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TRIBUNA DO NORTE

Os novos ônibus do transpor-
te público entre Pindamonhan-
gaba e Taubaté oferecem mais 
segurança e conforto a milhares 
de passageiros. Entregues na 
terça-feira (10), os 15 veículos 
possuem controle automático de 
velocidade com limitação em dias 
chuvosos, display eletrônico do 
itinerário na frente e na lateral, 

plataformas de acessibilidade e 
sistema de redução na emissão 
de poluentes. Para o prefeito de 
Pindamonhangaba – dentre ou-
tras vantagens, os novos ônibus 
colaboram para a melhoria no 
transporte público entre o muni-
cípio e Taubaté – onde o volume 
de passageiros cresce a cada 
ano.

previsão do tempo

TEMP. MÍNIMA     13ºC 
TEMP. MÁXIMA    30ºC

SEXTA-FEIRA - 13/9

Predomínio 
de sol

Predomínio 
de sol

Predomínio 
de sol

Predomínio 
de sol

TEMP. MÍNIMA     14ºC 
TEMP. MÁXIMA    32ºC

SÁBADO - 14/9

TEMP. MÍNIMA     15ºC 
TEMP. MÁXIMA    32ºC

DOMINGO - 15/9

TEMP. MÍNIMA     15ºC 
TEMP. MÁXIMA    33ºC

SEGUNDA-FEIRA 16/9

CPTEC INPE

Segundo Caderno

Saulo Fernandes/valenews

Atletas ganham salas 
de esportes no CE ‘Zito’

Parque das Palmeiras 
recebe galeria e asfalto

Na fi nal, Imperial e 
Afi zp apostam nos 
talentos individuais

126 pessoas 
fazem prova para 
bolsas de estudo

Os 126 inscritos no concurso de bolsas 
para o curso de auxiliar de enfermagem  fa-
rão prova de avaliação no domingo (15), no 
colégio Tableau (rua Dr. Fontes Júnior). Os 
portões serão fechados às 9 horas e os ins-
critos terão três horas para responder as 
questões.

Sábado tem passeio 
ciclístico em Pinda

Cães e gatos devem ser 
vacinados contra raiva

Novos ônibus 
garantem mais 
conforto aos 
passageiros

Os dois times de melhor 
campanha na fase de classi-
ficação vão decidir o título do 
Cinquentão no domingo (15), 
às 8h30, no Cardosão. Im-
perial e Afizp farão um jogo 
com muita igualdade e que 
deve ser decidido em jogadas 

individuais. Jogadores como 
Zezinho, Tiganá, Guina, Ticha, 
Djavan e Fabinho podem fazer 
a diferença para o Imperial; 
pela Afizp, Décio, Fernando, 
Tadashi, Peru, The Flash e 
Oscar são os destaques.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba entre-
gou duas salas de ativi-
dades esportivas para 
a população de Moreira 
César. Os novos es-

paços ficam no Centro 
Esportivo José Ely Mi-
randa "Zito" e serão 
usados para várias mo-
dalidades, dentre elas 
capoeira, judô, ginásti-

cas rítmica e artística. A 
Secretaria de Esportes 
informou que as salas 
devem ser usadas por 
aproximadamente 400 
pessoas.

Habilidade de Arizinho pode fazer a diferença para a Afi zp

Após a instalação de galeria de águas pluviais, a Prefeitura 
está asfaltando as ruas do Parque das Palmeiras. Os serviços 
começaram pelas áreas internas do loteamento e vão beneficiar 
moradores e comerciantes do local. 

Corrida de Rua 
em Moreira César

Primeirona terá 
jogos equilibrados

Festa de São Vicente de 
Paulo termina no domingo

Pindamonhangaba pro-
move um passeio ciclístico 
no sábado (14), a partir 
das 8 horas, com largada 
no Largo do Quartel. Antes 
do evento haverá aqueci-
mento físico para deixar 

os ciclistas prontos para 
pedalar 10 km em direção 
ao Parque da Cidade, onde 
haverá atividades ambien-
tais, como plantio de mu-
das de árvores.

Segundo Caderno
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Veículos possuem sistema 
de controle de velocidade e 
plataformas de acessibilidade

Homenageados e alunos participaram do descerramento da fi ta
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Datas Comemorativas

Veja o que se comemora hoje, dia 13 
de setembro, e nos dias seguintes:

13/9 – Semana Farroupilha, Festa das Nações (MT).
14/9 – Dia do Frevo, Dia da Cruz, Dia do Operador de Redes 
Telefônicas, Dia Municipal do Surf (SP).
15/9 – Dia do Cliente, Dia da Independência da América Central, Dia do 
Musicoterapeuta, Dia Mundial de Conscientização sobre Linfomas, Dia de 
Nossa Senhora das Dores.
16/9 – Dia da Preservação da Camada de Ozônio, Dia de São 
Cipriano, Dia de São Cornélio.
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4ª Semana da Mobilização Social pela Educação

Baile 
Benefi cente

No dia 23 de setembro é come-
morada a chegada da primavera. 
Para celebrar, um baile em benefí-
cio do Banco de Cadeiras de Rodas 
do Rotary Clube de Pindamonhan-
gaba e das Ofi cinas de Caridade 
de Santa Rita de Cássia vai agitar a 
noite do dia 20 de setembro.

O evento acontecerá no Colo-
nial Plaza Hotel, das 21 às 2h30, 
com a animação da Banda Opus, 
que vai agitar a pista de dança com 
muita música brasileira, de todos 
os estilos.

O convite custa R$ 30, e a so-
licitação é para que as mulheres 
compareçam com roupas fl oridas 
e os homens com roupas coloridas.

NovaDutra 
lança rádio FM

Sábado é dia de Feira de 
Adoção de Animais

Secretaria de escola atende região do distrito

Concurso 
de bolsas

Neste sábado (14), o Colégio 
Progressão promove o concurso de 
bolsas para alunos do 1º ano do En-
sino Médio.  A prova será realizada 
a partir das 14h30, na unidade de 
Pindamonhangaba. As inscrições 
são feitas por meio do site do colé-
gio www.progressao.com.

A secretaria da escola muni-
cipal Prof. Mário de Assis César, 
no loteamento Azeredo, está em 
funcionamento desde o dia 9 de 
setembro, atendendo ao público 
de diversas escolas e creches do 
distrito, com serviços de transfe-
rências, matrículas, expedição de 
histórico e declaração de frequên-
cia escolar de aluno. Esses servi-
ços estão sendo prestados para 
as escolas Ayrton Senna da Silva 
(Pasin), Profº Lauro Vicente de 

Azevedo (Terra dos Ipês II), Fran-
cisco de Assis Cesar (Moreira Cé-
sar), Profº Joaquim Pereira da Silva 
(Mantiqueira), José Gonçalves da 
Silva- Seu Juquinha (loteamento 
Liberdade), Profº Mário de Assis 
Cesar (Azeredo), Profª Raquel de 
Aguiar Loberto (Vale das Acácias), 
Serafi m Ferreira (Terra dos Ipês 
II), Padre Zezinho (Vila São Be-
nedito); as creches José Ildefonso 
Machado (Laerte Assunção), Ma-
ria Aparecida Gomes - Sá Maria 

(Pasin), Maria das Dores Santos 
Marcondes - Maria dos Anjos (Vale 
das Acácias), e creche-escola Marli 
Lemes de Moura Camargo (lotea-
mento Azeredo). A secretaria da 
escola também está atendendo os 
pais que queiram transferir seus 
fi lhos para essas escolas ou cre-
ches. A escola municipal Prof. Má-
rio de Assis César fi ca na rua Maria 
da Glória Carlota, 424, loteamento 
Azeredo. Informações pelo telefone  
3641-1787. 

A CCR NovaDutra lançou a 
CCR FM 107.5, para quem trafegar 
ao longo dos 402 quilômetros da 
rodovia Presidente Dutra. Os moto-
ristas poderão conferir, ao vivo, 24 
horas de programação exclusiva, 
com enfoque à prestação de servi-
ço, com informações sobre tráfego 
e obras na rodovia, dicas de dire-
ção defensiva, notícias gerais e in-
formações sobre as cidades lindei-
ras (cidades situadas às margens 
da linha férrea). É o primeiro ser-
viço de FM sincronizado via saté-
lite dedicado a uma única rodovia; 
utiliza a mesma frequência em todo 
o percurso, estando presente em 
dois estados diferentes e abran-
gência focada no eixo da rodovia. 
Ou seja, sua sintonia é exclusiva no 
percurso da viagem.

‘Pega Tudo’ 
no Ouro Verde

De 16 a 19 de setembro, a 
equipe do Pega Tudo estará nos 
bairros Jardim Imperial, Ouro Verde 
e Jardim Cristina, retirando entulho 
que a população deve remover de 
seus quintais e colocar nas calça-
das em frente de suas residências. 
Nesta semana, a equipe realizou a 
capina, varrição, limpeza geral e re-
tirada de entulho nos bairros Abílio 
Flores e Alto Cardoso. Mais de 55 
caminhões de entulho foram retira-
dos desses locais. 

O Centro Esportivo João Car-
los de Oliveira, “João do Pulo”, vai 
receber neste sábado (14), uma 
competição de skate. O evento 
será promovido pela Intime Culture 
e dará até R$ 10.000 em prêmios 
para os participantes.

As inscrições são gratuitas 
e poderão ser feitas no local a 
partir das 7 horas. Os organi-
zadores solicitam  para quem 
puder, a doação de 1 quilo de 
alimento não perecível. Este 
evento contará com a presen-

Competição de skate acontece no “João do Pulo”
ça de atletas profissionais da 
modalidade, como Tarobinha, 
campeão brasileiro. Também 
haverá apresentações de sla-
ckline, grafite, bandas, bboys e 
jiu-jítsu.

O objetivo desta competição é 
gerenciar e idealizar a união entre a 
cultura alternativa e os esportes de 
ação e integrar o esporte com uma 
grande diversidade de arte que en-
volve a alma deste estilo de vida: 
música, dança, grafi te, fotografi a, 
dentre outros.

Dando continuidade aos even-
tos realizados no auditório da clí-
nica da Fapi - Faculdade de Pin-
damonhangaba nos dias 5 e 6 de 
setembro, o Comitê da Mobilização 

Social pela Educação em Pinda pro-
move mais algumas ações, que vão 
complementar a programação. A 
abertura acontece no domingo (15), 
com a palestra “Respeito no Lar”, 

ministrada pelo professor Fernando 
Girino, gestor de 52 escolas bíblicas 
dominicais. Com início às 19 horas, 
o evento será sediado na igreja As-
sembleia de Deus, no Alto Tabaú.

Neste sábado (14), a Associa-
ção Centopeia e o AMA – Abrigo 
Municipal de Animais realizam a 
Feira de Adoção de Cães e Gatos, 
na Praça do Quartel, das 9 às 13 
horas. Para adotar, é preciso apre-
sentar RG e comprovante de resi-
dência. 

Pindamonhangaba participou 
da Feira de Turismo das Américas, 
da Abav - Associação Brasileira de 
Agencias de Viagem.  Em parce-
ria com a Secretaria de Turismo 
de São Paulo, Pinda e outros seis 
municípios que fazem parte do 
Circuito Mantiqueira, estiveram 
presentes entre os dias 4 e 8 de 
setembro no evento realizado em 
São Paulo.

Líder no segmento, a 41ª edi-
ção da feira contou com uma diver-
sidade de expositores e visitantes 
relacionados ao turismo, grande 
oportunidade para se relacionar, 
conhecer e realizar negócios.

No evento, representantes de 
Pinda ofereceram aos visitantes 
degustações de produtos deriva-

Pinda oferece degustação durante Feira de Turismo
dos do leite de cabra, que também 
representam o turismo rural do mu-
nicípio.

A Banda Estrambelhados, de 
São Luis de Paraitinga, esteve na 
feira e foi um grande sucesso, fa-

zendo um cortejo pelo evento can-
tando marchinhas e representando 
a cultura da região.

Maria Fernanda Munhoz

Divulgação

Acip arrecada garrafas pet 
para Natal Sustentável

A Acip - Associação Comercial 
e Industrial de Pindamonhangaba 
realiza campanha para a arreca-
dação de garrafas pet que serão 
utilizadas para a produção de en-
feites para o Natal Sustentável. As 

garrafas devem ser entregues na 
avenida Albuquerque Lins, 138, 
onde também funcionará a ofi cina 
dos enfeites. Informações podem 
ser obtidas na Acip pelo telefone 
(12) 3644-7100.

Divulgação

Arquivo pessoal

Ministério promete vacina 
contra coqueluche em 
toda rede pública

Dados ofi ciais do Ministério da Saúde apontam que o Bra-
sil registrou 55 mortes por coqueluche em 2011 – todas em 
crianças menores de seis meses de idade. No mesmo ano, 
70% dos casos da doença foram em crianças menores de um 
ano de vida, e 92% em bebês de até sete meses de idade.

Com base nessas estatísticas e a intenção de erradicar 
a doença no país, o Ministério da Saúde vai incluir a vacina 
contra coqueluche para gestantes nas metas para 2014, 
de acordo com publicação no “Diário Ofi cial” da União de 
quarta-feira (11).

A intenção é que os medicamentos fi quem a disposição 
das grávidas a partir do próximo ano. Com a vacina dTpa 
(difteria, tétano e coqueluche acelular) para gestantes, o 
Governo busca dar imunidade, indiretamente, aos bebês – 
principal alvo da doença.

Assim, ao vacinar as mães, o Governo pretende am-
pliar a imunidade da criança e evitar um canal de transmis-
são ao bebê.

Na avaliação do Ministério da Saúde, crianças me-
nores de seis meses de idade são as mais vulneráveis à 
doença, por não terem completado o esquema básico de 
vacinação, com as três primeiras doses.

Normalmente, o esquema vacinal da criança contra a 
coqueluche começa com uma primeira dose de vacina aos 
dois meses de idade; a segunda é dada aos quatro meses, 
e a terceira aos seis meses. Dois reforços são dados: um 
aos 15 meses e um aos quatro anos de idade.

Relatórios do próprio Governo para inclusão da vaci-
na no SUS – Sistema Único de Saúde – indicam que “a 
vacinação de gestantes poderá contribuir tanto para a di-
minuição da transmissão da doença para o lactante pre-
coce, como poderá oferecer proteção vacinal indireta nos 
primeiros meses de vida, quando a criança ainda não teve 
a oportunidade de completar o esquema vacinal”.

No mesmo documento, incluem informações relevan-
tes como a redução de casos na década de 1990. Entre-
tanto, registra aumento progressivo do número de casos, 
desde 2011 – fato que preocupa toda a sociedade.

A medida governamental é boa e preventiva, todavia, 
no próprio site do Ministério não há dados signifi cativos 
para o caso, nem o cronograma de vacinação para 2014.

Independentemente da ação Federal, Pindamonhanga-
ba saiu na frente. Em abril deste ano, a Prefeitura iniciou um 
trabalho de busca ativa – que consiste na procura pela rede 
de assistência à saúde pública e particular da notifi cação de 
doenças compulsórias que constam na lista da Organização 
Mundial de Saúde e necessitam de monitoramento.

O objetivo do serviço é a intervenção imediata no con-
trole de tais doenças, proporcionando ao paciente o aten-
dimento adequado, agilizando os processos terapêuticos 
e diminuindo os agravos à população. Dentre as doenças, 
difteria, tétano e coqueluche.

Se o Governo vai demorar para divulgar o plano de 
ação, ainda não se sabe. O que importa é o mapeamento 
feito pela Prefeitura – facilitando o trabalho e o tornando 
mais efi ciente.

Frei Diego 
será ordenado 
diácono

O frei Diego Martins Bastos, 
membro da Congregação dos Ir-
mãos dos Pobres de São Francisco 
será ordenado diácono, pela impo-
sição das mãos do bispo diocesa-
no, Dom Carmo João Rhoden.

A missa solene de ordenação 
será celebrada às 19h30 desta 
sexta-feira (13) no Lar São Judas 
Tadeu. 
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Nosso Bairro terá 
atividades sociais 
e recreativas

Marcos Vinício cuba
A Associação de Moradores e Amigos do 

Parque das Palmeiras realizou no último dia 8, 
a primeira reunião ordinária de 2013.

O encontro ocorreu na sede do órgão, na 
rua Alcides José Arezi, 120. Na ocasião, fo-
ram discutidos assuntos como: centro comu-
nitário, criação do CNPJ da Associação e de-
mais melhorias.

 O presidente da Amapp, Michel Cassiano 

de Oliveira Moreira, agradeceu a presença do 
secretário de Administração da Prefeitura, do 
diretor do RH da Prefeitura e do responsável 
pela regularização dos centros comunitários.

Representantes da associação tiveram es-
clarecidas suas dúvidas sobre o CNPJ da As-
sociação; valores para utilização do centro 
comunitário; como disponibilizar materiais 
como freezers, mesas e cadeiras, data de inau-
guração, e sobre o chamamento público - que 

será feito para a entrega da chave do centro 
comunitário.

O encontro contou com a presença de 14 
pessoas, sendo membros da diretoria, sócios 
fundadores e do Conselho Fiscal. Ficou defi-
nido que o Executivo fará orientações refe-
rentes ao CNPJ, além disso, haverá conversa 
com o secretário de Planejamento da Prefei-
tura para regularização do número de algu-
mas residências e solicitação para que seja 

resolvido o problema de entrega de corres-
pondências.

“Gostei da presença dos representantes 
da Prefeitura e agradecemos pelas melhorias 
no bairro. A parceria e a harmonia das asso-
ciações com o Executivo são importantes, 
porque juntos podemos resolver as situações 
locais. Todos da associação ficaram muito sa-
tisfeitos e estamos à disposição da Prefeitura e 
de todos os moradores”, finaliza o presidente.

População prestigia inaugurações no ‘Zito’
Marcos Vinício cuba
Mais de 400 alunos pode-

rão usufruir das novas salas 
de atividades inauguradas no 
Centro Esportivo José Ely 
Miranda, “Zito”. A solenida-
de ocorreu na noite do dia 11 
de setembro e contou com a 
presença do prefeito de Pin-
damonhangaba, secretários e 
diretores da Prefeitura, vere-
adores, convidados, homena-
geados e familiares.

O salão de ginástica foi 
denominado Benedita Amé-
lia de Campos Souza, “Dona 
Di”, e o de artes marciais 
recebeu o nome de Jésio Ro-
berto da Rosa. Nestes espa-
ços serão oferecidas as aulas 
de capoeira, judô, ginástica 
rítmica, ginástica artística, 
ginástica localizada e ginás-
tica para a melhor idade.

Dona Di trabalhou no 
“Zito” desde 1987 e aposen-
tou neste ano, a funcionária 
contribuiu com o esporte da 
cidade com sua atenção e cari-
nho com todos que a procura-
vam. Jésio também defendeu 
a cidade em várias competi-
ções e foi reconhecido pelo 
trabalho na área esportiva.

