl sAlgAdo 
Com A Cônego tobiAs, no Alto do tAbAú

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Ve r e A d o r ri C Ar d o p i o r i n o

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

cElEbrE contratação indEpEndEntE”

Na sessão de Câmara, 
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.

Magrão quer Projeto de Lei 
de Anistia de Juros e Multas 
de tributos municipais

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Carlos Eduardo 
de Moura – Magrão (PPS) 
reiterou através do requeri-
mento nº 1832/2013, no dia 
05/08/2013, solicitação ao 
Poder Executivo que faça o 
encaminhamento do Projeto 
de Lei que determina Anistia 
de Juros e Multas, de correção 
e honorários dos principais 
tributos municipais (IPTU, 
ISS, ALVARÁS) que se en-
contram em dívida ativa no 
município. O vereador já havia 
protocolado o requerimento nº 
1272/2013, no dia 19 de junho 
solicitando o mesmo projeto.

“As pessoas querem regu-
larizar e liquidar a dívida com 
o Executivo, mas precisam 
do apoio da Prefeitura, por 
isso reiterei o pedido para o 
Prefeito encaminhar este pro-
jeto o mais rápido possível”, 
afirmou o vereador Magrão. A 
concessão de anistia de juros e 
multas dos impostos visa dar 
aos munícipes que estão inseri-
dos na Divida Ativa, condições 
para regularização do processo 
na Vara de Execução Fiscal do 
município. “O projeto quer 
oferecer ao cidadão condições 
de quitar ou renegociar seus 
tributos como o IPTU, o ISS 
e os ALVARÁS, permitindo 
que eles sanem o problema de 
emissão de nota fiscal da sua 
empresa e, automaticamente, 
regularizem sua situação com 
o município e demais órgãos 
de crédito como o SERASA”, 
enfatizou Magrão.

Ele lembra que a arrecada-
ção dos tributos municipais é 
primordial para que a Prefei-
tura execute diversos serviços 
para a população nas áreas de 
saúde, educação e assistência 
social e obras públicas. “Tra-
balhei durante quatro anos na 
Prefeitura, à frente da gerência 
do IPTU e sei da importância 
da anistia para os munícipes e 
para a Prefeitura. De um lado 
o munícipe quita o seu débito, 
fica em dia com o município. 
Por outro lado, a Prefeitura 
arrecada mais para fazer as 
benfeitorias para a popula-
ção”, salienta o vereador. 

“Espero que o Prefeito 
acate nossa proposta que visa 
beneficiar os munícipes e tam-
bém a Prefeitura”, concluiu 
Magrão.

VereAdor mAgrão

Professor Eric é chamado 
para averiguar situação da 
REMEFI do Azeredo

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Nesta terça-feira, 
dia 13, o vereador 
Professor Eric (PR) 
foi acionado pelos pais 
de alunos da REMEFI 
“Professor Mário de 
Assis César”, no bairro 
Marieta Azeredo, para 
verificar a situação em 
que ficou a escola após 
o prédio escolar ser 
invadido e depredado 
por vândalos.

Chamado por um 
grupo de pais indigna-
dos, o vereador compa-
receu ao local e consta-
tou que os vândalos entraram 
pelo forro da cozinha, urinaram 
em vários locais da escola, 
quebraram vidros e deixaram 
o gás aberto, além de furtarem 
objetos diversos da REMEFI. 

Os pais que procuraram 
o vereador Professor Eric se 
queixaram da falta de segu-
rança e de manutenção na RE-
MEFI. “Do mesmo modo que 
invadiram no final de semana, 
esses vândalos podem invadir 
com nossos filhos lá dentro”, 
afirma uma mãe que prefere 
não se identificar por motivos 
de segurança. 

Após constatar os fatos na 
REMEFI “Professor Mário 
de Assis César”, no Azeredo, 
imediatamente o vereador Pro-
fessor Eric entrou em contato 
com a Secretaria de Educação 

da cidade. O órgão municipal 
reconheceu que as REMEFIs 
de Pindamonhangaba estão 
com problemas de manutenção 
e se comprometeu a melhorar 
a manutenção e a promover 
a instalação de alarmes ainda 
esse ano. O Professor Eric 
pediu, mais uma vez, a troca 
das caixas d’água que são 
antigas e de amianto, material 
proibido Por Lei. “Protocolei 
requerimento ao Prefeito com 
copia à Secretaria de Educação 
para que a troca seja feita o mais 
rápido possível. As caixas de 
amianto põe em risco a saúde de 
nossas crianças e não podemos 
fechar nossos olhos. Agradeço 
aos pais que me procuraram e 
denunciaram os problemas da 
REMEFI”, disse o vereador 
Professor Eric.

