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TRIBUNA DO NORTE

Estão abertas as inscrições para a 1ª 
Etapa do Circuito Corrida de Rua 2013, 
promovido pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Os interessados devem se 
inscrever pelo site www.pindamonhan-

gaba.sp.gov.br até quinta-feira (12). A 
prova acontece no domingo (15), com 
largada na Praça de Eventos de Moreira 
César, a partir das 8h30.

Odirley Pereira

PÁGINA 3

PÁGINA 7

previsão do tempo

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

TERÇA-FEIRA - 10/9

TEMP. MÍNIMA     15ºC 
TEMP. MÁXIMA    29ºC

QUARTA-FEIRA - 11/9

TEMP. MÍNIMA     15ºC 
TEMP. MÁXIMA    29ºC

QUINTA-FEIRA - 12/9

CPTEC INPE

Predomínio 
de sol 

Predomínio 
de sol 

Predomínio 
de sol 

Dudu Nobre toca para multidão

Show de Jorge Vercillo 
é sucesso na cidade

População assiste desfi les da Independência
Os desfiles cívicos do Dia da Independência (7 de Setembro) 

levaram uma multidão de pessoas à avenida Dr. Francisco Lessa 
Junior para prestigiar as apresentações de escolas das redes 
municipal e estadual, além de colégios particulares, instituições 
e militares. Antes do desfile, houve hasteamento das bandeiras 
no obelisco da praça Monsenhor Marcondes.

Os dois novos salões de 
atividades do Centro Espor-
tivo José Ely Miranda "Zito", 
no Distrito de Moreira Cé-
sar, serão entregues pela 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba na quarta-feira (11), 
às 19 horas.

Os espaços ficarão à 
disposição dos alunos, que 
poderão utilizar o Salão de 
Ginástica "Benedita Amélia 
de Campos Souza" – Dona 
Di – e o Salão de Artes 
Marciais "Jésio Roberto da 
Rosa" para praticar as mo-

dalidades de capoeira, judô, 
ginásticas rítmica, artística 
e localizada.

A Secretaria de Esportes 
da Prefeitura estima que os 
novos locais serão utiliza-
dos por aproximadamente 
400 alunos.

Novas salas de  
esportes atendem 
400 alunos no ‘Zito’

Corinthians precisa vencer fora de casa
O empate diante de sua torcida no domingo (8), não estava nos planos do 

técnico Zebinho contra o Sapopemba pelas quartas de final da Primeira Divisão.
Como a partida terminou em 0 a 0, o Corinthians agora precisa vencer o Sa-

popemba – melhor campanha da primeira fase – em Moreira César para avançar 
às semifinais.

Moreira César recebe 1ª Etapa 
do Circuito Corrida de Rua

O sambista Dudu Nobre 
atraiu milhares de pessoas 
em seu show, no domin-
go (8), durante a Festa de 
São Vicente de Paulo, em 

Moreira César. Grandes su-
cessos do samba e músicas 
do novo álbum do cantor 
fizeram parte do repertório 
apresentado. A Festa de 

São Vicente de Paulo conti-
nua até domingo (15), com 
muitas atrações culturais e 
sociais, além da programa-
ção religiosa.

Vacinação contra a raiva 
termina dia 15

A Campanha de Vacinação contra a Raiva 
em cães e gatos segue até o dia 15 de se-
tembro em mais de 90 locais. A programação 
completa está disponível no site www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

Imperial e Afi zp 
decidem Cinquentão

Os times do Imperial e da Afizp farão 
a final do Cinquentão neste domingo (15). 
As equipes venceram os dois jogos, contra 
Independente e Cidade Nova, respectiva-
mente.

O cantor e compositor 
Jorge Vercillo foi a atra-
ção na noite de sábado 
(7), em Pindamonhanga-
ba. Um grande público 
prestigiou o show, trazido 
pela parceria entre a Pre-
feitura, por meio do De-

partamento de Cultura, e 
o Governo do Estado, via 
Circuito Cultural Paulista. 
O cantor elogiou a cidade 
e a plateia, interagiu com 
o público durante e após 
a apresentação, que foi 
aprovada. 
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Veja as datas que se comemoram hoje, 
10 de setembro, e nos próximos dias
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10/9 – Dia Nacional da Imprensa. 
11/9 - Dia Internacional da Infâmia, Dia de São João Gabriel Perboyre. 
12/9 -  Dia Nacional da Recreação, Dia da América Latina, Dia da 
Seresta, Dia Estadual do Servidor Penitenciário, Dia da Santa Maria 
Vitória Fornari, Dia das Segundas Intenções.

Arquivo TN

Divulgação

www.sportv.com.br Nesta segunda-feira (9), a Re-
ceita Federal liberou mais um lote 
de restituição do Imposto de Renda  
2013. Os lotes são regularmente di-
vididos e a distribuição vai até o dia 
16 de dezembro, data em que está 
prevista a liberação do último lote.

Para verifi car se já foi contem-
plado, o contribuinte deve acessar 
a página da Receita na internet ou 
ligar para o Receitafone 146. 

Como facilidade tecnológica, 
também foram disponibilizados 
aplicativo para tablets e smarthpho-
nes, que usam os sistemas opera-
cionais Android e iOS, com o obje-
tivo de facilitar e agilizar a consulta. 

Noite da Pizza na “Transitória”

Resultado Enade 2012
Açougueiro
Analista de Administração de Pessoal
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Serviços Gerais *
Balconista de Depósito de Bebidas
Cabeleireiro Escovista
Caldeireiro
Caseiro
Cozinheiro Industrial
Eletricista
Eletricista de Manutenção
Eletrotécnico
Ferramenteiro de Moldes Plásticos
Forneiro de Pizzaria
Garçom
Gerente de Loja
Instalador de Cortinas, Persianas, Portas Sanfonadas e Boxes
Lavador de Automóveis
Montador e Instalador de Esquadrias de Alumínio
Motoboy
Operador de Retroescavadeira
Padeiro
Pipoqueiro
Professor de Alemão
Soldador Elétrico
Supervisor de Vigilante
Vendedor de Serviços de Divulgação
Vendedor Interno
Vendedor Interno *
Vidraceiro (Assentador de Vidros).

VAGAS DE EMPREGO
Para quem está em busca 

de novas oportunidades no cam-
po profi ssional, o PAT - Posto de 
Atendimento ao Trabalhador de  
Pinda divulgou recentemente 
uma lista de vagas de emprego 
atualizada.

Quem tiver interesse de par-
ticipar da seleção para alguma 

das vagas, deve comparecer à 
sede do PAT, na avenida Albu-
querque Lins, 138, ou da Subpre-
feitura de Moreira César, na ave-
nida José Augusto Mesquita, 170.

Além dos documentos, é 
importante levar a Carteira de 
Trabalho. Mais informações pelo 
telefone 3642-8035.

Confi ra as vagas:

Pinda estará no 
Revelando SP

Luiz Gustavo garante 
vaga na Copa

O técnico da Seleção Brasileira de futebol, Luiz Felipe 
Scolari, o Felipão, costuma ser coerente em suas ações. 
Foram poucas as vezes em que o treinador disse algo e 
agiu de maneira diferente.

Às vésperas da Copa do Mundo de 2002 (Japão/Coreia 
do Sul), havia grande clamor popular e da imprensa para que 
Felipão convocasse o ‘baixinho’ Romário – um dos heróis na 
campanha de 1994. Tudo em vão. Parecia que quanto mais 
se falava em Romário, mais o técnico fazia questão de elo-
giar outros atletas e ainda afi rmava que só não o convocava 
por questões ‘táticas e técnicas’. Chegou a convocação e lá 
estava, aliás não estava o nome de Romário.

Surpresa na ocasião, não pelo futebol, que apresenta-
va, mas pelos indícios deixados por Scolari, foi a presença 
do atacante Edilson – o Capeta.

Esta foi uma das vezes em que o treinador gaúcho foi 
incoerente em sua carreira. Três anos antes, Felipão era 
técnico do Palmeiras e após uma fi nal contra o Corinthians, 
ele afi rmou que nunca iria trabalhar com Edilson.

Na ocasião, o Corinthians estava com o título assegu-
rado e o Capeta foi fazer embaixadinhas na lateral do cam-
po – provocando uma enorme confusão entre jogadores, 
comissão e dirigentes das duas equipes.

Foi, de fato, estranho  o Edilson – justamente convoca-
do é bem verdade – aparecer na lista, devido às declara-
ções de Felipão na época.

Hoje, 14 anos depois de 1999, Scolari voltou a defen-
der sua postura com veemência. Segundo ele, não basta 
ter jogado bem na Copa das Confederações para ter o lu-
gar garantido no grupo que vai disputar o Mundial de 2014. 
Tem que estar jogando e bem no seu clube – conforme de-
claração feita antes do amistoso contra a Suíça – há cerca 
de um mês. 

Felipão está sendo contraditório. Assim, não teria mo-
tivo para ele chamar o goleiro Júlio César – que antes da 
partida contra a Austrália – não jogava desde a Copa das 
Confederações e amarga uma reserva no Queens Park 
Rangers – clube pequeno da segunda divisão inglesa. Ali-
ás, bola para ser da seleção, faz tempo que Júlio César 
não tem.

Sem querer dar chances para o azar, o volante de Pin-
damonhangaba Luiz Gustavo – que já vinha sendo reserva 
de Jupp Heynckes no Bayern de Monique – parece que 
ouviu bem as ‘ameaças’ de Felipão e tratou de pular fora 
do time da Baviera – após a chegada de Pepe Guardio-
la – que já tinha avisado o brasileiro de que ele não teria 
espaço em seu time.

Acertou Luiz Gustavo ao trocar de clube. Em meados 
de agosto foi para o Wolfsburg, onde desfruta de confi ança 
e é titular da equipe – que deve fi car entre os primeiros na 
Bundesliga e disputar uma vaga na Champions League.

Com a nova agremiação, o meia continuará atuando no 
futebol alemão, onde já esta adaptado, e deve ser chama-
do por Felipão por dois motivos: porque esta bem no time 
e porque está ótimo na Seleção Brasileira. No sábado (7), 
Luiz Gustavo tabelou com Neymar e mandou um ‘foguete’, 
no ângulo, fazendo o sexto gol do Brasil contra a Austrália. 
Antes que digam: “marcou contra a Austrália”. Se Neuer, 
seu ex-companheiro de Bayern, titular da Seleção Alemã, 
e melhor goleiro do mundo estivesse no gol, buscaria a 
bola no fundo da rede. Indefensável. Só não afi rmamos 
que Luiz Gustavo carimbou passaporte para a Copa, por-
que para viajar pelo seu próprio país, o jogador, revelado 
em Moreira César, não precisa de passaporte.

Vitrines devem conter preço  
Além do código de defesa do 

consumidor, a Lei 10.962 (regula-
mentada pelo decreto 5.903/06), 
popularmente conhecida como “Lei 
das Etiquetas”, garante que os co-
merciantes devem informar preços 
dos produtos na vitrine. Caso não 
ajam de acordo com a norma, o 
estabelecimento comercial pode 
ser multado. É necessária a “divul-
gação do preço à vista e em carac-
teres legíveis”. A norma também 
afi rma que “a etiqueta deverá ter 
sua face principal voltada ao con-
sumidor, a fi m de garantir a pronta 
visualização do preço, indepen-

dentemente de solicitação ou in-
tervenção do comerciante”.  Letras 
miúdas ou de difícil compreensão 
estão terminantemente proibidas.

A mesma regra vale também 
para restaurantes, bares, casas no-
turnas e similares, que deverão afi -
xar seus preços na entrada do es-
tabelecimento. Caso o consumidor 
não encontre todas as informações 
relativas aos preços expostas de 
modo adequado, deve ele cumprir 
seu dever cívico e procurar o Pro-
con, órgão responsável por fi scali-
zar e coibir práticas atentatórias a 
esses direitos

Nessa segunda-feira (9), o 
MEC - Ministério da Educação  
divulgou uma prévia do resultado 
do Enade -  Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes 2012, 
referente às instituições de ensino 
superior que poderão se manifestar 

até domingo (15), caso não con-
cordem com o cálculo. O resultado 
fi nal será disponibilizado a partir do 
dia 23.  Em todo o país, 469.478 
estudantes concluintes de cursos 
superiores de graduação ou tecno-
lógicos fi zeram a prova.