“É uma honra ter recebi-
do esta homenagem e fico até 
sem palavras, porque não es-
perava por isso. Tenho boas 
recordações daqui, gostava 
muito do que eu fazia, só me 
aposentei porque precisei 
mesmo”, revela Dona Di.

Jésio salienta que ficou 
muito emocionado porque 
trabalhou oito anos no Cen-

Daniela GonçalVes
Pindamonhangaba vem 

se destacando no setor turís-
tico e obtém em seu currícu-
lo, vários roteiros já explo-
rados por muitos visitantes. 
Visando a expansão destes 
roteiros, o Departamento 
de Turismo da Prefeitura 
identificou, recentemente, 
um novo espaço que está se 
transformando em roteiro de 
turismo rural e educativo.

O Espaço “Rancho do Nhô 
Zeca”, localizado no Distrito 
de Moreira César, na estrada 
do Atanásio, vem recebendo 
turistas e munícipes. O ran-
cho é mais uma opção, pois 
oferece um roteiro formata-
do onde o visitante recebe 
orientações sobre o plantio 
de horta orgânica, passeia 
em carro de boi, faz visita 
ao chiqueiro e ao curral e, 
durante o passeio, é possível 
colher produtos plantados 
sem agrotóxicos. No roteiro, 
também é oferecida uma 
divertida peça teatral so-
bre o local. Os visitantes do 
‘Nhô Zeca’ podem também 
saborear um delicioso almo-

ço caipira feito no fogão a 
lenha.

As visitas agendadas 
têm como foco grupos da 
melhor idade e de crianças.

De acordo com as infor-
mações do proprietário, o 
roteiro fará parte do proje-
to Circuito Mantiqueira e o 
Departamento de Turismo 
pretende incluí-lo dentro do 
“Conheça Pindamonhangaba”, 
a partir do ano próximo ano.

De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Turismo, é importante a or-
ganização dos empresários 
que obtêm visão do fomen-
to turístico da cidade, para 
que ele possa ser incluído 
em roteiros oficiais, com 
apoio da Prefeitura. 

A região do Distrito de 
Moreira César, a partir de 
2014, terá um roteiro a ser 
formatado com visitação 
aos seus locais históricos, 
passando pela fábrica de 
papel. Também se preten-
de formatar roteiros em 
parceria com as indústrias 
de reciclagem localizadas no 
distrito.-

Os homenageados ficaram honrados e gratos pelo reconhecimento de seus trabalhos

tro Esportivo Zito e há mais 
de 20 anos competiu pela 
cidade. “Fiquei muito feliz, 
coração batendo forte. Fiquei 
satisfeito porque é o reconhe-

cimento do que eu fiz. Este 
dia será inesquecível”, finali-
za o homenageado.

O prefeito de Pindamo-
nhangaba acrescenta que a 

inauguração destes novos 
salões vai dar mais oportu-
nidade para quem gosta de 
praticar atividade física e que 
ainda há vagas para várias 
modalidades e que os inte-
ressados podem procurar a 
secretaria do “Zito” para se 
informar.

A aluna Ana Maria M. 
de Carvalho pratica ginás-
tica, foi ao “Zito” conferir 
as inaugurações e conta que 
achou excelentes os novos 
espaços. Ela parabenizou 
os responsáveis pelo centro 
esportivo e também a Prefei-
tura. Ana Maria acredita que 
todos que irão participar das 
aulas nos novos locais pode-
rão fazer novos amigos e se 
descontrair.Praticantes de judô terão novo espaço para modalidade

Parque das Palmeiras promove primeira reunião ordinária

Turismo Rural em 
Moreira César é nova 
opção de roteiro

Daniela GonçalVes
O projeto Nosso Bairro 

no Cidade Nova continua 
com muitas oficinas e, além 
disso, oferece atividades 
extras para melhor atender 
os munícipes.

Pensando nisso, neste 
domingo (15), os munícipes 
podem participar de um 
videokê  e apresentação 
de dança, às 14 horas. As 
atividades de lazer e de 
serviço social são oferecidas 
com o objetivo de entreter 
a comunidade.

Já entre os dias 17 e 20 

de setembro, os munícipes 
poderão retirar ou regula-
rizar o RG. A retirada das 
senhas ocorrerá das 13 
às 13h30.  Para solicitar o 
documento é preciso estar 
munido de Certidão de 
Nascimento, Comprovante 
de Residência e duas fotos 
3x4. No mesmo período, 
serão feitos cadastros para 
casas populares, por meio 
da Secretaria de Habitação.

A tenda do projeto Nos-
so Bairro, está localizada na 
avenida Princesa do Norte, 
80, bairro Cidade Nova. 

As oficinas são opção de renda para a comunidade

Rancho faz parte do novo roteiro turístico da cidadeCurso visa melhorar qualidade 
de vida para educadores
Maria FernanDa Munhoz

Melhorar a qualidade 
de vida dos educadores das 
escolas municipais. Esse é 
o propósito do curso “Cui-
dando de Quem Cuida”, 
realizado pela Secretaria de 
Educação da Prefeitura, e 
que foi finalizado na última 
semana. 

Aproximadamente 45 
professores concluíram o 
curso, realizado por meio 
de cinco vivências, que 
tiveram o objetivo de res-
gatar e fortalecer a auto-
estima. De acordo com 
informações dos organi-
zadores do curso, a ação 
docente é atravessada 
diariamente por questões 
que extrapolam as compe-
tências técnicas e, assun-
tos presentes no dia a dia, 
como a violência, abando-
no e tantos outros que de-
sencadeiam sentimentos 
variados estão cada vez 
mais presentes nos relatos 
dos alunos e demais agen-
tes da comunidade esco-
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lar. “Considerando a com-
plexidade das relações e 
na busca de proporcionar 
qualidade de vida aos edu-
cadores e de se criar redes 
de apoio solidárias é que 
o curso foi pensado”, ex-
plicam as terapeutas co-
munitárias Carmen Sílvia 
Martins, Célia Ascenço, 
Elizabeth Alckmin, Lucia-
na Ferreira e Rosália de 
Fátima Queiróz, responsá-
veis pelo curso.

Para a professora Lilian 
Salgado, da escola Abdias Jr. 
Santiago e Silva, o ‘Cuidan-
do de quem cuida’ é um es-
paço especial oferecido aos 
profissionais da educação, 
para quem cuida de tantos 
e esquece-se de cuidar de si 
mesmo. “O curso ofereceu 
um momento de reflexão, 
cura interior e renovação de 
pensamentos, ações, gestos e 
atitudes que fazem muita di-
ferença em nosso dia a dia no 

pessoal, profissional e huma-
no como somos”, declarou.

De acordo com a pro-
fessora Mariani Campos, 
da escola Gilda Piorini Mo-
lica, cursos e terapias como 
o ‘Cuidando de quem cui-
da’ auxiliam no encontro 
do positivismo que é viver. 
“Aprender a arte de ‘con-
-viver’ é um dos desafios 
propostos nesta que foi, na 
minha opinião, uma oportu-
nidade ímpar oferecida aos 
educadores da Rede Muni-
cipal de Ensino de Pinda-
monhangaba. Tudo pode ser 
diferente se estivermos aber-
tos às mudanças; a começar 
pelas nossas”, garantiu.

“Me senti privilegiada 
por ter participado e viven-
ciado no curso os momentos 
que proporcionaram a emo-
ção e a entrega natural, que 
nos conduz ao autoconhe-
cimento da nossa essência, 
na busca pela paz interior”, 
destacou a professora Rita 
de Cássia Pereira, da escola 
Abdias Jr. Santiago e Silva.

Outras turmas do curso deverão ser iniciadas

Divulgação

Divulgação

André Nascimento

Marcos Vinício Cuba
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Prisão por tráfi co de drogas 
marca rondas da PM na semana

Quando fazia patrulhamento de 
rotina pelo Carangola, no último dia 
6, policiais militares avistaram dois 
rapazes com um comportamento sus-
peito na quadra de esportes do bairro.

A PM fez a abordagem e, em revista 
pessoal, com um deles foi encontrada 
uma imitação de arma de fogo, além de 
uma trouxa de maconha e um celular. O 
outro rapaz portava apenas um celular.

Em seguida, os policiais vasculha-
ram o gramado ao redor da quadra, 
onde encontraram mais 11 trouxinhas 
de maconha.

Após serem levados à delega-

cia, um deles ainda foi reconheci-
do por três vítimas como autor de 
diversos roubos pelo bairro. Eles 
foram detidos e permanecerão à 
disposição da Justiça.

Presidiário volta a ver o sol nascer quadrado
Na noite da última terça-

-feira (10), em patrulha-
mento, pela rua Francisco 
Lessa Jr, próximo ao bairro 
Quadra Coberta, a PM  avis-
tou o procurado pela Justiça 
AHS, 27 anos, que se mos-

trou nervoso com a pre-
sença dos policiais. Ele foi 
identifi cado na abordagem 
e, de acordo com o boletim 
de ocorrência, foi constata-
do de que era foragido do 
presídio Edgard Magalhães 

Noronha, de Tremembé. 
Contemplado pelo indulto 
do Dia dos Pais, não havia 
retornado mais ao presídio. 
Ele foi detido e encaminha-
do para o CDP de Guaratin-
guetá.

Suspeito 
de roubo é 
encontrado 
atropelado

Um depósito de mate-
rial de construção, loca-
lizado no Santana, foi as-
saltado por dois indivíduos 
desconhecidos no fi nal 
da tarde de domingo (8). 
Um deles estava armado 
e anunciou o assalto. Eles 
pegaram aproximadamen-
te mil reais e fugiram.

A PM foi acionada 
e enquanto fazia patru-
lhamento pela região do 
estabelecimento,  avis-
tou um possível suspei-
to caído na rua, identifi-
cado como sendo PGP, 
27 anos. Ele estava des-
maiado, pois havia sido 
atropelado no momen-
to em que tentava fugir 
com uma bicicleta e R$ 
149,75. Levado ao Pron-
to-Socorro, após receber 
os cuidados, foi levado 
ao 1º DP, onde ficou à 
disposição da Justiça.

Rapaz é surpreendido 
na volta pra casa

Também na terça-feira 
(10), um rapaz foi assal-
tado, por volta das 19h40, 
no bairro Chácara Galega. 
FSI, 23 anos, caminhava 
rumo à sua residência quan-
do foi abordado por dois 

indivíduos desconhecidos, 
que o ameaçaram, mesmo 
não apresentando nenhuma 
arma, apenas simulando. 
Eles levaram documentos, 
cartões, um celular, e R$ 30 
em dinheiro.

Travesti 
assalta 
guardador 
de carros

JCS, 58 anos, tra-
balha como guardador 
de veículos no centro 
da cidade. Na tarde de 
terça-feira (10), enquan-
to vigiava veículos, um 
desconhecido apareceu, 
começou a conversar 
com ele e comentou so-
bre a intenção de vender 
algumas fi tas cassete. 
Logo em seguida, o des-
conhecido convidou a 
vítima para ir a um lugar 
afastado – um matagal 
próximo à linha do trem. 
Nessa ocasião, a vítima 
teve a carteira furtada e 
conseguiu fugir corren-
do. Além de documen-
tos, ele teve um celular 
e R$ 10 em dinheiro le-
vados. 

Ao comentar o ocor-
rido com conhecidos, 
pelas descrições, foi 
informado que o autor 
possivelmente seria um 
travesti que frequenta a 
região.

Homem é 
agredido e 
assaltado 

por dois

Durante a madru-
gada de domingo (8), 
VACJ, 42 anos, passa-
va pela rua Godofredo 
Pestana, no Campo 
Alegre, quando foi 
abordado e empurrado 
ao chão por dois indi-
víduos desconhecidos. 
Em seguida, eles sub-
traíram a carteira da 
vítima, que continha 
documentos e R$ 150, 
e fugiram sem deixar 
pistas.

Homem estapeia 
irmã mais nova

Na manhã de sába-
do (7), CMT, 20 anos, 
compareceu ao 1º DP, 
informando que tivera 
um desentendimento 
com o irmão LOS, 29 

anos. Ela pediu que o 
irmão abaixasse o som, 
mas ele não atendeu ao 
pedido. Em reação, ele 
a estapeou no rosto e no 
braço.

Itens são levados de 
interior de caminhão

No dia 7 de setembro foi 
registrado um furto no Arare-
tama. JP, 54 anos, estacionou 
o caminhão em frente à sua 
residência. Quando 
foi ao veículo pe-
gar alguns obje-
tos que estavam 
no interior: um 
celular, uma mochi-
la e uma bolsa que 
continha roupas,  
não os encontrou.
Ele suspeita que os 
itens foram subtraí-

Ciclista é atropelado e 
motorista foge

Na noite de sá-
bado (7), a PM foi 
c o m u n i c a d a 
para atender 
uma ocor-
-rência de 
t r â n s i t o  
com vítima, 
na rodovia 
Amador Bueno 
da Veiga, próximo ao Ara-
retama.

Quando chegou ao local, 
foi constatado que a pessoa 
acidentada já havia sido le-
vada para o Pronto-Socorro 
e os policiais seguiram até 
a unidade de saúde.

Cocaína, crack e 
maconha apreendidas

Na madrugada da terça-
-feira (10), a PM também 
abordou um homem que 
estava em atitude suspei-
ta, desta vez, em Moreira 
César.

Em revista pessoal, en-
controu com ele uma pe-
quena porção de drogas. 
Diante disso, o rapaz indi-
cou que em uma residên-
cia próxima ao local, ha-

via mais drogas.
Todos se dirigiram para 

lá, onde havia mais um ra-
paz. No interior da casa 
foram encontradas 175g de 
cocaína, 39g de crack, 40 
porções de maconha, além 
de um revólver, um cader-
no com anotações do tráfi-
co e R$ 590 em dinheiro.

Eles foram presos e le-
vados ao 1º DP

dos. Mesmo perguntando aos 
moradores das proximidades, 
não teve nenhuma pista. O 
homem ainda lembrou que 

havia deixa-
do a porta 
do veículo 
destranca-
da.

Jovem é preso com drogas e arma 
Na noite de segunda-

-feira (9), policiais esta-
vam em patrulhamento no 
bairro Vale das Acácias, 
e quando passaram nas 
proximidades da escola 
Rubens Zamith avistaram 
DRS, 22 anos, que, segun-
do informações do boletim 
de ocorrência, teve diver-
sas passagens pela polícia 
registradas quando era me-
nor de idade.

Segundo informações 
anônimas, ele estaria cir-
culando pelo Distrito de 
Moreira César portando 
arma de fogo.

Ele foi abordado e re-
vistado, porém, nada foi 
encontrado. Em conversa 

com os policiais, ele per-
mitiu a ida e entrada em 
sua casa para revista.

Quando chegou em 
casa, sua mãe permitiu a 
entrada da PM. No guarda 
roupa do suspeito foram 
encontrados 12 pinos de 
cocaína, 8 balas de revól-
ver e R$ 80 em dinheiro.

Embaixo da caixa 
d’água, foi localizado um 
revólver Taurus calibre 38, 
com numeração raspada e 

sem munição. 
DRS foi encaminhado 

ao 1º DP e preso em fla-
grante. Posteriormente, foi 
levado para o CDP de Gua-
ratinguetá.
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Segundo informações, 
a vítima trafegava em sua 
bicicleta pelo local quando 
foi atingida por um veícu-
lo. O motorista fugiu sem 
prestar socorro ao ciclista, 
que estava em estado gra-
ve, inconsciente e sem do-
cumentos de identificação.

      

O tráfico de pesso-
as é uma rede mundial 
criminosa que aprisiona 
as pessoas como escra-
vas, pratica a explora-
ção sexual de crianças, 
de adolescentes e de 
mulheres, é parceiro do 
tráfico de drogas, escra-
viza as pessoas e realiza 
a remoção de órgãos do 
corpo humano para fins 
comerciais.

Alerta para a vítima
O tráfi co de pessoas 

começa com:
- promessas milagro-

sas de emprego em outro 
estado ou país;

- promessas repenti-
nas de sucesso como mo-
delo no exterior;

- mentiras sobre cursos 
profi ssionalizantes fora do 
Estado ou no estrangeiro;

-  promessas engano-

sas de casamento com 
homens ricos;

- facilidade para parti-
cipar como garota de pro-
grama no exterior;

- oferta de trabalho 
como empregada domés-
tica longe da sua família 
ou qualquer falsa propos-
ta altamente vantajosa

Disque denúncia: 
disque 100. Denúncia 
anônima. Denuncie

Cuidado com o 
tráfi co de pessoas
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Termina no domingo (15), 
a Festa de São Vicente de 
Paulo, no Distrito de Moreira 
César. As comemorações co-
meçaram na sexta-feira (6).

Na parte religiosa, está 
acontecendo a novena e as 
missas, diariamente. Além 
disso, no sábado (14), a cele-
bração contará com a partici-
pação do bispo emérito Dom 
Antônio Affonso de Miranda.  

Programação especial 
de encerramento

No último dia da Festa 
também acontece alvorada 
festiva às 6 horas; Santa 
Missa e caminhada ecoló-
gica às 7 horas; Corrida de 
Rua às 8h30; passeio ci-
clistico às 9 horas; show 
musical às 10h30; sorteio 
de bicicletas às 11 horas; 
almoço festivo às 12 horas; 
bingo às 15 horas; procissão 
às 18h30; missa de encerra-
mento às 19h30; show ser-

AiAndrA Alves MAriAno
Um grupo de artistas de 

Pindamonhangaba vai par-
ticipar do XVII Revelando 
São Paulo Capital, que mar-
ca 50 edições do Festival de 
Cultura Tradicional Paulista 
e começa na sexta-feira (13). 

O festival, que acontece 
até o dia 22 de setembro, 
no parque da Vila Guilher-

me – Trote, revela artesa-
nato, culinária e manifesta-
ções culturais tradicionais 
de mais de 200 municípios 
paulistas. São quase duas 
décadas destacando o uni-
verso dos caipiras, caiçaras, 
tropeiros e piraquaras.

O evento deve atrair um 
público de cerca de dois 
milhões de pessoas duran-

te os 10 dias do Festival. 
Pinda marca presença com 
estandes de artesanato e 
culinária, além da apre-
sentação do Grupo Fol-
clórico Congada São Be-
nedito, no último dia do 
festival (domingo, 22), a 
partir das 13 horas.

O Revelando São Paulo 
– Festival da Cultura Pau-

lista Tradicional é gratuito 
e acontece ao longo dos 10 
dias, sempre das 9 às 21 ho-
ras. Durante todo o evento, 
haverá espaços para venda 
de artesanato e uma praça 
de alimentação com recei-
tas típicas dos municípios 
paulistas, vendidas a pre-
ços populares, de R$ 2 a 
R$ 15.

