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TRIBUNA DO NORTE

A primavera terá um sarau em sua homenagem, 
na Biblioteca do Bosque. As inscrições para poesias 
seguem até sábado (21). O sarau será no dia 26 de 

setembro, às 19h30, com lançamento de livro de poesia. 

Divulgação

previsão do tempo

TEMP. MÍNIMA     19ºC 
TEMP. MÁXIMA    22ºC

TERÇA-FEIRA - 17/9

TEMP. MÍNIMA     14ºC 
TEMP. MÁXIMA    23ºC

QUARTA-FEIRA - 18/9

TEMP. MÍNIMA     14ºC 
TEMP. MÁXIMA    23ºC

QUINTA-FEIRA - 19/9

CPTEC INPE

Chuvas 
isoladas

Chuva, muitas 
nuvens

Chuva, muitas 
nuvens

FUTEBOL 10

O atacante Djavan mostrou 
oportunismo e marcou o gol que 
deu o título de campeão do Cin-
quentão ao Imperial, no domingo 
(15), após bater a Afizp no estádio 
Cardosão. O gol só saiu aos 43 
do segundo tempo, após troca de 
passes entre Zezinho e Guina, que 
achou Djavan livre entre os zaguei-
ros da Afizp. O ‘matador’ ajeitou 
e tocou na saída do goleiro José 
Carlos Peru, fazendo o gol do cam-
peonato – que dedicou a seu filho 

Diego – falecido há oito meses.
Após o lance, jogadores da 

Afizp se desentenderam com o ár-
bitro Alemão, porque segundo os 
atletas a partida teve mais acrés-
cimo do que o necessário. Outro 
ponto de discórdia foi se Djavan 
estava ou não impedido.

Independentemente  da confu-
são, a final teve as duas melhores 
equipes da competição e premiou 
o time que soube aproveitar as jo-
gadas individuais. 

Imperial é 
campeão 
invicto do 
Cinquentão

Prefeitura leva profi ssionais 
de saúde à casa dos pacientes

As pessoas que não têm 
condições de sair de casa 
para receber atendimento 

médico, devido a problemas 
graves de saúde, são visitadas 

pela equipe multiprofissional da 
Prefeitura de Pindamonhangaba.

O grupo é formado por médico, 
fisioterapeuta, enfermeiro e 

auxiliar de enfermagem e segue 
os critérios estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde.

PÁGINA 3

Pinda recebe “Teatro a 
Bordo” na quinta-feira

Pindamonhangaba recebe o projeto "Teatro a 
Bordo" nesta quinta-feira (19), das 14 às 20 horas, 

no Largo do Quartel. O evento terá oficinas, teatro e 
cinema gratuitos para a população. 

Sarau na biblioteca 
comemora primavera 

Etapa inicial do Circuito 
Corrida de Rua é sucesso

Frei Diego 
Bastos é 
ordenado 
diácono

Skatistas 
lotam 

CE “João 
do Pulo”

Passeio Ciclístico 
Ecológico comemora 

chegada da primavera

PÁGINA 2

Goleiro Peru defende cabeceio de Tiganá e impede gol do Imperial no primeiro tempo

Israel Dias

Marcos Vinício Cuba
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A primeira etapa do Circuito 
Corrida de Rua de Pindamonhangaba, 
realizado em Moreira César, reuniu 
mais de mil pessoas para prestigiar o 
evento, que contou com 500 inscritos. 
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17/9 – Dia da Compreensão Mundial, Dia de São Roberto Belarmi-
no, Dia Nacional do Cego, Dia do Transportador Rodoviário de Carga. 

18/9 - Dia dos Símbolos Nacionais, Dia da Televisão, Semana da 
Comunidade, Dia de Santa Sofi a e São José de Cupertino. 

19/9 -  Início da Semana do Trânsito, Dia da Escola Bíblica, Dia do 
Comprador, Dia do Teatro, Dia de São Januário, Dia do Ortopedista.

Divulgação

Maria Fernanda Munhoz

No último domingo (15), o Co-
mitê da Mobilização Social pela 
Educação deu continuidade às ati-
vidades da Semana com uma pa-
lestra sobre “Respeito no Lar”.

O evento aconteceu na Igre-
ja Assembléia de Deus Ministério 
Belém, no bairro Alto Tabaú, e foi 
ministrado pelo professor Fernan-
do Girino, gestor de 52 escolas 

bíblicas dominicais. A iniciativa é 
mais uma forma de proposta de 
reflexão sobre o tema: “Para a 
Educação Melhorar, Todos devem 
participar” – lema da Mobilização 
pela Educação.

De acordo com Doris Bertolino, 
membro do Comitê de Mobilização 
de Pindamonhangaba, em muitas 
outras igrejas, denominações e 

grupos religiosos da cidade houve 
essa abordagem, pois é de impor-
tância para todos a educação de 
qualidade.

Na segunda-feira (16),  a Câ-
mara de Vereadores de Pindamo-
nhangaba realizou uma sessão so-
lene para homenagear instituições 
que foram grandes mobilizadoras 
no ano de 2012.

Foram contempladas com di-
plomas de “Honra ao Mérito” as se-
guintes instituições: ONG ‘’Parcei-
ros do Amanhã’’, Igreja Assembleia 
de Deus - Ministério Belém, Escola 
Municipal ‘’Professor Joaquim Pe-
reira da Silva’’, Escola Estadual 
‘’Ryoiti Yassuda’’ e a Igreja Católi-
ca Apostólica Romana - Decanato 
Cristo Rei.

Sesquicentenário de Athayde Marcondes

Biblioteca abre inscrições para Sarau

Fatec Pinda 
terá curso a 
distância

O Centro Paula Souza deve im-
plantar, já para o próximo semestre, 
o seu primeiro curso superior em 
tecnologia realizado a distância.

O curso em Gestão Empresa-
rial estará disponível em 11 polos 
espalhados pelo Estado e vai ofe-
recer 6,4 mil vagas anuais.  O cur-
so será semipresencial, com 2.800 
horas de aula – mesma carga que 
os cursos presenciais das Fatecs. 
Desse total, de 10% a 15% com-
preendem atividades presenciais 
obrigatórias desenvolvidas em po-
los de apoio, que são as Fatecs. 
Pindamonhangaba integra um des-
ses 11 polos, que terão que dividir 
600 vagas no próximo vestibular, 
com inscrições previstas para outu-
bro. As aulas começam no primeiro 
semestre de 2014.

A Igreja do Evangelho Qua-
drangular promove, a partir das 18 
horas deste sábado (21), a Festa da 
Primavera. Na ocasião, haverá salga-
dos, refrigerantes, doces, churrasco 
e muito mais.A Igreja do Evangelho 
Quadrangular  fi ca na rua Fortunato 
Moreira, 608, centro, Pinda

Pinda em Cena no Morumbi e Vila São Benedito

Baile 
Benefi cente

A chegada da primavera inspi-
rou a realização do Baile Flores e 
Cores, que acontece na próxima 
sexta-feira (20), no Colonial Plaza 
Hotel, das 21 às 2h30. O evento é 
benefi cente e a renda será rever-
tida em prol do Banco de Cadei-
ras de Rodas do Rotary Clube de 
Pindamonhangaba e das Ofi cinas 
de Caridade de Santa Rita de Cás-
sia. Quem animará a noite será a 
Banda Opus, que não vai deixar 
ninguém parado, tocando muita 
música brasileira, de todos os es-
tilos. O convite custa R$ 30, e a 
solicitação é para que as mulheres 
compareçam com roupas fl oridas e 
os homens com roupas coloridas.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Obras, está instalando o busto de 
Athayde Marcondes em seu local original, em fren-
te à cascata da praça Monsenhor Marcondes. Para 
tanto, está sendo retirado o poste que havia no local 
e feita a base para receber a estátua. Atualmente, 
o busto está localizado na lateral da praça, em um 
dos jardins, próximo ao chafariz. A obra se dá devido 
às comemorações do sesquicentenário ou 150 anos 
do nascimento de Athayde Marcondes, no dia 11 de 
outubro de 2013.

Estão abertas até o sábado 
(21), as inscrições para o Sa-
rau da Biblioteca do Bosque: 
Poemas de Primavera. O even-
to será realizado no dia 26 de 
setembro, às 19h30, marcando 
também o lançamento do livro 
“Voo inaugural: Poesia a oito 
mãos”, de Altair Fernandes, 

Meire Carvalho, Juraci Faria e 
Maurício Cavalheiro. O evento 
é aberto ao público em geral 
e quem quiser participar pode 
enviar uma poesia com o tema 
“Primavera”, para o e-mail bi-
blioteca@pindamonhangaba.
sp.gov.br até a data limite de 
inscrições. O Sarau é uma 

parceria da Coordenação de 
Bibliotecas Municipais, através 
da Secretaria de Educação e 
Cultura, e a APL - Academia 
Pindamonhangabense de Le-
tras. Mais informações poderão 
ser obtidas pelo telefone 3643-
2399, de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas. 

O projeto cultural Pinda em 
Cena está de volta neste fi nal de 
semana, com novos dias e horá-
rios. Será na sexta-feira (20), a par-
tir das 18 horas, no centro comuni-
tário do Morumbi, e no sábado (21), 
também às 18 horas, no centro 
educacional e esportivo Pai João, 
na Vila São Benedito. O evento é 
gratuito e reúne um pouco da pro-
dução artística de música, dança e 
teatro, feita por artistas de Pinda-
monhangaba para a população. A 
iniciativa é da Prefeitura, por meio 
do Departamento de Cultura. As 
atrações de sexta-feira serão: apre-
sentações musicais com o Grupo 
Só pra Recordar (chorinho), Grupo 

Nota Samba e Trio Muzaki, dan-
ça com projeto Saindo das Ruas, 
Núcleo de Pesquisa Educadança, 
Grupo de Maculelê Capoeira Vida 
e Capoeira Gingando para o Futu-
ro, e apresentação teatral com o 

Giselle: Núcleo Cênico de Teatro. 
No sábado, se apresentam, além 
desses artistas, a Cia Cênica de 
Dança Mônica Alvarenga e o teatro 
será com a Cia Novos Atores e a 
peça La Maldición. 

4ª Semana da Mobilização Social pela Educação

Muitas dívidas e 
pouca economia

O relatório anual do FMI - Fundo Monetário Inter-
nacional, divulgado na última semana, apontou as-
pectos positivos na economia brasileira na última dé-
cada, principalmente em relação às pessoas físicas.

Embora o número de inadimplentes tenha aumen-
tado e o valor do endividamento também, a propor-
ção é cerca de 15% inferior ao ano de 2003.