A Casa Transitória “Fabiano 
de Cristo” realiza, neste sábado 
(14), mais uma edição da tradicio-
nal “Noite da Pizza”. A partir das 
20 horas, os interessados podem 
comparecer à sede da instituição, 
localizada na rua Guaratinguetá, 
555, no Crispim.

O rodízio, no qual são servi-

Pinda terá Passeio Ciclístico End Polio Now

Pindamonhangaba es-
tará, mais uma vez, partici-
pando do Revelando São 
Paulo – Festival da Cultura 
Tradicional Paulista. A Pre-
feitura, por meio do Depar-
tamento de Cultura, está 
levando artistas da cidade 
para apresentarem um pou-
co da produção cultural de 
artesanato, culinária e dan-
ças folclóricas de Pinda no 
evento, que será realizado 

de 13 a 22 de setembro, em 
São Paulo. Essa é a 17ª edi-
ção do Revelando, realizado 
pela Secretaria de Cultura 
do Estado em parceria com 
a Abaçaí Cultura e Arte. No 
total, participarão 16 artistas 
e o grupo de congada de São 
Benedito “Folclórico Religio-
so” da Associação Folclórica 
de Pindamonhangaba, cuja 
apresentação será no dia 22. 
A entrada é gratuita.

O Rotary Club de Pindamo-
nhangaba realizará no próximo dia 
15 de setembro, domingo, a partir 
das 9 horas, o Passeio Ciclístico 
End Polio Now. O evento será uma 
oportunidade de executar uma ati-
vidade física e conscientizar pela 
busca do fi m da poliomielite (parali-
sia infantil) no mundo. As inscrições 
podem ser feitas na AA Ferroviária.

O percurso terá 11 quilômetros 
e percorrerá as principais ruas dos 
bairros centrais do município, com 
saída da Ferroviária. As inscrições 
para o evento custam R$ 5, mais 
um quilo de alimento não perecível, 
para ser doado a uma entidade so-
cial da cidade. O valor em dinheiro 
será repassado para a Campanha 
de Vacinação contra a Poliomielite.

Os participantes receberão 
uma camiseta do evento (para os 
150 primeiros inscritos), certifi cado 
de participação e ainda participarão 
do sorteio de brindes. Haverá pre-

miação para o ciclista com maior 
idade, equipe ou ciclista fantasia-
do, bicicleta mais enfeitada, entre 
outras categorias. Informações 
2126-4426.

dos vários sabores de pizza, custa R$ 12,90 por pessoa. Mais informa-
ções pelo telefone 3642-6277.

Divulgação

IR 2013
Divulgação

O volante de Pindamonhan-
gaba Luiz Gustavo marcou o 
sexto gol do Brasil na vitória 
por 6 a 0 sobre a Austrália no 
sábado (7), no estádio Mané 
Garricha, em Brasília. Após ta-
bela com Neymar, Luiz Gustavo 
mandou uma ‘tijolada’ no ângulo 
da meta australiana.

Foi o primeiro gol do meia 
com a camisa da seleção. Luiz 
Gustavo e outros jogadores vol-
tam a campo nesta terça-feira 
(10), contra Portugal, às 22 
horas (horário de Brasília), em 
Boston, nos Estados Unidos.

Luiz Gustavo marca golaço pela seleção

Escola realiza gincana em prol dos idosos
A escola municipal “Prof. Au-

gusto César Ribeiro”, do Vila 
Rica, realiza, na quarta-feira 
(11), a entrega dos produtos 
de limpeza e fraldas geriátricas 
para o Lar São Vicente do Paulo, 

arrecadadas durante a I Ginca-
na da Melhor Idade, que teve a 
participação de pais, alunos e 
comunidade. 

Além da entrega ofi cial daquilo 
que foi  arrecadado, haverá, ainda, 

a partir das 18 horas, uma pales-
tra sobre a valorização e respeito 
com os idosos na sociedade, além 
da premiação da sala solidária da 
escola. Todos estão convidados a 
participar do evento. 

O evento Primavera 
no Trânsito, organizado 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, contará com 
passeio ciclístico no domin-
go (14). A intenção é cons-
cientizar os ciclistas sobre 
os perigos no trânsito e 
orientá-los sobre a maneira 
correta de ‘andar de bicicle-
ta’, além dos equipamentos 
necessários.

Prefeitura 
promove 
passeio 
ciclístico no 
domingo
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AiAndrA Alves MAriAno
Um grande desfile cívico 

marcou as comemorações do 
Dia da Independência (7 de 
setembro) em Pindamonhan-
gaba. O evento contou com a 
presença de milhares de pes-
soas e com o prefeito, além 
de outras autoridades civis e 
militares do município.

Ao todo, 15 instituições da 
cidade desfilaram na avenida 
Dr. Francisco Lessa Júnior (Via 
Expressa). A Banda Euterpe 
abriu o desfile, seguida do Gru-
po Escoteiro Itapeva, da Apae e 
da fanfarra da Escola Estadual 
Eunice Bueno Romeiro. Antes 
do desfile houve  o hasteamen-
to das bandeiras no obelisco, na 
praça Monsenhor Marcondes.

Em seguida, desfilaram as 
corporações do Exército Bra-
sileiro aquarteladas em Pinda, 
com militares do 2º Batalhão de 
Engenharia de Combate Borba 
Gato e das 11ª e a 12ª Compa-
nhias de Combate Leve. Além 
das tropas, as corporações mi-
litares desfilaram com diversas 
viaturas e equipamentos. 

Após o desfile militar, o 
evento seguiu com a participa-
ção de escolas da Rede Munici-
pal de Ensino, do Projeto Cres-
cer, da Secretaria de Esportes e 
Lazer, da Adepi – Associação 
dos Direitos dos Portadores 
de Necessidades Especiais, do 

Desfile cívico marca 7 de setembro em Pinda

Abrigo Municipal de Animais, 
e da igreja Assembleia de Deus 
(Ministério de Madureira).

Encerraram o desfile da 
Independência, a 2ª Compa-
nhia de Polícia Militar do Es-
tado de São Paulo, o Corpo 
de Bombeiros e o Grupamen-
to Águia do Vale PX Clube 
de Pindamonhangaba.

Instituições civis, 
militares e educacionais 
participaram do desfile. 

Destaque para a Rede 
Municipal de Ensino e as 

mulheres militares

Jorge vercillo faz show e agrada 
público com música de qualidade

CíntiA CAMArgo
Jorge Vercillo se apresen-

tou para um grande público 
na noite do último sábado (7), 
no Largo do Quartel. O show 
gratuito agradou os presentes 
e foi viabilizado pela Prefeitu-
ra, por meio do Departamento 
de Cultura, em parceria com o 
Governo do Estado, via Circuito 
Cultural Paulista.

O show Luar de Sol Acústico 
levantou os presentes, prin-
cipalmente quando o cantor 
interpretou sucessos como “Que 
nem maré”, “Monalisa”, “Face de 
Narciso”, entre outros.

Simpático e receptivo, antes 
de sua apresentação Vercillo 
atendeu os fãs e também conce-
deu entrevistas à imprensa local.

Jorge Vercillo totaliza em 
sua carreira, nove álbuns de 
estúdio, três registros ao vivo 
de shows (CD e DVD), além de 
duas coletâneas.Cerca de 4 mil pessoas compareceram ao Largo do Quartel

Áreas urbana e rural 
recebem manutenção

MAriA FernAndA Munhoz
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba está, permanente-
mente, realizando ações de 
manutenção e limpeza do mu-
nicípio, com equipes da Secre-
taria de Obras e Departamento 
de Serviços Municipais atuan-
do em diversos bairros da ci-
dade. Na semana entre os dias 
30 de agosto e 5 de setembro, 
foram realizadas limpeza de 
vegetação e de boca de lobo, 
capina, roçada e manutenção 
rural em vários locais. 

Locais públicos como o 
Centro de Especialidades 
Médicas (região central), PSF 
Cruz Grande, praças do Cor-
reio e da Estação, Cemitério 
Municipal e praça Monse-
nhor Marcondes receberam 
roçada, limpeza e varrição. 
Áreas verdes como canteiros 
próximos ao Túnel Mombaça 
e nas laterais da via Expressa 
receberam roçada e limpeza; 
já a área verde no Nova Espe-
rança e a valeta do Parque da 
Cidade receberam as equipes 
de limpeza de vegetação. 

O Araretama e o Lago 
Azul receberam serviço de 
roçada, enquanto o Vila Rica, 
Jardim Resende, Parque São 
Domingos e Santa Luiza re-
ceberam varrição e capina. 
Algumas ruas do Araretama 
tiveram entulhos retirados e 
limpeza, além da realização 
da limpeza da boca de lobo 
da rua Terezinha Teixeira 
Souza, no mesmo bairro. 

Manutenção rural
A equipe de manutenção 

rural teve uma semana de 
bastante serviço. A equipe do 
tapa buracos esteve na estra-
da Jorge Vieira (Cruz Peque-
na), e nas estradas municipais 
Prof. Moacir de Almeida e 
Dr. José Carlos Natrielli. Foi 
realizada a limpeza de valeta 
na estrada Eduardo Lourenço 
e feita a colocação de mate-
rial nas estradas do Pinga 
(serviço com patrol), Jataí-
-Goiabal e na rota do ônibus 
do Shangri-la, visando evitar 
poeira e dar mais aderência 
aos veículos que transitam 
pelos locais. 

Exames sobre Sífilis 
podem ser feitos o 
ano todo em Pinda

MArCos viníCio CubA
A sífilis é uma doença 

sexualmente transmissível 
e pode causar uma série de 
problemas. Os pindenses 
podem fazer exames desta 
doença o ano inteiro, basta 
procurar o setor de Infec-
tologia, instalado no Centro 
de Especialidades Médicas 
– na rua Frederico Macha-
do – próximo à Santa Casa, 
ou a unidade de saúde mais 
próxima de casa, com o RG 
e cartão SUS. O atendimen-
to no setor de Infectologia 
é de segunda a sexta-feira 
das 7 às 11 horas.

Durante o ano são ofe-
recidos à população exa-
mes do programa “Fique 
Sabendo”, do Ministério da 
Saúde, desenvolvido em 
parceria com a Prefeitura 
de Pindamonhangaba. São 
realizados exames de HIV, 
hepatite B e C e sífilis. O 
cidadão que tiver alguma 
suspeita, ou que tenha feito 
relação sexual sem preser-
vativos, pode procurar a 
Infectologia.

O exame fica pronto 
em até sete dias úteis e 
em caso de confirmação o 
paciente é encaminhado 
para tratamento, que pode 
ocorrer nas unidades de 
saúde do município.

De acordo com as 
informações do Ministério 
da Saúde, a sífilis é uma 
doença infecciosa causada 
pela bactéria Treponema 
pallidum. Manifesta-se em 
três estágios: primária, 
secundária e terciária. Os 
dois primeiros estágios 
apresentam as caracterís-

ticas mais marcantes da 
infecção, quando se obser-
vam os principais sintomas 
e quando essa DST é mais 
transmissível. Depois, ela 
desaparece durante um 
longo período: a pessoa não 
sente nada e apresenta uma 
aparente cura das lesões 
iniciais, mesmo em casos de 
indivíduos não tratados.

A doença pode ficar in-
cubada por meses ou anos, 
até surgirem as compli-
cações graves, tais como: 
cegueira, paralisia, doença 
cerebral, problemas cardía-
cos, entre outras, podendo 
inclusive levar à morte. 

Manifesta-se inicialmente 
como uma pequena ferida 
nos órgãos sexuais e com 
ínguas nas virilhas, que sur-
gem entre a 2ª ou 3ª semana 
após a relação sexual despro-
tegida com pessoa infecta-
da. A ferida e as ínguas não 
doem, não coçam, não ardem 
e não apresentam pus. Após 
certo tempo, a ferida desapa-
rece sem deixar cicatriz, dan-
do à pessoa a falsa impressão 
de estar curada.