AiAndrA Alves MAriAno
O Distrito de Moreira 

César está se preparando 
para a 5ª edição da Semana 
Evangélica. O evento, pro-
movido pela Uemoc - União 
Evangélica de Moreira 
César,acontece a partir do 
dia 22 e contará com diver-
sas ações e participação de 
várias igrejas do distrito.

Estão programados cul-
tos nas igrejas e ao ar livre, 
palestras, aconselhamento 
pastoral, distribuição de li-
teratura evangélica, arre-
cadação de alimentos para 
doação e shows gospel.

Diversos pastores con-
vidados farão as preleções 
e a prefeitura irá participar 
com estandes das secreta-
rias municipais, fazendo 
orientações à população 
local sobre higiene bucal, 

Festa de São Vicente de 
Paulo termina no domingo

tanejo com Fabio Henrique 
e Alessandro, às 21 horas.

A Festa de São Vicente 
de Paulo é um evento rea-

lizado há mais de cinquen-
ta anos.

Pinda participa de mais uma edição 
do Festival Revelando São Paulo

Moreira César prepara 5ª Semana Evangélica
câncer, fumo, alcoolismo, 
drogas etc.

No dia 28 (sábado), ha-
verá uma grande carreata a 
partir das 10 horas. O culto 
de encerramento será às 18 
horas, na praça do Vale das 
Acácias, com a direção do 
presidente da Uemoc, Jairo 
Cypriano. O evento também 
contará com a apresentação 
da cantora gospel Brenda 
dos Santos. Ela ficou na-
cionalmente conhecida em 
2011, quando venceu o con-
curso “Jovens Talentos”, do 
Programa Raul Gil.

A cantora gospel 
Brenda dos Santos 

participará do 
encerramento da 

Semana Evangélica 
de Moreira César

Bispo Dom Carmo celebrou missa dia 8; programação religiosa é destaque da festa

Esta ação cultural oferece aos grupos tradicionais a oportunidade para que possam apresentar as produções
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Fernanda Munhoz

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social 
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 na9ª reunião Ordinária de 2013, a realizar - se:

Dia: 17/09/2013 (terça-feira)   - Horário:  17h00  - Local:  CIAS – Centro Integrado 
de Assistência Social - (Setor Executivo dos Conselhos Municipais)
Pauta:  Informes, Leitura de Ata, Audiência Pública das entidades inscritas no 
Conselho, Alteração da Lei 3199 (minuto), 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  
CHAMADA PÚBLICA

Encontram-se disponíveis para completar o quadro de Conselheiros representantes 
da Sociedade Civil, para a gestão que se encerra em 31/12/2013, as seguintes vagas:
 Duas vagas, sendo uma vaga de Conselheiro Titular e uma vaga de 
Suplente para o segmento “Associação de moradores de bairro”.
 Uma vaga de Conselheiro Titular para o segmento “Trabalhadores da área”.
Os interessados e as interessadas em concorrer às vagas deverão encaminhar um 
requerimento à presidente do CMAS, até o dia 17/09/2013 (dezessete de setembro), 
com os seguintes dados: Nome completo; RG; CPF; formação profissional; endereço 
completo; data de nascimento e associação ou órgão em que está vinculado.

Carmem Silvia de Paula Alves - Presidente

Inscrições abertas para 
atividade a ser realizada dia 
24 de setembro. Vagas limi-
tadas

Estão abertas as inscri-
ções para treinamentos gra-
tuitos, pela Internet, sobre 
Energias Renováveis. Os 
treinamentos são promovidos 
pela equipe de treinamentos 
do Centro de Energias Reno-
váveis da Faculdade de En-

genharia da Unesp, campus 
de Guaratinguetá. Há 25 va-
gas disponíveis para ativida-
de a ser realizada dia 24 de 
setembro.

Os mesmos treinamen-
tos serão também oferecidos 
na segunda quinzena nos me-
ses de outubro e novembro 
de 2013.

Mais informações pelo 
telefone (12) 3123-2777.

Treinamentos gratuitos 
em Energias Renováveis

Divulgação

AiAndrA Alves MAriAno
A Faculdade Anhan-

guera de Pindamonhanga-
ba vai promover, no próxi-
mo dia 20, uma campanha 
de doação de sangue. 
Neste dia, a instituição irá 
mobilizar funcionários, 
alunos, professores e a co-
munidade com o objetivo 
de estimular a doação de 
sangue. A coleta será des-
tinada para o Hemonúcleo 
de Taubaté. 

“A ação, além de ser 
um ato de cidadania, visa 
contribuir para salvar a 
vida de vários pacientes 
que necessitam de trans-
fusão de sangue”, comen-
ta a diretora da unidade, 

professora Letícia Cottini. 
As doações serão rea-

lizadas das 8 às 12 horas, 
na Faculdade, que fica lo-
calizada na avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
3.344, Campo Alegre. A 
coleta será feita por pro-
fissionais do Hemonú-
cleo. 

Os interessados em 
colaborar com as doações 
devem estar em boas con-
dições de saúde e descan-
sados, ter entre 18 e 65 
anos, pesar no mínimo 50 
quilos, estar alimentados, 
evitando ingerir alimentos 
gordurosos antes da do-
ação, além de apresentar 
um documento com foto. 

Pinda realiza 
campanha de 
doação de 
sangue

O sangue doado será destinado ao Hemonúcleo
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Odirley Pereira

O Mago em família
Um dos destaques do futebol de Pindamonhangaba, 
Agostinho Guerra – o Mago Valdivia, atacante 
do Flamengo no Cinquentão, ao lado da esposa 
Daniela Moraes e do filho Gabriel, acompanham os 
jogos que acontecem na cidade. Valdivia lamentou 
não estar na final e prometeu resultado melhor na 
temporada 2014.

Torcida do Arara
Torcedores do Araretama vão a todos os jogos e 
ainda fazem muita festa, com churrasco e música, 
na lateral do campo. Mesmo separados da massa 
do Arara, o pequeno grupo é barulhento, corneteiro 
e empurra o time para a vitória.

Corinthians social
O Timão tem dado um verdadeiro exemplo de ação 
de solidariedade nos jogos disputados no Cardosão. 
Todos os domingos há arrecadação de alimentos 
que são doados para instituições assistenciais da 
cidade. Arrecadação do último domingo vai para o 
Lar São Gabriel.

Tudo de bom
Parabéns para 
a estudante de 
Publicidade, Myrna 
Almeida, que comemora 
aniversário no dia 18 de 
setembro, recebendo o 
abraço dos familiares e 
amigos. 

Tudo de ótimo
Felicidade para a artista 
plástica Márcia Moura, 
aniversariante do dia 17 
de setembro. Ela recebe 
o carinho dos familiares 
e amigos. 

Parabéns
Muita felicidade para 
a nutricionista Camila 
Janielle, aniversariante 
do dia 15 de setembro. 
Recebe o abraço dos 
familiares e amigos e 
beijos do amado Ramon. 

Felicidade- Tudo de óti-
mo para o cozinheiro Rodrigo 
Martins, aniversariante do dia 
17 de setembro. Recebe o 
abraço dos familiares e ami-
gos, e beijos da amada Circe. 

Bem-vinda!
Nasceu no dia 4 de setembro a Gabriela, 
filha de Rodrigo Antonio Possebon Caetano e 
de Viviane Claro Caetano. Muita felicidade à 
família!

Feliz aniversário
Muita felicidade para Rafael 
Yugi, aniversariante desta 
sexta-feira, 13 de setembro. 
Recebe o abraço dos 
familiares e amigos. 

Muita felicidade
Parabéns para a aniversariante do 
dia 14 de setembro, Lilia Lopes, 
que recebe todo o carinho dos 
familiares e amigos e da filhota que 
está chegando... Felicidade!

7 de Setembro
O desfile cívico-militar em comemoração à Independência do Brasil foi 
realizado, neste ano, em novo local, a avenida Dr. Francisco Lessa Júnior (via 
expressa), com a participação de diversas instituições. 

Corporação Musical Euterpe abriu o desfile, como manda a tradição

Alunos e 
funcionários da 
Apae estiveram 
presentes

Fanfarra da EE de Ensino Integral Eunice Bueno Romeiro acompanhou 
o desfile, a convite da Prefeitura

Alunos da 
Rede Municipal 

desfilaram 
representando 

seus super heróis 
favoritos

Equipe de ginastas da Secretaria 
de Esportes

Grupo de Coreografia da 
Melhor Idade

Atletas do vôlei adaptado Esportistas da Melhor Idade 
levaram alegria para a avenida

Fotos: Aiandra Alves Mariano

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoalArquivo pessoal

Arquivo pessoalArquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
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Profissionais participam de 
capacitação sobre convênios

Empresa investe em projetos sociais e culturais

Marcos Vinício cuba
Profissionais da Prefeitura de Pindamo-

nhangaba e representantes de entidades parti-
ciparam de uma capacitação sobre convênios 
na última segunda-feira (9). 

O edital de chamamento público de enti-
dades, para receberem apoio do Executivo, 
está previsto para o final de setembro e será 
embasado no estudo técnico realizado pela 
diretoria de Assistência Social, através da 
equipe de Vigilância Socioassistencial, e por 
este motivo, profissionais da Prefeitura foram 
capacitados.

O curso tem o objetivo de contribuir para 
que os participantes possam planejar, elabo-
rar e executar corretamente ajustes, evitando 
a rejeição das prestações de contas pelos Tri-
bunais de Contas Estaduais e da União.

Foi apresentado ao público o conceito, ca-
racterística e pressupostos dos convênios com 
o terceiro setor, fundamento constitucional e 
legal, regime jurídico, quais entidades podem 
celebrar convênios com a Administração Pú-
blica, as condições, diretrizes, documentos 
necessários, cautelas, renúncias, entre outras 
informações.

Participaram das atividades, profissionais 
da Secretaria de Saúde e Assistência Social, 
Secretaria de Assuntos Jurídicos, Secretaria 
de Esportes e Secretaria de Educação e Cul-
tura.

 

A Gerdau tem forte atu-
ação em projetos culturais 
e sociais e patrocina diver-
sas iniciativas, inclusive em 
Pindamonhangaba. Essas 
iniciativas são direciona-
das pelo Instituto Gerdau, 
responsável pelas políticas 
e diretrizes de responsabi-
lidade social da empresa, 
e estão focadas nas áreas 
de educação, mobilização 
solidária e qualidade em 
gestão. 

Na área cultural, a Ger-

O projeto “E agora, como faz?” levou teatro educativo às escolas da Rede Municipal de Ensino de Pindamonhangaba

dau viabiliza a realização 
de projetos como Clássicos 
em Cena, Ópera na Escola, 
Teatro nos Parques e Cidade 
das Cantigas. 

Com o trabalho voluntá-
rio de seus colaboradores, 
a empresa também apoia 
várias instituições benefi-
centes da cidade, como Lar 
da Criança Nova Esperança, 
Cooperativa Moreira Cesar 
Recicla, IA 3, SOS, Casa 
da Amizade e projeto Roda 
Viva da Capoeira, entre 
outras ações. 

Em 2012, foram in-
vestidos R$ 52,7 milhões 
em mais de 900 projetos 
sociais desenvolvidos em 13 
países onde a Gerdau atua. 

Avaliação do concurso de bolsas 
acontece neste domingo

Marcos Vinício cuba
A Prefeitura de Pindamonhangaba in-

forma aos inscritos no concurso de bolsas 
para o curso de Auxiliar de Enfermagem 
que a avaliação será neste domingo (15). 
Ao todo, 126 candidatos irão concorrer às 
30 vagas. É preciso levar o RG, caneta es-
ferográfica de tinta azul ou preta, lápis e 
borracha.

A avaliação será no Colégio Tableau, 
na rua Dr. Fontes Júnior. Os portões serão 

fechados às 9 horas e os inscritos terão três 
horas para responder as questões de portu-
guês e matemática.

Haverá isenção da taxa de matrícula e 
dos materiais didáticos, o curso tem dura-
ção de 15 meses. As aulas começarão no 
início de outubro e os classificados passa-
rão por uma triagem social, realizada pelo 
Departamento de Assistência Social da Pre-
feitura. Os aprovados serão contemplados 
com uma bolsa de 75% do valor do curso.

Divulgação

Divulgação

Escola de Educação Infantil 
discute trabalho da Prefeitura

cintia caMargo
Conhecer o trabalho reali-

zado pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba e um pouco do 
dia a dia do prefeito, foi o ob-
jetivo da visita que os alunos 
do 3º ano do Ensino Funda-
mental do Colégio Aprendiz 
fizeram na última semana.

Curiosos e dispostos a co-

nhecer um pouco da rotina do 
trabalho da administração da 
cidade, os alunos, com idade 
entre 8 e 9 anos, levaram as 
suas perguntas e seus ques-
tionamentos sobre saúde, es-
porte, segurança e lazer.

Acompanhados das edu-
cadoras Daniele Costa Silva, 
Valéria Bacelar Couto, Rena-

ta de Godoi Silva Almeida e 
Elisângela de Godoi Correa, 
todos os estudantes  percor-
reram os departamentos que 
estão localizados na sede da 
Prefeitura. Também puderam 
participar de uma das edições 
do programa semanal “O 
Prefeito e você” e entregar 
alguns pedidos ao prefeito.

Os estudantes fizeram diversas perguntas ao prefeito e puderam conhecer o 
trabalho que é desenvolvido em cada uma das secretarias municipais

Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.991, DE 03 DE SETEMBRO 
DE 2013.
Altera o Decreto nº 4.745, de 12 de agosto de 
2011 que regulamenta a Lei nº 5.198, de 19 de 
maio de 2011, que cria a gratificação por de-
sempenho de Atividade Delegada, a ser paga 
aos policiais que exercerem a atividade Mu-
nicipal delegada ao Estado de São Paulo por 
meio de convênio celebrado com o Município 
de Pindamonhangaba.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais e nos termos da Lei Municipal nº 
5.198, de 19 de maio de 2011, alterada pela 
Lei nº 5.547, de 08 de julho de 2013, 

DECRETA:
Art. 1º. Fica alterado o caput do art. 3º do De-
creto nº 4.745, de 12 de agosto de 2011, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Para a celebração e acompanhamen-
to da execução do convênio será constituída 
uma Comissão de Controle, composta por 
quatro integrantes, sendo dois membros da 
Prefeitura, pertencentes à Secretaria de Admi-
nistração, e dois membros da Polícia Militar.”
Art. 2º Fica alterado o parágrafo único do art. 
4º do Decreto nº 4.745, de 12 de agosto de 
2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º ...
Parágrafo único.  O plano de trabalho deverá 
ser compatível com as políticas e diretrizes es-
tabelecidas pela Secretaria de Administração.”
Art. 3º Fica alterado o inciso IV do art. 5º do 
Decreto nº 4.745, de 12 de agosto de 2011, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art, 5º ...
IV- a prerrogativa da Prefeitura, exercida pela Se-
cretaria de Administração, de conservar a autorida-
de normativa e exercer o controle e a fiscalização 
sobre a execução, respeitadas as normas opera-
cionais da Polícia Militar;”
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal  
Edson Macedo de Gouvêa

Secretário de Administração 
Registrado e Publicado na Secretaria de As-
suntos Jurídicos em 03 de setembro de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2013.
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 13 de agosto de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4988, de 13 de agosto de 2013.

Dispõe sobre a abertura de crédito.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5477, de 27 de novembro de 
2012, artigo 4º,

DECRETA:
Art. 1° - Fica aberto no Departamento de Finanças da Prefeitura do Município de
Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 2.629.000,00 (Dois Milhões e 
Seiscentos e Vinte e Nove Mil Reais), para suplementar as seguintes dotações 
orçamentárias:

PORTARIA GERAL Nº4.095 , 
DE 05 DE SETEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições, Resolve EXONERAR, a pedido, o 
Sr. José Carlos de Souza do emprego de 
provimento em comissão de Coordenador de 
Praças Esportivas, a partir de 19 de agosto 
de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de 
agosto de 2013.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa 
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de As-
suntos Jurídicos, em 05 de setembro de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo Interno nº 21457/13

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.301, DE 23 DE 
AGOSTO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais, e com fundamento no parágrafo 
único do art. 120 da Lei Orgânica Municipal, 
introduzido pela Emenda nº 30, de 07 de agos-
to de 2012, e demais disposições aplicáveis, 
CONCEDE AFASTAMENTO, de seu cargo/
emprego, ao servidor José Carlos César, elei-
to para ocupar cargo em sindicato de catego-
ria, recebendo seus vencimentos e vantagens, 
durante o tempo em que durar o mandato.
¬
Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação
Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de As-
suntos Jurídicos, em 23 de agosto de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo Externo nº 12044/13

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Os projetos sociais e culturais 
contribuem na integração 
dos funcionários e oferecem 
oportunidades a todos

Todos os profissionais e 
representantes de entidades 
estão aptos para analisar os 
convênios a serem firmados
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MARIA FERNANDA MUNHOZ
Pindamonhangaba recebe o proje-

to “Teatro a Bordo”, na quinta-feira 
(19), das 14 às 20 horas, no Largo 
do Quartel. O evento é gratuito e terá 
apresentações de teatro, ofi cinas e ci-
nema para toda a população. 

O “Teatro a Bordo” é um cami-
nhão-palco que viaja pelo Brasil, 
carregado de histórias, personagens 
e lendas. Neste ano, esteve em diver-
sas outras cidades no estado de São 
Paulo, como Pirassununga, Cordeiró-
polis, Itapeva, São Joaquim da Barra, 
Valinhos, Limeira e Duartina, entre 
outras. 

Realizado pela Berthi Produção e 
Arte e Grupo Teatro Aberto, o projeto 
tem o patrocínio da CCR Nova Dutra, 
por meio da lei Rouanet de Incentivo 
à Cultura, do Ministério da Cultura, 
parceria com a J Leiva Cultura & Es-
porte e apoio local da Secretaria de 
Educação e Cultura da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. 

‘Teatro a Bordo’ estará em Pinda na próxima semana

O evento terá teatro e ofi cinas gratuitas, entre outras atrações, para pessoas de todas as idades

PROGRAMAÇÃO
14h – Recicla Mundo: 
Criança de Bonecos
O que é: ofi cina de criação de 
bonecos reutilizando papelão e 
outros materiais. 

15h – Teatro: Embornal de 
Histórias, com o Grupo Teatro 
Aberto
O que é: Dois contadores de 
histórias se encontram e dividem 
suas experiências de viagens pelo 
mundo. 

16h – Artistas da cidade

18h30 – Cinema – curtas 
metragens nacionais
O que é: seleção de fi lmes de 
animação brasileiros

19h30 – Intervenção teatral: 
Como surgiu a noite.
O que é: o surgimento da noite se-
gundo a lenda indígena, contada 
com bonecos e efeitos audiovisuais

20h – Teatro: Cinderela Brasileira 
com o Grupo Casa 3
O que é: um contador de causos 
nos revela a história de Cinderela 
Brasileira – a clássica história ago-
ra ambientada farsescamente no 
sertão nordestino. 