De acordo com o FMI, o que é fundamental na 
análise não e só a questão da dívida, mas o seu re-
conhecimento. Dados recentes do Fundo Monetário 
Internacional, em parceira com o Banco Mundial, 
indicam que os brasileiros sabem o que e quanto 
devem, conhecem meios de sanar as contas e têm 
as soluções. O que falta? Segundo as instituições, 
para a maioria das pessoas, o fator determinante é 
a vontade.

Desconsiderando os que possuem dívidas exor-
bitantes, fora do alcance para pagamento imediato, 
sobram os que têm condições para quitar. Eles, em 
boa parte, evitam o abatimento e arrumam outro meio 
para gastar novamente.

Para o FMI, considerando a cultura do povo brasi-
leiro e os rumos da economia do país para os próxi-
mos anos, principalmente com a Previdência Social, 
o ideal seria fazer aplicações fi nanceiras.

O órgão aponta que 56% dos brasileiros adultos 
possuem conta bancária, mas apenas 20% econo-
mizam dinheiro. No mesmo estudo é comparada a 
situação da população do Brasil com a da América 
Latina – onde apenas 39% possuem contas em ban-
cos. Mesmo com quantidade de criação de contas 
menor, o número absoluto de pessoas que poupam 
dinheiro é superior.

De acordo com relatório do Fundo Monetário, os 
habitantes de países como Peru, Equador, Chile, Ve-
nezuela e México que fazem economia são mais nu-
merosos que os do Brasil, entretanto, o volume das 
economias dos brasileiros é superior.

Isso faz o setor fi nanceiro estudar fortemente o 
perfi l dos brasileiros – classifi cado como ‘universo de 
difícil compreensão’ pelos economistas do FMI.

Na próxima semana, está prevista uma reunião 
entre técnicos de economia pública do Banco Central 
com especialistas do mercado internacional. A inten-
ção é inserir o Brasil em uma política de educação fi -
nanceira à população. O Fundo Monetário Internacio-
nal reconhece os esforços do Governo para educar a 
população, porém não aceita questões simples que 
ocorrem no Brasil – como os bancos e instituições 
de crédito omitirem dados aos clientes e obrigá-los a 
fazer contas casadas (mais de um produto ou servi-
ço em uma única ação). Para os estrangeiros, faltam 
ações mais enérgicas do Governo para controlar o 
ímpeto dos bancos e possíveis abusos em relação 
aos clientes. Só com uma nova política será possível 
atrair os pequenos investidores e reduzir a quantida-
de de pessoas em situação de inadimplência. 

A Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo está rece-
bendo inscrições de  alunos que 
querem ingressar na rede públi-
ca de ensino a partir do ano que 
vem. Até o dia 30 de setembro, 
devem fazer o cadastro estudan-
tes com mais de 6 anos, para 
qualquer ano/série do Ensino 

Fundamental (1º ao 9º ano), in-
clusive na modalidade de Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA), 
que não frequentaram as esco-
las públicas em 2013. Em uma 
próxima etapa, serão abertas as 
inscrições antecipadas para o 
Ensino Médio. 

Para fazer a inscrição na 

matrícula antecipada, basta o 
responsável pelo aluno com-
parecer a uma escola da rede 
e fornecer nome completo do 
candidato, data de nascimento, 
endereço residencial e telefone 
para contato. É recomendável 
levar a certidão de nascimento e 
comprovante de residência.

Matrículas nas escolas estaduais até o dia 30

Campanha de Doação de Sangue 

A Igreja Bola de Neve e a ‘‘In-
time Culture’’, com o apoio da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, pro-
moveram no último sábado (14), 
um Campeonato de Skate Amador 
no Centro Esportivo João Carlos de 
Oliveira, ‘‘João do Pulo’’. Durante 
o evento, houve apresentações de 
slackline, grafi te, bboys, jiu-jítsu e 
de músicas com o ‘‘MC de Deus’’, 
‘‘Os Convocados’’ e ‘‘MC Blonde’’.

O evento teve início às 8 horas 
e foi realizado até as 18h30. A mé-
dia de público prevista foi supera-
da, contando com a participação de 
mais de 2.000 pessoas.

Além disso, Márcio Tarobinha, 
bicampeão brasileiro de skate, 
marcou presença no local, aprovei-
tando a ocasião para dar seu tes-
temunho de vida e ainda fez uma 
oração junto ao público. Na ocasião 

A Faculdade Anhanguera de Pindamonhangaba 
vai promover, na sexta-feira (20), uma Campanha de 
Doação de Sangue. A coleta será destinada para o 
Hemonúcleo de Taubaté. Os interessados em cola-
borar com as doações devem estar em boas con-
dições de saúde e descansados, 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. 
As doações serão realizadas das 8 às 12 horas, na 
faculdade, localizada na avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 3.344, Campo Alegre.  

Festa da 
Primavera

Campeonato de skate supera média de público

também ocorreram distribuições de 
brindes, contendo caneca, camise-
ta, chaveiro, revista e adesivos. O 

encerramento do campeonato foi 
com as premiações para os cam-
peões. Os prêmios distribuídos 

foram: tênis, shape, rodinha, cami-
seta, bermuda, skate, boné, dentre 
outros.

Reprodução

Ilustração
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Equipe Multiprofissional de 
Atendimento Domiciliar   

Pacientes acamados e com dificuldades 
de locomoção são atendidos em casa

Marcos Vinício cuba
O Ministério da Saúde 

habilitou o trabalho de aten-
dimento domiciliar em Pin-
damonhangaba, e a cidade 
agora também faz parte do 
programa “Melhor em Casa”, 
onde pacientes acamados e 
com dificuldades de locomo-
ção são atendidos por uma 
equipe multiprofissional, for-
mada por um médico genera-
lista, um enfermeiro, um fi-
sioterapeuta e três auxiliares 
de enfermagem. O trabalho 

é desenvolvido no município 
de segunda a sexta-feira das 
8 às 18 horas.

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, os pacientes de-
vem ser visitados no mínimo 
uma vez por semana. Outra 
exigência é que o paciente 
tenha um cuidador, que tam-
bém se responsabilizará pela 
pessoa acometida.

Este serviço é realizado 
para atender, principalmente, 
regiões que não possuam PSF 
ou USF próximas e quando 

O atendimento pela Emad - Equipe 
Multiprofissional de Atendimento 
Domiciliar   geralmente é solici-

tado por uma equipe de PSF ou USF, no 
entanto, também ocorrem solicitações 
de familiares ou responsáveis pelos pa-
cientes. Neste caso, a equipe do Emad 
avalia e se atender os critérios estabe-
lecidos pelo Ministério da Saúde é dado 
procedimento aos trabalhos.

Na tarde de terça-feira (10), uma das 
pacientes visitadas pela Emad foi Fran-
cisca Ferreira de Oliveira, 99 anos, que 
fraturou o fêmur. Ela foi medicada, fez 
alguns exercícios com a fisioterapeuta e 
a sua cuidadora recebeu orientações da 
Emad.

Lúcia Helena Mesquita é a cuidadora 
de Dona Francisca e destaca que este 
serviço é ótimo para as pessoas acama-
das e que para sair de casa com Dona 
Francisca é preciso de ambulância. Ela 

avalia que receber a equipe em casa é 
excelente e espera que este trabalho 
permaneça por muitos anos, porque 
assim como Dona Francisca, muitas pes-
soas precisam deste serviço.

Maria Aparecida Arantes, filha de 
Dona Francisca, conta que mora em São 
José dos Campos e que já tentou levar 
a mãe para lá, mas não teve sucesso. 
“Ela tem Pinda no coração e este serviço 
é excelente, porque se há necessidade 
de exames eles já são feitos. Minha mãe 
está contente, confia na equipe, e isso é 
bom”, finaliza Maria.

“Se Deus quiser e me permitir, gra-
ças ao tratamento que estou tendo, logo 
vou voltar para a minha máquina de 
costura. Sinto-me feliz e protegida com 
esta equipe. Receber visitas é sempre 
bom, ainda mais de pessoas que se 
preocupam com a gente e nos ajudam. 
Agradeço o carinho de todos eles.”

há solicitações dos PSF ou 
USF para casos específicos. 
Numa população de 100 mil 
habitantes é preciso atender 
uma média de 60 pacientes. 
Em Pindamonhangaba, no 
momento, há 128 atendimen-
tos sendo feitos.

De acordo com as in-
formações da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, o atendi-
mento domiciliar é destinado 
aos pacientes restritos ao lar 
ou ao leito, pessoas que não 
conseguem ir aos postos ou 
unidades de saúde e que tam-
bém sofram com as sequelas 
de AVC, tenham idade avan-
çada, deficiência visual, mo-
tora, etc.

Para ser atendido por 
este serviço existe uma sé-
rie de critérios estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde, 
tais como: procedimentos 
de maior complexidade que 
possam ser feitos em domi-
cílio; necessidade frequen-
te de exames laboratoriais; 
adaptação do paciente ao uso 
de próteses ou órteses; adap-
tação ao uso de sondas; ne-
cessidade de medicação nas 
veias; necessidade de fisiote-
rapia semanal, entre outros.Os pacientes fazem exercícios com a fisioterapeuta

As enfermeiras e auxiliares de enfermagem integram a equipe 

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Cantinho da Dúvida é novo método 
implantado pelo Edutran na Escola

14h – Recicla Mundo: Criança de Bonecos
O que é: oficina 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 encon-
tram e dividem suas experiências de viagens pelo 
mundo. 

16h – Artistas da cidade

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

19h30 – Intervenção teatral: Como surgiu a 
noite
O que é: o surgimento da noite segundo a lenda in-
dígena, contada com bonecos e efeitos audiovisuais

20h – Teatro: Cinderela Brasileira com o Gru-
po Casa 3
O que é: um contador de causos nos revela a histó-
ria de Cinderela Brasileira – a clássica história agora 
ambientada farsescamente no sertão nordestino.

Pinda recebe ‘Teatro a 
Bordo’ nesta quinta-feira

Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba recebe o projeto “Teatro a 

Bordo”, nesta quinta-feira (19), das 14 às 20 horas, 
no Largo do Quartel. O evento é gratuito e terá apre-
sentações de teatro, oficinas e cinema para toda a 
população. 

O “Teatro a Bordo” é um caminhão-palco que 
viaja pelo Brasil, carregado de histórias, persona-
gens e lendas. Neste ano, esteve em diversas outras 
cidades no Estado de São Paulo, como Pirassunun-
ga, Cordeirópolis, 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 & Esporte e apoio local da Secretaria 
de Educação e Cultura da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. 