Se a doença não for 
tratada ela avança no orga-
nismo e aparecem manchas 
em várias partes do corpo, 
inclusive nas palmas das 
mãos e solas dos pés. Caso 
ocorra em grávidas, pode 
causar aborto ou má forma-
ção do feto. 

Pode ser passada de 
uma pessoa para outra por 
meio de relações sexuais 
desprotegidas, através 
de transfusão de sangue 
contaminado e durante a 
gestação e o parto.

O uso de preservativo é importante para a prevenção

Vacinação contra a raiva vai até dia 15
MArCos viníCio CubA
Os donos de cães e gatos 

devem vacinar os animais 
contra a raiva até o dia 15 de 
setembro. A Prefeitura de Pin-
damonhangaba disponibili-
zou a imunização em mais de 

90 locais. Na região central, 
a vacinação está sendo feita 
no Centro de Especialidades 
Médicas, das 8 às 16h30. É 
recomendável não levar o ani-
mal quando o sol estiver forte, 
pois pode causar insolação.

Caio Nogueira e Marí-
lia Guedes levaram Xingu e 
Minnie, seus cães, para se-
rem vacinados e destacam 
que é essencial aproveitar 
esta oportunidade de proteger 
o bicho de estimação, porque 

a raiva pode acontecer com 
qualquer animal. 

O sargento Celso Bacetti 
foi até o Centro de Especia-
lidades Médicas para vacinar 
dois animais de estimação. 
Ele conta que a vacina, dis-
tribuída gratuitamente, é es-
sencial, porque há dois me-
ses estava fazendo exercício 
físico e foi mordido por um 
animal. Ao entrar em contato 
com a responsável teve a in-
formação de que o cão havia 
sido vacinado, isso o deixou 
mais tranquilo, porque a rai-
va é uma doença séria.

Entre os dias 4 e 7 a vaci-
nação contra a raiva foi fei-
ta na Zona Rural e cerca de 
4.200 animais foram imuniza-
dos. Até o dia 15 de setembro 
será possível proteger o cão 
ou gato, para saber onde levá-
-los basta acessar o site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br e 
ver a programação completa.A vacinação na área urbana de Pindamonhangaba teve início no dia 8

Aiandra Alves Mariano

Aiandra Alves Mariano

André Nascimento

Marcos Vinício Cuba

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 135/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 135/2013, que cuida de “Aquisição de materiais de bor-
racharia a serem aplicados nas viaturas e máquinas desta Municipalidade, visando atender 
as necessidades de manutenção e conservação dos veículos pertencentes à frota Muni-
cipal”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente 
licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2013.

 A importância da APL para o município    

Membro da APL premiado pela 
Academia de Letras de Fortaleza

Com relação à performance do acadêmico no que diz 
respeito a premiações – aqui há de se ressaltar as cons-
tantes láureas obtidas pelos acadêmicos trovadores – uma 
conquista recente (e reluzente) foi a do poeta Sérgio An-
tonio Meneghetti. Com o poema “Era apenas um sonho”, 
no qual compartilha em versos a sua crença no ‘trabalho 
e caridade’ como ‘essência e razão’ do existir, Sérgio foi 
condecorado com o Prêmio Destaque Poético 2013. Ape-
sar do evento ter sido realizado (25 de agosto último) em 
São Paulo, no Clube Horns (avenida Paulista), a honraria 
lhe foi concedida pela ALAF – Academia de Letras e Arte 
de Fortaleza “Pelos muitos méritos que concorrem em sua 
ilustre pessoa, como uma das proeminentes do Meio cultu-
ral, intelectual e social do Estado do Ceará.”

“Houve um escolha criteriosa com vários escritores 
e poetas do Brasil (foi comentado na solenidade) e eu 
estou no meio em outra edição desta coluna desta turma 
selecionada. O importante é que a APL está aparecendo e 
Pindamonhangaba também”, disse Sérgio sobre a con-
quista.

Devido à falta de espaço divulgaremos o poema em 
outra edição desta coluna. 

Acadêmico Sérgio sendo condecorado pela ALAF

Divulgação

Divulgação

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  17/09/2013 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

90º EDGARD VIEIRA
RUA CARLOS DOS SANTOS GOMES, 124 – CÍCERO PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-590

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba, SP, CEP: 12.420‐010 

Tel: (12) 3644‐5600   e‐mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2012 

Objeto: “Contratação de empresa especializada em serviços de locação e instalação de 
banheiros químicos para eventos a serem executados no município”. 

ATA nº 017/2012 Empresa: ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
27.942/2012 2628/2012 1.600,00 27/09/2012 
31.577/2012 2876/2012 12.600,00 06/11/2012 

2.480/2013 031/2013 30.040,00 28/01/2013 
7.120/2013 246/2013 800,00 21/03/2013 

13.410/2013 622/2013 880,00 17/05/2013 
14.315/2013 698/2013 2.880,00 29/05/2013 
18.008/2013 714/2013 24.360,00 13/06/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2012 
Objeto: “Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e 
responsabilidade técnica para locação, montagem, desmontagem e operação de 
estruturas e equipamentos para eventos a serem executados no município”. 

ATA nº 016/2012 Empresa: JLF ESTRUTURAS DE EVENTOS LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
21.909/2012 1330/2012 3.410,00 27/07/2012 
21.913/2012 1329/2013 712,80 27/07/2012 
10.314/2012 1339/2012 2.970,00 01/08/2012 
10.314/2012 1340/2012 2.376,00 01/08/2012 
10.314/2012 1341/2012 5.736,40 01/08/2012 
10.314/2012 1342/2012 2.336,40 01/08/2012 
10.314/2012 1343/2012 688,00 01/08/2012 
10.314/2012 1344/2012 257,40 01/08/2012 
10.314/2012 1345/2012 5.544,00 01/08/2012 
10.314/2012 1346/2012 1.188,00 01/08/2012 
10.314/2012 1347/2012 850,00 01/08/2012 
27.941/2012 2627/2012 18.824,40 27/09/2012 

1.527/2013 0021/2013 9.194,40 29/01/2013 
2.494/2013 0033/2013 116.787,95 28/01/2013 
7.119/2013 0245/2013 850,00 21/03/2013 
7.121/2013 0247/2013 4.851,00 21/03/2013 
8.732/2013 375/2013 747,00 18/04/2013 
9.289/2013 0374/2013 850,00 18/04/2013 
9.993/2013 0373/2013 1.188,00 12/04/2013 

10.134/2013 0372/2013 3.960,00 16/04/2013 
11.057/2013 0468/2013 1.700,00 23/04/2013 
11.612/2013 0467/2013 2.376,00 02/05/2013 
11.983/2013 0538/2013 396,00 03/05/2013 
12.357/2013 0527/2013 386,10 09/05/2013 
12.382/2013 0531/2013 5.160,00 09/05/2013 
12500/2013 0506/2013 8.270,00 10/05/2013 

13.177/2013 0577/2013 4.588,00 15/05/2013 
13.408/2013 0624/2013 2.860,60 17/05/2013 
13.483/2013 0636/2013 20.390,00 20/05/2013 
13.587/2013 0641/2013 1.188,00 20/05/2013 
13.612/2013 0638/2013 1.700,00 20/05/2013 
13.616/2013 0775/2013 1.188,00 07/06/2013 
14.309/2013 0706/2013 3.870,00 04/06/2013 
14.314/2013 0699/2013 2.316,60 29/05/2013 
14.794/2013 0707/2013 6.534,00 04/06/2013 
14.916/2013 0732/2013 2.772,00 05/06/2013 
14.993/2013 0723/2013 1.178,10 05/06/2013 
15.120/2013 0724/2013 940,50 06/06/2013 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba, SP, CEP: 12.420‐010 

Tel: (12) 3644‐5600   e‐mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

15.154/2013 0719/2013 475,20 06/06/2013 
15.396/2013 0774/2013 8.910,00 11/06/2013 
15.576/2013 0776/2013 277.879,00 11/06/2013 
15.578/2013 0780/2013 29.630,00 19/06/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2012 
Objeto: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte 
coletivo de passageiros pela modalidade de fretamento contínuo, para atender as 
necessidades da Sejelp”. 

ATA nº 013/2012 Empresa: VWM TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
32.934/2012 3023/2012 52.900,00 26/11/2012 

1.580/2013 0024/2013 31.740,00 29/01/2013 
13.979/2013 0659/2013 31.740,00 23/05/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/20112 
Objeto: “Contratação de serviços de arbitragem de jogos de diversas modalidades 
esportivas”. 

ATA nº 014/2012 Empresa: ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO PAULO 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 

6.716/2013 0243/2013 29.410,00 21/03/2013 
ATA nº 015/2012 Empresa: ASSOCIAÇÃO PINDAMONHANGABENSE DE ÁRBITROS 

Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
33.575/2012 3065/2012 16.102,00 30/11/2012 

4.100/2013 0076/2013 9.680,00 21/02/2013 
6.711/2013 0242/2013 90.810,00 21/03/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2012 
Objeto: “Aquisição de insulina para atender aos pacientes cadastrados no programa de 
diabetes municipal (controle de glicemia)”. 

ATA nº 018/2012 Empresa: DAKFILM COMERCIAL LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 

4.228/2013 0082/2013 44.430,00 22/02/2013 
14.694/2013 0704/2013 75.138,00 04/06/2013 

ATA nº 019/2012 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA 

Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
4.246/2013 0084/2013 72.461,00 22/02/2013 

14.695/2013 0705/2013 229.403,00 04/06/2013 

Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2013. 

* Publicar 01 Vez 
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO 01/2010
A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais e, em atendimento às determinações contidas na sentença judicial proferida nos 
autos do Processo nº 445.01.2011.000652-7, Ordem nº 102/2011, que tramitou pela 2ª Vara 
Cível da Comarca de Pindamonhangaba/SP, tendo em vista o constante do Edital de Divul-
gação das Novas Listas de Classificação Final do Concurso Público 01/2010, de 02/09/2013, 
publicado no Jornal TRIBUNA DO NORTE, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO – D.O.E. e sites 
oficiais da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba e IBAM – Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal, que tornou pública a classificação final dos candidatos para provi-
mento dos empregos de Agente de Administração, Assistente de Tecnologia da Informação, 
Assistente Jurídico, Contador, Encarregado de Patrimônio e Motorista, retifica a HOMOLO-
GAÇÃO do presente Concurso Público, tornando-o formalmente finalizado, pelo prazo de 
vigência constante do item 8.3 do edital de abertura.

Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

      Vereador Martim César             Vereador Roderley Miotto Rodrigues
       1º. Vice-Presidente        2º. Vice-Presidente
    Vereador Jânio Ardito Lerário                 Vereador Professor Eric de Oliveira
           1º. Secretário             2º. Secretário

CâMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

RECEITAS DESPESAS

31 de agosto de 2013

A APL – Academia Pindamonhangabense de Letras, 
entidade de cunho literário criada em 18 de dezembro de 
1962, pela lei municipal 664, projeto de lei do Dr. Paulo 
Emílio D’Alessandro, e considerada de Utilidade Pública 
em 19 de outubro de 2001, pela lei 3.845,  tem colocado a 
cidade em evidência graças ao desempenho daqueles que 
constituem os seus quadros.

O êxito da instituição tem se revelado na participação 
de acadêmicos em atividades artístico-culturais promovi-
das pelo município. Participação esta que não se limita a 
concorrer nos certames , mas na parceria, promoção e re-
alização de eventos.

Exemplos disso são os concursos anuais de trova (na-
cional e estudantil), realizados por acadêmicos membros 
da UBT- Pindamonhangaba e a providencial participação 
da Prefeitura; o Festipoema e o concurso de poesia do 
CCI – Centro de Convivência para Idosos Cônego Nestor 
José de Azevedo. A atuação da APL pretende ser mais 
acentuada na atual administração municipal e, para isso, 
projetos estão em fase de estudos e posteriormente serão 
divulgados.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2012 

Objeto: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de arbitragem 
de futebol de salão para torneios que serão realizados pela SEJELP”. 