Artista representa a 
cidade em exposição 
internacional

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A artista plástica Márcia 

Moura está representando 
Pindamonhangaba e o estado 
de São Paulo no XVIII Cir-
cuito Internacional de Arte 
Brasileira, com as telas Ame-
açados e Tucano I. Neste ano, 
o evento está sendo realizado 
em Tunis (Tunísia), desde 
o dia 6 de setembro, Roma 
(Itália), de 16 a 22 de setem-
bro, e Santo Domingo (Repú-
blica Dominicana), de 26 de 
setembro a 5 de outubro. 

Realizado há 18 anos pela 
Colege Arte, o circuito visa 
democratizar o acesso aos 
bens de cultura, divulgando 
a arte brasileira em inúme-
ros países, principalmente no 
continente europeu. De acor-
do com a artista, os principais 
objetivos das mostras são a 
confraternização e amizade 
entre os povos, por meio da 
arte, e a abertura, de forma 
direta, do mercado interna-
cional para futura comercia-
lização de obras brasileiras. 

Importante ressaltar que 
o projeto é fi nanceiramen-
te autossufi ciente, contando 
apenas com o apoio insti-
tucional dos órgãos gover-
namentais, sem o uso do 
dinheiro público de qual-
quer natureza. O circuito é 
apoiado pelo Ministério das 
Relações Exteriores, embai-
xadas brasileiras, secreta-
rias estaduais e municipais 
e cultura, e tem artistas dos 
estados de São Paulo, Pa-
raná, Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Rondônia, Goiás, 
Piauí, Distrito Federal e 
Santa Catarina. 

Ao longo dos anos de re-
alização do circuito, as obras 
dos artistas brasileiros já 
participaram de exposições 
em 19 países, como: Alema-
nha, China, Espanha, França, 
Hungria, Itália, Portugal, Tai-
lândia, Argentina, Áustria, 
Chile, Eslováquia, Grécia, 
Holanda, Inglaterra, entre 
outros. 

“Ameaçados”, uma das telas participantes da mostra

XXXVI Feste está com inscrições abertas
MARIA FERNANDA MUNHOZ

A 36ª edição do Feste – 
Festival Nacional de Teatro – 
será realizada entre os dias 3 
e 17 de novembro em Pinda-
monhangaba. As inscrições 
para grupos de todo o país já 
estão abertas e seguem até o 

dia 30 de setembro.
Considerado um dos maio-

res e mais antigos festivais de 
teatro do Estado, o Feste terá 
sete espetáculos adultos, seis 
infantis, seis de rua, sendo 
três de Pindamonhangaba, 
classifi cados automaticamen-

te. Esses espetáculos de Pin-
da são aqueles que estrearam 
neste ano e participaram do 
Mapa Cultural Paulista – Fase 
Municipal. Além de todos es-
ses participantes do evento, 
haverá ainda dois espetáculos 
convidados, sendo “Para me-

ninos e gaivotas”, da Cia Syl-
via que te ama tanto, de São 
Paulo, para a abertura, e outro 
espetáculo ainda a ser confi r-
mado, para o encerramento. 

De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Cultura da Prefeitura, reali-
zador do Feste, as apresen-
tações convidadas, adultas 
e infantis serão realizadas 
no Espaço Cultural Teatro 
Galpão, que está sendo re-
formado. As obras estão em 
fase fi nal, faltando apenas a 
Bandeirante Energia levantar 
um fi o de alta tensão que pas-
sa pelo local para que seja fi -
nalizada a fachada do teatro. 
A intenção do Departamento 
de Cultura é reinaugurar o te-
atro galpão antes do início do 
Feste, com um grande espetá-
culo que está sendo montado 
por artistas de Pinda, unindo 
diversas formas de arte. 

A fi cha de inscrição e o re-
gulamento do 36º Feste já es-
tão no site ofi cial da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, o www.
pindamonhangaba.sp.gov.br

Cena do espetáculo que abrirá o Feste, “Para Meninos e Gaivotas”, de São Paulo

10ª edição do Festival da Primavera acontece em outubro
Marcia Moura

DANIELA GONÇALVES
Uma reunião realizada no Depar-

tamento de Turismo da Prefeitura de 
Pindamonhangaba iniciou os prepa-
rativos para a 10ª edição do Festival 
da Primavera, que será realizado na 
cidade no mês de outubro.

Promovido pelo Núcleo Turís-
tico Ribeirão Grande, o evento 
reunirá restaurantes desta região, 
que prepararão pratos especiais 
para o festival, utilizando como 
base gastronômica a mandioca e 
a partir dela diversos pratos serão 
desenvolvidos especialmente para 
a ocasião.

Uma novidade para esta edição 
serão os bolinhos de mandioca, 
contendo diversos recheios ca-
racterizando e identifi cando cada 
restaurante participante do even-
to. Serão oferecidos bolinhos com 

recheio de truta, jaca, bacalhau, 
linguiça, tender, queijo, carne e 
carne seca.

O festival conta também com op-
ções culturais, esportivas e ecológi-
cas. O evento tem o apoio da Prefei-
tura, por meio do Departamento de 
Turismo, que participa todos os anos 
com um estande de informações 
turísticas, tenda, painéis, exposição 
de fotos e distribuição de material 
gráfi co sobre o turismo na cidade e 
no Circuito Mantiqueira.

Nesta edição, o Departamento de 
Meio Ambiente fará o plantio de 600 
mudas de árvores na região. Além 
disto, o evento terá a participação 
do Departamento de Agricultura / 
Senar, Projeto Cerâmica, Artesãos do 
Circuito da Mantiqueira, Acip, Apae e 
também do Mãos Amigas, projeto de 
artesanato do bairro Ribeirão Grande.

A 10ª edição do Festival da 
Primavera será realizada na Estrada 
Municipal Jesus Antônio de Miranda, 
altura do quilômetro 20, no Ribeirão 
Grande.  

Bibliotecas terão contação de histórias para crianças
MARIA FERNANDA MUNHOZ

Na semana entre 16 e 20 de 
setembro, as bibliotecas públicas 
municipais terão a apresentação 
de “Lendas Folclóricas de Pinda-
monhangaba”, uma contação de 
histórias com a Cia Escultural, 
de Pinda. O intuito é levar para 
as crianças um pouco mais sobre 

as lendas e os contos, contando a 
história da cidade de uma maneira 
lúdica.

Apesar das escolas e creches da 
Rede Municipal e particular já es-
tarem agendadas para assistirem as 
apresentações, a entrada é gratuita e 
o evento é aberto a todos. 

Na segunda-feira (16), as 

apresentações serão às 10  e 14 
horas, na biblioteca do Araretama 
(Caic), para as crianças das es-
colas municipais Regina Célia e 
Elias Bargis; na terça-feira (17), 
será na na biblioteca Indústria 
do Conhecimento (praça Emí-
lio Ribas), às 10 e às 14 horas, 
para o Construtor e a creche Jo-

sefina Cembranelli; na quarta-
-feira (18), às 10 e às 14 horas, 
na biblioteca do Castolira, para a 
escola municipal Abdias Júnior; 
na quinta-feira (19), na biblio-
teca Vereador Rômulo Campos 
D´Arace (Bosque), às 10 e às 14 
horas, para as escolas municipais 
Dulce Pedrosa e André Fran-

co Montoro; na sexta-feira (20), 
nas bibliotecas Maria do Carmo 
Santos Gomes (Vila São Benedi-
to), às 8 e às 13h30, para a esco-
la municipal Serafim Ferreira, e 
na Maria Bertha César (Moreira 
César), às 10 e às 15h30, para as 
escolas Mário de Assis e Raquel 
de Aguiar Loberto. 

Divulgação

Divulgação

Bolinho de mandioca será destaque

Divulgação
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Prefeitura finaliza galeria no Parque das Palmeiras

Exército desenvolve trabalho 
de apoio à população

Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba está cons-
tantemente realizando 
serviços de limpeza e 
manutenção da cidade, 
por meio das equipes da 
Secretaria de Obras e De-
partamento de Serviços 
Municipais. 

Nesta semana, foi re-
alizada a limpeza na pra-
ça Emilio Ribas, na sede 
da Guarda Municipal, no 
canteiro da avenida Dr. 
Francisco Lessa Junior, 
no bairro Socorro, na va-
leta no Parque da Cidade, 
no Centro Pastoral, nas 
ruas do CDHU Arareta-
ma, Nova Esperança e 
Arco Íris, na praça da Ci-
dade Nova, Vila São Pau-
lo e Castolira. 

A equipe da roçada es-
teve no Mombaça, entre 
a linha do bondinho e a 
rua, no canteiro do Anel 
Viário, entre a rua Carlos 
de Castro e o córrego do 
Mombaça,  ao lado da rua 
Felisberto Pinto Montei-
ro, na área verde no Jar-
dim Mariana, rua Flam-
boyants (Lago Azul), rua 

Pedro Terclaves (Jardim 
Princesa), av. Sebastião 
Vieira Machado e rua Pa-
dre Luiz Garcia (Arareta-
ma). Foi realizada roçada 
com trator na área verde 
do Castolira e Comple-
xo Esportivo do Cidade 
Nova. 

Já a equipe da varri-
ção realizou seu serviço 
nas ruas do loteamento 
São Sebastião, no Jardim 
Resende e no Parque das 
Nações. A estrada da San-
ta Cruz e a rua José Mu-
rilo Monteiro, no Jardim 
Princesa, tiveram ainda a 
troca de tampa da boca de 
lobo. 

Foram removidos en-
tulhos da rua José Prates 
da Fonseca (Cidade Jar-
dim), rua Igaratá (Cidade 
Nova), Jardim Eloyna, 
rua Benedito Homem 
de Mello Junior (Mari-
cá), Castolira e Vila São 
Paulo. A equipe realizou, 
também, a remoção de 
mato próximo ao muro 
do terreno na Vila Suíça, 
na rua Cristina Aparecida 
Alves Moreira, atendendo 
a processo. 

Marcos Vinício cuba
Cães e gatos poderão ser imuniza-

dos contra a raiva até domingo (15). A 
vacinação está disponível em Pindamo-
nhangaba desde o dia 4 de setembro. 
Os trabalhos entre os dias 4 e 7 foram 
na zona rural. Desde o dia 8 há vários 
locais para levar o animal de estimação 
para ser vacinado.

No Centro de Especialidades Médicas, 
o serviço é oferecido das 8 às 16h30.

A raiva é uma doença contagiosa 
causada por um vírus que além de afe-
tar os animais pode prejudicar o ho-
mem. A transmissão acontece por meio 
do contato com a saliva de um animal 

doente ou quando uma pessoa é mordi-
da pelo cão ou gato infectado.

Os principais sinais clínicos da raiva 
são: mudança de comportamento, pois 
o animal começa a se esconder ou agir 
de maneira diferente; agressividade, sa-
livação e paralisia. Caso os humanos so-
fram com a doença, podem apresentar 
reações parecidas com a dos animais.

Quando ocorrer mordedura ou arra-
nhadura por qualquer animal, a primeira 
providência a ser tomada é lavar o feri-
mento com água e sabão. Isso dificulta a 
penetração do vírus nos tecidos mais pro-
fundos, impedindo que ele atinja as termi-
nações nervosas por onde se propaga.

cintia caMargo
A ABC Transportes, em-

presa permissionária do ser-
viço regular de transporte 
coletivo de passageiros, por 
ônibus, na Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte, renovou 100% 
de sua frota metropolitana 
que atende as cinco opera-
ções e beneficiará cerca de 
170 mil passageiros mensais.

Para isso, foram entre-
gues oficialmente, em Pin-
damonhangaba, 15 veículos 
novos. Segundo informações 
do diretor da empresa, Ma-
noel Adair, os carros aten-
dem as normas atuais ABNT 
de acessibilidade, possuindo 
um design moderno, motor 
eletrônico, Sistema Euro 5, 
movidos a biodiesel e dispo-
sitivo arla 32 com redução de 
poluentes CO2.

Com carroceria inova-
dora, os novos ônibus des-
tacam-se por ter ainda um 
itinerário eletrônico frontal 
e lateral, além de um sistema 
de segurança que controla a 
velocidade do veículo em 
dias normais e com velocida-
de reduzida em dias de chu-
va, impedindo que o mesmo 
parta em segunda marcha e 

EMTU intensifica renovação de frota no Vale

cintia caMargo
Parceiro da comunidade 

em inúmeros países, o Exér-
cito Brasileiro desenvolve 
atividades de apoio à popula-
ção, em diversas áreas, como 
saúde, engenharia, segurança 
e mobilidade social. 

Em Pindamonhanga-
ba essa parceria também é 
eficaz, com a participação 
dos militares em atividades 
de apoio à população. Este 
foi o assunto abordado na 
edição do programa da Rá-
dio Princesa “O Prefeito 
e Você” da última quarta-
-feira, com a participação 
do comandante Mauricio 
Máximo de Andrade.

Experiente na atuação do 
Exército nas comunidades, 
o comandante evidenciou o 
trabalho junto ao Haiti, na re-
cuperação do país, bem como 
no Brasil, nas ocupações de 
pacificação das comunidades 
periféricas do Rio de Janeiro. 
“A presença do Exército é de 
fundamental importância, pois 
impõe respeito, credibilidade 
e segurança junto aos muníci-
pes”, disse o comandante.

Ele ainda informou que 
segundo pesquisas realiza-
das, o Exército Brasileiro 
teve 75% de aprovação em 
sua atuação junto à comuni-
dade.

O programa ainda abor-
dou todas as possibilidades 
das pessoas interessadas em 
ingressar no Exército, além 
da importância do civismo 
no dia a dia das escolas. O 
prefeito de Pindamonhan-

gaba também salientou o 
quanto é importante que o 
senso de respeito ao país es-
teja presente na grade edu-
cacional municipal, para 
garantir indivíduos cons-
cientes de seu papel na so-
ciedade.

Atualmente em Pinda-
monhangaba, 550 militares 
compõem as companhias e 
o Batalhão de Engenharia de 
Combate “Borba Gato”.

Encerra domingo o prazo 
para vacinar cães e gatos

Bairros recebem 
serviço de manutenção

Equipe de varrição na rua Chile, Pq. das Nações

Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio da 
Secretaria de Obras, está 
realizando a galeria do Par-
que das Palmeiras. A obra 
é grande e visa melhorar o 
escoamento das águas das 
chuvas, evitando pontos de 
alagamento. 

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Obras, 
a galeria tem 123 metros de 
tubulação com diâmetro de 
1,20m, 122 metros com diâ-
metro de 1m, outros 179 me-
tros com diâmetro de 0,80m, 
mais 94 metros com 0,60m 
de diâmetro e finalizando 
com 146 metros de tubulação 
com diâmetro de 0,40, ligan-

do 41 bocas de lobo executa-
das, interligando a galeria já 
existente com a nova. Tam-

bém foram executados mais 
13 postos de visitas. Lem-
brando que alguns pontos que 

recebem maior volume de 
água, vinda de outros pontos 
do bairro, receberam a galeria 
com diâmetro maior. 

Após a obra, teve início o 
asfaltamento em todo o resi-
dencial, começando pelas ruas 
internas onde foi feita a parte 
de estrutura. O investimento 
para o asfalto, de acordo com 
informações do Departamen-
to Técnico Administrativo da 
Secretaria de Obras, é de cer-
ca de R$2,5 milhões. 

Além da galeria e do as-
falto, o Parque das Palmeiras 
está recebendo, ainda, um 
centro comunitário. As ações 
da Prefeitura visam levar 
mais qualidade de vida para 
os moradores do bairro. 

Divulgação

Comandante do Exército participa do programa de rádio

Todos os cães e gatos do município devem ser vacinados contra a raiva

com portas abertas.
Este trabalho é uma par-

ceria com o Governo do esta-
do de São Paulo, por meio da 

Emtu - Empresa Metropoli-
tana de Transportes Urbanos. 

O prefeito de Pindamo-
nhangaba – cidade que tam-

bém é beneficiada com os 
novos ônibus – salientou que 
a troca da frota garante maior 
segurança e acessibilidade a 
todos os usuários e isso vai 
colaborar para o aumento da 
mobilidade dos passageiros.

As linhas atendidas pe-
los ônibus serão: Linha 5201: 
Pindamonhangaba – Taubaté – 
Via Estrada Velha; Linha 5221: 
Pindamonhangaba – Taubaté 
– Via Jardim Santana; Linha 
5202: Tremembé – Caçapava; 
Linha 5220: Tremembé – Tau-
baté – Via Jardim Santana e 
Linha 5203: Tremembé – Tau-
baté – Via Bica da Glória.

Pindamonhangaba será beneficiada com a nova frota

Divulgação

A nova galeria tem mais de 600 metros de extensão

Veículos começaram a circular entre as cidades da Região Metropolitana

Saulo Fernandes/Vale News

André Nascimento

Cintia Camargo

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

________________________________________

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

DESTAQUE DA SEMANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 071/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 71/13, que cuida de “Aquisição de equipamentos tra-
tor e roçadeira a serem utilizados em obras e manutenções no Distrito de Moreira César”, 
a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento 
licitatório em favor das empresas (itens/lotes): Agritech Lavrale S/A Agrícola e Componentes 
(01); Trator Agro Implementos Agrícolas Ltda. (02). 
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2013.

PREGÃO Nº. 073/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 73/13, que cuida de “Aquisição de chapa de aço galva-
nizado para confecção de placas de sinalização viária no município”, a Autoridade Superior, 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da 
empresa (item/lote): Aladim Comércio de Ferro e Metais Ltda. (01). 
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2013.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 076/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 76/13, que cuida de “Contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviço de limpeza de piscinas, com utilização de produtos inclu-
sos, para todos os Centros Esportivos da SEJELP, visando a manutenção para uso de alunos 
e atletas”, a Autoridade Superior HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra 
em favor da empresa (item/preço R$): Altimark Locações e Serviços Ltda. (01 – 11.500,00). 
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2013.

PREGÃO Nº. 129/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 129/13, que cuida de “Contratação de empesa jurídica 
especializado em prestação de serviços técnicos automotivos, manutenção preventivas e 
corretivas com aplicação  e/ou fornecimento de peças genuínas da marca dos veículos ou 
originais de fábrica para os veículos de diversas marcas (Chevrolet, Fiat, Ford, Peugout, 
Mitsubishi, Renault e Mahindra) pertencentes à frota operacional da Secretaria de obras e 
serviços, desta Municipalidade, por um período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior, 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da 
empresa (item/lote): Elizandra Mara de Lima Peças ME (01). 
Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2013.
W
PREGÃO Nº. 131/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 131/13, que cuida de “Contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de remoção terrestre de pacientes em ambulância de supor-
te avançado Tipo “D” com tripulação (incluindo: Manutenção e Combustível)”, a Autoridade 
Superior HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório em favor da empresa (item/
lote): Do Val Serviços Médicos Ltda. (01). 
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2013.