PROGRAMAçãO

Maria Fernanda Munhoz
O projeto de Educação 

para o Trânsito do Departa-
mento de Trânsito da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
está com um novo método de 
ensino para as crianças. Tra-
ta-se do “Cantinho da Dúvi-
da”, implantado pelo projeto 
Edutran na Escola. 

De acordo com informa-
ções dos coordenadores do 
Edutran, o intuito do “Canti-
nho da Dúvida” é responder 
dúvidas daqueles alunos que 
são tímidos e não costumam 
perguntar na frente de seus 
coleguinhas. Para tanto, foram 
colocadas “caixinhas da dúvi-
da” nas escolas, para que esses 
alunos possam se expressar. 
Esse cantinho é visto toda a 
aula e as perguntas são respon-
didas para todos na sala.

Com isso, o Edutran pre-
tende chegar a mais crianças, 
ampliando o raio de alcance 
do projeto desenvolvido. A 
intenção é, em curto e mé-
dio prazos, criar cidadãos 
conscientes no trânsito, se-
jam eles pedestres, ciclistas, 
motociclistas ou motoristas. 
Além disso, a criança apren-
de na escola e transmite para 
o restante da família, cobran-
do postura e atitudes dos pais 
de acordo com o aprendido 
na escola. 

Para que a criança se inte-
resse e guarde a informação 
transmitida pelos agentes do 
Departamento de Trânsito, 
diversos métodos são utili-
zados, como palestras e ‘mi-
nicidade’ onde a criança tem 
a experiência na prática de 
se comportar como pedestre, 
ciclista e até mesmo como 
‘agente mirim’. Com as cai-

xinhas de dúvida, esse traba-
lho foi ainda mais ampliado, 
pois é retomado diariamente 
em sala de aula, reforçando o 
aprendizado. 

A equipe do Edutran está 
à disposição da população 
para apresentação em escolas 
e instituições, por meio de 
agendamento. Informações 
pelo telefone 3648-3714. 

O Cantinho da Dúvida está sendo implantado nas 
escolas que recebem o Edutran

Divulgação

Divulgação

Cena de Embornal de Histórias, com o grupo Teatro Aberto, atração das 15 horas

Divulgação

As crianças aprenderão a criar 
bonecos com material reciclado

‘TEATRO A BORDO’
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PINDAMONHANGABA  E  A  TROVA
O encanto de Pindamonhangaba com o movimento tro-

vadoresco data dos idos da década de sessenta quando o 
poeta fluminense Orlando Brito, na “Terra Fértil do Saber e 
da Aptidão” divulgou a trova e realizou alguns  concursos 
de âmbito Regional e Nacional. Diga-se, de passagem, que 
a Princesa do Norte Paulista sempre teve trovadores da 
melhor estirpe,  e três nomes despontam: Balthazar de Go-
doy Moreira, João Martins de Almeida e o Prof. Lauro Silva.
Todos estão na Mansão do Senhor.

Na década de oitenta, o então presidente da União Bra-
sileira de Trovadores (UBT) para o Estado de S. Paulo, o 
trovador - poeta Izo Goldman, com o intuito de promover 
a divulgação e a prática da trova, nomeou DELEGADO da 
UBT –Estado de S. Paulo o médico e prof. universitário, 
trovador José Valdez de Castro Moura. Entretanto, só em 
1992, precisamente, no dia 28 de maio, em reunião coor-
denada pelo Dr. Valdez na Câmara Municipal de Pindamo-
nhangaba, com as presenças de entusiasmados poetas e 
trovadores, fundou-se a Seção de Pindamonhangaba, cuja 
primeira Diretoria ficou assim constituida:

Presidente: prof. dr. José Valdez de Castro Moura.
Vice - presidente de Administração- jorn. João Paulo 

Ouverney.
Vice - presidente de Finanças – profa. Edvalda Alves 

Moreira.
Vice - presidente de Cultura – prof. Paulo Tarcísio da 

Silva Marcondes.
Vice - presidente de Relações Públicas – jorn. Altair Fer-

nandes de Carvalho.
Conselho Municipal: profa. Eloyna Salgado Ribeiro, tro-

vador Ernesto Tavares de Souza, trovador Augusto Gomes.
Suplentes: profa. Julieta  Reale Vieira, trovadora  Maria 

Laurentina da Cruz, trovador Alcides Vasques e profa. Ma-
ria de Lourdes Andrade.

A posse da  diretoria ocorreu em 7 de julho de 1992 ao 
ensejo do encerramento do Concurso Regional e Nacional-
-Internacional de Trovas com a presença do presidente es-
tadual da UBT,  trovador Thalma Tavares. A UBT – Seção 
de Pindamonhangaba já realizou 22 concursos regionais e 
nacionais/internacionais de trovas, todos com intensa par-
ticipação de trovadores do Brasil e de Portugal, revestidos 
do mais completo êxito. Ressalte-se o apoio da municipali-
dade por meio do trabalho competente da Biblioteca Públi-
ca Minicipal (no passado, dirigida pela bibliotecária Cristina 
Schmidt ) e , atualmente, sob a direção da bibliotecária Lu-
ciane Bustos. A essas dinâmicas bibliotecárias, a gratidão 
da nossa UBT. Além  dos referidos concursos a UBT – Se-
ção de Pindamonhangaba  realiza o JUVENTROVA (já na 
sua 18ª edição) com jovens estudantes da Rede Estadual 
de Ensino da cidade (atualmente tem-se recebido trovas 
até de estudantes de cidades vizinhas, o que revela o gosto 
pela trova ). Recorde Nacional, em termos de participação, 
ao longo desses abençoados anos. O  responsável pela 
coordenação do Juventrova recebe, em média, de 2.500 
a 3.500 trovas.Trata-se de um certame literário oriundo do 
projeto “A Trova na Escola”,  idealizado pelo presidente que 
conta com o apoio imprescindível dos professores de Lín-
gua Portuguesa do Município. O JUVENTROVA, além de 
ser um instrumento de divulgação da Trova, cumpre uma 
função de inclusão social importante. Há uma ampla cober-
tura da mídia local e regional sobre o JUVENTROVA que, é 
o maior concurso de trovas do Brasil realizado com jovens. 
A semente está lançada. A árvore há de crescer! 

Os trovadores de Pindamonhangaba participam ativa-
mente de concursos nacionais e regionais e já conquis-
taram mais de  quatro centenas de  premiações fato que 
coloca a Seção como um celeiro de trovadores bons e vito-
riosos. Todos são importantes! Todos enaltecem Pindamo-
nhangaba, a generosa Terra  que nos acolhe!

A atual diretoria da Seção-Pindamonhangaba está as-
sim constituida:

Presidente – prof. dr. José Valdez de Castro Moura
Vice-presidente de Administração – jorn. João Paulo 

Ouverney. 
Vice-presidente de Cultura – profa. Ana Maria Jório 

Marcondes.
Vice-presidente de Finanças - José Guarany Rodrigues.
Vice-presidente de Relações Públicas- jorn. Altair 

F.Carvalho.
Suplente de diretoria- prof. Paulo Tarcísio da Silva Mar-

condes.
Secretário - Maurício Cavalheiro
Secretária Executiva - profa. Helena Groh de Castro 

Moura
Conselho Municipal - trovador Nélio Bessant
Efetivos: trovadora Norma Marcondes e trovador  Luiz 

Antonio Rose.
Suplentes: José Raul Vinci, Anna Clara Rose e Luiz 

Carlos Júnior.

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  24/09/2013 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

92º ALINE FERNANDA DUARTE BARBOZA
RUA JOÃO MARIA PIRES, 115 – SANTA CECÍLIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-680

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 - Comprovante de curso básico de informática 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 24/09/2013 às 14:00 horas

ESCRITURÁRIO

17º MARIA DE FÁTIMA CANDIDO
RUA GILBERTO RODRIGUES DA SILVA, 41 – PQ. PIRATININGA
TAUBATÉ – SP
CEP 12051-820 

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 24/09/2013 às 15:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

53º VIVIANE DE OLIVEIRA ALBANO
RUA LAUDELINO LEITE SOBRINHO, 612 – MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-040

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Do extinto jornal Sete Dias, fundado por Nelson Pes-
ciotta (ocupa a cadeira de nº 5H da APL – Academia Pin-
damonhangabense de Letras)  e Rômulo Campos D’Arace 
(patrono da cadeira nº 21T), recordamos matéria publicada 
na edição de 20/6/1970,  divulgando  o lançamento, naque-
le ano, de uma importante obra literária do escritor Aparício 
Fernandes  (1934/1996). 

Composta de três volumes e denominada “Trovado-
res do Brasil”, nela constavam trovas de autores famosos 
como Olavo Bilac, Olegário Mariano, Raimundo Correa, 
Aldemar Tavares e outros. E é aí, entre ‘’esses outros’’, 
que se verifica a nossa satisfação, para sermos sincero, 
satisfação e orgulho pelos literatos desta terra. 

Com o título “Trovadores Pindenses em Evidência”,  
mencionava o referido  artigo do Sete Dias que Aparício 
homenageava pelo menos cinco autores de Pindamonhan-
gaba. Ao lermos a matéria constatamos que hoje todos 
eles cintilam como imortais de nossa APL: João Martins de 
Almeida (patrono da cadeira nº 32T), Waldomiro Benedito 
de Abreu (ocupou a cadeira nº 3T), Orlando Brito (ocupou 
a cadeira nº 9T), Balthazar de Godoy Moreira (patrono da 
cadeira nº 26T) e Lauro Silva (patrono da cadeira nº 33T). 

   Eis as trovas imortalizadas no livro de Aparício e 
   seus autores:

Estamos a sós... nós dois...
Por um beijo, eis-me aos teus pés.
Lamentaremos depois
se não trocarmos uns dez... 
(João Martins de almeida)

A saudade, alguém já disse,
é um misto de praga e prece,
sol noturno da velhice
que brilha mas não aquece.
(Waldomiro de Abreu)

Todos olham quando passas,
e eu sinto, cheio de dor,
que nasce de tuas graças
a desgraça deste amor.
(Orlando Brito)

Ao seu amado não ande
cobrando mínimas penas...
O amor verdadeiro é grande
até nas coisas pequenas.
(Balthazar de Godoy Moreira)

Quase sempre ansioso e triste,
quase nunca alegre e em paz,
só sei que o amor existe
pelo mal que ele me faz.
(Lauro Silva)

A APL e os trovadores  

A APL e a UBT
Revela-nos a nota acima que desde o 

seu limiar a APL conta com a participação 
de trovadores em seus quadros. A Academia 
Pindamonhangabense de Letras e a União 
Brasileira de Trovadores – seção de Pinda-
monhangaba devem continuar caminhando 
juntas e   lado a lado, para o bem da cultura 
literária do município. 