ATA nº 010/2012 Empresa: LIGA PINDAMONHANGABENSE DE FUTEBOL DE SALÃO 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 

4099/2013 010/2013 14.000,00 21/02/2013 
10247/2013 463/2013 14.000,00 16/04/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2012 
Objeto: “Aquisição de polpa de frutas  congeladas para alimentação escolar”. 

ATA nº 009/2012 Empresa: CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31404/2012 2869/2012 4.835,30 05/11/2012 

        32021/2012 2899/2012 7.602,70 13/11/2012 
32257/2012 2940/2012 10.469,50 14/11/2012 
32939/2012 3016/2012 21.282,80 23/11/2012 
33304/2012 3036/2012 49,00 27/11/2012 

1475/2013 020/2013 18.160,70 18/01/2013 
          5088/2013 160/2013 13.752,70 22/02/2013 

6405/2013 238/2013 12.555,50 08/03/2013 
7211/2013 266/2013 5.402,40 19/03/2013 
8225/2013 292/2013 6.006,90 25/03/2013 
9167/2013 361/2013 6.179,50 09/04/2013 
9326/2013 362/2013 6.596,20 18/04/2013 

10177/2013 363/2013 2.138,60 18/04/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2012 
Objeto: “Aquisição de tijolo de barro comum”. 

ATA nº 007/2012 Empresa: RAUL RABELLO NETO-EPP 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 

1575/2013 023/2013 1.150,00 29/01/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2012 
Objeto: “Aquisição de materiais elétricos”. 

ATA nº 011/2012 Empresa: SANTOS GOUVEA COMERCIAL  LTDA-EPP 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
29179/2012 3039/2012 1.611,00 29/11/2012 
30622/2012 3045/2012 1.725,00 29/11/2012 
30624/2012 2962/2012 12.910,00 23/11/2012 

5831/2013 211/2013 3.388,50 13/03/2013 
11941/2013 536/2013 8.633,00 02/05/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2012 
Objeto: “Aquisição de mistura em pó para preparo de bebida para alimentação escolar”. 

ATA nº 012/2012 Empresa: BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31405/2012 2868/2012 4.312,05 05/11/2012 
32022/2012 2900/2012 7.435,95 13/11/2012 
32258/2012 2939/2012 6.648,30 14/11/2012 
32940/2012 3011/2012 11.027,10 23/11/2012 

1368/2013 009/2013 23.936,55 18/01/2013 
5085/2013 158/2013 19.290,75 22/02/2013 
6408/2013 237/2013 17.435,10 08/03/2013 
7217/2013 262/2013 1.361,70 19/03/2013 
8232/2013 298/2013 9.291,60 25/03/2013 
9177/2013 368/2013 7.716,30 09/04/2013 
9334/2013                          369/2013 9.465,15 18/04/2013 
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10139/2013                          370/2013 9.064,65 15/04/2013 
10762/2013                          460/2013 8.864,40 19/04/2013 
11734/2013                         493/2013 8.797,65 30/04/2013 
12378/2013                         611/2013 10.012,50 10/05/2013 

        13185/2013                         597/2013 6.274,50 15/05/2013 
13189/2013                          598/2013 2.937,00 15/05/2013 

Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2013. 

* Publicar 01 Vez 

Leia e assine

Tribuna do Norte

Você encontra em todas 
as bancas de jornais

Tel: 3644-2077
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Dudu Nobre atrai multidão à 
Festa de São Vicente de Paulo

Maria Fernanda Munhoz
A Festa de São Vicen-

te de Paulo, em Moreira 
César, mais uma vez é um 
grande sucesso. Recheada 
de atrações e com a presen-
ça forte do público, o even-
to teve seu maior show no 
domingo (8), com o cantor 
Dudu Nobre. 

Nascido no Rio de Janei-
ro, João Eduardo de Salles 
Nobre, o Dudu Nobre, é con-
siderado um dos artistas mais 
respeitados da música popu-
lar brasileira. Em 11 anos de 
carreira, Dudu gravou oito 
discos e dois DVDs e, atual-
mente, faz turnê no Brasil e 
no mundo para divulgar seu 
mais recente álbum “O sam-
ba que já esquentou”. 

No show de Moreira, o 
cantor apresentou músicas 
do disco novo e também 
sucessos que marcaram sua 
carreira, como o tema da 
série “A Grande Família”, 
além de músicas inesque-
cíveis dos carnavais do Rio 
de Janeiro, dos Demônios da 
Garoa, transformando ritmos 
do nordeste em samba, entre 
outras novidades. O públi-
co dançou o tempo todo e 
aplaudiu muito o cantor, que 
agradeceu o apoio da Pre-
feitura, Subprefeitura, Paró-
quia São Vicente de Paulo, 
imprensa e, claro, a plateia 
que prestigiou o show. 

A Festa de São Vicente de 
Paulo continua até o dia 15 
de setembro, com uma pro-
gramação diária litúrgica e 
outra festiva, sendo as mis-
sas na igreja de São Vicente 
de Paulo e os eventos, no 
pátio da festa. No domingo, 
a santa missa das 7 horas 
foi celebrada pelo cônego 
Geraldo Carlos da Silva, das 
9 horas pelo padre Valtenes 
Santana Nunes e das 19h30 
foi celebrada pelo bispo Dom 
Carmo João Rhoden. 

Na programação do 
próximo final de semana, 
no sábado (14), haverá, às 
19h30, santa missa com 
Dom Antonio Afonso de 
Miranda; às 20h30 ato cívico 
de aniversário do Distrito 
de Moreira César (55 anos), 
no Recinto São Vito; e às 
21 horas, banda Bellator no 
Pátio da Festa. No domingo 
(15), dia da festa, às 6 ho-
ras, será a alvorada festiva; 

às 7 horas santa missa fes-
tiva com o padre Luis Carlos 
de Freitas; às 7 horas, no 
pátio da Festa, 2ª Cami-
nhada Ecológica; às 9 horas 
Corrida de Rua e Passeio 
Ciclístico; às 10 horas, show 
com Sambatuque e sorteio 
de bicicletas. Na Barraca da 
Festa, às 12 horas haverá 
almoço festivo e, às 15 ho-
ras, bingo. Às 18h30 será a 
procissão solene, com saída 
da matriz de São Vicente 
de Paulo, e a santa missa 
festiva das 19h30 será com 
o padre Valtenes Santana 
Nunes. A festa será encer-
rada às 21 horas, no pátio 
da festa, com show de Fábio 
Henrique e Alessandro. 

A festa é realizada pela 
Paróquia de São Vicente de 
Paulo, com apoio da Prefei-
tura e seus diversos seg-
mentos, além da Câmara de 
Vereadores, Polícia Militar e 
voluntários da comunidade.

Programação continua

Antes da apresentação, 
Dudu Nobre recebeu auto-
ridades e imprensa no ca-
marim, se mostrando muito 
simpático e atencioso com 
todos. “O verdadeiro show 
quem faz é a plateia. Nós 
estamos no palco apenas fa-
zendo a trilha sonora, mas a 
participação do povo é essen-
cial para uma grande festa”, 
afirmou. 

Bispo diocesano Dom Carmo João Rhoden celebrou a 
santa missa das 19h30, no domingo (8)

Organizadores do 
evento contabilizaram 

mais de 15 mil pessoas 
presentes ao principal 

show da festa. Ao 
lado, prefeito entrega 
produtos turísticos de 

Pinda ao cantor

ana CaMila CaMpos
Um momento esperado. 

Assim se define esta sexta-
-feira (13), dia em que o 
Frei Diego Martins Bastos, 
membro da Congregação 
dos Irmãos dos Pobres de 
São Francisco será ordena-
do diácono, pela imposição 
das mãos do exmo bispo 
diocesano, Dom Carmo 
João Rhoden.

O culto de consagração 
deve ser uma cerimônia 
significativa para a pessoa, 
para sua família e para a 
igreja. Por meio da ordena-
ção, a mensagem da igreja 
aos diáconos selecionados: 
nós temos confiança em 
suas qualidades espirituais 
e na sua devoção a Deus e  
à sua igreja. 

A cerimônia é uma tradi-
ção antiga, na qual sempre 
foi enfatizado que de modo 
nenhum conferia qualquer 
poder ou autoridade ao 

Frei diego Bastos será ordenado diácono

Frei Diego (à esq.), frei Laércio, frei Acácio e frei Bruno

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Arquivo pessoal

Após pedido à Justiça, Cooperativa Coruputuba 
recebe apoio de Ministro do Trabalho

A Cocepelco - Cooperativa de 
Celulose e Papel Coruputuba con-
solidou mais uma ação para a rea-
bertura da antiga Nobrecel e reco-
locação de mais de 200 pessoas no 
mercado de trabalho com a apresen-
tação formal à Justiça do pedido de 
arrendamento da indústria.

De acordo com o presidente da 
Cooperativa Coruputuba, Paulo To-
ledo, o documento exibe dados con-
cretos sobre a viabilidade financeira, 
trabalhista, produtiva e comercial 
do negócio, mediante estudo técni-
co elaborado por profissionais com 
cerca de 20 anos na Nobrecel.

O pedido à Justiça ainda contém 
informações sobre o amplo inte-
resse de clientes e fornecedores de 
continuar e expandir as atividades 
comerciais. “Mantemos contato in-

tenso com todos e temos uma gran-
de demanda pelo nosso produto. O 
setor está aquecido e várias empre-
sas estão nos procurando. Com a li-
beração da Justiça, vamos reiniciar a 
produção imediatamente”, explicou 
Paulo Toledo.

Apoio do Ministro do Trabalho
O Ministro do Tribunal Superior 

do Trabalho, Guilherme Augusto 
Caputo Bastos, se reuniu com os 
membros do conselho da Cooperati-
va Coruputuba, dia 5 de setembro, e 
apoiou as intenções do grupo.

O Ministro afirmou que a cria-
ção de cooperativas é fundamental 
para o desenvolvimento do país. 
“A própria ONU – Organização das 
Nações Unidas – é uma das maiores 
incentivadoras do cooperativismo 
no mundo”.

Segundo o Ministro, há muito 
desconhecimento sobre a nova lei 
das cooperativas, estabelecida em 
2012, no entanto ele assegurou que 
é um ótimo modelo de trabalho. “No 
cooperativismo não há cerceamento 
dos direitos do trabalhador. Pelo 
contrário, há a ampliação da valori-
zação das pessoas”.

Durante o encontro, os represen-
tantes da Cooperativa Coruputuba, 
Paulo Toledo, Vanderlei Apolinário 
e Evandro César Raimundo, apro-
veitaram a oportunidade para forta-
lecer a iniciativa que tem a intenção 
de reativar a fábrica e recolocar no 
mercado de trabalho os ex-funcio-
nários.

O evento ocorreu na Faculdade 
de Direito da USP, no Largo São 
Francisco, em São Paulo. Vanderlei Apolinário, ministro, Paulo Toledo e Evandro C. Raimundo

ordenado e sim, que esses 
homens estavam dedicados 
ao serviço de Deus.

Sobre a expectativa, 
na última sexta-feira (6), 
o Frei relatou em sua rede 
social:

“E hoje falta exatamente 
uma semana... Meu Deus, 
obrigado por pessoas tão 
carinhosas, verdadeiras e 
sinceras em minha vida. Meu 
Deus, me sinto muito feliz 
por tudo... obrigado Deus” 

Segundo a igreja, os di-
áconos participam de modo 
especial na missão e graça 
de Cristo. São marcados 
pelo sacramento da Ordem 
com um sinal (“caráter”) 
que ninguém poder apagar 
e que os configura a Cristo, 
que se fez “diácono”, isto é, 
servidor de todos. 

Cabe aos diáconos, 
entre outros serviços, 
assistir o bispo e os padres 
na celebração dos divinos 
mistérios, distribuírem a co-
munhão, celebrar o matri-
mônio e abençoá-lo, batizar, 
proclamar o Evangelho e 
pregar, presidir funerais e 
consagrar-se aos diversos 
serviços da igreja.

O mandato nessa função 
não tem tempo definido. 
Cumprirá seu mandato 
enquanto bem servir, a 
critério da igreja, ou até 
que a pessoa solicite o seu 
desligamento.