PREGÃO Nº. 140/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 140/13, que cuida de “Aquisição de materiais permanen-
tes (móveis) para o Centro de Especialidades Médicas”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor das empresas (itens/
lotes): Diego Koloszuk Hervelha Móveis (02, 03 e 04); Marf Vale Com. e Rep. de Móveis para 
Escritório Ltda. EPP (01 e 05). 
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2013.

PREGÃO Nº. 143/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 143/13, que cuida de “Aquisição de materiais diversos, 
pintura e ferragens”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro 
no procedimento licitatório em favor das empresas (itens/lotes): D. L. Ishizucka ME (02, 03, 
04, 08, 09, 12, 15, 16, 21, 24, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 44); Dezotti Comércio de 
Ferramentas & Ferragens Ltda. ME (05, 10, 13, 22, 28, 34); Martini Comércio e Importação 
Ltda. (01, 06, 07, 14, 18, 23, 25, 32, 36, 41); Raul Rabello Neto EPP (26); Thiplan Comercial 
Ltda. (11, 17, 19, 27, 35, 37). Item deserto: 20
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2013.
PREGÃO Nº. 144/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 144/13, que cuida de “Aquisição de um veículo zero 
km de passageiros tipo van”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (item/lote): Volkswagen do Brasil 
Indústria de Veículos Automotores Ltda. (01). 
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 097/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 097/2013, que cuida de “Aquisição de retroescavadeira, 
através de convênio com o Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento, (Patrulha 
Agrícola Mecanizada)”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, consi-
dera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas altera-
ções e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2013.

PREGÃO Nº. 106/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 106/2013, que cuida de “Contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviços de auto elétrica e mecânica, com fornecimento de 
peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para o veículo Ônibus Volks, 
Modelo 17260 EOT, ano 2006, Placa DBA-0934, pertencente à frota operacional da Prefei-
tura Municipal de Pindamonhangaba/SP”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. 
Pregoeiro, considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 
8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2013.

PREGÃO Nº. 134/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 134/2013, que cuida de “Contratação de empresa es-
pecializada na realização de exames de enema opaco (raio X contrastado) e EDD (raio X 
contrastado), pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior, face à manifestação 
do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 
8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

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

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

Dia  20/09/2013 às 14:00 horas

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ÁREA 4

8º FERNANDA APARECIDA PALMEIRA DE CAMARGO
RUA VINTE E TRÊS, 65 – MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-650

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

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

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

Dia 20/09/2013 às 14:00 horas

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ÁREA 7

9º RENATA COUTINHO DA FONSECA
RUA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, 19 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-550

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua 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  20/09/2013 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

91º MATEUS AUGUSTO DA COSTA BARBOSA
RUA FREDERICO MACHADO, 558 – SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-040

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -  EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL
O Comitê Municipal do P c do B de Pindamonhangaba/SP, considerando a convocação da 16ª Confe-
rência Estadual do Partido, considerando ainda , reunião deste Comitê Municipal realizada em 03 de 
setembro de 2013, Convoca, por este presente Edital Público todos os filiados do Partido no Município 
a participarem da 6ª    Conferência Municipal, a ser realizada no dia 21 de setembro de 2013, às 
10:00h, na Rua Ignacio Cabral Moreira Nº 129, Residencial Andrada e terá a seguinte Ordem do Dia:
Discussão dos Documentos Nacionais apresentado pelo Comitê Central;
— Balanço das atividades de direção do Comitê Municipal de Pindamonhangaba
— Estabelecimento do número de seu membros e eleição de dirigentes do Comitê Municipal de Pin-
damonhangaba.  
— Eleição de delegados (as ) a 16ª  Conferência Estadual  
Nós termos do Estatuto, com base nas Normas aprovadas pelo Comitê Central e Estadual do PCdoB, 
os filiados participarão debatendo e deliberando sobre a Ordem do Dia através da participação nas 
Assembléias de Base e/ou Plenária de Juventude e/ou Filiados, e elegendo delegados (as) à Confe-
rência Municipal na proporção de 2 delegados para cada 10 militantes conforme deliberação da Dire-
ção Municipal do PCdoB de Pindamonhangaba reunidos na respectivas Plenária/Assembléia de Base.
Salientando que para ter direito a voto referida conferencia, conforme resolução do Comitê Central e 
Estadual do PCdoB SP, o delegado deve ser filiado no mínimo por sete dias de antecedência à Con-
ferência e se portador da carteira militante 2013-2015.  Pindamonhangaba 03 de setembro de 2013

Enéas Silva dos Santos - Presidente do Partido Comunista do Brasil 

LUAR DE SOL
 Sábado à noite, 07 de setembro de 2013,  foi uma 

dessas datas especiais para a população de Pindamo-
nhangaba, que é uma cidade de médio padrão, sem mui-
tas alternativas de lazer: um show do cantor/compositor 
Jorge Vercilo, na Praça do Quartel, ao ar livre, em horário 
nobre (20 horas) e... grátis!  São eventos que fazem parte 
do Circuito Cultural Paulista, do Governo do Estado de 
São Paulo.

 Ora, adivinhem se José Ouverney não iria, mediante 
tantas facilidades ofertadas pelo pacote?  Para quem não 
conhece, Jorge Vercilo é um cantor já com várias músicas 
inseridas em novelas globais e tem composições gravadas 
por uma plêiade de artistas de primeira grandeza. Autor 
de músicas como “Monalisa”, “O Encontro das Águas” e 
“Sensível Demais”, por exemplo. Sua voz lembra muito o 
também consagrado Djavan.

 Foram momentos agradabilíssimos, em que o ar-
tista interagiu com o imenso público presente e aprovei-
tou para divulgar o seu novo disco:  “Luar de Sol”. Causou 
surpresa também a qualidade das letras, principalmente a 
nós, poetas, sempre chocados com o nível que a chamada 
música popular brasileira apresenta, de forma geral. Suas 
letras são impregnadas de pura poesia. O que contribui, 
em muito, para enriquecer o conjunto da obra.

 E que venham outras atrações, de igual ou maior 
porte, para gáudio de todas as pessoas de bom gosto.

Ao show de Jorge Vercilo,
a nossa população
acorreu, em grande estilo,
à Praça do Batalhão.

Soldados, de sentinela,
partilharam a emoção
e a Lua surgiu na tela,
incendiando a imensidão.

Momentos raros, sagrados,
em que o “eu” rendeu-se ao “nós”
e viajamos, abraçados,
ao embalo de uma voz!

“... VOCÊ FOI A MELHOR COISA que eu tive,  mas o pior também 
em minha vida, você foi o meu sorriso de chegada e a minha lágrima de 
adeus...” – (Roberto Carlos)

DIVULGUE sua empresa no muro da sede social da Ferroviária, na Via 
Expressa, onde passam milhares de veículos mensalmente. Espaço de 4 
x 2 m durante um ano, 6 x R$ 100,00. Contatos: 3645-1302 e 9146-2262

ADPM Taubaté: 14/9 (sábado) – Turma do Pagode. Tel (12) 99117-
7086, convites e camarotes com Renan 

 ALOHA MUSIC HALL Tremembé: 13/9 (sexta) – Mc Di Menor Dr.
14/9(sábado) – Undergound Rock Festival. Dance of Deys + Banda 

Bullert Bone
ANJINHO DO VALE e Josy Mattos -  Agenda de setembro:  13 - Ferro-

viária Pinda (21h)  14 -  Forró de Zé Jorge  (0h). 21 - Forró da Elza Taubaté.  
28 - C. C. I.  Pinda. 29 - Academia de Dança  (Evandro & Teka ) no do Creix 
. 19/10 (sábado) – abertura do show (pela primeira vez no Vale) do Trio 
Nordestino, na Chácara do Sol

ARENA 101 Pinda: 14/9 (sábado) – Diego Faria e Banda Dallas. Clube 
das Mulheres. Elas vip até 1h. Drink na faixa até 22h. www.arena101.com.
br. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776.  Bairro Marçon, 4.900.

ADPM Taubaté – 14/9 (sábado) – Turma do Pagode. Novo Stylo
ASSOCIAÇÃO TAUBATÉ – Baile com bandas ao vivo toda terça-feira. 

www.associacaodetaubate.com.br/  . Avenida Juca Esteves, 500.
BAR DO SANTISTA Pinda –  Som ao vivo (18h) todo domingo e vés-

pera de feriados. QUARTA – Só modão sertaneja com César & Maycon. 
QUINTA – Kiss com muitos prêmios.  Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 
(antigo Mistura Brasil).

 CASARÃO ROSEIRA – Toda quinta-feira, baladas em dois ambien-
tes.  Djs Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até 23h.  Estrada 
Roseira-Aparecida

CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sába-
do início 18h. Av. Abel Corrêa Guimarães, bairro Vila Rica

CERVEJARIA DO GORDO Lorena  -  14/9 (sábado) – NXZero. www.
cervejariadogordo.com.br

CHICK NA ROÇA Taubaté: 13/9 (sexta) – Haloween Fantasy. Banda 
Arena e top Dj. Prêmio para a a melhor fantasia.  Estrada do Barreiro.

CHICKEN BEER Tremembé: 13/9 (quintaneja) – Banda Rodeio. Elas 
free até 0h. 19/9 (quinta) – Paulo & Rafa. Sexta e sábado – Videokê profis-
sional. Funk no 2º ambiente.  Tel (12) 9181-5704, 9235-8078 e 9213-2034

CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais um baile no RECINTO 
SÃO VITO de Moreira César: 22/9 às 20 – Banda Casablanca. Tel (12) 
3642-2087

CLUBE DO LAZER Taubaté:  Domingo (21h): 15 –Tropicaliente - SP. 
22 –Kubanacan SP. Quarta-feira (20h): 18 – Jorginho. 25 –Berê e Vicente

17/11 (domingo) - Não Percam o Tradicional Baile do Hawai com a 
Banda Garcia. Traje esporte fino. Tel. 3633-5389/3011-0400

CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé  “Creix”: 14/9 – Alphavalle. 21/9 
– Três Corações. A direção do clube realiza também o Baile no Manguei-
rão (Pinda) toda sexta-feira, 22h, com deliciosa canja gratuita à 1h.  Nesta 
sextaTel (12) 3674-2413

CROZARIOL Tremembé – 13/9 (sexta) – Festas da Terra Caipira. Va-
nessa Martins, Thiago Santos e Anderson & Welinton. Tel. (12) 3672.2576. 
www.crozariol.com.br

ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava: 13/9 (sexta) –Tequila 
Fest. Allan Croiz, e Matheus Minas & Leandro.  14/9 (sábado) – Dany & 
Diego, e Banda Brete.

FERROVIÁRIA Pinda – Forró no deck da piscina toda sexta-feira  às 
20h30. 13/9 – Anjinho do Vale & Josy Mattos. 20/9 – Luizinho Gaúcho & 
Priscila. Sócio em dia não paga e pode adquirir convite a R$ 5 para não-
-sócio

FESTA DE MOREIRA CÉSAR Pinda: Shows toda noite no pátio de 
eventos. 14/9 (sábado) – Banda Bellator. 15/9 (domingo): 10h – Sambatu-
que.  21h - Fábio Henrique & Alessandro

LUXÚRIA MUSIC HALL Tremembé: 12/9 (quinta) – Mc Kauan O Corin-
ga. Menino do Oakley. Venda de ingresso em Pinda: Neto Jeans. 

MANGUEIRÃO Pinda: 13/9 (sexta) – Baile animado pela Banda Gold. 
Toda sexta-feira,  22h,o melhor forró da região com a Banda Gold. Tel (12) 
9174-0026

MUTLEY Taubaté: 13/9 (sexta) – Festa do Vermelho. Banda Like a 
Box.

14/9 (sábado) – Hot Rocks. 20/9 (sexta) –  Edson & Hudson. www.
mutley.com.br

ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 12/9 (quinta) -  Telão Rock´n Roll - entrada 
franca. 13 (sexta) -  Iron Maiden Cover official. 14/ (sábado) -  AC/DC e Whi-
tesnake cover. 15 (domingo) - Sunday Rock Light -Sskol R$ 3,00 - entrada 
franca. E vem aí... AC/DC e Whitesnake, Iron Maiden, Beatles e Stones, 
todos juntos. www.cervejariaobvio.com.br

PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – Baile Quinta Nobre toda última 
quinta-feira do mês. Grupo Charles Anjo 45 e convidados. (12) 3642-8599 
e 3522-5356. Site www.paineirasclube.com.br  

PINDABAR Pindamonhangaba: 13/9 (sexta) – Grupo Divã. 14 (sába-
do) – LéoSchmidt & Daniel. Toda quarta – Jogo no telão. Toda quinta – Mú-
sica ao vivo. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher.  Tel (12) 3527-0510 / (12) 
7814-4029 e (12) 9749-8126. www.pindabar.com/ 

RÁDIO PRINCESA Pinda:  6/10 (domingo 16h) – Festa de 11 anos, no 
Arena 101. Grupo Cupim na Mesa e convidados: Divã, Hora H, Nuance, Art 
Popular, Bom Gosto e Tá na Mente

RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 13/9 (sábado) – Banda Rodeio. www.
ranchostafe.com.br.

RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 12/9 (quinta) – Bruno & 
Thiago.  14 – Trio Voz de Ouro. 19 – Washington dos Teclados.  21– Marcos 
Henrique.  26 – A definir.  28 – Furacão do Vale Baile toda Quinta e Sábado 
(21h). Tel.  (12) 3648-4036 e 9775-0389

RECANTO DO SOL Tremembé (antigo Bar do Régis):
SETEMBRO – 13 (sexta)  – Noite do Flash Back 28. 14 – Charles Sid-

ney. 20 – Dancing Night (baile dançante). 21 – BandaBipos (Ângelo e Flá-
via). 27 – Noite do Vinil (Paulo Máximo). 28 – Banda Elles (Mario Sérgio).  
Estrada velha Tremembé-Taubaté

RESTAURANTE COLMÉIA Pinda: 28/9 (sábado) – Baile de Aniver-
sário. 26/10 (sábado) – Baile Gaúcho. Luizinho Gaúcho & Priscila. 30/11 
(sábado) – Baile de Fim de Ano. Tel (12) 3642-2120. www.restaurantecol-
meia.com.br

VIA VALLE SHOW Pinda: 13 e 14/9  (sexta e sábado) – Bailão funk . 
Elas vip até 1h. Rua José Gambini de Souza, bairro Bela Vista, em frente à 
Universidade Anhanguera. Tel (12) 9206-4666

VILLA SERTANEJA São José: 13/9 (sexta) – Banda 8 Segundos.  14/9 
(sábado) – Mc 2K.  Fazenda Brumado 

 Anjinho do VAle e josy MAttos
Nascido em Taubaté, Anjinho do Vale começou a carreira musical cantan-

do pop-sertanejo e românticos, logo após uma passagem breve com samba 
e pagode em bares e lanchonetes. Tocou  com o saudoso amigo Zé Carnei-
ro Wno “Trio Paraíba”, onde 
aprendeu e adotou a influên-
cia nordestina. Finalmente 
resolveu dedicar-se à carreira 
“solo”, adotando o nome “An-
jinho do Vale”, e há cerca de 
dois anos sua irmã Josy Mat-
tos juntou-se a ele, formando 
uma dupla que hoje leva ale-
gria, animação, beleza e sim-
patia em todos os locais onde 
se apresentam.  Podem ser 
contratados pelos telefone (12) 
3631-4598 e 9771-5600 ou site 
www.anjinhodovale.com.br 



PUBLICAVA-SE NO JORNAL 
TRIBUNA DO NORTE EM 1959

Concluímos nesta edição 
da série “Crônicas de uma 
‘cidade princesa’” , as remi-
niscências de Pindamonhan-
gaba segundo a escritora 
Hilda César Marcondes da 
Silva, relatando um passeio 
feito ao município no iní-
cio do anos  sessentas (ar-
tigo publicado na edição de 

9/7/1963 deste jornal).  
Depois do Bosque da 

Princesa, Hilda conclui suas 
lembranças da Pinda antiga 
com um olhar carinhoso que 
abraça a Mantiqueira e o rio 
Paraíba, as raízes desta  - pla-
giando  o Dr. João Romeiro 
e o maestro João Gomes de 
Araújo na composição do 

Lembranças Literárias:    

Adejava no ar uma andorinha
que os insetos voláteis perseguia.
Ora subia mais, ora descia,
bafejada das auras da tardinha.

 Tanto voou que foi se uma peninha,
 que em lugar de baixar, sempre subia,
 e para reavê-la se esvaia,
 pois a pena, subindo, não lhe vinha.

  Vendo-a enfi m, se perder na infi nidade,
  a avezinha desceu  e, soluçando,
  carpiu no ninho as mágoas da saudade.

   Assim, como a andorinha, fi z também,
   quando vi meu amor, asas rufl ando,
   para sempre de mim sumir-se além.

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Reminiscências de Hilda Cesar Marcondes da Silva - conclusão)

Hino Pindamonhangabense 
-  terra querida e repleta de 
tradições que nos orgulham 
contadas por nossos pais.  

E o nosso olhar se atira 
para longe da paisagem. A 
Mantiqueira coroada de nu-
vens, a Jaguamimbaba mis-
teriosa. Muda e silenciosa 
como um gigante granítico, 
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defendendo os direitos da 
terra e dos sertões. Algo de 
singular inspiração invade-
-nos a alma. Em nosso ínti-
mo nostálgico nasce aquela 
ansiedade de rever com os 
olhos da imaginação o que 
vive aninhado dentro do nos-
so pensamento: as paragens 
onde outrora se desenrola-
ram os fatos mais audaciosos 
e ousados da época colonial.

Era do ouro, era da rique-
za, era da escravidão, do an-
seio de liberdade à opressão 
de um poder avaro e cruel. 
E, a imagem de Pindamo-
nhangaba fi dalga, faustosa, 
brilhante nos salões da mo-
narquia, ergue-se em nossa 
imaginação! 

O Paraíba corre manso, 
dócil, aos pés da cidade im-
perial, levando na corren-
teza fl ores e barquinhos de 
papel . Programa de cinema 
anunciando fi ta em série a 
$600 (seiscentos réis) a en-
trada, virava embarcação 
de sonhos! Paraíba e Man-
tiqueira... água rolando... 
terra se misturando, fazendo 
barro... barro que é gente, 
gente que  é humanidade! 
Mantiqueira que se asso-
berba sobranceira no hori-
zonte, com seu pico sempre 
de orlado de vapores, como 
fabuloso cone de um vulcão 
extinto, perfurando as nu-
vens! Mantiqueira, farol de 
pedra dos viajantes que de-

mandavam às terras das Mi-
nas Gerais, buscando ouro 
no fundo de suas grotas...