vErEador foi informado da situação gravE 
pElos pais dE alunos da rEmEfi
profEssor mário dE assis césar

VereAdor proFessor eriC

Felipe César – FC reitera 
turismo no Bosque com 
minizoológico e lanchas

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

VereAdor Felipe CésAr - FC

O vereador Felipe Cé-
sar – FC (PMDB) reitera à 
administração municipal a 
realização de estudos visando 
dotar o Bosque da Princesa de 
mais incentivos turísticos. A 
ideia do vereador é que seja 
criado na “ilha” do bosque um 
minizoológico, com acesso por 
um teleférico e uma passarela 
ligando o Bosque da Princesa 
ao zoológico, na ilha.

Outra sugestão do vereador 
Felipe César FC, é para que 
seja construído uma platafor-
ma, visando a terceirização de 
passeios de lanchas e chalanas 
ao longo do Rio Paraíba. Os 
passageiros inclusive, além 
dos passeios poderão também 
ir assistir missas em Aparecida.

O vereador também pede 
a criação da Casa da Cultura 
no bosque, com instalação 
de barracas para os artesãos 
de nossa cidade exporem e 
vender emseus trabalhos aos 
turistas que visitam o Bosque 
da Princesa

“Precisamos incrementar 
mais o turismo em Pindamo-
nhangaba. Temos um trecho 
do rio que outrora foi muito 
utilizado e agora está parado, 
precisamos reativar este tipo 
de turismo em nossa cidade”, 
destaca o vereador Felipe Cé-

sar – FC.
Casas Populares na
Zona Rural
O vereador Felipe César 

– FC reitera ao Executivo a 
realização de estudos visando 
a construção de casas populares 
na zona rural de Pindamonhan-
gaba. “O Plano Minha Casa, 
Minha Vida também contempla 
a Zona Rural, precisamos cor-
rer atrás para que nossa cidade 
também possa ser contemplada 
com este benefício”, diz Felipe 
César – FC. O vereador pede 
a construção de casas popula-
res principalmente nos bair-
ros: Cruz Pequena, Ribeirão 
Grande, Mandu, Bonsucesso, 
Piracuama, Pinhão do Borba, 
Goiabal, Macuco, Pouso Frio e 
Bairro das Oliveiras. “Precisa-
mos fixar o homem no campo, 
dando condições dignas para 
sua moradia. Até hoje, o que 
temos visto é a construção 
de casas populares na cidade. 
Precisamos também nos preo-
cupar com o trabalhador rural”, 
destaca o vereador.

Faculdade
Federal Pública
O parlamentar também 

reitera sua luta e pedidos para 
instalação no município de uma 
Faculdade Federal Pública. 

Segundo Felipe César – 
FC, algumas tratativas neste 
sentido já foram realizadas, e 
as chances de nossa cidade ter 
um ensino federal de qualidade 
são muitas. “O ensino superior 
federal só tem nas capitais e 
estamos quase no centro de dois 
importantes estados do sudeste. 
Nossa região tem capacidade e 
não conta com este tipo de en-
sino federal gratuito”, destaca 
Felipe César – FC. O projeto 
visa atender áreas prioritárias, 
como medicina, engenharia 
e matemática, beneficiando a 
demanda de estudantes que 
não têm condições de pagar um 
ensino superior de qualidade.

Entidades sociais recebem 
subvenção, após aprovação 
de Projeto pelos vereadores

AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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Djalma faz de cabeça e classifica Arara

Odirley Pereira
Que ‘Pesadelo’, que nada. 

O centroavante Feijão, da 
Ferroviária, não se assustou 
e enfiou três gols no goleiro 
Willian Pesadelo no domin-
go (18), no Boa Vista, pela 
Primeira Divisão. O duelo 
terminou empatado em 3 x 3.

Antes da partida, todos 
esperavam uma goleada do 
A Mil Por Hora para cima da 
Ferroviária, nem tanto pela 
campanha do time do Jardim 
Regina, mas pela ausência de 
jogadores do adversário.

A Ferroviária entrou em 
campo com apenas 9 (nove) 
atletas, dois a menos que os 
11 que jogam (10 na linha e 
um no gol). A falta dos fute-
bolistas ameaçava a Ferrô.