Para que seja feita qual-
quer notificação de doenças, 
agravos e eventos em saúde 
pública é preciso, antes, ter 
um conhecimento prévio an-
tes de empreender a ação. Se-
gundo o Ministério da Saúde, 
a definição de notificação é 
“comunicação da ocorrência 
de determinada doença ou 
agravo à saúde feita à auto-
ridade sanitária por profis-
sionais de saúde ou qualquer 
cidadão, para fins de adoção 
de medidas de intervenção 
pertinente”.

Segundo a equipe técni-
ca em assistência à saúde do 
Cerest- Centro de Referên-

cia em Saúde do Trabalha-
dor de Pindamonhangaba, 
os acidentes de trabalho fa-
zem parte da lista de agra-
vos à saúde de notificação 
compulsória, como consta 
na portaria 104, de 25 de 
janeiro de 2011, do Minis-
tério da Saúde.

“A notificação deve ser 
feita de acordo com o fluxo 
estabelecido pela Vigilância 
Epidemiológica e permite o 
conhecimento sobre o agra-
vo à saúde, possibilitando o 
planejamento e execução de 
ações no sentido de prevenir 
sua ocorrência”, enfatiza a 
coordenadora do Cerest.

Cerest faz um alerta 
sobre as notificações

Divulgação
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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 - 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  17/09/2013 às 14:00 horas

SERVENTE DE OBRAS

7º FERNANDO BORGES DOS SANTOS
RUA DR. MANOEL IGNACIO MARCONDES ROMEIRO, 880 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-440

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto pregão presen-
cial, nº 10/13, com encerramento dia 25/09/13, às 14h00, para a contratação de serviços de 
telefonia móvel. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3644.2250, ou na Câmara, na 
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h30 às 11h30 e das 
14h00 às 17h00, inexistindo custo do edital, para retirada na Câmara. O edital também estará 
disponível pelo site www.camarapinda.sp.gov.br, sem ônus.

CâMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 135/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 135/2013, que cuida de “Aquisição de materiais de bor-
racharia a serem aplicados nas viaturas e máquinas desta Municipalidade, visando atender 
as necessidades de manutenção e conservação dos veículos pertencentes à frota Muni-
cipal”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente 
licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2013.

CONVOCAÇÃO
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, CONVOCA 
a sociedade civil, representada pelos seguintes segmentos:
• Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba – ACIP 
• Associação de Engenheiros, Arquitetos e Urbanistas de Pindamonhangaba
• Associações do Setor Rural, do Turismo Rural ou do Agronegócio estabelecidas 
no município (patronais ou de empregados)
• Clubes de serviço, com sede no município
• Núcleos Turísticos do município
• Rede hoteleira do município
• Rede gastronômica do município
• Guias de turismo do município
• Agências de turismo do município
• Veículos de comunicação
• Transportadoras turísticas
• Artesãos 

a participar da Assembleia para a composição do COMTUR, a saber:

Data:   Z17 de setembro de 2013
Horário:  19 horas
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal 
Pauta: 
1) Palestra: “Conselho Municipal de Turismo – reflexos e relevância para o desen-
volvimento municipal”.

2) Composição do COMTUR para a gestão 2013/2015, conforme artigo 5º da Lei 
municipal n.º 3.393 de 15 de dezembro de 1997, alterada pela Lei n. 4.608 de 23 de maio de 
2007.

Dr. Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE TURISMO  

1ª Etapa
Dia 15 de setembro de 2013

8h30 - Moreira César

Inscrições no site:
www.pindamonhangaba.sp.gov.br

Entrega dos kits no dia 14/09, sábado: das 13 às 18 horas,
no Centro Esportivo João do Pulo, localizado na 

Rua Engenheiro Orlando Drumond Murgel, nº 493.

                          
CONVOCAÇÃO PARA A 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS – 
Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem na 9ª reunião Ordi-
nária de 2013, a realizar - se:

Dia:  11/09/2013      (quarta-feira)               
Horário:  17h00 
Local:  CIAS – Centro Integrado de Assistência Social
 (Setor Executivo dos Conselhos Municipais)

Pauta: 

— Informes 
— Leitura de Ata
— Audiência Pública
— Alteração da Lei 3199
— Processo eleitoral sociedade civil 2013
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) 
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: cmaspinda@
gmail.com ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

“A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É IMPRENSCINDÍVEL PARA
 A EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL”

Carmem Silvia de Paula Alves
Presidente

CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVOCAÇÃO - 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013
 Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a 
comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “17ª Reunião Ordinária” do ano em 
curso, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

— Informes 
— Leitura e aprovação de ata
— Apresentação Gerdau
— Apresentação dos cursos do CIEE para registro no MT
— Definição de critérios de justificativas de faltas 
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho

Dia:  10/09/2013 (terça-feira)

Horário:  17h (dezessete horas) 

Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

Adriano Augusto Zanotti
Presidente

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) 
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

 - CMDCA -
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0185/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. WILSON VALDERRAMAS GON-
CALVES, proprietário do imóvel situado a Rua João do Amaral, Quadra C-01 Lote 26, Ara-
retama, inscrito no município sob a sigla SO23.08.04.053.000 para que efetue a construção 
da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em 
atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da 
Lei 3.815 de 12/07/2001.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

Ana Camila Campos
Na manhã de sexta-fei-

ra (6), foi realizada a última 
etapa dos primeiros eventos 
da Semana da Educação, rea-
lizada pelo Comitê de Mobi-
lização Social pela Educação 
de Pindamonhangaba, entre 
os dias 5 e 6, no auditório do 
centro clínico da Fapi – Facul-
dade de Pindamonhangaba.

O evento reuniu diversos 
professores e profissionais 
da educação para discutirem 
temas ligados à mobilização 
social, como conceitos, estra-

tégias e estatísticas da mobi-
lização e dados da educação 
no Brasil e, a partir desse 
panorama, aprofundar sobre 
as práticas de mobilização já 
empregadas no Brasil e algu-
mas dicas para fortalecer o 
movimento no município.

Na manhã de sexta-feira, a 
proposta foi a elaboração de 
um plano de ação, que tem 
como objetivo traçar uma es-
tratégia de interação família- 
escola-comunidade.

Na ocasião, núcleos es-
colares e instituições foram 

homenageados, dentre eles, o 
NAP - Núcleo de Apoio Pe-
dagógico “Dr. Francisco Ro-
mano de Oliveira”, da Rede 
Municipal de Educação da 
Prefeitura de Pinda,   pelos 
serviços prestados durante 
seus nove anos de existên-
cia, atuando nas áreas de fo-
noaudiologia, psicologia e 
pedagogia às crianças com 
Necessidades Educacionais 
Especiais - Deficiência Audi-
tiva, Deficiência Visual, Dé-
ficit Intelectual, Deficiências 
Física e Múltiplas, bem como 

Dificuldade de Aprendiza-
gem, Distúrbio de Fala e Lin-
guagem; e a Escola Estadual 
Ryoiti Yassuda, premiada 
pelos trabalhos de relevância 
social desenvolvidos no mu-
nicípio,  referente ao trabalho 
realizado com o Conselho de 
Escola em 2012 para a im-
plantação do Ensino Médio 
em tempo integral.

As atividades da Semana 
Municipal de Mobilização 
Social pela Educação na ci-
dade terão continuidade entre 
os dias 15 e 21 de setembro.

Semana da Educação encerra 
consolidando plano de ação

   
  PORTARIA GERAL Nº4.096, DE 09 DE 
SETEMBRO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Municí-
pio de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em conformidade com 
o art. 2º da Lei nº 4.556, de 1º de março de 
2007, alterada pela Lei nº 4.725, de 04 de 
dezembro de 2007,

R E S O L V E:

1. N O M E A R, os Senhores abaixo, para 
constituírem o Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, a 
saber:

a) REPRESENTANTES DO PODER PÚ-
BLICO

1º Titular:-  Elizabeth Cursino Rodrigues
Suplente:-  André Luis Galvão César 
Amaral

2º Titular:-  Rosângela Gonçalves e Silva 
Suplente:-  Daniele Monteiro Correard

b) REPRESENTANTES DOS PROFES-
SORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚ-
BLICA

Titular:-  Márcia Fernandes Lima Silva
Suplente:-  Jarbas Oliveira Nóbrega

c)REPRESENTANTES DOS DIRETORES 
DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS 

Titular:- Sandra Maria Monteiro Cândido
Suplente:- Maria Helena de Melo Re-
zende

d) REPRESENTANTES DOS SERVIDO-
RES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS 
ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS

Titular:-  Regina Célia Salgado
Suplente:-  Reginaldo Lucas Ouverney

e) REPRESENTANTES DOS PAIS DE 
ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚ-
BLICA

1º Titular:- Ronaldo Pinto de Andrade
1º Suplente:- Nitai Garcia Fernandes

2º Titular:-  Martha Dantas da Gama
2º Suplente:- Vanessa Karina Caetano 
Garcia Fernandes

f) REPRESENTANTES DOS ESTUDAN-
TES DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
 
1º Titular:-  Alexandre Guedes do Rosário 
Nogueira
1º Suplente:-Natália dos Santos Guedes

2º Titular:-  Tabitha Larissa do Amaral e 
Silva
2º Suplente:-Stefany Bittencourt Pereira

g) REPRESENTANTES DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Titular:-  Fátima Lucinda Aparecida Soares
Suplente:-  Claudete Correa de Araújo

h) REPRESENTANTES DO CONSELHO 
TUTELAR

Titular:-  Rodolfo Fonseca de Lima Rocha
Suplente:-  José Eduardo dos Santos

 2.  O mandato dos membros do Conselho 
será de 02 (dois) anos, contados a partir 
de 09 de setembro de 2013.

3. A presente Portaria entra em vigor nesta 
data.
 
Pindamonhangaba, 09 de setembro de 
2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 09 de setembro 
de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Atualmente, mesmo bus-
cando profissionais qualifica-
dos, com ficha limpa e boas 
referências, cresce o núme-
ro de casos de maus-tratos e 
violência contra crianças e 
idosos por seus cuidadores e 
outros empregados inseridos 

Contratação de babás e 
domésticas requer investigação

no convívio familiar. Den-
tro desse cenário, fica claro 
que é preciso muita cautela 
para inserir qualquer pessoa 
dentro da sua casa, principal-
mente para cuidar do maior 
patrimônio: a família.

De acordo com Rosân-
gela Cruz, especializada em 
investigações e perícias, é 
comum que as pessoas esco-
lham os profissionais pelas 
referências e também pela in-
dicação, mas ela ressalta que 
o procedimento é arriscado. 
“Já viu alguém dar referên-
cias negativas de si próprio? 
ou até mesmo repassar con-
tatos de alguém que vai fa-
lar mal de você? Claro que 
não, por isso é de extrema 

importância que a pessoa se 
assegure investigando com 
respaldo profissional e não 
por conta própria”, pontua 
Rosângela.

Outro ponto importante 
que a especialista ressalta, 
é em relação às companhias 
que essa babá, cuidadora 
ou empregada doméstica 
convive. “Você pode con-
fiar no profissional, mas 
conhece o atual namorado 
(a) dela? Irmão? É comum 
vermos casos de atentados 
violentos, como assalto, 
estupro e sequestro partin-
do de um parente ou amigo 
desse profissional, muitas 
vezes sem que ele mesmo 
saiba”, alerta.

Rosângela orienta que as 
pessoas recorram a uma in-
vestigação profissional, pois 
de forma amadora, além de 
não obter êxito, pode se tor-
nar perigoso. “Uma investi-
gação não consiste em seguir 
alguém e bater fotos, é um 
procedimento cauteloso e es-
tratégico, afinal não se sabe 
com quem está lidando. Sem 
contar, que existem regras e 
normas, que caso a pessoa 
infrinja sem conhecimento, 
pode reverter judicialmen-
te contra ela”, conclui Ro-
sângela, explicando que se 
passar por outra pessoa para 
obter informações caracteri-
za crime de falsidade ideo-
lógica.
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Marcos Vinício cuba
Quatro nadadores de Pin-

damonhangaba irão partici-
par da 2ª Etapa Nacional do 
Circuito Loterias Caixa, en-
tre os dias 13 e 15 de setem-
bro em Porto Alegre. Os re-
presentantes da “Princesa do 
Norte” contam com o apoio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e auxílio de patro-
cinadores privados.