Ouve-se ainda, muito 
longe, quase que perdendo 
no turbilhão dos séculos, o 
rumor das “bandeiras”; o 
vozerio dos homens, o latido 
dos cães, os tiros dos arca-
buzes...  E o vento soprando 
a fl âmula levantada no alto, 
planejando a rota, virando 
à esquerda  e à direita; e 
os aventureiros se matando, 
numa vagar sem descanso 
em corpos separados ou em 
companhias.

Depois, o padre Faria, 
que volta carregado de ouro. 
Despejando as pepitas ama-
relas, esparramando-as no 
chão, plantando casas, igre-
jas, escolas, cadeias  subindo 
paredes, fi ncando mourões; 
transformando o povoado 
em sede de comarca.  E sur-
ge a cidade rica;  a cidade 
imperial, com foros de fi -
dalguia; a cidade princesa; 
a cidade de viscondes e ba-
rões; a cidade dos palace-
tes; a cidade intelectual; e o 
povo dando lições de civis-
mo à nação inteira!

Pindamonhangaba! Ci-
dade de heróis, de padres, 
de militares, de cientistas, 
de magistrados, de poetas, 
escritores, jornalistas! Ci-
dade de culto de tradições 
gloriosas, às ciências, às le-
tras, às artes...

Assim foi... assim é... Pin-
damonhangaba!

A esta poética conclusão 
de Hilda Marcondes relem-
brando o limiar de uma “ci-
dade princesa”, é oportuna 
a referência do historiador 
Waldomiro Benedito de 
Abreu, em Pindamonhanga-
ba Tempo & Face  (1977), 
quando menciona que no 
fi nal do século XVII Pinda-
monhangaba ainda era uma 
freguesia pertencentes à Vila 
de Taubaté, contava com 
uma população de aproxi-
madamente  300 moradores 
e 50 fogos (casas, lares). 
Como não havia ouro nem 
prata em suas terras, os pin-
denses se dedicavam à agri-
cultura de subsistência (mi-
lho, mandioca, fumo, etc), à 
caça e pesca. Os mais deste-
midos embrenhavam-se pela 
mata virgem à procura de 
ouro, pedras preciosas ou de 
índios que, apresados, eram 
forçados ao trabalho escra-
vo. Nessas expedições pelo 
sertão iam surgindo novos 
povoados, era a participação 
efetiva dos bandeirantes de 
Pinda no desbravamento do 
Brasil Colônia.

Os sertanistas nascidos 
em Pinda ou nela residentes, 
tinham que dizer que eram 
da Vila de Taubaté devido 
ao fato da freguesia ainda 
pertencer política e economi-
camente às terras de Jacques 
Félix.  E aqui acrescentamos  
o que diz José Lelis Noguei-
ra, em Os Alicerces de Pinda-
monhangaba (1995):      

Desde os primórdios de 
sua história, Pindamonhan-
gaba foi importante ponto de 
apoio para os desbravadores 
dos sertões mineiro, onde se 
acreditava existir ouro”

Situada numa privilegia-
da posição, às margens do 
rio Paraíba, a região era 
uma porta de entrada para 
as Minas Gerais.

Por nosso solo, passaram 
famosas bandeiras e muitas 
delas ganharam aqui valoro-
sos componentes.

Entre os bandeirantes lo-
cais mais destacados, estive-
ram o Padre João de Faria 
Fialho, Salvador Fernan-
des Furtado e Brás Esteves 
Leme. Padre Faria é consi-
derado o mais célebre padre 
sertanista do século XVII.

Cassio Rezende, Sete Dias, 15 de dezembro, 1968

“Desde os primórdios de sua história, Pindamonhangaba foi importante ponto de 
apoio para os desbravadores dos sertões mineiro, onde se acreditava existir ouro” 
(Quadro que retrata aspecto de Pindamonhangaba no início do século XIX – autoria 
de J. B. Debret - reprodução de Hélio Hatanaka) 

jamilegomes.wordpress.com

“Desde os primórdios de sua história, Pindamonhangaba foi importante 
ponto de apoio para os desbravadores dos sertões mineiro, onde se acreditava 

existir ouro” (Quadro que retrata aspecto de Pindamonhangaba no início do 
século XIX – autoria de J. B. Debret - reprodução de Hélio Hatanaka) 

À tardinha
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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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Professor eric

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

Vereador roderley Miotto
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Vereador Professor osValdo

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

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

No último dia 06 de setembro, o vereador Professor Eric 
(PR) esteve reunido em São Paulo,  na sede do Centro Estadual 
de Educação e Tecnologia Paula Souza com a Superintendente 
do órgão, Professora Laura Laganá e com a Secretária da Edu-
cação para definir os investimentos em cursos de qualificação 
profissional e novos cursos gratuitos nas salas descentralizadas 
no distrito de Moreira César. De acordo com o vereador,  “o 
objetivo é trazer mais cursos, não somente para Moreira César”. 

O Professor Eric esclarece que “a meta é levar os cursos 
também para a região Leste e Araretama, onde grande parte 
dos estudantes são obrigados a pagar passagem de ônibus ao se 
deslocarem ate a ETEC João Gomes de Araújo”.  O vereador 
acrescenta que “pretende levar para o Distrito de Moreira César, 
os cursos diferentes daqueles oferecidos na região central, para 
que haja maior demanda de alunos de toda região”. 

Conselho das Pessoas com Deficiência de Pindamonhangaba 
E no dia 05 de setembro,  o vereador Professor Eric esteve 

reunido com membros do Conselho das Pessoas com Deficiência 
de Pindamonhangaba quando, na oportunidade, ouviu os ques-
tionamentos sobre a lista atualizada de deficientes cadastrados 
e também sobre as dificuldades de acessibilidade em vários 
pontos da cidade, entre eles, a Câmara Municipal pois há falta 
de rampas nos pontos dos ônibus intermunicipais. Outro ponto 
que atrapalha a acessibilidade são os ônibus que tem adesivos 
para cadeirantes, no entanto, não possuem elevador ou o mes-
mo não funciona. “Isso é um absurdo e precisa ser resolvido”, 
ressalta o vereador Professor Eric.

Professor Eric luta por mais 
cursos profissionalizantes 
para Pindamonhangaba

Na última sessão do dia 9 de 
setembro, a Câmara de Pinda-
monhangaba aprovou mais um 
Projeto de Lei nº 114/2013, do 
vereador Carlos Eduardo de Mou-
ra – Magrão (PPS) que “Obriga os 
Parques de Diversões e Circos a 
afixarem nas bilheterias de forma 
visível ao consumidor 
as autorizações, no 
município de Pinda-
monhangaba”.

Assim, os Parques 
de Diversão e os Cir-
cos que se instalarem 
em Pindamonhanga-
ba ficam obrigados 
a afixarem em suas 
bilheterias o “Certifi-
cado de Aprovação” e 
a “Autorização para o 
funcionamento”, am-
bos concedidos pelo 
Corpo de Bombeiros 
de SP e o “Alvará de Licença” 
fornecido pela Prefeitura. O não 
cumprimento desta norma legal 
acarretará multa de 100 (cem) 
Unidades Fiscais do Município, 
equivalentes a R$ 6.803,00. No 
caso de reincidência, a multa será 
dobrada e a não observância desta 
lei resultará na cassação do Alvará. 
“Agradeço aos nobres vereadores 
que votaram a favor, pois  o projeto 
foi aprovado por unanimidade. 
Este projeto é importante para a 
segurança dos nossos munícipes, 
principalmente das crianças, 
adolescentes e jovens”, disse o 
vereador Magrão.

Em sua justificativa, o verea-
dor Magrão afirma que “o Projeto, 
pretende garantir aos consumido-
res, principalmente as crianças e 
aos jovens, mais segurança quanto 
a estrutura do Parque, a segu-
rança contra incêndio e número 

Por unanimidade, Câmara 
aprova Projetos de Lei
do vereador Magrão

Ve r e a d o r Ma g r ã o

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

de pessoas, fiscalização da parte 
técnica dos equipamentos, ou seja, 
quanto ao bom funcionamento do 
estabelecimento”.

Equoterapia
Também na última sessão, 

o vereador Magrão protocolou 

O vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PMDB) 
convida a população Pinda-
monhangabense para parti-
cipar da Sessão Especial em 
comemoração à 4ª Semana de 
Mobilização Social pela Edu-
cação, no próximo dia 16 de 
setembro, segunda-feira, às 20 
horas na Câmara de Vereadores, 
localizada à rua Alcides Ramos 
Nogueira, 860, Loteamento 
Real Ville, no bairro Mombaça.

Na oportunidade, o Poder 
Legislativo concederá “Di-
ploma de Honra ao Mérito” 
às seguintes entidades: ONG 
Parceiros do Amanhã, Igreja 
Assembleia de Deus – Minis-
tério Belém, REMEFI Profes-
sor Joaquim Pereira da Silva, 
E.E. Ryoiti Yassuda e a Igreja 
Católica Apostólica Romana – 

O vereador Roder-
ley Miotto (PSDB) 
apresentou na última 
Sessão Ordinária, no 
dia 9 de setembro, 
o requerimento n° 
2340/2013, onde so-
licita ao Executivo, 
estudos para con-
tratação de empresa 
para instalar radares 
eletrônicos em Pin-
damonhangaba.

De acordo com o 
Parlamentar, o pedido 
se faz necessário com urgência 
visando a segurança de moto-
ristas que trafegam nas vias do 
município.

Existe hoje em nossa cidade, 
várias avenidas de grande fluxo 
de transportes, assim como o 
anel viário e a avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, que 
está com sua obra em fase final 
e após sua duplicação, estará 
muito perigosa, tanto para os 
motoristas, quanto para pedestres 
e ciclistas que utilizam a mesma. 
Lembrando ainda que a avenida 
Manoel César Ribeiro também 
será duplicada, e a mesma já 
teve vários acidentes com víti-
mas fatais.

“Esta solicitação é de grande 
importância para os moradores 
da cidade, e também trará benefí-
cios, já que hoje em dia queremos 
usar métodos avançados em 
nosso município. As lombadas 
servem para ruas menores e de 
pequeno fluxo de carros, hoje 
possuímos grandes avenidas e 
muitas empresas se instalando 

O Vereador Toninho da Far-
mácia (PDT) está solicitando ao 
Secretário de Saúde, Dr. Isael 
Domingues, uma atenção espe-
cial ao trabalho realizado pela 
Associação Pindamonhangabense 
de Equoterapia – Cavalgar, que 
está trabalhando sem qualquer 
apoio governamental, em espaço 
cedido na Fazenda do Tanque. Na 
segunda-feira, dia 9 de setembro, 
o senhor Junior Muassab, esteve 
utilizando a Tribuna Livre, na 
Câmara de Vereadores e falou 
sobre os benefícios da Equoterapia 
para a recuperação e qualidade de 
vida para crianças autistas, porta-
dores de necessidades especiais, 
com redução motora e também 
todo o benefício da Equoterapia 
na recuperação destes pacien-
tes. Também utilizou a palavra 
a senhora Rosália, que realiza 
esse trabalho na cidade vizinha 
Guaratinguetá, em parceria com 
a prefeitura daquela cidade. “É 
de grande importância para nosso 
município realizar estudos sobre a 
viabilização do convênio com esta 
associação, para que a entidade 
possa ter o apoio para continuar 
com este trabalho tão necessário 
para estas crianças portadoras de 
necessidades especiais”, disse o 
vereador Toninho da Farmácia.

O vereador gostaria ainda, 
de parabenizar o senhor Jéferson 

Professor Osvaldo convida 
população para a Sessão Especial da 
Semana de Mobilização pela Educação

Decanato Cristo Rei.
“É muito importante que 

os munícipes participem desta 
Sessão Especial, para que o 
trabalho realizado por essas 
pessoas seja reconhecido como 
iniciativa, que só agrega mais 
benefícios à nossa cidade no 
que diz respeito à educação. São 
essas iniciativas que contribuem 
para que a educação melhore a 
cada dia, pois vários setores da 
nossa cidade tem se mobilizado 
para buscar soluções para que o 
ensino dê um salto de qualidade. 
Como educador parabenizo esta 
ação e que ela possa se forta-
lecer trazendo cada vez mais 
benefícios para os alunos de 
Pindamonhangaba e espero que 
as pessoas possam comparecer 
neste dia importante”, ressaltou 
o ve reador Professor Osvaldo.       

Roderley Miotto solicita abertura 
de licitação para implantação
de radares eletrônicos

em Pinda, e o fluxo de caminhões 
cresce a cada dia. Espero que o 
Prefeito atenda minha solicita-
ção”, destaca o Edil.

O vereador Roderley Miotto 
ainda ressalta que espera uma res-
posta do Governador do Estado, 
com relação às irregularidades na 
obra da avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso. De acordo 
com o vereador, a duplicação 
da avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, na entrada/saída 
do município, já está em fase 
final, porém é nítido aos que por 
ali trafegam algumas irregulari-
dades na obra. Preocupado com 
esta situação e com a fiscalização 
e segurança dos munícipes e 
visitantes da cidade, o vereador 
Roderley Miotto encaminhou um 
requerimento ao Governo do Es-
tado, com cópia aos Secretários 
de Obras, de Planejamento, e ao 
Engenheiro responsável, cobran-
do com urgência informações a 
respeito das irregularidades.

Toninho da Farmácia 
solicita apoio à Equoterapia 
no município

Carlos de Oliveira, fundador e 
coordenador, e toda sua equipe, 
que fazem um trabalho incansável 
em prol da recuperação destes 
pacientes. 

Foi acertado ainda com os 
outros vereadores, a realização 
de uma reunião da Comissão de 
Saúde da Câmara, com o Secretário 
de Saúde, Dr. Isael Domingues, 
com o objetivo de buscar formas 
legais para a celebração de um 
convênio com a Associação Pin-
damonhangabense de Equoterapia 
– Cavalgar.

Remédios mais baratos
O vereador Toninho da Farmá-

cia está realizando estudos visando 
a apresentação de um projeto de lei 
prevendo que aposentados e pen-
sionistas do INSS, vão pagar mais 
barato ao comprar remédios em 
farmácia e drogarias do município.

A proposta permite que as dro-
garias vendam os medicamentos de 
uso continuo a preço de custo. O 
objetivo da proposta é beneficiar 
idosos de baixa renda em nosso 
município, já que muitos deles 
comprometem grande parte de 
sua renda com a compra de me-
dicamentos, pois hoje, somente 
os remédios para o tratamento 
de diabetes, hipertensão, asma 
e osteoporose fazem parte do 
programa Farmácia Popular, do 
Governo Federal.

Vereador toninho da farMácia coM integrantes da associação de equoteraPia - caValgar

a Indicação de Projeto de Lei 
nº 12/2013 que dispõe sobre o 
“Programa Municipal de Equo-
terapia” voltado às crianças e 
adultos portadores de deficiência 
física e/ou mental ou de distúrbio 
comportamental e a vítimas de aci-
dentes. O Projeto foi encaminhado 
ao Executivo para estudos de sua 
implantação no município. Em 
Pindamonhangaba, a “Associação 
Pindamonhangabense de Equo-
terapia – Cavalgar” trabalha sem 
qualquer apoio governamental, 
em espaço cedido na Fazenda do 
Tanque. “Diante deste Projeto de 
Lei, o Executivo poderá viabilizar 
estudos visando a celebração de 
convênios, inclusive com esta 
Associação que já presta um 
serviço efetivo no tratamento de 
pessoas com deficiência”, enfatiza 
o vereador Magrão.

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador ricardo Piorino

Vereador Ricardo 
Piorino agradece 
solicitação atendida

“Fi c a m o s s at i s F e i to s c o m o

at e n d i m e n to d o ex e c u t i v o”
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 Ricardo Piorino.



TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, sexta-feira, 13 de setembro de 2013  13O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

ORDEM DO DIA

32ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo

dia 16 de setembro de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 105/2013, do Vereador Antonio Alves da Silva, que 
“Altera a denominação da Praça Santo Antonio, localizada no Bairro do 
Bosque, para Emília Maria Fernandes (Dona Emília)”.

II. Projeto de Lei n° 115/2013, do Vereador Antonio Alves da Silva, que 
“Dispõe sobre a proibição de comercialização de animais domésticos 
em praças, ruas, parques ou estabelecimentos não regulamentados no 
município”.

 Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

Palácio legislativo Dr. geralDo José roDrigues alckmin

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

acesse: www.camaraPinDa.sP.gov.br

AssessoriA de ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper

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

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

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

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

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

VereAdor JAnio lerArio

AssessoriA do VereAdor CAl/CVP

um grAnde públiCo tem prestigiAdo A festA de são ViCente de pAulo, em moreirA CésAr

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

VereAdor felipe CésAr - fC

O vereador Felipe César – FC 
(PMDB) enviou solicitação ao 
Governador de São Paulo, bem 
como a Secretaria da Habitação 
do Governo Estadual, solicitando 
a construção de moradias rurais 
em Pindamonhangaba.

De acordo com o vereador, o 
Governo Estadual, lançou o pro-
grama Casa Paulista/Habitação 
Rural, em parceria com o Progra-
ma Nacional de Habitação Rural, 
do Governo Federal; e o Governo 
do Estado, já anunciou a constru-
ção de 381 moradias rurais em 
oito municípios paulistas. Ainda 
segundo o vereador, essa 
medida ajudará em muito 
a fixação do homem do 
campo na zona rural.

Turismo no Bosque
O vereador Felipe 

César – FC reitera à ad-
ministração municipal a 
realização de estudos vi-
sando dotar o Bosque da 
Princesa de mais incenti-
vos turísticos. A ideia do 
vereador é que seja criado 
na “ilha” do bosque 
um minizoológico, com 
acesso por um teleférico 
e uma passarela ligando 
o Bosque da Princesa ao 
zoológico, na ilha.

Outra sugestão do 
vereador é a construção de uma 
plataforma, visando a terceiriza-
ção de passeios de lanchas e cha-
lanas ao longo do Rio Paraíba. O 
vereador também pede a criação 
da Casa da Cultura no bosque, 
com instalação de barracas para os 
artesãos de nossa cidade exporem 
e venderem seus trabalhos aos 
turistas que visitam o Bosque da 
Princesa “Precisamos incremen-
tar mais o turismo em Pindamo-

Felipe César – FC pede a 
construção de moradias rurais 
em Pindamonhangaba

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicitou ao Poder 
Executivo, que seja feito es-
tudos visando a construção de 
uma cobertura para a quadra 
poliesportiva e a pintura do 
piso da mesma, localizada na 
Estrada Municipal Jesus Antô-
nio de Miranda, no bairro Cruz 
Grande, próximo a Escola 
Estadual Professora Gabriella 
Monteiro de Athayde Marcon-
des, visando promover uma 
melhor qualidade de vida aos 
esportistas.

Restauração
da Igreja São José
O vereador Martim Cesar, 

solicitou ao prefeito Vito 
Ardito, informações sobre a 
situação das obras de reforma 
e restauração da Igreja São 

Martim Cesar solicita
a cobertura da quadra 
do bairro Cruz Grande

nhangaba. Temos um trecho do 
rio que outrora foi muito utilizado 
e agora está parado, precisamos 
reativar este tipo de turismo em 
nossa cidade”, destaca o vereador 
Felipe César – FC.