Assim como outrora, os acadêmicos trova-
dores ou trovadores acadêmicos estão cons-
tantemente em evidência devido à qualidade 
de seus quatro versos setissílabos, sempre 
em destaque nos certames da modalidade. 
Sejam cumprimentados: José Valdez, irmãos 
João e José Ouverney, Maurício Cavalheiro, 
José Raul Vinci, a querida Norma Marcondes, 
o casal Paulo Tarcizio e Anamaria. Outros ir-
mãos acadêmicos há, embora com menos de-
dicação à modalidade, que também têm con-
dições de compô-las. 

LICENÇA DA CETESB
MAYSTAR COSMÉTICA DO BRASIL LTDA torna público que requereu na CETESB – Agência 

Ambiental de Taubaté a Renovação da Licença de Operação, para fabricação de artigos de perfumaria 
e cosméticos, sito à Avenida Prof. Manuel César Ribeiro, nº 2397, Ipiranga, Pindamonhangaba /SP.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0187/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. MARCIO SERAPHICO PEIXOTO 
DA SIVLA responsável pelo imóvel situado a Rua Manoel Cesar Ribeiro, Quadra P, lote 13, 
Campinas, inscrito no município sob a sigla SE23.12.03.001.000 para que efetue a limpeza 
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0188/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. MARCIO SERAPHICO PEIXOTO 
DA SILVA, proprietário do imóvel situado a Rua Manoel Cesar Ribeiro, Quadra P Lote 13, 
Campinas, inscrito no município sob a sigla SE23.12.03.001.000 para que efetue a constru-
ção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, 
em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 3.815 de 12/07/2001.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0189/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. MARCIA SERAPHICO PEIXOTO 
DA SILVA, proprietário do imóvel situado a Rua Manoel Cesar Ribeiro, Quadra P, Lote 13, 
Campinas, inscrito no município sob a sigla SE23.12.03.001.000 para que efetue a constru-
ção do muro do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em 
atendimento e conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º e 3º 
da Lei 2.610 de 09/12/1991.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

DECRETO Nº 4.994, DE 16 DE SETEMBRO DE 2013.

Constitui Equipe Técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiológica Municipal.

Dr. Isael Domingues, Vice Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do Município de Pindamo-
nhangaba, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Municipal nº 3.203 de 16 de abril 
de 1996 e 3.241, de 21 de julho de 1.996,

D E C R E T A:

Art. 1º. A equipe técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiológica Municipal, a partir de 1º de julho 
de 2013 a 1º de janeiro de 2014, fica assim constituída:

I - EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Autoridades Sanitárias Competentes – Profissionais que realizam fiscalização:

a) Cintia Kuwahara Yonoue Nishizawa  –   Fiscal Sanitário
b) Clóvis Alberto Teixeira  –  Fiscal Sanitário
c) Débora Jaguaribe Soares – Médica Veterinária
d) Fabiana Maria Cintra de Souza  –  Fiscal Sanitário
e) Gonçalo Correa Leite  -  671500 –  Fiscal Sanitário
f) Joana Alves  –  Agente de Saneamento
g) João Gonçalves de Oliveira  –  Fiscal Sanitário
h) Joel Alves de Araújo – Médico
i) Lurdes Homem de Mello  –  Chefe de Serviço Técnico 
j) Magda Maurícia Bettoni Moreira Pires  –  Fiscal Sanitário
k) Márcia Maria Cabral Wakasugi  –  Fiscal Sanitário
l) Maria Cristina Teixeira Vasques Vieira  –  Fiscal Sanitário
m) Margareth Maçae Yada Langui  –  Farmacêutica
n) Mara Danielli Marcelão  –  Fiscal Sanitário
o) Nilda Gomes da Silva  – Coordenadora de Programa de Saúde
p) Rafael Lamana  –  Assessor Técnico 
q) Ricardo da Costa Manso – Coordenador de Programa de Saúde
r) Tatiane Aparecida Bahia  –  Fiscal Sanitário
s) Vânia Silva  –  Fiscal Sanitário

II -  EQUIPE TÉCNICA DE ANÁLISE DE OBRAS E PROJETOS DE EDIFICAÇÕES
Profissionais que realizam fiscalização

a) Eliana de Jesus Marcondes  –  Engenheiro Civil
b) Paulo Rogério Pausen Paludetti – Engenheiro Civil
c) Tânia Maria Franco Leite Amaral – Engenheira Civil

III -  EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA:

a) Briner Castielli Azevedo – Médico Infectologista
b) Débora Jaguaribe Soares – Médica Veterinária
c) Nilda Gomes da Silva – Coordenadora de Programa da Saúde
d) Ricardo da Costa Manso – Coordenador de Programa de Saúde

IV – EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR

a) Aretusa Monteiro da Silva – Fonoaudióloga
b) Celso Araújo de Sousa – Médico
c) Enilda Maria Costa ¬¬– Assistente Social
d) Marcia Regina da Silva – Psicóloga
e) Márcia Tiveron – Fonoaudióloga
f) Rafael Lamana – Engenheiro Sanitarista e Ambiental
g)Samantha Camargo de Faria ¬– Técnica de Segurança do Trabalho

Art. 2º. Para efeitos deste Decreto, constituem também autoridades sanitárias componentes:
a) O  Diretor  do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde e seu substituto legal;
b) O  Secretário de Saúde e Assistência Social e seu substituto legal;
c) O Prefeito Municipal e seu substituto legal.
Art. 3º.  A Equipe Técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, terá validade semestral, confor-
me prevê o §3º  do art. 96 da Lei Federal 10.083/98.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de 
julho de 2013, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 16 de setembro de 2013.

Isael Domingues
Vice Prefeito 

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de setembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ Memo nº 380/13-SES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
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Frei Diego Bastos é ordenado diácono
AnA CAmilA CAmpos

Na noite da última sexta-
-feira (13), o frei Diego 
Martins Bastos foi ordenado 
diácono em uma celebração 
eucarística realizada pelo bis-
po Dom Carmo João Rhoden.

A cerimônia aconteceu no 
Lar São Judas Tadeu, e reu-
niu mais de 1.500 pessoas, 
dentre amigos, família do frei 
e fiéis, que compareceram 
para prestigiá-lo.

Frei Laércio de Carvalho 
relembra que conheceu o or-
denado há 10 anos, quando 
ele vivia o mesmo momento 
que Diego vive hoje, e conta 
que desde então, foram anos 
de convivência, experiência e 
conquistas, e revela sua emo-
ção pelo momento. “Meu co-
ração está feliz. Eu acredito 
que está tão feliz quanto o 
dele, porque eu fiz parte dis-
so, vivo junto com ele, sei das 
lutas, das dificuldades e pen-
so que é um momento muito 
importante e ímpar tanto na 
vida dele quanto na minha”.

Frei Diego é o filho caçula de dois 
irmãos (uma menina e um meni-
no). Ele é filho adotivo. Dona Cân-

dida (63) e seu Benedito (64) criaram 
o sobrinho, pois os pais biológicos não 
tinham condição financeira de criá-lo.

Diego conta que a mãe sempre disse 
que ele era um filho do coração, fazia 
questão de lhe contar que sua mãe bio-
lógica permitira que ela o criasse porque 
ela o amava demais, queria somente o 
bem dele.“Eu sempre me senti muito 
amado. Minha família toda me amou 
muito. E digo, metade da minha vocação 
eu devo a minha família. Toda a parte 
boa de mim  veio da minha família – o 
caráter dos meus pais, eles passaram 
esses valores para mim.”

Frei Diego conta que sempre quis 
ser padre. A ideia nasceu quando tinha 
entre 5 e 6 anos, mas, consolidou-se aos 
11 anos. Na época, ele fazia curso de 
datilografia no Salesianos, e começou a 
observar um grupo de seminaristas em 
suas tarefas.

Foi então que, no dia 22 de maio de 
2004, Diego participou de uma missa na co-
munidade São Lourenço, no Mombaça. Na 
ocasião, o então diácono Álvaro Mantovani, 
mais conhecido como Tequinho, realizou 
a celebração e, no final dela, atravessou a 
multidão e foi  até o jovem, questionando se 
ele já havia pensado em ser padre. Quando 
a resposta foi afirmativa, Mantovani presen-
teou o rapaz com um terço.

“Eu já tinha 15 anos e  foi o sinal que 
eu precisava para entender que aquilo 
era realmente o que eu queria. Eu optei 
por Deus, optei por aquilo que eu chamo 
de ‘a melhor parte’.

Foi Mantovani o responsável por 
apresentar tudo da igreja a Diego: as 
exigências, os horários, as diferenças 
entre os seminários – Salesiano, Dioce-
sano e Franciscano, cada um como uma 
espiritualidade específica.

Foi então que, no dia 10 de setembro 
do mesmo ano, Diego entrou pela pri-
meira vez no  Lar São Judas para auxiliar 
na Ordenação Diaconal do frei Laércio de 
Carvalho. “Foi paixão à primeira vista e 
senti uma certeza muito forte de que era 
aquilo que eu queria fazer, uma identifi-
cação”, relembra. 

A simplicidade do frei 
Laércio sempre chamou a 
atenção de Diego. Quando 
eles se conheceram, era o 
dia da ordenação do frei 
e, mesmo com inúmeros 
afazeres e sendo um dia 
considerado tão importante, 
o rapaz o avistou agachado 
no jardim, plantando. 

“Aquilo me conquistou 
na hora. Ele estava aga-
chado, dando atenção para 
todo mundo, nem parecia 
que estava sendo ordenado. 
Ele foi muito atencioso”, 
comentou.

Diego decidiu se tornar 
um Franciscano. Primeiro, 
porque o Lar fez parte de 
sua infância, que traz uma 

identificação e parte da 
história; depois, pela sim-
plicidade, a acolhida do frei 
Laércio, que, para ele, é um 
exemplo de sacerdócio; e a 
proximidade das pessoas, 
para ser um irmão, um frei 
franciscano.

A convivência com o frei 
Laércio, com o passar do 
tempo, fez com que Diego 
fosse se identificando cada 
vez mais com a realidade 
de padre. O jovem frei o 
considera um grande pai. 
“A grande formação que 
ele deixa para minha vida 
é a postura de vida dele. 
Ele sempre exigiu muito da 
gente, a coerência com a 
vida”, reconhece.

Tornar-se diácono é o primeiro grau da or-
dem. “O diácono serve, pois a palavra, literal-
mente, significa serviço. Então eu vou servir 
ao altar, preparar o altar para o padre, procla-
mar o Evangelho, assistir (celebrar) casamen-
tos, batismos. Isso muda na minha vida agora, 
eu sou um Ministro Ordenado”, explica.