Matheus Henrique da 
Silva, João Leone Viterbo 
Ribeiro, Sérgio Henrique 
Matos e Ana Caroline dos 
Santos treinam diariamente 
na piscina do Centro Espor-
tivo João Carlos de Oliveira, 

“João do Pulo”, para obter 
bons resultados nas provas. 
Na primeira etapa, Pindamo-
nhangaba foi levada ao pódio 
várias vezes.

A Etapa Nacional conta 
com a presença de atletas de 
ponta e reúne mais de 400 
nadadores. Na primeira eta-
pa, realizada em junho, Ana 
Caroline ficou em 10º lugar 
nos 100 metros livre; Leone 
ficou em 9º nos 50 livre, 4º 
nos 200 medley e bronze nos 
100 borboleta; Sérgio classi-
ficou-se em 8º nos 50 costas, 
6º nos 50 livre e 3º nos 100 
livre; Matheus conquistou o 
3º lugar nos 50 e 100 livre e o 

1º nos 100 peito.
Matheus Henrique da Sil-

va conta que a 1ª Etapa foi 
muito importante porque va-
lia o índice para o mundial e 
que é difícil falar da segunda 
porque está voltando de uma 
competição, no entanto, está 
confiante e pretende fazer o 
melhor possível.

Destaque da 
natação pindense

Outro destaque da nata-
ção pindense é o atleta Ruan 
Felipe Lima de Souza, ele vai 
para os Jogos Mundiais, que 
acontecem entre os dias 13 e 
23 de setembro em Iwas, na 
Holanda.

Nadadores pindenses participam de 
Circuito Nacional da modalidade

Prefeitura entrega salas de atividades do ‘Zito’

Placas sinalizadoras e indicativas 
são instaladas no “Zito”

A Prefeitura de Pindamonhangaba 
vai fazer a entrega de dois salões no 
Centro Esportivo José Ely Miranda, 
“Zito”, nesta quarta-feira (11). As 
inaugurações estão marcadas para 
as 19 horas. Uma grande programa-
ção foi preparada para abrilhantar o 
evento.

A população passará a utilizar o Sa-
lão de Ginástica “Benedita Amélia de 
Campos Souza” – Dona Di – e o Salão 
de Artes Marciais “Jésio Roberto da 
Rosa”. Aproximadamente 400 alunos 
farão as aulas nestes novos espaços.

As aulas de capoeira, judô, ginásti-
ca rítmica, ginástica artística, ginástica 
localizada e ginástica para a melhor 
idade serão desenvolvidas nestes no-
vos locais. A inauguração das salas será nesta quarta-feira (11)Aproximadamente 400 alunos utilizarão as novas salas

Marcos Vinício cuba
Recentemente, a equipe do Departamen-

to de Esportes e Lazer de Moreira César, da 
Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, realizou a instalação 
de placas sinalizadoras e indicativas no Cen-
tro Esportivo José Ely Miranda, “Zito”. Além 
disso, outras melhorias têm sido feitas, como 
a troca da iluminação de todo o local, coloca-
ção de redes nas traves, entre outras.

O CE “Zito” tem recebido melhorias e no-
vos equipamentos. A Secretaria de Esportes e 
a equipe do Departamento de Esportes e La-
zer de Moreira César têm se empenhado em 
oferecer o melhor aos munícipes.

Profissionais já fizeram a pintura das qua-
dras, bancos, arquibancada, muros, campo; a 
limpeza do local e, em breve, vai ser colocada 
uma tela de proteção nos muros que fazem di-
visa com as residências.Sinalização foi uma das melhorias

A etapa nacional tem atletas de ponta e reúne mais de 400 nadadores

Marcos Vinício cuba
Os atletas da cidade e 

região podem se inscrever 
para a 1ª Etapa do Circuito 
Corrida de Rua, promovido 
pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Esportes e Lazer. 
Os interessados devem fazer 
a inscrição pelo site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. 
Serão disponíveis 500 vagas 
e a inscrição poderá ser feita 
até quinta-feira (12).

A prova acontece neste 
domingo (15), na Praça de 
Eventos de Moreira César, a 
partir das 8h30. Ao todo se-
rão quatro etapas, a 2ª está 
prevista para o dia 13 de 
outubro e a largada será em 
frente à escola Elias Bargis, 
no Araretama, no dia 2 de no-
vembro será feita a 3ª, sendo 

1ª Etapa do Circuito Corrida de Rua 
acontece em Moreira César

uma etapa noturna, em Mo-
reira César – Centro Esporti-
vo Zito – e encerra no dia 15 
de dezembro, no Castolira.

Podem participar com-
petidores das categorias 
Pré-mirim, Mirim, Infantil, 
Juvenil, Adulto, Máster, Ve-
terano, Veterano 2, Veteranís-
simo 1 e 2, Deficiente visual, 

Deficiente mental, Deficiente 
motor, AVC e Cadeirante .

A entrega dos kits vai 
ocorrer neste sábado (14), 
das 13 às 18 horas, no Cen-
tro Esportivo João Carlos de 
Oliveira, “João do Pulo” (rua 
Engenheiro Orlando Dru-
mond Murgel,493, Parque 
São Domingos).

Serão disponíveis 500 vagas na 1ª etapa do circuito

Marcos Vinício Cuba Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Arquivo TN
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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

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador ricardo Piorino

Ve r e a d o r To n i n h o d a Fa r m á c i a

Felipe César – FC quer 
listagem dos munícipes inscritos 
nos Programas de Habitação

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

Contratação de
farmacêuticos
O vereador Felipe César 

- FC enviou solicitação ao 
Executivo pedindo a contra-
tação de farmacêuticos pelo 
município. De acordo com o 
vereador, esta solicitação se faz 
necessária para que os medica-
mentos possam ser novamente 
distribuídos nos postos médi-
cos dos bairros periféricos. O 

pedido reforça os argumentos 
apresentados pela Secretaria 
de Saúde, de que a legislação 
federal proíbe a distribuição 
de medicamentos sem que 
se tenha a presença de um 
farmacêutico e a contratação 
resolverá esta situação junto à 
população atendida pela rede 
pública de saúde.

Construção de
moradias rurais
O vereador Felipe César 

– FC enviou solicitação ao 
Governador de São Paulo, bem 
como a Secretaria da Habitação 
do Governo Estadual, solici-
tando a construção de moradias 
rurais em Pindamonhangaba.

De acordo com o vereador, 
o Governo Estadual, lançou o 
programa Casa Paulista/Habi-
tação Rural, em parceria com o 
Programa Nacional de Habita-
ção Rural, do Governo Federal; 
e o Governo do Estado, já 
anunciou a construção de 381 
moradias rurais em oito mu-
nicípios paulistas. Segundo o 
vereador, essa medida ajudará 
em muito a fixação do homem 
do campo na zona rural.

Vereador FeliPe césar - Fc

O vereador Toninho da 
Farmácia  (PDT) está reali-
zando estudos visando a apre-
sentação de um projeto de lei, 
que prevê que aposentados e 
pensionistas do INSS possam 
pagar mais barato remédios 
comprados em farmácias e 
drogarias do município.

A proposta permite que 
drogarias vendam os medi-
camentos de uso continuo a 
preço de custo. O objetivo 
é beneficiar idosos de baixa 
renda de nosso município, 
já que muitos deles compro-
metem grande parte de sua 
renda com a compra de me-
dicamentos. Hoje, somente os 
remédios para o tratamento de 
diabetes, hipertensão, asma e 
osteoporose fazem parte do 
programa Farmácia Popular 
do Brasil. “Solicitaremos 
ao Executivo, a redução de 

impostos municipais, de 
modo que os preços sejam 
reduzidos proporcionalmen-
te, beneficiando a população 
idosas, principalmente os 
aposentados e pensionistas”, 
explica o vereador.

Convênio Equoterapia
O vereador Toninho da 

Farmácia através do Requeri-
mento nº 2064/2013, solicitou 
a prefeitura estudos visando 
celebração de convênio com 
a Associação Pindamonhan-
gabense de Equoterapia – Ca-
valgar. A referida Associação 
trabalha sem qualquer apoio 
governamental, em espaço 
cedido na Fazenda do Tanque. 

“Faço esta solicitação, 
pois esta terapia tem se 
mostrado efetiva no auxílio 
do tratamento de pessoas 
portadoras de necessidades 
especiais”, disse o vereador.

Toninho da Farmácia apresenta 
proposta que prevê remédios 
mais baratos para idosos

Magrão quer construção 
da Casa do Idoso
em Pindamonhangaba

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador e membros da associação do centro 
de conViVência para idosos querem um local 

adequado para abrigar idosos da cidade

O vereador Carlos Eduardo de 
Moura – Magrão (PPS) reuniu-se 
na manhã desta quinta-feira, dia 5, 
com representantes da Associação 
do Centro de Convivência para 
Idosos de Pindamonhangaba para 
tratar da questão relacionada à 
construção da “Casa Dia” no 
município.

Estiveram presentes na reu-
nião, as integrantes da Asso-
ciação, Maria do Carmo (1ª 
tesoureira), Sônia Maria Monteiro 
Guirado (Professora de Yoga) e 
Marilda Aparecida (Presidente 
da Associação).

Na oportunidade, o vereador 
Magrão entregou às representan-
tes do Conselho, uma cópia do 
requerimento nº 1728/2013 de 
05/07/13, de sua autoria, no qual 
havia solicitado ao Executivo 
informações sobre o andamento 
para a construção da Casa do 
Idoso – Casa Dia. Diante da 
resposta recebida - através do 
ofício nº 1.777/13 GAB - que 
não fez menção a construção da 
referida casa, o vereador reiterou 

o requerimento e aguarda uma 
posição do Executivo. 

Segundo informações das 
representantes da Associação, no 
ano de 2012 - na gestão passada – e 
em junho daquele ano, a Prefeitura 
desapropriou um terreno no bairro 
Vila Rica, através do processo nº 
1357/2011 para construção da 
“Casa Dia”, sendo que, a escri-
tura já está lavrada, onde consta 
registrada a construção da Casa 
Dia, e o projeto já está definido. 

 “Diante de divergências e da 
falta de informações, vou entrar 
em contato com os departamen-
tos responsáveis do Executivo 
solicitando um parecer mais 
detalhado. Existem informações 
que o terreno já foi desapropriado 
e há reserva orçamentária para 
construção da Casa Dia”, afirmou 
Magrão. 

Segundo o vereador, “esta 
obra é de fundamental importân-
cia para aumentar os benefícios 
aos nossos idosos, principal-
mente, na melhoria da qualidade 
de vida”.

rePresenTanTes do cci (cenTro de conViVência Para idosos), maria do carmo (1ª 
Tesoureira), marilda aParecida (PresidenTe) e sra. sônia maria monTeiro Guirado 
(ProFessora de YoGa) aPresenTam ProjeTo da “casa dia” ao Vereador maGrão

Vereador Professor 
Eric solicita construção de 
UBS no bairro Shangri-lá

pedido de uma unidade básica de saúde 
para a comunidade é em caráter de urgência

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador ProFessor eric

Na sexta-feira, dia 30 de 
agosto, o vereador Professor 
Eric (PR) foi procurado pelos 
moradores, na UBS (Unidade 
Básica de Saúde) do bairro das 
Campinas que protestavam e 
explicaram as dificuldades de 
atendimento neste órgão. 

Diante dos fatos, o Profes-
sor Eric de imediato pediu ao 
Prefeito, em caráter de urgên-
cia, a construção de uma UBS 
no bairro Shangri-lá, uma vez 
que é um bairro populoso, os 
moradores tem que se deslo-
car para a UBS do bairro das 
Campinas ou do Feital que 
fica distante do bairro e, ainda, 
correm o risco de chegarem até 
essas unidades e não receberem 
atendimento pela falta de mé-
dicos ou pelo pequeno número 
de pacientes atendidos. 