Contratação
de farmacêuticos
O vereador Felipe César - FC 

enviou solicitação ao Executivo 
pedindo a contratação de far-
macêuticos pelo município. De 
acordo com o vereador, esta soli-
citação se faz necessária para que 
os medicamentos possam ser no-

vamente distribuídos nos postos 
médicos 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 situ-
ação junto à população atendida 
pela rede pública de saúde.

José, localizada na Praça 
Barão do Rio Branco, Pa-
trimônio Histórico tombado 
em 1983.  A Igreja hoje se 
encontra fechada, devido ao 
perigo iminente de acidentes. 
“Além da perda histórica e a 
impossibilidade de realiza-
ção dos cultos religiosos, as 
condições precárias do local 
colocam em risco a seguran-
ça dos fiéis e transeuntes”, 
comenta o vereador Martim 
Cesar.

Sempre atuante e participati-
vo na área da saúde, o vereador 
Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) 
cobra da Prefeitura e de seus ór-
gãos competentes,  a instalação 
de uma Creche do Idoso, em 
Pindamonhangaba. 

O vereador alega que “é 
importante termos um lugar 
adequado e confortável para a 
estadia de nossos entes queridos 
e a Creche do Idoso é um lugar 
apropriado e especial para as 
pessoas experientes e que ser-
vem de exemplo de vida para 
nós, mas que hoje se encontram 
em estado de dependência. 
Essas pessoas precisam ter um 
ambiente seguro e confortável 
em que possam exercer várias 
atividades de forma criativa ao 
longo de sua estadia”. Para o 
vereador Dr. Marcos Aurélio, 
“essas pessoas atendidas terão 
tranquilidade e carinho para que 
o dia numa Creche do Idoso seja 
especial e proveitoso”.

Na Creche do Idoso seriam 
oferecidas instalações seguras e 
profissionais altamente qualifi-
cados e preparados. O vereador 
enfatiza que “a creche deverá 
contar com médicos, enfermei-

Dr. Marcos Aurélio cobra 
providências para implantação 
da Creche do Idoso

ros, psicólogos, fisioterapeutas 
e pessoas preparadas para 
atendimento, convívio e higie-
nização do ambiente”. Segundo 
o Dr. Marcos Aurélio, “o local 
também contará com salas de 
jogos, sala de estar, lugar para 
banho de sol, internet, refeitório 
e um amplo espaço para algumas 
atividades físicas e criativas”. 
Assim, as pessoas poderão tra-
balhar tranquilas, sabendo que 
seus idosos queridos terão um 
dia agradável e seguro e que, 
no final da tarde, eles estarão de 
volta ao conforto do lar e com 
o amor da família. “Por tudo 
isso, é importante implantarmos 
a Creche do Idoso em nosso 
município”, concluiu o vereador 
Dr. Marcos Aurélio. 

Pronto Socorro Infantil
A população de Pinda, repre-

sentada pelos 3000 assinantes 
do abaixo-assinado que foi feito 
pelo próprio autor do projeto 
do Pronto Socorro Infantil, o 
vereador Dr. Marcos Aurélio, 
aguardam providências da atual 
Administração, para que seja 
feita a separação do Pronto 
Socorro Infantil do que atende 
a população adulta.

CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO N° 01/2010
 Com a aprovação de V.,Sª no concurso público 01/2010, CONVOCAMOS-LHE  a  comparecer 
na sede da Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça, dia  
19 de setembro, quinta-feira, as 09:00 horas, com os documentos abaixo.

Apresentar xerox legível, bem como os originais para conferência, da seguinte documentação:
- CPF/MF.
- RG.
- Título de Eleitor.
- PIS / PASEP.
- Comprovantes de votação na última eleição (1º e 2º turno) ou 
Certidão do Cartório Eleitoral comprovando estar quite com a Justiça Eleitoral.
- Comprovante de endereço (conta de luz ou de telefone, recente).
- Certidão de nascimento ou casamento. Em caso de separação judicial apresentar certidão averbada.
- Certidão de nascimentos dos filhos.
- RG e CPF/MF do cônjuge.
- Comprovante de escolaridade exigida pelo edital.
- Certificado Militar.

Apresentar originais da seguinte documentação:
- Comprovante da experiência exigida pelo edital.
- Carteira de Trabalho.
- 01 foto 3x4 (recente).
- Certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pelo setor competente da Comarca (fórum) 
da residência do candidato.
- Atestado de Antecedentes Criminais.
- Declaração de bens do aprovado e de seu cônjuge.
 Para o candidato que foi servidor de Órgão Público (Federal, Estadual ou  Municipal), de 
empresa pública, autarquia ou sociedade de economia mista, apresentar declaração em que conste o cargo/
função exercida, data de entrada e desligamento, informando não ter sido demitido por justa causa ou a bem 
do serviço público.

CONVOCADO : 
TIAGO AUGUSTO GONÇALVES MORGADO – AGENTE DE PATRIMÔNIO

 Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2013

THAIS BATISTA DO CARMO
Diretora Geral

Câmara de Pindamonhangaba

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) solicita ao 
Executivo que seja feita a co-
locação de uma faixa de trân-
sito  para parada de transporte 
escolar, em frente a REMEFI 
Prof. Moacir de Almeida, no 
Jardim Bela Vista. 

Janio disse “que os res-
ponsáveis por transportar os 
alunos tem muitas dificulda-
des em estacionar no local 
devido a grande movimenta-
ção de veículos. Espero que 
o nosso pedido seja atendido 
rapidamente pela Prefeitura, 
trazendo mais garantia a 
todos que utilizam destes 
locais”.

Vários munícipes pro-

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB), em nome do 
Padre Geraldo e dos coordenadores, convida toda a população 
do Distrito de Moreira César e cidade para a tradicional Festa 
de São Vicente de Paulo, que tem mais de 50 anos.

A festa que começou no dia 06 sexta-feira e encerrará no 
domingo, dia 15 de setembro.
Dia 13/09 – Sexta-Feira
16h00 – Terço Mariano
19h30 – Santa Missa Presidida Luís Carlos de Freitas, OCS
20h30 – Pátio da festa – Apresentação cultural: Moreira Fashion 

- Desfile de Moda

Dia 14/09 – Sábado
16h00 – Terço do Quilo
19h30 – Santa Missa Presidida Dom Antônio Afonso de Miranda SDN
21h00 – Pátio da festa – Show Bellator

Dia 15/09 – Domingo
06h00 – Alvorada Festiva
07h00 – Santa Missa Festiva presidida pelo Padre Luís Carlos de 

Freitas OCS (Pe. Freitas)
07h00 – 2ª Caminhada Ecológica “ Cultura Verde em Moreira César”
08h00 – Inscrições e início da Corrida de Circuito de Rua Joel 

Batista de Oliveira
09h00 – Pátio da festa - “28º Passeio Ciclístico”
11h00 – Show e Sorteio de 25 Bicicletas
12h00 – Almoço festivo
15h00 – Bingo da festa
18h00 – Procissão Solene (Saída da Igreja Matriz)
19h30 – Santa Missa Festiva de Encerramento Presidida pelo Padre 

Valtenes Santana Nunes
21h00 – Pátio da Festa Show: Fábio Henrique e Alessandro (a dupla 

participou do Festival Sertanejo do SBT) 

Janio solicita ao Executivo 
colocação de faixa de 
trânsito no Jardim Bela Vista
EquipamEnto dE sEgurança sErá implantado Em 

frEntE a rEmEfi prof. moacir dE almEida

curaram o vereador reivin-
dicando uma solução para 
faixas de pedestres que estão 
apagadas no cruzamento das 
ruas Dr. Francisco Lessa 
Júnior com a Dr. Campos 
Salles, próximo a Estrada 
de Ferro Campos do Jordão.

“É um local movimenta-
do no trânsito de nossa ci-
dade, não só de automóveis, 
mas também de pedestres 
que vão até o Mercado 
Municipal, principalmente 
aos sábados e as faixas de 
pedestres que representam 
segurança na travessia da 
rua estão apagadas. Portan-
to, é necessário a pintura”, 
relatou o vereador Janio.

Vereador Cal convida 
população para Festa
de Moreira César

VereAdor mArtim CesAr 
(no destAque) pede Ao 

prefeito Vito Ardito A 
CoberturA e A pinturA dA 
quAdrA poliesportiVA do 

bAirro Cruz grAnde

igreJA são José

preCisA de restAurAção



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 e de curso específico, conforme exigido no edital do 
concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  20/09/2013 às 14:30 horas

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

7º NÍVEA MARIA NOGUEIRA DA SILVA
AVENIDA HAROLDO DE MATTOS, 226 – INDEPENDÊNCIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12040-670

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
PARA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE 
LOTES DO REAL VILLE – SETOR RESIDENCIAL I
ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE – SETOR RESIDEN-
CIAL I, inscrita no CNPJ 04.702.278/0001-61, localizada na Rodovia Washington Luiz, 
n.º 2.500, bairro do Socorro, em Pindamonhangaba/SP, CEP 12.421-010, devidamente 

representada por seu Presidente Interino Sr. FERNANDO CESAR POMBO, CONVOCA através do pre-
sente edital, os associados, para Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada na sede do clube 
da Associação localizado a Rua Mariana Marcondes Cesar Romeiro, s/n, das 19 às 21 horas, do dia 01 
de outubro de 2013, com a seguinte ordem do dia:
1- Eleição da presidência da ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE – SETOR 
RESIDENCIAL I, para exercer o cargo até o dia 31/12/2014, em cumprimento ao disposto no artigo 53, 
item “c” e § único do Estatuto Social, uma vez que a Presidente em exercício renunciou ao cargo por 
problemas particulares no último dia 02 de setembro de 2013, conforme documento protocolado junto 
à secretaria da administração.
A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19 horas, com a presença de quorum pre-
vista no Estatuto e, em segunda convocação, com qualquer número de associados, meia hora depois, 
podendo ser efetivada por aclamação ou voto secreto (art.43, do Estatuto).
As pessoas que comparecerem na qualidade de representantes de associados, deverão se apresentar 
com as respectivas procurações, com firma reconhecida.
Os procedimentos das eleições terão amparo e embasamento legal no Estatuto Social da Associação.
O não comparecimento implicará na concordância com as deliberações da Assembléia.
As inscrições dos candidatos deverão ocorrer mediante requerimento dirigido ao Presidente ou à Co-
missão Eleitoral, protocolados na Secretaria da ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO 
REAL VILLE – SETOR RESIDENCIAL I, até o dia 21/09/2013 das 8h às 17h, e homologadas pela 
comissão eleitoral. (art. 44, do Estatuto).
Somente poderão se candidatar e votar os associados em dia com as taxas associativas. (art. 45, do 
Estatuto).
Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2013.sto de 2013.

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 20/09/2013 às 15:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
52º ALINE GRACIELE DE OLIVEIRA BISPO
RUA MIRIAM AUXILIADORA FERRAZ, 67 – INDEPENDÊNCIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12040-682

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a CÂ-
MARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA C O N V I D A a população em geral, 
para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao projeto de Lei n° 113/2013, que “Dispõe 
sobre o Plano Plurianual 2014/2017 do município de Pindamonhangaba”, a ser realizada no 
dia 17 de setembro do corrente ano, às 9h, no Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”, 
na sede da Câmara Municipal, localizada na Rua Alcides Ramos Nogueira, n° 860 – Lotea-
mento Real Ville, Bairro Mombaça.
Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2013.

Vereador Martim Cesar - Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 017/2013 de “Aquisição de dietas enteral, 
suplementos e fórmulas infantis para atendimento de pacientes atendidos no 
município e mandados de segurança (ações judiciais)”, foi elaborado o primeiro 
aditamento para rerratificação da Ata para Registro de Preços para alteração do 
valor registrado, assinado em 15/08/2013, conforme abaixo: 

ATA nº 053/2013 Empresa: ALESSANDRA APARECIDA CONTRERA EPP 

ITEM 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR
UNITÁRIO (R$) 

06 LA 1.002.009.013843 - FÓRMULA INFANTIL ELEMENTAR DE 100% DE AMINOÁCIDOS 
LIVRES, NÃO ALERGÊNICA, PARA LACTENTES. ISENTA DE PROTEÍNA LÁCTEA, 
SACAROSE, LACTOSE, GALACTOSE, FRUTOSE E GLÚTEN. ACONDICIONADO EM 
RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO 
HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO NO MÁXIMO 400 (QUATROCENTOS) 
GRAMAS DE PESO LÍQUIDO. 

NEOCATE 
SUPPORT 

180,00 

Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2013. 

* Publicar 01 Vez 

Autorizamos a veiculação:  

DATA DA VEICULAÇÃO: 13/09/2013 
FORMATO: 2×4 

Humberto Paim de Macedo 
Diretor do Departamento de Licitações e Compras 

À
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO “TRIBUNA DO NORTE” 
Nesta  

Tribuna do Norte 14 Pindamonhangaba, sexta-feira, 13 de setembro de 2013

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.

Grêmio União enfrenta 
Santos neste domingo

Nadadores pré-mirim e mirim participam de festival

Confronto entre Pinda e 
Taubaté pelo Paulista de malha

A malha de Pinda terá 
um confronto contra Tauba-
té neste domingo (15), na 
raia da AA Ferroviária, às 
9 horas, pelo Campeonato 
Paulista. O time de Pinda 
conta com Lucas Ouverney, 
Rodrigo Soares, Emerson, 
Alex, Ico, Eduardo, Sérgio, 
Bill, Marquinhos, Adriano, 
Gilmar, Ribamar e João 
Soares.

 Para conquistar a vaga 
para as quartas de final a 
equipe derrotou Rio Claro, 
no último domingo (8), jo-
gando em Caucaia do Alto. 

A primeira partida foi 114 x 
54, e a segunda 108 x 28.

 Os pindenses contam 
que o jogo contra Taubaté 
será um clássico, porque o 
adversário investiu muito 
na modalidade, inclusive 
contando com alguns atle-
tas da “Princesa do Norte”, 
além de outros contratados 
de potências do esporte de 
São Paulo.

 O jogo de volta está 
marcado para o dia 22. Em 
caso de empate, a decisão 
será em local neutro no dia 
29 de setembro.

MarCoS ViníCio CUba
As equipes do Grêmio 

União, de Pindamonhanga-
ba, vão encarar os repre-
sentantes do Santos neste 
domingo (15). A partida será 
no ginásio Rita Eni Cândido, 
“Ritoca”, no Araretama. O 
primeiro jogo será pelo Sub 
11, às 9 horas, na sequência 
haverá o Sub 13, Sub 9, Sub 
15 e Sub 17. A competição 
é o Estadual de Futsal da 
Federação Paulista.

Admauro Nunes, res-
ponsável pelo projeto social 
Grêmio União, comenta que 
no balanço do 1º turno, 
que terminou no dia 8 de 
setembro, a categoria Sub 
17 terminou em 2º lugar da 

chave ‘’E’’, o que lhe garan-
tiria uma vaga para os play 
offs das oitavas de final. O 
Grêmio União conta com o 
apoio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Esportes e 
Lazer.

Nunes também destaca 
que neste domingo começa 
o 2º turno, e há chances 
para o Sub 17 confirmar o 
bom trabalho realizado por 
Torão, Marcão e João Vitor, 
e que as outras quatro cate-
gorias poderão reagir. “Para 
nossa alegria e orgulho 
estão na crescente e com 
o apoio da torcida vão em 
busca de uma das vagas 
para os playoffs”, finaliza.

Pindamonhangaba vai partici-
par da 1ª Etapa Classificatória do 
Festival Mirim. A cidade contará 
com 50 competidores das cate-
gorias pré-mirim e mirim (7 a 10 
anos). A competição será reali-
zada em São José dos Campos 

e para obter bons resultados os 
atletas treinam  entre uma e duas 
horas por dia.

Nadadores da “Princesa do 
Norte” sempre participam desta 
prova. No primeiro semestre deste 
ano garantiram o troféu de 3ª lu-

gar por equipe, fato que se repe-
tiu no 1º e 2º semestre de 2012.

Os atletas do município são das 
categorias de base e participam 
das aulas nos complexos esporti-
vos do Araretama, “Zito” e “João 
do Pulo”.

Moreira César sedia 1ª 
Etapa da Corrida de Rua

MarCoS ViníCio CUba
Começa neste domingo 

(15), o Circuito Corridas de 
Rua. Este ano o evento terá 
quatro etapas. A primeira será 
em Moreira César, a largada 
acontece na praça de Eventos 
do Distrito, a partir das 8h30. 
A entrega dos kits será nes-
te sábado (14), das 13 às 18 
horas, no  Centro Esportivo 
“João do Pulo”.

De acordo com as infor-
mações da Secretaria de Es-
portes e Lazer, para a próxi-
ma etapa o número de vagas 
poderá ser ampliado, dando 
oportunidade para mais pra-
ticantes de atletismo.

A 2ª Etapa está previs-
ta para o dia 13 de outubro, 

com largada em frente à es-
cola Elias Bargis, no Arareta-
ma. No dia 2 de novembro é 
a vez da 3ª, que será a etapa 
noturna, em Moreira César – 

Centro Esportivo “Zito”.  O 
encerramento será no dia 15 
de dezembro, no Castolira.

Para consultar o regula-
mento da competição basta 

acessar o site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br, neste ma-
terial o competidor terá infor-
mações sobre percursos, quem 
pode participar, entre outras. 

A corrida de rua é uma atividade que tem muitos adeptos em Pindamonhangaba

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 113/2013

Contrato nº 120/2013
Objeto: Aquisição de kits lanches para viagens dos programas da assistência social. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: J. F. Rezende EPP.     
Data de assinatura: 20/08/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 13.040,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues               
Assina pela contratada: Carlos César Rezende      
Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2013.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 219/2012

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 220/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: José Mário Cândido Pereira Restaurante ME        
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições para os pacientes 
atendidos no CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial).
Prazo: Prorrogado em 04 (quatro) meses, até 02/01/2014.
Assina pela contratante: Isael Domingues       
Assina pela contratada: José Mário Cândido Pereira            
Data de assinatura: 14/08/2013
Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO
COMPRA DIRETA Nº 14336/2013
Contrato nº 117/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de Raio X Panorâmico Odonto-
lógico sem Laudo (ortopantomografia). 
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Ver Odontologia S/S Ltda.      
Data de assinatura: 12/08/2013
Vigência: 12 (doze) meses  
Valor: R$ 7.875,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues   
Assina pela contratada: Ronald Lima        
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
COMPRA DIRETA Nº 19191/2013
Contrato nº 133/2013
Objeto: Aquisição de Grama Amendoim, aplicação: Paisagismo de Rotatórias e Canteiros 
nas Avenidas do Distrito de Moreira César.  
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Flora Roseira Comercial Ltda. ME.     
Data de assinatura: 27/08/2013
Vigência: 12 (doze) meses 
Valor: R$ 6.300,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Manoel Pereira dos Santos   
Assina pela contratada: Luis Augusto Coelho de Abreu        

Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
COMPRA DIRETA Nº 21996/2013
Contrato nº 134/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de estudo técnico 
de engenharia para elaboração de projeto básico do sistema de transporte escolar do muni-
cípio de Pindamonhangaba. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: IPK Projetos Ltda. ME     
Data de assinatura: 29/08/2013
Vigência: 60 (sessenta) dias 
Valor: R$ 14.950,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Elizabeth Cursino Rodrigues  
Assina pela contratada: Miguel Antonio Bortolini       

Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2013.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 320/2012
Objeto: Aquisição de mesa dobrável, cadeira dobrável, armário de aço, roupeiro de aço, 
mesa retangular, cadeira fixa, cadeira giratória, cadeira operador de caixa, escada de 02 
degraus e estante em aço.