Como suportar a pres-
são do adversário com dois 
atletas a menos? Do banco, 
Guina deu o sinal. A equipe 
recuou e passou a apostar no 
contra ataque. 

O A Mil Por Hora era me-
lhor em campo, porém che-
gava de forma discreta ao 
ataque e pouco ameaçava o 
goleiro Torão.

Porém, aos 14 minutos a 
bola sobrou para Claudinho 
Luzes, que bateu forte de fora 
da área e ela entrou no ângu-
lo. Um a 0, A Mil Por Hora.

Com saídas rápidas e lan-
çamentos em profundidade, 

Outros resultados

Nem tão ‘A Mil Por Hora’ assim

Feijão faz três gols e deixa 
‘Pesadelo’ para o outro lado

Análise

Feijão empatou aos 24 minu-
tos. Seis minutos depois, Cé-
sar deixou o A Mil Por Hora 
na frente.

Aos 18 minutos do se-
gundo tempo, César invade a 
área, dribla Torão, e amplia, 
3 a 1 para o A Mil Por Hora.

Enquanto o técnico Ca-
bral comemorava o que seria 

sua quinta vitória, Guina re-
posicionava a defesa e pedia 
mais atenção. Visivelmente 
preocupado com o saldo de 
gols, o treinador do alviver-
de acertou a equipe e man-
dou Feijão ficar no meio da 
defesa do A Mil Por Hora. O 
centroavante aproveitou os 
lançamentos, principalmente 

de João Maurício, e marcou 
mais duas vezes, um aos 35 
e outro aos 46 do segundo 
tempo.

Após a partida, Guina de-
sabafou: “Tivemos apenas 
nove jogadores e consegui-
mos, com essas circunstân-
cias um bom resultado”.

O meia Kaique, do A Mil 
Por Hora, pediu para que o 
time tenha os pés no chão. 
“Não existe jogo ganho. Te-
mos que ter mais atenção para 
conseguirmos voltar a vencer”.

Para Feijão, autor dos três 
gols, chegou o momento da 
decisão. “Temos mais um 
jogo e outros 12 minutos de 
outra partida. Vamos para 
cima porque precisamos ven-
cer para conseguirmos a clas-
sificação”.

Com dois atletas a menos, Ferrô fez marcação forte e arrancou empate

Da Redação
Um jogo tenso: assim foi 

Araretama e Jardim Cristina, no 
domingo (18), no Jardim Resen-
de, pela Primeira Divisão.

Nos primeiros 25 minu-
tos, a bola não rolou, sobra-
ram entradas ríspidas, discus-
sões, reclamações, e muitos 
cartões amarelos para os dois 
lados. Qualquer marcação 
do árbitro que contrariava os 
jogadores, já se formavam 
grupos para pressionar a ar-
bitragem.

Quando os ânimos se 
acalmaram os times criaram 
poucas chances claras. Na 
primeira delas Djalma (Ara-
retama) perdeu na frente do 
goleiro. 

Depois o Jardim Cris-
tina teve duas oportunida-
des, Guga cabeceou forte 
para defesa do goleiro Jean 
“Kan” e Tiquinho recebeu 
na área, chutou cruzado, 
mas a bola passou rente à 
trave esquerda.

O segundo tempo come-
çou melhor, e o Arara foi 
logo marcando. Depois de 

cruzamento da esquerda, 
Djalma pulou mais que os 
zagueiros, cabeceou forte no 
canto esquerdo do arqueiro 
Felipe, e abriu o placar.

A partida seguiu com for-
te marcação, com destaque 
para o volante Ju, do Arara, 
que fechou os espaços do 
meio campo, apoiou o ataque 
e orientou a defesa.

Nos minutos finais, o Jar-
dim Cristina ainda tentou, 
mas o goleiro “Kan” fez boas 
defesas e o Araretama ven-
ceu por 1 a 0.

“Vamos brigar pelo título, 
e temos que classificar bem, 
para jogar em casa, com o 
apoio de nossa torcida”, fina-
lizou o meia Djalma.

Da Redação
Na manhã de domingo 

(18), no Feital, o Imperial 
pressionado, recebeu o Cidade 
Nova, pelo Cinquentão.