“Segundo denúncias dos 
moradores, quando o médico 
comparece na UBS das Cam-
pinas atende apenas cinco 
pacientes e o dentista somente 

dois pacientes por dia. Isto é um 
absurdo! Peço ao Secretário de 
Saúde que seja aberta imedia-
tamente uma sindicância para 
apurar o por quê desse pequeno 
número de atendimentos, sendo 
que o bairro é distante da re-
gião central e demanda maior 
atenção”, disse, indignado, o 
vereador Professor Eric.

Alambrado na quadra
do Vale das Acácias
O vereador Professor Eric 

agradece ao subprefeito por 
atender ao pedido através do 
Requerimento nº 256/2013, no 
qual reivindicava a colocação 
de alambrado na lateral da 
quadra poliesportiva, na Rua 
dos Cravos, no bairro Vale das 
Acácias. Muitos moradores 
buscam essa melhoria, pois 
durante o jogo por diversas 
vezes a bola entra por cima dos 
muros das casas dos vizinhos 
quebrando telhados, vidros 
e até mesmo danificando os 
carros estacionados.

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

O  P r o j e -
to de Lei de n° 
112/2013, de au-
toria do vereador 
Roderley Miotto 
(PSDB) foi apro-
vado na última 
Sessão da Câmara 
Municipal, no dia 
2 de setembro. O 
PL visa organizar 
as Unidades de 
Saúde que dis-
tribuem medica-
mentos, obrigan-
do as mesmas a 
elaborarem listas 
atualizadas com 
todos os remédios 
disponíveis para o acesso e 
conhecimento da população. 

Sabendo dos atuais pro-
blemas com a saúde no 
município, como a falta de 
profissionais, lentidão nos 
agendamentos e a incidência 
de pessoas que precisam de 
medicação fornecida pelos 
Postos, como também a fal-
ta destes remédios na rede, 
Roderley decidiu propor aos 
demais colegas do Legislativo 
o Projeto em questão, que foi 
aprovado por unanimidade e 
agora segue para o Executivo. 
“Sou fiscalizador do povo 
e cresce, cada vez mais, as 
reclamações quanto ao forne-
cimento dos medicamentos. 
Sabemos de muitas histórias, 
inclusive de preferências da-
das a algumas pessoas, o que 
não deveria existir”, pontua 
o vereador.

Roderley Miotto tem aprovada 
Lei que obriga divulgação
de lista de medicamentos

Roderley Miotto sugere 
então, a obrigação da fixação 
de uma lista com os referidos 
medicamentos em todas as 
unidades da Rede Municipal 
de Saúde em Pindamonhan-
gaba, de modo a evitar filas 
desnecessárias, e dar conhe-
cimento aos munícipes, que 
poderão consultar se a Uni-
dade dispõe do que precisam. 
“O ideal seria que estas listas 
fossem afixadas nas entradas 
dos postos, de forma legível 
e de fácil visualização. É 
importante ressaltar que a 
atualização fica a cargo dos 
Chefes de Unidade, sempre 
que ocorrer alteração”, salien-
ta o parlamentar que acredita 
na aprovação do Prefeito, Vito 
Ardito, diante às necessidades 
presentes na cidade – o Projeto 
de Lei entra em vigor a partir 
de sua aprovação e publicação. 

Vereador roderleY mioTTo

Ricardo Piorino 
agradece solicitação 
atendida

“Ficamos satisFeitos com o
atendimento do executiVo”

O vereador Ricardo Pio-
rino (PDT), após solicitar 
providências no tráfego de 
veículos na Avenida Ge-
neral Júlio Salgado, Alto 
do Tabaú, foi prontamente 
atendido pela Administra-
ção, que solucionou o perigo 
no local.

Segundo Piorino, a ave-
nida passará a ter mão única, 

eliminando os riscos cons-
tantes que o local apresen-
tava. “Ficamos satisfeitos 
com a postura do Executivo, 
que após estudos, compre-
endeu e atendeu a necessi-
dade do pedido formulado 
pelos munícipes, em espe-
cial, a comunidade do Alto 
do Tabaú”, comentou o 
vereador.
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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 Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

VereAdor dr. mArCos Aurélio VillArdi

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

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

Os vereadores da Câmara de 
Pindamonhangaba apreciaram 
seis projetos na 30ª Sessão Or-
dinária, na noite do último dia 
2, sendo quatro da Ordem do 
Dia e dois projetos de inclusão. 
O Projeto de Lei do Executivo 
que altera o Mandato do Con-
selho Municipal de Educação 
e a Conferência Municipal de 
Educação, de dois para quatro 
anos, foi rejeitado pelos vereadores por seis votos a quatro, sendo 
votos contrários dos vereadores: Magrão, Professor Eric, Felipe 
César – FC, Dr. Marcos Aurélio, Professor Osvaldo e Roderley 
Miotto. Votaram favoráveis ao projeto: Toninho da Farmácia, 
Janio Lerario, Cal e Martim Cesar. A Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica Municipal de autoria do vereador José Carlos Gomes – 
Cal (PTB), subscrita pelos demais vereadores, foi aprovada em 
segundo turno, novamente por unanimidade, com isso, dispondo 
que o Conselho Municipal dos Transportes Coletivos, deverá ser 
criado pelo Poder Executivo, antes da autorização legislativa para 
a realização de certame para a concessão do transporte coletivo 
em Pindamonhangaba.

O projeto de Lei 74/2013, de autoria do vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão (PMDB), que institui o Projeto Social 
Esportivo de Pindamonhangaba, foi adiado por 90 dias a pedido 
do autor; e o Projeto do Executivo 111/2013, que permite o uso 
de espaços na Festa São Vicente de Paulo, foi adiado aguardando 
parecer das Comissões Legislativas. 

Inclusões
O Projeto de Lei 112/2013, de autoria do vereador Roderley 

Miotto (PSDB) que dispõe sobre a fixação de Lista de Medica-
mentos disponíveis para entrega na rede municipal de Saúde e o 
Projeto de Decreto Legislativo 3/2013, de autoria do vereador José 
Carlos Gomes – Cal, que institui a Medalha do Mérito Athayde 
Marcondes, a ser concedida anualmente através de indicação do 
Conselho Municipal de Cultura; foram aprovados por unanimi-
dade pelos Edis.

Próxima Sessão 
A 32ª Sessão Ordinária deverá ser realizada no Palácio Legis-

lativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 16 
de setembro de 2013, segunda-feira, às 18 horas, com transmissões 
ao vivo pela internet no site: www.camarapinda.sp.gov.br e nos 
canais 96 analógico e 4 digital da operadora de TV a cabo NET, 
de Pindamonhangaba.

O vereador Dr. Marcos Au-
rélio Villardi (PR) apresentou, 
na sessão ordinária da Câmara, 
realizada no dia 26 de agosto, 
o Requerimento nº 2104/2013, 
que solicita estudos e provi-
dências da atual Administração 
para que seja implantado o 
Programa Saúde da Família 
(PSF) no Residencial Pasin. O 
programa atenderá aos mora-
dores deste e de outros bairros 
adjacentes, como Mantiqueira, 
Taipas e Vila São José.

O Programa Saúde da 
Família (PSF) tem como seu 
principal propósito levar a 
saúde para mais perto das fa-
mílias e, com isso, melhorar a 
qualidade de vida dos cidadãos. 
A estratégia do PSF prioriza as 
ações de prevenção, promoção 
e recuperação da saúde das 
pessoas, de forma integral e 
contínua. O atendimento é 

Dr. Marcos Aurélio 
solicita implantação de 
PSF no Residencial Pasin

prestado na Unidade Básica 
de Saúde ou em domicílio 
pelos profissionais (médicos, 
enfermeiros, auxiliares de 
enfermagem e agentes comuni-
tários de saúde) que compõem 
as equipes de Saúde da Família. 
Assim, esses profissionais e a 
população atendida criam vín-
culos de corresponsabilidade, 
o que facilita a identificação e 
o atendimento aos problemas 
de saúde da comunidade.

“O Pasin e os bairros Man-
tiqueira, Taipas e Vila São José 
tem uma população grande e 
esta unidade do PSF ajudará 
a todas as famílias que neles 
residem, pois terão mais um 
local de atendimento médico 
nas proximidades de suas 
casas. Continuamos, assim, 
priorizando a saúde da popula-
ção”, ressaltou o vereador Dr. 
Marcos Aurélio.

VereAdor professor osVAldo

Fotos: AssessoriA de imPrensA/CVP

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

O vereador Martim Cesar (DEM), reitera ao Poder Executivo, 
a realização de estudos para a melhoria asfáltica e a colocação 
de guias e sarjetas na Travessa Gregório Casagrande, que liga a 
avenida Wilson Soares de Freitas, no Loteamento Campo Belo, e 
a rua João Baptista Passos, no Residencial Jardim Aurora. “Esta 
rua não tem asfalto e com as chuvas, aumentam os buracos, 
tendo em vista o acúmulo de água que serve de criadouro para 
o mosquito da dengue, causando transtornos e colocando em 
risco a saúde dos moradores”, comenta o Vereador.

Martim Cesar reitera 
melhorias para Travessa 
Gregório Casagrande

Revitalização da Praça no Lessa
Outra reivindicação também reiterada pelo vereador Mar-

tim Cesar, é para que sejam feitos estudos que formalizem 
o projeto para revitalização da Praça Antônio Rodrigues 
da Silva (Dr. Catioca), confrontando com as vias públicas, 
avenida Antônio Cozzi, rua Dr. José Augusto César Salgado 
e rua Alcides de Mello Ramalho, no Loteamento Residencial 
e Comercial Dr. Lessa. “É necessário que seja concluída 
a arborização e jardinagem, pois o local está com o mato 
muito alto, servindo como ponto de “bota fora” devido as 

obras inacabadas”, explica 
o vereador Martim Cesar.

mArtim CesAr (no destAque) pede 
pAVimentAção dA trAVessA GreGório 
CAsAGrAnde, no CAmpo Belo

nAs fotos, reGistro do 
ABAndono dA prAçA do lessA, Com 

mAto Alto, inVAdindo A CAlçAdA

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

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Ja-
nio Ardito Lerario 
(PSDB) tem mantido 
firme a sua forma de 
legislar. Ele afirmou 
que “se o vereador é 
um representante po-
lítico da população 
na esfera municipal, 
eleito pelo povo é 
para exercer o poder 
de legislar e de fis-
calizar. Assim, eles 
devem cumprir esse 
objetivo com a cooperação 
técnica da União e do Estado, 
principalmente quanto as 
funções de prestar serviços 
e atendimento à população 
local, promovendo a ordem 
e protegendo o patrimônio 
histórico-cultural da cidade, 
de acordo com as legislações 
federal, estadual e municipal.

Na função de representar 
a população local, o vereador 
fala em nome da comunidade, 
do partido ao qual representa. 
O vereador Janio Lerario 
enfatiza que “é obrigação do 
vereador promover a cons-
cientização da população 
e não apenas fazer política 
partidária”. 

Estes debates em nossas 
sessões ordinárias são mo-
mentos que precisam aconte-
cer, pois é o meio adequado 
de ouvir e de permitir que 
sejam ouvidos os interesses 
da comunidade em geral atra-
vés de seus representantes.

E o vereador Janio agrade-

Janio Lerario 
ressalta a importância 
do papel do vereador

ce ao povo: “Se estamos aqui 
é porque a população tem 
confiado em nosso trabalho. 
É importante a escolha de 
bons representantes e é ao 
povo que me elegeu que devo 
satisfação e agradecimentos, 
pois sabemos muito bem os 
momentos em que devemos 
ou não dar apoio e sustenta-
ção às iniciativas do prefeito. 
Temos a certeza que não é à 
toa que estamos aqui para 
fiscalizar os projetos, veri-
ficando se eles estão sempre 
bem focados e dentro do que 
é certo e ético”.

Janio disse, ainda, que 
“os vereadores tem a grande 
oportunidade de aprender a 
gerenciar situações produti-
vas e suficientemente capaz 
de desenvolver um belo tra-
balho para todos nós, muní-
cipes, moradores e eleitores 
da cidade. O importante é 
que façamos uma história de 
sucesso, alegrias e desenvol-
vimento para todos!” 