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 3151/2012
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME.    
Data da AF: 27/12/2012
Valor: R$ 3.986,96
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 3152/2012
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena ME.    
Data da AF: 27/12/2012
Valor: R$ 6.746,88
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 3154/2012
Contratada: Marf Vale Com. Representação Móveis para Escritório Ltda.    
Data da AF: 27/12/2012
Valor: R$ 2.054,39
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 3221/2012
Contratada: Reginaldo Campos Pereira     
Data da AF: 27/12/2012
Valor: R$ 7.228,69
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 3222/2012
Contratada: Diego Koloszuk Hervalha Móveis EPP.     
Data da AF: 27/12/2012
Valor: R$ 2.199,90
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

COMUNICADO
O Diretor Técnico do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento faz saber que encontra-se 
disponível para a venda no Setor de Fitotecnia do Polo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agro-
negócios do Vale do Paraíba – APTA, 04 (quatro) toneladas de cana-de-açúcar, no período de 30/09 a 
30/11/2013 no horário das 7h as 11h e das 12h30 as 16h30 - Endereço: Avenida Dr. Antonio Pinheiro Jr, 4009, 
Bairro: Ponte Alta, CEP: 12.412-010 Pindamonhangaba – SP, Tel.: (012) 3642-1823 / 3648-5588. Havendo 
mais de um interessado, o critério de desempate será o de melhor oferta. Processo S.A.A. 13.680/2013.

Arquivo TN
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Esportes

Atleta de Pinda 
conquista bronze 
em São Sebastião

MARCOS VINÍCIO CUBA
Um atleta pindense con-

quistou o 3º lugar na 29ª 
Corrida da Independência, 
realizada em São Sebastião 
na última semana. A prova 
contou com a participação de 
17 atletas e Victor Belmonte 
Major de Paula, 13 anos, co-
locou o nome da “Princesa 
do Norte” no pódio. Ele faz 
parte da Associação Evolu-
ção e treina diariamente ao 
lado de vários competidores.

O jovem atleta pratica 
a modalidade há três anos 
e se esforça para alcançar 
bons resultados. Ele recebe 
o apoio da associação que 

mantém os projetos sociais 
Corupin - Corredores de Rua 
de Pindamonhangaba e Pista 
e Campo (que são treinos em 
pista de atletismo), amigos e 
familiares.

Os próximos desafi os de 
Victor e da equipe da Evo-
lução são as provas da Liga 
Coneleste de Atletismo, nes-
te sábado (14); a 1ª Etapa 
do Circuito de Rua de Pin-
damonhangaba, no domingo 
(15); a 5ª Etapa do Circuito 
de Rua de Taubaté, no dia 
22;mais uma fase da Liga 
Coneleste, no dia 28, e a o 
Desafi o Ecológico, no dia 29 
deste mês.

Victor Belmonte

Victor está treinando forte para as próximas competições

Representantes do tênis de 
mesa se preparam para os Jori

Neste sábado tem jogos de 
futebol do Sub 11 e Sub 15

MARCOS VINÍCIO CUBA
O tênis de mesa é um es-

porte que foi criado na In-
glaterra e chegou ao Brasil 
no século XX. A modalidade 
exige fl exibilidade e agilida-
de por parte dos praticantes. 
Com um olho na raquete do 
adversário e o outro em que 
parte da mesa jogar, para di-
fi cultar o rebate, a Melhor 
Idade de Pindamonhangaba 
treina para ir aos Jogos Re-
gionais dos Idosos.

Elienai Ramos Ajala, 
62 anos, e Wilson Sampaio 

Santana, 65 anos, integram a 
delegação de Pindamonhan-
gaba nos Jori. Competição 
promovida pelo Fundo de 
Solidariedade do Estado de 
São Paulo e Secretaria de Es-
portes, Lazer e Juventude do 
Estado de São Paulo.

O objetivo dos atletas 
pindenses é chegar às bolas 
lançadas e rebater em pontos 
estratégicos para garantir a 
pontuação e subir ao pódio, 
por este motivo, estão trei-
nando bastante. Wilson conta 
que treina praticamente todos 

os dias, onde pode se exerci-
tar lá está ele com a sua ra-
quete; já Elienai desenvolve 
a prática duas vezes por se-
mana, durante duas horas.

Elienai revela que em 
2012 fi cou em 5º lugar nos 
Jori, está otimista e que sem-
pre vai para ganhar, porque 
participar é bom, mas ven-
cer é melhor ainda, porque é 
uma motivação para os pró-
ximos eventos esportivos. 
“Sou mato-grossense, moro 
aqui desde 1977, representar 
a cidade é um orgulho, por-

que para conquistar a vaga 
nos Jori participei dos Jomi 
e venci. Gostaria que mais 
pessoas participassem dos 
Jogos Municipais dos Idosos 
também, porque o esporte faz 
bem para nós da Melhor Ida-
de, sinto-me com 30 anos”, 
comenta a atleta.

Sampaio defende a 
“Princesa do Norte” nos 
Jori há cinco anos pelo Tê-
nis de Mesa, esporte que se 
identifi cou desde a infância. 
Ele praticou esta modalida-
de há muitos anos, no entan-
to não foram ininterruptos. 
Ele voltou a jogar aos 60 
anos e de lá pra cá acredita 
que está melhorando a cada 
ano. Ele revela que tem se 
empenhado bastante para 
representar a cidade porque 
esta competição reúne os 
melhores mesatenistas das 
cidades.

Este ano, como os Jogos 
serão em Taubaté, Sampaio 
pretende levar a família e 
amigos para apoiá-lo na tor-
cida, pois garante que isso 
estimula e o deixa à vontade 
para jogar. Ele agradece o 
apoio que a Administração 
Municipal dá aos atletas da 
melhor idade.

Marcos Vinício Cuba

Os atletas representantes de Pinda estão treinando bastante para a competição

Atletas dos Jori serão examinados neste sábado
MARCOS VINÍCIO CUBA

A delegação que representará 
Pindamonhangaba nos 17º Jogos 
Regionais dos Idosos será avalia-
da neste sábado (14). Os atletas 
passarão por um exame médico, no 
ginásio do Alto Tabaú, a partir das 
16 horas. Esta é uma exigência do 
Fundo de Solidariedade do Estado 

de São Paulo e Secretaria de Espor-
tes, Lazer e Juventude do Estado, 
responsáveis pelo evento esportivo.

Desde o início do ano, os atletas 
da Melhor Idade estão se preparan-
do para representar Pindamonhan-
gaba.  A competição acontece entre 
os dias 26 e 29, deste mês, em 
Taubaté.

A abertura dos Jori está prevista 
para a manhã do dia 26. No período 
da tarde haverá competições de ma-
lha, voleibol, bocha e apresentação 
de coreografi as. Ao todo, serão dis-
putadas 14 modalidades, entre elas: 
atletismo, buraco, damas, dominó, 
dança de salão, truco, natação, tê-
nis de mesa, tênis e xadrez.

ATLETISMO

FUTEBOL

As equipes Sub 11 e Sub 
15, que estão disputando o 
campeonato promovido pela 
Liga Pindamonhangabense 
de Futebol, tiveram folga 

no último dia 7, devido ao 
feriado. Neste sábado (14), 
será realizada a 4ª rodada. 
Confi ra os locais dos con-
frontos.

CATEGORIA SUB 11

Corinthians x Etna
Local: Campo do Alto Cardoso

Colorado x Ferroviária
Local: Campo da Vila São Benedito

São Paulo x Terra dos Ipês
Local: Campo do Parque São Domingos
 
CATEGORIA SUB 15

Corinthians x Maricá
Local: Campo do Alto Cardoso

Independente x Inter Pinda
Local: Campo do Maricá

Colorado x Ferroviária
Local: Campo da Vila São Benedito

Unidos do Jardim Rezende x Ramos
Local: Campo Jardim Rezende

A Mil Por Hora x Etna
Local: Campo Jardim Regina

São Paulo x Jardim Eloyna
Local: Campo do Parque São Domingos

Passeio ciclístico abre atividades 
do projeto Primavera no Trânsito

CINTIA CAMARGO
Com o objetivo de come-

morar a chegada da prima-
vera, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba preparou um 
calendário de atividades para 
que a população repense so-
bre as atitudes e posturas no 
trânsito.

Neste clima de renovação, 
o primeiro evento será um 
passeio ciclístico neste sábado 
(14), com saída da Praça do 
Quartel, a partir das 8 horas. 
Os participantes poderão fazer 
um aquecimento físico antes 
de pedalar os 10 km que levam 
até o Parque da Cidade, onde 
acontecerão inúmeras ativida-
des, entre as quais o plantio de 
mudas de árvores e uma ma-
nhã de atividades físicas.

Toda a população está 
convidada a participar do pas-
seio, que dá início também à 
Campanha de Conscientiza-
ção do uso de Bicicletas. É 

importante que os participan-
tes usem os equipamentos de 
segurança, como capacete e 
levem uma garrafa de água.
Novas atitudes no trânsito

Segundo informações do 
Departamento de Trânsito, 
cerca de 77 mil veículos cir-
culam em Pindamonhangaba 

e o incentivo ao uso de bici-
cletas, pode melhorar o tráfe-
go na cidade.

Para garantir segurança e 
gerar incentivo, a Prefeitura 
preparou 22 km de ciclovias 
e quase 5 km de ciclofaixas, 
nos principais pontos da ci-
dade. São inúmeros os bene-

fícios de se deixar o carro na 
garagem e utilizar a bicicleta 
para ir ao trabalho ou passear. 

Faz parte desse programa 
a realização, entre os dias 18 
e 25, da Semana Nacional de 
Trânsito, com atividades de 
conscientização de novas ati-
tudes e posturas no trânsito.

Pindamonhangaba conta com 22 km de ciclovias e quase 5 km de ciclofaixas

Arquivo TN

Tribuna do Norte 
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Futebol

Odirley Pereira

Goga deve manter estilo de jogo

Djavan é aposta para 
superar goleiro Peru

Imperial e Afi zp decidem Cinquentão
As equipes que apresentaram o melhor futebol na fase de classifi cação e nas semifi nais vão decidir o 

campeonato Cinquentão no domingo (15), às 8h30, no Cardosão. Invictos e com estilo de jogo parecido, não há  
time favorito à fi nal. Durante a fase de classifi cação, a partida entre os dois clubes terminou empatada em 1 a 1. 

ODIRLEY PEREIRA
O atacante Djavan é um 

dos jogadores que podem fa-
zer a diferença para o Impe-
rial. Rápido e habilidoso, ele 
joga pela direita, pela esquer-
da, entra meio e leva deses-
pero à zaga adversária.

Muitas vezes Djavan con-
duz a bola e vai driblando ad-
versários, até chegar à meta 
do goleiro. Outro ponto im-

Fábio vai estudar adversário

O treinador Fábio ainda tem dúvidas entre Evandro e Guina, 
mas não descartou a possibilidade de jogar com os dois. “Vamos 
começar fechados, estudando o adversário nos primeiros 15 mi-
nutos. Depois devo liberar o time para atacar, com os passes de 
Zezinho e as subidas de Caju e Fabinho, além de contar com a se-
gurança do goleiro Mauro, o posicionamento de Ticha e José An-
tônio na zaga, a força na marcação com Euler e Toninho e ainda 
tenho mais uma peça para criação no meio (Guina ou Evandro) 
e vou avaliar”. Outro jogador que pode fazer a diferença é o ata-
cante Lislei – primeira opção em caso de substituição na frente.

ODIRLEY PEREIRA
O técnico Juciê terá o 

retorno de alguns jogado-
res do 100 Nome para o 
jogo de volta das quartas 
de fi nal da Primeira Divi-
são no domingo (15), às 
10h30, no Goiabal. Preci-
sando de vitória simples 
para se classifi car, Juciê 
terá a volta do atacante e 
capitão Dri – um dos des-
taques da equipe.

Para o centroavante 
Rick, o fator campo vai 
fazer a diferença. “Temos 
que entrar concentrados 
em todos os setores e eu só 
preciso de uma bola do Dri 
ou do Nil para marcar”.

Pelo alviazul, Beibe 
colocará força máxima – 
com a volta de Gá, André 
Caxeiro, Nardinho, dentre 
outros, e o destaque fi ca 
com o atacante Maizena – 
liberado após cumprir sus-
pensão.

“Jogar fora é muito di-
fícil, tem muita pressão, 
mas aonde vamos nossa 
torcida vai junto e vai nos 
empurrar para conseguir-
mos a classifi cação. Os 
torcedores podem con-
fi ar que vamos garantir a 
vaga”, afi rmou Maizena.

Claudinho Luzes 
pode fazer a 
diferença no jogo

Tribuna do Norte 

ODIRLEY PEREIRA
Os chutes de fora da 

área do meia Claudinho 
Luzes podem ajudar o A 
Mil Por Hora a conseguir 
uma vaga nas semifi nais 
da Primeira Divisão. Na 
partida de domingo (15), 
às 10h30, no Jardim Regi-
na, contra o Cantareira, o 
técnico Cabral vai apostar 
na mesma base, com desta-
que para o meia Claudinho 
Luzes, o volante Meneca, 
o atacante Cesar e o golei-
ro Willian Pesadelo.

Precisando vencer por 
dois gols de diferença, o 

100 Nome terá Dri; 
Maizena volta ao AraraODIRLEY PEREIRA

Com a classifi cação pra-
ticamente assegurada para 
as semifi nais, o técnico do 
Areião não deve mudar o es-
tilo de jogo do time. No en-
tanto, mesmo podendo per-
der por um gol de diferença, 
já que venceu o jogo de ida 
por 3 a 2 e ampliou a vanta-
gem, ele afi rma que não tem 
nada defi nido.

Dependendo da situação 
de jogo no domingo (15), às 
10h30, no Vista Verde, ele pode 
fazer alterações táticas ou tro-
car algumas peças na equipe.

Do outro lado, o zagueiro, 
técnico e presidente do Real 
Esperança, também esconde 
o jogo. Certeza é que deve-
rá fazer mudanças no meio, 
para que a bola chegue mais 
vezes ao ataque.

portante no esquema tático de 
Fábio com Djavan em campo 
é a abertura de espaço. Devi-
do à velocidade do jogador, 
os times evitam o confronto 
homem a homem e, normal-
mente, deixam um na sobra, 
o que possibilita mais espaço 
para as chegadas de Zezinho, 
Evandro ou Guina, além do 
centroavante Tiganá.

Em entrevista exclusiva 
à Tribuna do Norte, Djavan 
disse que sonhou em fazer o 
gol do título. “Quero marcar 
e dedicar à minha esposa Ro-
sângela. Sei que será um jogo 
difícil, pois a Afi zp é reche-
ada de talentos individuais e 
o Mi organizou todos os se-
tores do time, porém confi o 
muito no grupo e que sere-
mos campeões”.

Cantareira, de Aparício 
deve apostar na força do 
ataque com Romário, Buta 
e Diguinho

O técnico Mi até faz mis-
tério, mas é certo que ele 
mande a campo o que tem de 
melhor. 

O xerife Oscar é o res-
ponsável por proteger a sua 
zaga, que sofreu apenas oito 
gols. Ele orienta seus com-
panheiros e chega com força 
e precisão nas divididas, e já 
adiantou: “Iremos enfrentar 
um time forte, de boleiros. 
Quando jogamos contra eles 
na fase classifi cação a nossa 
equipe ainda estava se entro-
sando, era nosso segundo de-
safi o, empatamos aquela par-
tida, mas foi a equipe mais 
difícil que enfrentamos”. 

Principal responsável por 
dar o primeiro combate aos 
atacantes adversários Ta-
dashi avisou: “Devemos jo-
gar completos, com os refor-

“Chupa Cabra” não 
tem medo de “Terror” 
Lotado, assim deve 

estar o campo de 
Moreira César, no domin-
go (15),  às 10h30, quando 
Sapopemba e Corinthians 
decidem vaga para as se-
mifi nais da Primeira.

Jogando pelo empate, 
o técnico Vicente confi a 
na força da torcida e no fa-
tor campo como vantagens 
para superar o Timão. Ele 
terá a volta de Fernando 
“Chupa Cabra”, a habili-
dade de Danilo, Kleytinho 
e Tom na armação.

Além da vitalidade e 
raça de Rafael “Terror”, 
o técnico Zébinho, do Ti-

mão, aposta na segurança do 
arqueiro Osmar para fechar 
o gol. O ponta-esquerda Mi 
analisou: “Uma vitória sim-

ples nos garante na pró-
xima fase. Será um jogo 
equilibrado, e podemos 
surpreender”. 

Oscar terá que parar 
atacantes imperiais

Com o tradicional 4-4-2, a Afi zp tem na velocidade de seus 
laterais e atacantes a sua principal arma para encarar o Im-
perial. Com o melhor ataque do campeonato (28 gols), a Afi zp 
conta com Vandir e Carlos Miranda (The Flash) que aceleram 
as jogadas e sempre levam muito perigo ao fl anco esquerdo do 
adversário, municiando o artilheiro Décio e Carlos Roberto. 
No meio campo, além do polivalente Tadashi, Heitor e José 
Nilson revezam na marcação e armação de jogadas. Assim o 
time deverá jogar mais compacto, no contra-ataque, e tentará 
surpreender o adversário.

ços do Décio, Fernando e do 
Chico, que se recuperam de 
contusão, e isso nos ajudará 
muito”. 

A missão não será fácil, 
pois do outro lado estarão os 
atacantes imperiais Djavan 
e Tiganá, responsáveis por 
muitos dos 26 gols de sua 
equipe e merecem atenção 
total, pois se deixar espaços 
pode ser fatal para as preten-
sões da Afi zp.

Tática pode dar título à Afi zp

Atacante Djavan
Zagueirão Oscar

Dri - esperança de gols Maizena pode decidir

Tendência de muita marcação e equilibrio
Claudinho Luzes

Ari é jogador perigoso

Afi zp deve fi car atenta com lançamentos de Zezinho
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