Frei Diego conta que sente que a oportuni-
dade chegou em boa hora e que é o momento 
certo. Hoje ele está com 28 anos e concluindo 
a faculdade de teologia, pois para ser padre a 
Igreja pede que se tenha os cursos de filosofia 
e teologia. “Sinto que eu busquei isso e não 
me arrependo nenhum instante. Eu brinco que 

eu não serviria para nada se não fosse isso. 
Eu não sei o que seria de mim se um dia eu 
tivesse que acordar e não fazer uma oração 
para alguém. Eu não ia conseguir viver as-
sim”, conta.

Frei Diego Bastos é uma pessoa simples, 
que gosta de teatro, cinema e músicas anti-

gas. Gosta também de silêncio. Ama o Rio de 
Janeiro.

Sobretudo, é uma pessoa que se encon-
trou na vocação. E completa: “meu maior 
sonho é estar onde eu estou. Se eu estou 
aqui é por minha vontade e, também, von-
tade de Deus.”

Infância e vocação

A vida religiosa

Diaconato: preparação para o sacerdócio

Frei Diego com sua 
mãe Cândida

Dom Carmo João Rhoden concede a Ordem 
de diácono ao frei Diego Martins Bastos

A prostração é uma tradição na colação de Ordem 
e significa sinal de humildade e respeito

Festa de São Vicente de Paulo encerra 
com grande participação popular

AnA CAmilA CAmpos
No último domingo (15), 

diversas atividades encer-
raram as comemorações da 

Festa de São Vicente de Pau-
lo 2013.

Logo pela manhã, a par-
tir das 6 horas, foi realizada 

a alvorada festiva seguida de 
Santa missa festiva – itens 
que fazem parte da progra-
mação religiosa do evento.

A partir das 7 da manhã, 
as atividades destinadas ao 
público do Distrito de Morei-
ra César tiveram início com 
a 2ª Caminhada Ecológica 
“Cultura Verde em Moreira 
César” e com a corrida de 
circuito de rua Joel Batista de 
Oliveira, que recebeu inscri-
ções das 8 às 9 horas, quando 
a prova teve início.

Enquanto muitos atletas 
participavam da corrida, às 
9h30, o tradicional passeio 
ciclístico reuniu cerca de 800 
participantes, que acompa-
nharam o caminhão em um 
percurso que atravessou di-
versos bairros do distrito.

Simultaneamente, aqueles 
que não decidiram acompa-
nhar as pedaladas ficaram em 
frente ao palco para aguardar 
o sorteio das bicicletas e con-
templaram uma apresentação 
com o grupo de dança de 
uma academia local, seguida 
de um show de pagode com o 
grupo Sambatuque.

Por volta de 11 horas, 
com a chegada do passeio, 
foram sorteadas 25 bicicletas 
e alguns brindes para quem 
preencheu os cupons.

No final da tarde, fiéis se 
reuniram em frente à igreja 
matriz de Moreira César, para 
acompanhar a procissão sole-
ne. Na ocasião, 40 integrantes 
da Banda Euterpe e Aprendi-
zes acompanharam o cortejo, 
entoando algumas canções.

Com a chegada da pro-
cissão, o padre Valtenes 
Santana Nunes celebrou a 
Santa Missa festiva de en-
cerramento.

Para encerrar a noite e 
as comemorações, a dupla 
sertaneja Fábio Henrique e 
Alessandro animou a popu-
lação com um show no pátio 
da festa, que apresentou os 
maiores sucessos da música 
sertaneja da atualidade.

Cerca de 800 ciclistas participaram do passeio pelas ruas de Moreira César Procissão solene realizada no último dia da festa

Arquivo pessoal

Odirley Pereira Odirley Pereira

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos



ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 057/2012

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 132/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Instituto Suel Abujamra        
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em Of-
talmologia com fornecimento de material e mão-de-obra, na especialidade de Oftalmologia, 
para realização de exames e procedimentos, pelo período de 12 (Doze) meses.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 03/06/2014.
Assunto: A prorrogação contratual será feita somente dos itens 02, 09, 10 e 12 equivalente a 
45,62847% do valor total do contrato  - R$ 44.148,00 
Assina pela contratante: Isael Domingues       
Assina pela contratada: Suel Abujamra            
Data de assinatura: 03/06/2013

Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 307/2011

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 010/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A         
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de cobertura securitária para 
veículos oficiais pertencentes a frota municipal.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 11/01/2014, no que se refere somente ao lote 05.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos Santos       
Assina pela contratada: Francisco Edinaldo Moreira de Souza            
Data de assinatura: 11/01/2013

Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL  N.º 4.077, DE 16 DE SETEMBRO DE 2013. 
Dr. Isael Domingues, Vice Prefeito no exercício de Prefeito do Município de Pindamonhanga-
ba, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Fica constituída a Comissão para o Processo Seletivo Simplificado para o PROVO-
JEM URBANO - Programa Nacional de Inclusão de Jovens, integrada pelos seguintes re-
presentantes:

- André Luis Galvão Cesar Amaral   - RG 23.709.815-5
- Auxiliadora Rita de Toledo   - RG 16.894.585-X
- Daniele Monteiro Correard   - RG 29.876.626-7
- Irene Ribeiro de Aguiar Mello   - RG 20.970.171-7
- Rosângela Gonçalves e Silva   - RG 14.118.265

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 16 de setembro de 2013.
Isael Domingues

Vice Prefeito em exercício
Elisabeth Cursino Rodrigues

Secretária de Educação e Cultura
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de setembro de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

 SAJ/app/ Memo nº1232/2013-DC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Quirino; deste segue confrontando com a área remanescente da Fazenda 
Flamboaiã, propriedade da SOEDA – Empreendimentos e Administração 
Ltda., deste ponto  com rumo de 50°26’35”NW e distância de 10,14 m ( dez 
metros e quatorze centímetros ) até o ponto M; deste ponto segue confron-
tando com a área desapropriada da Fazenda Flamboaiã, pelo Decreto Muni-
cipal nº 4454 de 24/06/2008           com rumo de 39°55’54” NE e distância de 
23,28 m ( vinte e três metros e vinte e oito centímetros )  até o ponto N; deste 
segue com rumo de 47°28’20” SE e distância de 0,43 m ( quarenta e três cen-
tímetros ) até o ponto O; deste ponto segue com rumo 83º 01’ 00” SE na dis-
tancia de 116,26 m ( cento e dezesseis metros e vinte e seis centímetros ) até 
o ponto P, sendo a ligação do ponto O ao ponto P uma linha  curva com  de-
senvolvimento de 124,07 m ( cento e vinte e quatro metros e sete centímetros 
)  , ângulo central de 71°05’20” e raio de 99,99 m ( noventa e nove metros e 
noventa e nove centímetros ) ; deste ponto segue com rumo de 61°26’20”NE 
e distância de 307,12 m ( trezentos e sete metros e doze centímetros )  até o 
ponto Q; deste ponto segue com rumo 54º 50’ 00” NE na distancia de 18,40 
m ( dezoito metros e quarenta centímetros ) , sendo a ligação do ponto Q ao 
ponto R uma linha  curva com  desenvolvimento de 18,44 m ( dezoito metros 
e quarenta e quatro centímetros )  , ângulo central de 13°12’39” e raio de 
80,00 m ( oitenta metros ) ; deste ponto segue com rumo de 48°13’41” NE 
e distância de 86,81 m ( oitenta e seis metros e oitenta e um centímetros ) 
até o ponto S; deste ponto segue com rumo 03º 32’ 41” NE na distancia de 
21,09 m ( vinte e um metros e nove centímetros ) , sendo a ligação do ponto 
S ao ponto A, inicial  desta descrição, uma linha  curva  desenvolvimento de 
23,39 m ( vinte e três metros e trinta e nove  centímetros )  , ângulo central 
de 89°21’59” e raio de 15,00 m ( quinze metros ), confrontando do ponto N 
ao ponto A com a área remanescente da Fazenda Flamboaiã, propriedade da 
SOEDA – Empreendimentos e Administração Ltda.,descrevendo assim uma 
área de 12.415,48 m² ( doze mil, quatrocentos e quinze metros quadrados e 
quarenta e oito decímetros quadrados ) e perímetro de 1.332,19 m ( hum mil, 
trezentos e trinta e dois metros e dezenove centímetros )” Matrícula nº 40379 
do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Pindamonhangaba

  Art. 2º.  A área descrita no art. 1º será necessária para fins de implantação 
de estrada.

Art. 3º.  As despesas com a execução do presente Decreto correrão por con-
ta de dotação orçamentária própria já consignada no orçamento vigente na 
rubrica 06.10.4.4.90.51.15.451.0040.01.000000 ficha 102.

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2013.

Vito Ardito Lerário                           
Prefeito Municipal     

Jorge Ricardo Baruki Samahá  
 Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de setem-
bro de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 4.992, DE 05 DE SETEMBRO DE 2013.
Declara de utilidade pública para fins de desapropriação uma gleba de terra, 
na Estrada Municipal do Tanque, Parte da Fazenda Flamboiã, de propriedade 
de Soeda Empreendimentos e Administração Ltda, necessária para fins de 
implantação de Estrada.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
atribuições legais, e nos termos do art. 5º, letra “i”, combinado com o art. 6º do 
Decreto nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,

D E C R E T A

Art.1º. Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação amigá-
vel ou judicial, uma gleba de terra, na Estrada Municipal do Tanque, parte da 
Fazenda Flamboiã, de propriedade de Soeda Empreendimentos e Administra-
ção Ltda., a qual possui as seguintes medidas e confrontações:

“O perímetro do imóvel descrito abaixo tem início no ponto A, que é a con-
vergência entre a referida área a ser desmembrada, à Estrada Municipal da 
Fazenda do Tanque e a área remanescente da Fazenda Flamboaiã, ponto 
este que está a 209,61 m ( duzentos e nove metros e sessenta e um centíme-
tros ) da confluência entre a Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e a Estrada 
Municipal da Fazenda do Tanque; deste segue confrontando com a Estrada 
Municipal da Fazenda do Tanque, com rumo de 41°08’18” SE e distância de 
50,00 m( cinqüenta metros )  até o ponto B; deste segue com rumo  86º 27’ 
19” NW  distancia de 21,33 m ( vinte e um metros e trinta e três centímetros )  
até o ponto C, sendo a ligação do ponto B ao ponto C, uma linha curva com  
desenvolvimento de 23,73 m ( vinte e tres metros e setenta e três centímetros 
) , ângulo central de 90°38’01” e raio de 15,00 m ( quinze metros ) ; do ponto 
C segue com rumo de 48°13’41” SW e distância de 86,26 m ( oitenta e seis 
metros e vinte e seis centímetros )  até o ponto D; deste segue com rumo 54º 
50’ 00” SW na distancia de 23,00 m ( vinte e três metros ) até o ponto E, sendo 
a ligação do ponto D ao ponto E uma linha  curva com  desenvolvimento de 
23,06 m ( vinte e três metros e seis centímetros )  , ângulo central de 13°12’39” 
e raio de 99,99 m ( noventa e nove metros e noventa e nove centímetros ) 
; deste ponto segue com rumo de 61°26’20” SW e distância de 302,25 m ( 
trezentos e dois metros e vinte e cinco centímetros )   até o ponto F; deste 
segue com rumo 23º 36’ 23” SW na distancia de 88,32 m ( oitenta e oito me-
tros e trinta e dois centímetros ) sendo a ligação do ponto F ao ponto G uma 
linha  curva com  desenvolvimento de 95,08 m ( noventa e cinco metros e oito 
centímetros ) , ângulo central de 75°39’54” e raio de 72,00 m ( setenta e dois 
metros ) , confrontando do ponto B ao ponto G com a área remanescente da 
Fazenda Flamboaiã, propriedade da SOEDA – Empreendimentos e Adminis-
tração Ltda.; deste segue com rumo de 16º 46’ 34”  NW e distância de 55,34 
m ( cinqüenta e cinco metros e trinta e quatro centímetros |)  até o ponto H; 
deste segue com rumo de 81°51’27” SW e distância de 13,06 m ( treze metros 
e seis centímetros )  até o ponto I; deste segue com rumo de 88°27’50” NW 
e distância de 6,34 m ( seis metros e trinta e quatro centímetros ) até o ponto 
J; deste segue com rumo de 52°41’53” NW e distância de 70,71 m ( setenta 
metros e setenta e um centímetros  )  até o ponto K; deste segue com rumo de 
51°19’04” SW e distância de 12,60 m ( doze metros e sessenta centímetros )  
até o ponto L, confrontando do ponto G ao ponto L com a Rua José Benedito 
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Empreendimento trará geração de 
renda e emprego para o distrito

Daniela Gonçalves
Moreira César receberá 

mais um empreendimento, 
que além de colaborar com 
o desenvolvimento do muni-
cípio, trará geração de renda 
e emprego para a região do 
distrito.

O estabelecimento que 
será instalado na Vila São Be-
nedito atenderá, por semana, 
cerca de 300 pessoas. A área, 
de 150 m², terá 30 mesas e 
contratará 25 funcionários, 

em sua maioria jovens que 
buscam o primeiro emprego, 
devendo começar a funcionar 
no final do mês de outubro.   

Currículos podem ser en-
caminhados para a avenida 
Coronel Fernando Prestes, 
188 – centro. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone: (12) 3648-4799.

vacinação contra raiva 
protege animais e famílias

Semana Evangélica em Moreira César

Marcos vinício cuba
A vacinação é uma forma 

de prevenir muitas doenças e 
com o objetivo de proteger 
os animais de estimação a 
população de Pindamonhan-
gaba compareceu aos postos 
de saúde para imunizar seus 
cães e gatos contra a raiva.

Os trabalhos foram feitos 
entre os dias 4 e 15 de se-
tembro e para evitar que esta 
doença aflija os cães e gatos, 
a Prefeitura disponibilizou 
mais de 90 postos de vacina-
ção. De 4 a 7 de setembro as 
vacinas foram na zona rural 
e de 8 a 15 na área urbana. A 
expectativa era de que mais 
de 20 mil animais fossem 
imunizados.

Elizabete Aparecida de 
Almeida, aposentada, co-
menta que é muito importan-
te prevenir e não  deixar de 
vacinar os animais. “A Pre-
feitura ajuda e temos que cui-
dar dos animais, eu nunca vi 

e nem soube de nenhum caso 
de cachorro ou gato com esta 
doença, mas tenho medo, 
porque é perigosa”.

Terezinha Fátima Z. Fer-
nandes, artesã, diz que a va-
cina é ótima para o animal e 
para a família toda, há neces-
sidade de proteger os animais 
de estimação porque a convi-
vência é diária, harmoniosa e 
há contato direto.

Quem possuia animal 
de grande porte e não tinha 
como  transportá-los até os 
postos, pôde levar a vacina 
para casa. As equipes orien-
taram a todos que levassem 
uma vasilha com gelo para 
leva-la, juntamente com a se-
ringa. Desta forma, evitava-
-se a contaminação na hora 
em que fosse aplicar a vacina 
no cão ou gato.  Além disso, 
os anotadores fizeram as car-
teirinhas de vacinação dos 
animais, cujos proprietários 
ainda não a tinham feito.

A vacinação foi destinada a cães e gatos

O Distrito de Moreira César 
está se preparando para a 5ª edi-
ção da Semana Evangélica. O 
evento, promovido pela Uemoc  
- União Evangélica de Moreira 
César,  acontece a partir do dia 
22 e contará com diversas ações 
e participação de várias igrejas do 
distrito.

Estão programados cultos nas 
igrejas e, ao ar livre, palestras, 
aconselhamento pastoral, distri-
buição de literatura evangélica, 
arrecadação de alimentos para do-
ação e shows gospel.Momento da edição 2012 da Semana Evangélica no Distrito

Rádio Aparecida inaugura novos transmissores
A Rede Aparecida de 

Comunicação inaugurou 
na última semana os três 
novos transmissores de 
ondas curtas da Rádio 
Aparecida, comemorando 
os 62 anos de transmis-
sões do veículo. Com os 
novos transmissores em 
operação 24 horas, os 
ouvintes da rádio ganha-
rão qualidade de som e 
melhor sintonia, segundo 
o gerente técnico opera-
cional, Paulo Borsatti.

Para o arcebispo de 
Aparecida, cardeal Dom 
Raymundo Damasceno 

Assis, também haverá 
uma programação variada 
com muita música, entre-
tenimento, entrevistas, 
jornalismo, evangelização 
e momentos de espiritua-
lidade com os ouvintes.  

O secretário de 
Relações Institucionais 
da Prefeitura de Pin-
damonhangaba esteve 
representando o prefeito 
e também salientou a 
força da comunicação 
exercida pelo rádio, um 
dos veículos mais impor-
tantes na transmissão de 
informações do país.

Divulgação

Arcebispo conversa sobre transmissão do rádio

Cíntia Camargo

O empreendimento  
atua no ramo 

alimentício

André Nascimento

Arquivo TN
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Escola municipal Professor 
Augusto César Ribeiro encerra 
1ª Gincana da Melhor Idade

AnA CAmilA CAmpos
Com muita festa, a esco-

la municipal Professor Au-
gusto César Ribeiro recebeu 
alunos, pais, comunidade 
e sete moradores do Lar de 
Velhos São Vicente de Pau-
lo no final da tarde da última 
quarta-feira (11), para en-
cerrar as atividades 1ª Gin-
cana da Melhor Idade”.

O projeto foi criado no 
início de 2013 pela equipe 
da unidade escolar, a fim de 
arrecadar produtos de lim-
peza e fraldas geriátricas 
em prol do Lar de Velhos 
São Vicente de Paulo. No 
total, foram 73 litros de ál-
cool, 85,5 kg de sabão em 
pó, 150,5 litros de desin-
fetante, 101 litros de água 
sanitária e 62 pacotes de 
fraldas geriátricas.

Segundo a gestora da 
unidade, a ideia do evento 
nasceu em 2012 e foi ama-
durecendo, pois o objetivo 
era promover um evento 
social que envolvesse e ti-
vesse o apoio da comunida-
de e que, de alguma forma, 
também beneficiasse a pró-
pria comunidade.

O presidente do grêmio 
estudantil, Vitor Gross, 
reforçou que as tarefas da 
gincana uniram diversão e 
solidariedade. “Foi muito 
legal participar. Eu acho 
muito importante, pois 
ajuda o Lar dos Idosos”, 
disse.

A gestora geral salien-
tou que todo o trabalho 
foi desenvolvido num pro-
grama de Responsabili-
dade Pública e Cidadania 
existente na Rede Muni-
cipal de Ensino e que a 
iniciativa busca recuperar 
a sensibilidade dentro de 
um mundo conturbado, no 
qual os valores acabam se 
perdendo. “O projeto ajuda 
a mudar e recuperar com-
portamentos, consolidando 
valores”, disse.

A abertura do evento foi 
marcada pela apresentação 
de duas alunas, que recita-
ram um poema em home-

nagem aos idosos. Em se-
guida, uma professora fez 
uma apresentação sobre o 
trabalho que desenvolve no 
lar com um projeto especial 
do EJA – Educação de Jo-
vens e Adultos diariamente, 
do qual participam 34 dos 
moradores.

A gestora da Rede 
Municipal de Ensino e 
conselheira do Conselho 
Municipal dos Idosos pa-
lestrou sobre os direitos 
dos idosos, ressaltando a 
incidência das práticas de 
agressão aos idosos, que 
acontece com frequência 
e, na maioria das vezes, é 
praticada pela própria fa-
mília. Ela falou sobre a 
importância da denúncia 
anônima nesses casos, por 
meio do disque 100.

Foi feita a entrega sim-
bólica dos produtos ao 
presidente do Lar dos Ido-
sos, Antonio Alves de Mo-
raes Júnior. Ele agradeceu 
aos pais e aos alunos, e 
falou sobre a satisfação de 
fazer algo que é gratifican-
te. “Recebemos a notícia 
com uma alegria imensa, 
porque o lar precisa mui-
to dos produtos arrecada-
dos e vão chegar em boa 
hora”, afirmou.

Jadil Silva, é morador 
do local há quatro anos. 
Para ele, de qualquer for-
ma, a gincana foi algo bom, 
pois, além do incentivo e 
da festa, a arrecadação para 
ajudar o lar é muito impor-
tante e tudo isso é válido. 
“Beneficiar alguém é ale-
grar o coração de alguém”.

Antes do início da com-
petição, a equipe da escola 
realizou uma pesquisa com 
o presidente do lar para ve-
rificar qual a maior neces-
sidade do local em termos 
de produtos que poderiam 
ser arrecadados e, por esse 
motivo, optaram pelos pro-
dutos de limpeza.

Hoje, o Lar São Vicente 
conta com 53 idosos e são 
utilizadas, em média, 60 
fraldas geriátricas por dia.