VereAdor JAnio lerArio

Vereadores rejeitam projeto 
do Executivo e aprovam 
alteração na Lei Orgânica

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Professor Osvaldo participa 
da 4ª Semana da Mobilização 
Social pela Educação

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) participou da 4ª Se-
mana da Mobilização Social 
pela Educação, realizada nos 
dias 5 e 6 de setembro, na Fa-
culdade de Pindamonhangaba 
– FAPI e contou com a presen-
ça de inúmeras autoridades, 
dentre elas o Especialista em 
Psicopedagogia e Mestrando 
em Educação na UNB na 
área de Políticas Públicas 
e Sistemas Educacionais, o 
Pedagogo Paulo Ronaldo dos 
Santos, bem como o Minis-
tério da Educação e Cultura 
– MEC, gestoras do município 
e Estado e representantes de 
Igrejas, Organizações Não Go-
vernamentais – ONGs e Pais 
de alunos da rede municipal e 
estadual de ensino.

Esta mobilização teve por 
objetivo estabelecer um rela-
cionamento diferenciado entre 
os vários grupos presentes nes-
te evento para atuar na busca 
de um propósito comum, que 
é o de melhorar a Educação 
sob uma interpretação e um 
sentido compartilhados. 

“Essas iniciativas contri-
buem para que todos os en-
volvidos busquem melhorias 
para a Educação, pois vários 
setores da nossa cidade se mo-
bilizaram para buscar soluções 
para que o ensino dê um salto 
de qualidade. Como Educador 
parabenizo esta ação e que ela 
possa se fortalecer trazendo 
cada vez mais benefícios para 
os alunos de nossa cidade”, 
ressaltou o vereador Professor 
Osvaldo.

Cal convida toda população 
para Festa de São Vicente 
de Paulo em Moreira César

Confira a programação:
Dia 10/09 – Terça-Feira
16h00 – Terço da Luz
19h30 – Santa Missa Presidida pelo Padre Vitor Hugo Porto
20h30 – Pátio da festa - Apresentação Cultural: Grupo Fol-

clórico Sênior de Moreira César - Prof ª Rita

Dia 11/09 – Quarta- Feira
16h00 – Celebração Penitencial
19h30 – Santa Missa Presidida pelo Padre Ricardo Luís 

Cassiano
20h30 – Pátio da festa - Apresentação Cultural: Dança de rua

Dia 12/09 – Quinta-Feira
16h00 – Adoração do Santíssimo Sacramento
19h30 – Santa Missa Presidida Pelo Padre Sandrosvaldo 

Gonçalves, OCS
20h00 – Pátio da festa: Apresentação Cultural: Cia De Ballet 

“Lago do Cisne”

Dia 13/09 – Sexta-Feira
16h00 – Terço Mariano
19h30 – Santa Missa Presidida pelo Padre Luís Carlos de 

Freitas, OCS
20h30 – Pátio da festa – Apresentação Cultural: Moreira 

Fashion- Desfile de Moda

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Cal, 
em nome do Padre 
Geraldo e dos co-
ordenadores, con-
vida toda a popu-
lação do Distrito 
de Moreira César 
e cidade para a 
tradicional festa 
de São Vicente de 
Paulo. A festa tem 
mais de 50 anos e 
começou no dia 
06, sexta-feira e 
vai até o dia 15 de 
setembro. VereAdor CAl
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Futebol

Israel Dias

No jogo mais disci-
plinado do Cinquentão, 
Afizp e Cidade Nova se 
enfrentaram domingo (8), 
no campo da Afizp.

Antes da bola rolar, o 
volante Tadashi avisou: 
“Será uma partida difícil, 
mesmo com a vantagem 
obtida no primeiro jogo, 
qualquer vacilo, estare-
mos fora do campeonato”. 
Com esse pensamento a 
Afizp tratou logo de domi-
nar as ações e no primei-
ro minuto, Carioquinha 
driblou Paredão, bateu de 
fora da área, a bola des-
viou na zaga e foi para 
fora. Aos dois minutos 
Carlos Miranda recebeu 
livre na área e chutou, o 
arqueiro Paulo espalmou 
para escanteio. De tanto 
pressionar, o gol saiu, Ari 
(que substituiu Décio ma-

Oportunista. Esta é uma 
palavra para descrever o ata-
cante Tiganá, do Imperial. Na 
segunda partida da semifinal 
do Cinquentão, Tiganá mar-
cou o gol da vitória do Impe-
rial: 1 a 0 e vaga garantida.

Logo aos 5 minutos, o 
meia Zezinho cobrou falta, o 
goleiro Wagner Vargas ‘ba-
teu roupa’ e deixou a bola na 
frente de Tiganá – que não 
perdoou.

A partir dali, o Imperial 
– que jogava pelo empate – 
dominou a partida e não quis 
arriscar. Foram poucas as 
chances de gol no primeiro 
tempo. As vezes que os joga-
dores tinham oportunidade, a 
zaga cortava para fora.

Do banco Dadinho (Inde-
pendente) pedia para os atletas 
terem atenção à marcação e sa-
írem da defesa. Do outro lado, 
(Fábio) queria mais toque de 
bola e frieza dos atacantes.

No segundo tempo, o In-
dependente foi para cima e 
abriu espaço para o contra-
-ataque. Djavan e Tiganá ti-
veram várias chances, mas 

Com dois de Ariosto 
e um de André Isalra, o 
Areião ampliou a vanta-
gem sobre o  Real Espe-
rança e agora pode até 
perder por um gol de di-
ferença no domingo, que 
garante vaga na semifinal 
da Primeira Divisão.

Os gols do Real Espe-
rança foram marcados por 
Edson Rodrigo e Johny 
Willian.

O Araretama reverteu a 
vantagem que era do 100 
Nome e agora vai jogar por 
um empate na próxima sema-
na para buscar a vaga nas se-
minifinais da Primeira Divi-
são. Em partida disputada no 
Jardim Resende no domingo 
(8), o time da região Oeste 
bateu o 100 Nome por 2 a 1.

O primeiro gol do ‘Ara-
ra’ foi marcado no primeiro 
tempo. Após escanteio co-
brado por Djalma, Fio subiu 
mais que a defesa adversária 
e marcou o primeiro. Com a 
partida tensa, foram poucas 
as chances criadas. Além dis-
so, as duas equipes estavam 
sem boa parte do elenco – 
alguns contundidos, outros 
cumprindo suspensão, dentre 
eles, Dri (100 Nome) e Mai-
zena (Arara).

No segundo tempo, o 
jogo melhorou. Jé ampliou a 
vantagem para o Araretama 
e Nelsinho descontou para o 
100 Nome.

O volante Fio lamentou 

Bem movimentado, foi 
assim o duelo entre Corin-
thians e Sapopemba, no Car-
dosão, domingo (8), pelo 
Amador.

Como bom anfitrião o Ti-
mão começou atacando e aos 
dois minutos Rafael Terror re-
cebeu livre, driblou o arquei-
ro Rafael e tocou para o gol, a 
bola caprichosamente passou 
raspando a trave direita. 

A resposta do Sapo veio 
rápida, aos oito minutos o 
time teve um gol anulado pois 
o atacante estava adiantado.

O jogo seguiu equilibra-
do, porém com as defesas 
levando vantagem sobre os 
atacantes, pelo lado do Sapo 
os destaques eram: Kleyti-
nho, Tom e Rafael Hernan-
des, pelo Timão: Allan, Ter-
ror, Adriano e Mi.

Aos 25 minutos, Rafael 
Terror fez boa jogada, mas 

Imperial garante vaga na 
final com gol de Tiganá

não aproveitaram. Fábio ti-
rou Evandro e colocou Guina 
– que volta de contusão – e 
o Imperial mudou a forma de 
jogar. O meia Guina arrisca-
va de fora da área e levava 
perigo à meta do Indepen-
dente – que respondia com 
Bocão, Carneiro e Pelé.

Após a saída de Djavan e 
a entrada de Leslei, o ataque 
do Imperial ficou ainda mais 
ofensivo. Com gás novo, o 

time chegava com perigo ao 
gol do Independente e can-
sou de desperdiçar gols.

No fim, o resultado foi 
justo.

Para o treinador Fábio, fo-
ram dois jogos fundamentais. 
“Pudemos observar a atuação 
do grupo em momentos decisi-
vos. Temos muito que melhorar 
e vamos aproveitar a semana 
para definirmos nossa estraté-
gia para a final”, concluiu.

“Terror” perde gols, Danilo desperdiça 
pênalti: Timão e Sapo não saem do zero

Fio e Jé marcam na vitória 
do Araretama; Nelsinho 
desconta para 100 Nome

o gol sofrido no final. “Dei-
xamos escapar um resultado 
que seria excelente. A vitória 
foi boa e agora temos que 
ter mais atenção porque eles 
são muito fortes na casa de-
les, mas confiamos no nosso 
time”.

Do outro lado, o atacante 
Rick afirmou que em casa a 
situação será diferente. “Hoje 
foi um jogo muito pegado e 
difícil. Vamos acertar os de-
talhes para melhorar e con-
seguirmos vencer diante de 
nossa torcida”.

Sem dificuldades Afizp confirma vaga na final

chucado) foi lançado, domi-
nou e, com categoria, abriu o 
placar. Até aos 30 minutos o 
duelo ficou mais equilibrado 
no meio campo, foi quando 
Ari apareceu novamente li-
vre e tocou na saída do golei-
ro para fazer dois a zero. 

O segundo tempo come-
çou sem a tensão que era sen-

tida no começo do jogo, pois 
o placar agregado estava em 
seis a um para Afizp. Assim, 
vários jogadores reservas en-
traram em campo, as chances 
de gols se sucederam para 
ambos os lados. Aos 15 mi-
nutos o Cidade Nova dimi-
nuiu, Marcelo Ávila domi-
nou a bola no peito dentro da 

pequena área e tocou para 
o gol. Mas a reação parou 
por aí, porque aos 37 mi-
nutos Gilberto fez mais um 
para a Afizp, e o jogo de 
“cumpadres” terminou em 
3 a 1 para a Afizp.

O diretor e jogador Ru-
bens disse: “Quero agrade-
cer a todos os jogadores do 
Cidade Nova que partici-
param do campeonato, pois 
não é fácil acordar cedo aos 
domingos para jogar”.

chutou em cima do goleiro 
Rafael, e desperdiçou mais 
uma grande chance de abrir 
o placar. O Sapopemba tam-
bém era perigoso e, em con-
fusão na área do Timão, o 
árbitro assinalou pênalti em 
Tom. Danilo pediu para bater 
e na cobrança o goleiro Os-
mar desviou e a bola bateu na 
trave.

No segundo tempo houve 
poucas chances. O jogo ficou 
mais nervoso e o árbitro mos-
trou cartões amarelos para os 
dois lados. 

Para desespero da torcida 
do Timão, aos 44 minutos, 
Allan “Neguinho” quase fez. 
Ele recebeu cruzamento da 
esquerda e com um toque de 
letra, desviou a bola, que tirou 
“tinta” da trave, e que pode 
custar a classificação do time 
para a próxima fase. O jogo 
terminou em zero a zero.

Areião pode Até 
perder que gArAnte vAgA

O zagueiro central Tia-
go Carvalho marcou o gol 
da vitória do A Mil Por 
Hora sobre o Cantareira 
por 1 a 0. Com o resulta-
do, o A Mil Por Hora pode 
até perder por um gol de 
diferença, em casa, que 
estará classificado para a 
semifinal da Primeira Di-
visão

A Mil por HorA AMpliA 
vAntAgeM nAs quArtAs

Israel Dias

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Marcação cerrada foi a tônica da partida

Volante Fio foi destaque

Atacante André Isalra

Willian Pesadelo

À esquerda, goleiro 
Osmar pegou pênalti; 
acima, marcação do 
Sapopemba diminiu 
espaço no campo do 
Corinthians

Meia Tadashi

Com cabeceadores, Afizp aposta nas jogadas aéreas

Treinador Fábio

Lateral Carioca (Imperial) avança para cima dos adversários pela esquerda