Quando o árbitro apitou o 
inicio do jogo, logo começaram 
os gritos dos atletas do banco 
de reservas do Imperial: “Juiz, 
o Cidade Nova está com 12 
jogadores em campo. Tem que 
prestar atenção”. Então o árbi-
tro “Teté” paralisou a partida e 

fez a contagem dos jogadores, 
constatou a informação e pediu 
para que um deles saísse. 

No reinício do duelo, o 
Cidade Nova perdeu grande 
chance, João “Cheiro de Gol” 
recebeu na área livre de mar-
cação e chutou por cima do 
travessão. “Por isso que nós 
chamamos ele de ‘Cheiro de 
Gol’, porque só tem o cheiro”, 
opinou o zagueiro Sérgio.

O Imperial até chegava bem 

ao ataque, mas errava na hora 
de definir as jogadas, sempre 
interceptadas pelo zagueiro 
“Paredão”. Porém, a missão do 
time se tornou mais fácil quan-
do Hernani e Marcelo se con-
tundiram e jogaram no sacrifí-
cio. Então Djavan tabelou com 
Zezinho, entrou na área e fez 
para o Imperial. Depois, Ticha 
acertou um “tijolo” em cobran-
ça de falta e fez 2 a 0, permane-
cendo assim até o final.

Djavan e Ticha desequilibram e 
Imperial está “quase” classificado

Da Redação 
Estrela e Ramos fizeram um 

jogo de “ataque contra defesa”, 
no domingo (18), às 8h30, no 
Bosque, pelo Cinquentão.

Esperando por um tro-
peço do Imperial, o Estrela 
pressionou o Ramos do início 
ao fim da partida. E, nervoso, 
perdeu incontáveis chances 
de gols. O arqueiro Luis Car-
los “cresceu” na frente dos 
atacantes e fez belas defesas.

Porém, de tanto insistir, 
Claudinho aproveitou o re-
bote do arqueiro e fez o pri-
meiro, aos 23 minutos da eta-
pa final. Aos 25, o camisa 10 
“Paivão” chutou cruzado e 
fez dois a zero. Em mais um 
ataque, o camisa 13 Donize-

Mesmo sofrendo quatro 
gols, Luis Carlos se 
destaca pelo Ramos

A equipe do A Mil Por Hora, mesmo 
com dois jogadores a mais, se expôs 
demais e mostrou fragilidade na 
defesa. Pesadelo falhou e Meleca teve 
dificuldades para armar o jogo.
A falta de jogadores foi o maior 
adversário da Ferrô, porém o time 
manteve a cabeça no lugar, jogou com 
prudência e teve força para reagir.

Grupo A
Areião 3 x 0 Ipê II
Sapopemba 1 x 1 Terra dois Ipês
Araretama 1 x 0 Jardim Cristina

Grupo B
100 Nome 3 x 1 Bandeirante
Real Esperança 4 x 2 Corinthians

Classificação
Os quatro primeiros de cada grupo avançam para a 
próxima fase

Grupo A
1 - Areião   10 pontos  6 jogos
     Araretama   10 Pontos  5 jogos
3 - Sapopemba     8 pontos     5 jogos
4 - Cantareira     6 pontos   5 jogos
     T. dos Ipês    6 pontos         5 jogos
6 - Jd.Cristina    5 pontos   5 jogos
7 - Ipê II    1 ponto   5 jogos

Grupo B
1 - A Mil Por Hora 13 pontos 5 jogos
2 - 100 Nome  9 pontos 5 jogos *
     Real Esperança 9 pontos 5 jogos
4 - Andrada  6 pontos 5 jogos
5 - Corinthians  6 pontos 5 jogos
6 - Ferroviária  4 pontos 4 jogos *
7 - Bandeirante  3 pontos 5 jogos

* Ferroviária e 100 Nome vão continuar o jogo 
interrompido aos 32 minutos do segundo tempo.
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Com poucas chances, Arara explorou bolas aéreas

Djalma, o autor do gol 

te chutou, a bola desviou na 
zaga e entrou. Para encerrar, 
Zé Roberto recebeu na área e 
com um toque de classe, fez 
quatro a zero para o Estrela. 

“Tenho 59 anos, chega 
um determinado momento 
do jogo que o meu corpo não 
aguenta mais, fico cansado”, 
disse Luis Carlos.

Atuação de L. Carlos 
evita goleada

Goleiro evitou goleada histórica do Estrela sobre o Ramos

Imperial usou bolas aéreas para superar o Cidade Nova

O ponta direita Djavan

O zagueiro Ticha
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