As salas vencedoras receberam a premiação dos 
idosos – 5º ano A, da manhã, e 2º ano B, da tarde

Evento reuniu alunos, pais e comunidade

Pinda vence Taubaté pelo Campeonato Paulista de malha

Basquete pindense estreia na Copa Estadual

 O time de malha de Pindamo-
nhangaba/Ferroviária venceu o 
primeiro jogo das quartas de finais 
do Paulista no último final de se-
mana. A equipe jogou em casa  e 
não teve dificuldades para derrotar 
o time da Comunidade Mariana, 
de Taubaté. Abriu 6 x 0 na disputa 
pela vaga nas semifinais da com-
petição.

Mesmo enfrentando um dos 
melhores times do Estado, devido 
ao grande investimento do time de 

Taubaté, Pindamonhangaba foi “pra 
cima” com uma mescla da experiên-
cia e os atletas juvenis da base.

O time da “Princesa do Norte” 
bateu os vizinhos na primeira parti-
da pelo placar de 218 x 114. Na se-
gunda o jogo não foi diferente, sem 
dar chances de reação, os atletas 
pindenses garantiram a vitória pelo 
placar de 200 x 100.

Neste domingo (22), o jogo de 
volta acontece na raia da Comunida-
de Mariana, em Taubaté. Um empa-

te garante o time de Pindamonhan-
gaba na semifinal da competição. 
Em caso de derrota, a decisão da 
vaga será disputada em raia neutra, 
escolhida pela Federação Paulista de 
Malha.

O time de Pindamonhangaba 
conta em seu elenco com os atletas: 
Ico (técnico), Ribamar (auxiliar), 
Lucas Ouverney, Sérgio, Dú Soares, 
Bill, Emerson, Alex, Eduardo, Fusca, 
Adriano, Marquinho, Gustavo, Gil-
mar e João Soares.

mArCos ViníCio CubA
A equipe de basquete mas-

culino de Pindamonhangaba 
arrumou as malas com desti-
no a Avaré, para participar da 
Copa Estadual da modalidade. 
A competição terá início nesta 
terça-feira (17). Os jogadores 

pindenses vão enfrentar times 
tradicionais e experientes nes-
te evento esportivo.

Desde o término da Fase 
Regional, quando Pinda ter-
minou em segundo lugar e 
São José dos Campos, atual 
campeã do evento, em pri-

meiro. Os atletas têm treina-
do diariamente para superar a 
experiência dos adversários e 
prometem defender a cidade 
com muita garra.

João Pedro Alves Silva in-
tegra o time de Pindamonhan-
gaba  e revela que todos estão 

muito empenhados e contentes 
com esta oportunidade. Para 
ele, representar a cidade onde 
se  vive e pratica este esporte 
há três anos, é motivo de orgu-
lho, e os atletas farão o melhor 
em quadra, não abaixando a 
cabeça para os adversários.

CintiA CAmArgo
Pindamonhangaba come-

morou, no último final de se-
mana, a chegada da primave-
ra com um passeio ciclístico 
e ainda lançou uma campa-
nha para conscientizar a po-
pulação sobre segurança no 
trânsito e o incentivo ao uso 
das bicicletas.

Além disso, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba prepa-
rou um calendário de ativi-
dades para que a população 
repense sobre suas atitudes e 
posturas no trânsito.

O passeio ciclístico acon-
teceu no sábado (14), quando 
os participantes fizeram um 
aquecimento físico antes de 
pedalar os 10 km até o Parque 
da Cidade, onde aconteceram 
inúmeras atividades, entre as 
quais o plantio de mudas de 
árvores e uma manhã de ati-
vidades físicas.

Semana Nacional 
do Trânsito

Entre os dias 18 e 25 de 
setembro estará acontecendo 
a Semana Nacional de Trân-
sito, fazendo parte do Progra-
ma Primavera no Trânsito. A 
semana de trânsito foi insti-
tuída para que a população 
possa debater sobre três fa-
tores que andam ligados, mas 
que são uma combinação fa-

passeio comemora primavera 
e conscientiza sobre trânsito

tal: álcool, drogas e direção.
Durante esses dias, o De-

partamento de Trânsito da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba distribuirá folhetos com 
informações sobre as penali-
dades aos motoristas que fi-

Participantes percorreram 10km até o Parque da Cidade

Plantio de mudas também fez parte do evento

Cíntia Camargo

Cíntia Camargo

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

zerem uso de drogas e bebi-
das ao conduzir veículos.

Segundo pesquisa do Ipea 
- Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada, o Brasil 
desembolsa, a cada ano, 22 
bilhões de reais com aciden-

tes nas rodovias, ou seja, pa-
gamos por essa perda.

Em Pindamonhangaba, 
segundo informações do De-
partamento de Trânsito, cer-
ca de 77 mil veículos circu-
lam na cidade e o incentivo 
ao uso de bicicletas, pode 
melhorar o tráfego na cidade, 
diminuindo o número de aci-
dentes.

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.

Mais de mil pessoas prestigiam o 
Circuito Corrida de Rua de Pinda

mArCos ViníCio CubA
Nem mesmo o calor 

foi capaz de espantar os 
corredores da 1ª Etapa do 
Circuito Corrida de Rua de 
Pindamonhangaba. O even-
to atraiu mais de mil pesso-
as, além dos 500 inscritos, 
o público resolveu conferir a 
atividade esportiva reali-
zada em Moreira César na 
manhã de domingo (15). 
Os atletas percorreram as 
ruas dos bairros Liberda-
de, Cícero Prado e Vale das 
Acácias e os moradores os 
apoiaram o tempo todo.

A manhã de domin-
go, em Moreira César, foi 
marcada pelos eventos 
esportivos, promovidos 
com o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Subprefeitura e da 
Secretaria de Esportes e 
Lazer.

Logo pela manhã, teve a 
Caminhada Ecológica, com 
o grupo Terapia e Lazer, e 
foi finalizada com um ‘aulão 
de ginástica’; na sequên-
cia, veio a Corrida de Rua 

e depois o Passeio Ciclístico 
da Paróquia São Vicente de 
Paulo, que também contou 
com o apoio da Prefeitura.

A Secretaria de Esportes 
e Lazer agradece todos os 
participantes e garante que 
para a 2ª Etapa o número 
de vagas será ampliado, 
dando mais oportunidade 
aos praticantes da modali-
dade. O aumento no núme-

ro de inscrições será feito 
devido à grande procura.

Dos participantes, 70% 
eram da “Princesa do Nor-
te”, mas o evento também 
contou com a presença de 
corredores de São Paulo, 
Tremembé, Taubaté, São 
José dos Campos, São Luiz 
do Paraitinga, Redenção 
da Serra, Caçapava, entre 
outros municípios.

Durante a 1ª Etapa, a 
paróquia São Vicente de 
Paulo homenageou Joel 
Batista de Oliveira, em 
memória, que praticava 
corrida e representava a 
paróquia.  A esposa de Joel, 
Sônia Terezinha Cardoso de 
Oliveira, recebeu o troféu e 
agradeceu ao Padre Geraldo 
pelo reconhecimento.

O Circuito Corridas de 
Rua de Pindamonhangaba 
contará com quatro etapas, 
a próxima está marcada 
para o dia 13 de outubro, 
no bairro Araretama. As 
inscrições estarão abertas 
a partir do dia 1º de outu-
bro. Uma das novidades do 
Circuito é a etapa noturna, 
que será na 3ª Etapa.

O educador físico 
André Gustavo Barros de 
Almeida comenta que os 
organizadores estão de 
parabéns, que o lanche 
após a corrida estava bom, 
que conheceram pessoas 
de outras cidades e agora 
está aguardando a próxima 
etapa.O número de vagas será ampliado para a 2ª Etapa

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

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

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

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

Fale com o vereador:
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

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) esteve no último 
sábado, dia 14, realizando 
visitas a moradores dos bair-
ros do Bosque, Crispim e 
Carangola, onde pôde ouvir 
os pedidos da população. 

As visitas tem por ob-
jetivo buscar junto à co-
munidade as suas reivin-
dicações, bem como, para 
que a população tenha um 
contato maior com o Poder 
Legislativo, visto que mui-
tos munícipes não têm a 
oportunidade de se deslocar 
até a Câmara de Vereadores.

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 fl uxo 
de transportes, assim como o 
anel viário e a avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, que 
está com sua obra em fase fi nal 
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 fl uxo de carros, hoje 
possuímos grandes avenidas e 
muitas empresas se instalando 

Professor Osvaldo visita 
os bairros do Bosque, 
Crispim e Carangola

“Acredito ser muito 
importante esse contato 
direto com a população, 
pois em algumas ocasiões 
os problemas que ela en-
frenta não chega até nosso 
conhecimento,  e por isso, é 
fundamental que o Vereador 
esteja presente independen-
te do horário ou do dia da 
semana. Se os problemas 
não tem hora para acontecer, 
nós também na qualidade 
de representantes da popu-
lação, também devemos ir 
em busca dessas reivindi-
cações”, relatou o vereador 
Professor Osvaldo.

Roderley Miotto solicita abertura 
de licitação para implantação
de radares eletrônicos

em Pinda, e o fl uxo 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 
fi nal, porém é nítido aos que por 
ali trafegam algumas irregulari-
dades na obra. Preocupado com 
esta situação e com a fi scalização 
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.

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.

FOTOS: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

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

O vereador Martim Cesar 
(DEM), solicitou ao Executi-
vo, que seja feito estudos vi-
sando a implantação de ilumi-
nação pública nos trechos que 
ligam as ruas Rafael Popoaski, 
rua Estado do Pará e a rua Rio 
Tocantins, no bairro Terra dos 
Ipês I.  A falta de iluminação 
na ligação das citadas vias, tem 
causado muitos transtornos à 
população, colocando em risco 
a segurança dos pedestres e 
moradores do local.

Jardim Regina
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Executivo, é 
para que seja feito estudos vi-
sando melhorias na iluminação 
pública no bairro Jardim Re-
gina, mais precisamente atrás 
do campo de futebol, situado 
próximo a Área Verde e a rua 
Gilberto dos Santos (Bebeto). 

Martim Cesar pede 
melhorias na iluminação 
do bairro Terra dos Ipês

De acordo com o vereador, 
com a iluminação defi ciente, a 
segurança dos moradores fi ca 
prejudicada.

Colocação de
Caçamba no Vila Rica
O vereador Martim Cesar, 

encaminhou Indicação ao pre-
feito Vito Ardito, solicitando 
providências para que seja feito 
estudos visando a colocação 
de caçambas em pontos que 
estão sendo utilizados como 
“bota fora”, no Loteamento 
Residencial Vila Rica, mais 
precisamente ao lado do campo 
de futebol “Benedito Urbano 
Santos – Seu Urbano”, sito à 
rua Drª. Gabriela de Barros 
Lessa. Segundo o vereador, o 
local encontra-se com muito 
mato e lixo, servindo de cria-
douro de animais peçonhentos, 
colocando em risco a saúde dos 
moradores da região.

O VEREADOR MARTIM CESAR 
REGISTROU O MATO ALTO E LIXO 
QUE SE ENCONTRA ACUMULADO 

EM TERRENO AO LADO DO CAMPO 
DE FUTEBOL “SEU URBANO”,

NO VILA RICA 

Toninho da Farmácia 
solicita campanha de 
castração de cães e gatos

Ajude e apoie a causa animal em Pindamonhangaba
www.pindanimal.com.br

Adoções – Doações – Achados – Perdidos
Orientações e dicas: amigos-bichos.blogspot.com.br
Cadeiras de rodas gratuitas para animais:
Facebook: Anjos de rodinhas

O vereador Toninho da Far-
mácia (PDT) solicita de forma 
urgente, a contratação de mão de 
obra veterinária para realizar cirur-
gias de castração de cães e gatos 
em nosso município. “Faço esta 
solicitação pois o número de cães 
e gatos abandonados pelas ruas 
estão aumentando muito a cada 
dia. Precisamos retornar com os 
trabalhos de castrações pois só assim 
poderemos ter controle no número 
destes animais em nossa cidade”, 
explicou Toninho da Farmácia.

Castração gratuita para
baixa renda
O vereador Toninho da Far-

mácia, faz esta solicitação, para 
atender a população de baixa renda,  
que não possui recursos para arcar 
com os custos destas cirurgias que 
em clínicas particulares tem valores 
elevadíssimos.

O vereador sugere ainda, que as 
cirurgias de castração gratuita seja 
dada prioridade para as famílias 
cadastradas nos programas sociais 
do governo, como o Bolsa Família, 
Renda Cidadã e demais programas 
sociais.

Junto com esta campanha o 
vereador sugere a realização de 
uma campanha educativa sob posse 
responsável e a conscientização 
da população de que um animal 
necessita de cuidados e a decisão 
de levar um animal para casa deve 
ser discutida e analisado todos os 
prós e contras.

Médico Veterinário
O vereador Toninho da Far-

mácia também solicita ao prefeito 
Vito Ardito, a contratação de um 
médico veterinário para o Abrigo de 
Animais que já está há algum tempo 
sem este profi ssional. Os animais 
que chegam acabam não podendo 
ser atendidos, prejudicando muito a 
população que depende deste servi-
ço realizado no Abrigo de Animais.

Ônibus Veterinário
O vereador Toninho da Farmá-

cia encaminhou ao Poder Executi-
vo, uma Indicação que dispõe ao 
município de Pindamonhangaba, a 
criação de uma Unidade Móvel para 
atendimento Médico Veterinário, ou 
seja, que o Abrigo de Animais tenha 
um ônibus completo para realizar 
cirurgias de castração dos animais 
e também pequenas cirurgias em 
bairros distantes da cidade. “Espero 
que o Executivo aceite esta minha 
proposta e assim poderemos buscar 
recursos federais para a compra do 
referido ônibus veterinário, que 
certamente trará muitos benefícios 
a toda a população de pinda”, disse 
o vereador Toninho da Farmácia.

VEREADOR TONINHO DA FARMÁCIA

Vereador Magrão 
solicita contratação 
urgente de farmacêuticos

PREOCUPAÇÃO DO PARLAMENTAR É COM A
ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA

REDE PÚBLICA MUNICIPAL

O vereador Carlos Eduardo 
de Moura – Magrão (PPS) 
protocolou o requerimento 
nº 2.226/2013 no dia 02 de 
setembro, reivindicando ao 
Executivo a contratação de 
farmacêuticos para que sejam 
alocados nos Postos de Saú-
de dos bairros que possuem 
farmácia.

Segundo Magrão, ocorre 
que os PSF (Programa de 
Saúde da Família) dos bairros 
não estão entregando mais os 
remédios prescritos por causa 
de uma resolução do Cofen - 
Conselho Federal de Enferma-
gem. “A entrega de remédios 
em Postos de Saúde só poderá 
ser feita por farmacêuticos 
ou  técnicos farmacêuticos”, 
afi rmou o vereador. 

A medida gerou uma série 
de problemas. Muitas pessoas 
que dependem de remédios do 
SUS e que moram distantes 
do centro não tem condições 
de vir buscar o medicamento, 

seja por falta de condições 
fi nanceiras ou pela condição 
de saúde da pessoa. Outra 
questão é a superlotação no 
posto de Saúde do Centro, 
uma vez que a entrega de 
remédios fi cou concentrado 
nesta unidade, onde a média 
de atendimento que era de 800 
a 1200 pessoas por dia e com 
a nova resolução aumentou 
para 1500 por dia.

O vereador Magrão pede 
que a Prefeitura adote medidas 
urgentes e sugere a contratação 
dos farmacêuticos que foram 
aprovados no concurso públi-
co 02/2012, realizado no ano 
passado. No Jornal “Tribuna 
do Norte”, de 22/06/2012, 
Edição nº 8134, página 24 foi 
divulgada uma lista de classifi -
cação com nome de 77 pessoas 
que fi zeram e foram aprovadas 
no concurso para vaga de 
farmacêutico. “Os munícipes 
estão sendo prejudicados, 
pois muitas dessas pessoas 
estão com difi culdades de vir 
retirar os remédios no Posto 
do Centro, seja por falta de 
dinheiro para condução ou 
problemas de saúde. Isso, sem 
falar no tumulto, devido o au-
mento de atendimentos nesta 
unidade, onde estão sendo 
entregues os medicamentos. 
Fiz o requerimento solicitando 
a contratação de farmacêuti-
cos o mais breve possível, no 
sentido de sanar o problema 
de uma vez por todas, com a 
volta de entrega de remédios 
nos PSFs dos bairros”, disse 
o vereador Magrão.

VEREADOR MAGRÃO
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da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Os vereadores de Pindamonhangaba aprovaram - por unani-
midade – nesta segunda-feira, dia 09, no Plenário Dr. Francisco 
Romano de Oliveira, o Projeto de Lei - PL - n° 114/2013, do 
vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS) que “Obriga 
os Parques de Diversões e Circos a afixarem nas bilheterias de 
forma visível ao consumidor as autorizações, no município de 
Pindamonhangaba”.

Com a aprovação do PL, Parques de Diversão e Circos que se 
instalarem em Pindamonhangaba ficam obrigados a afixarem em 
suas bilheterias o “Certificado de Aprovação” e a “Autorização para 
o funcionamento”, ambos 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.

Segundo o autor do projeto, vereador Magrão, “a propositura 
aprovada visa garantir a segurança de crianças e jovens quanto a 
estrutura montada, incêndios e outras anormalidades”. “É uma ma-
neira transparente dos usuários fiscalizarem esses estabelecimentos 
e se sentirem mais seguros com relação à diversão de sua família”.

Retirado
Já o Projeto de Lei n° 75/2013, do vereador Antonio Alves da 

Silva – Toninho da Farmácia (PDT) que “Dispõe sobre a criação 
de uma Unidade Móvel para atendimento Médico-Veterinário” no 
município foi retirado pelo autor e deverá ser apresentado como 
Indicação de Projeto de Lei. 

Secretário de Esportes
Logo após a sessão, o Secretário de Esportes, Lazer e Juventude 

(SEJELP), Cleber Bianchi esteve na Câmara e foi ouvido pelos 
vereadores sobre os seus projetos e metas à frente da pasta. Durante 
mais de uma hora, Bianchi deixou claro aos parlamentares presentes 
que a meta é apoiar o esporte nos bairros e oferecer um maior nú-
mero de modalidades para crianças e jovens de Pindamonhangaba. 
Por sua vez, os vereadores afirmaram que “apoiam os projetos do 
novo secretário e aguardam que o esporte de Pindamonhangaba 
possa evoluir mais nos próximos meses”.

Tribuna Livre
Na sessão ordinária desta segunda-feira, o munícipe Júnior 

Muassab ocupou a Tribuna Livre e apresentou dados e informações 
sobre os benefícios da Equoterapia. Ele pediu o apoio da Câmara 
de Pindamonhangaba para que esse projeto seja implantado pelo 
Poder Executivo na cidade.

Palácio legislativo Dr. geralDo José roDrigues alckmin
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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

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

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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.

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 têm 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-

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.

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Felipe César – FC reitera 
estudos para construção 
do Segundo anel viário

O vereador Felipe 
César – FC (PMDB) 
reitera ao Executivo 
a contratação de uma 
empresa especializada 
para realizar estudos 
visando a construção 
do segundo anel viário 
em Pindamonhangaba. 
O vereador alega que 
tendo em vista o cres-
cimento do município 
nos últimos anos e o 
fluxo de veículos, há 
necessidade de novas 
rotas alternativas para 
o contorno e o acesso 
da cidade.

Como este estudo e 
a obra demandam muito 
tempo, o vereador Feli-
pe César – FC, prevendo 
esta necessidade num futuro 
próximo, pede ao prefeito que 
se inicie as tratativas o quanto 
antes, visando o segundo anel 
viário em Pindamonhangaba.

Contratação de
farmacêuticos
O vereador Felipe César - FC 

enviou solicitação ao Execu-
tivo pedindo a contratação de 
farmacêuticos pelo município. 
De acordo com o vereador, esta 
solicitação se faz necessária 
para que os medicamentos pos-
sam ser novamente 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 situação junto à 
população atendida pela rede 
pública de saúde.

Listagem dos inscritos
na Habitação
O vereador Felipe César – 

FC apresentou o Projeto de Lei 

81/2013, que torna obrigatória 
a divulgação de listagens dos 
munícipes que aguardam por 
atendimento nos programas 
habitacionais do município. 
O vereador quer, de forma 
transparente, que o Executivo 
divulgue na internet e em lista-
gens oficiais, os munícipes que 
aguardam por atendimento nos 
programas habitacionais, com 
número e data de inscrição, a 
relação dos atendidos, com data 
e indicação do programa que 
foi beneficiado, além de todos 
os critérios para cadastramento 
e atendimento, devendo a cada 
mês tornar pública a quantidade 
de inscritos e os atendidos, bem 
como a movimentação dos nú-
meros de inscrição das listagens. 
“O objetivo de nosso projeto 
é além de dar a transparência, 
fundamental nas questões públi-
cas, é fazer com que os projetos 
fluam, e de maneira correta, 
divulgar os planejamentos dos 
programas habitacionais em 
nossa cidade”, destaca o vere-
ador Felipe César – FC.

VereAdor Felipe CésAr - FC

Professor Eric convida 
novo Secretário de Esportes 
para conhecer Profesp

Após a realização da 31ª 
sessão ordinária na última se-
gunda-feira, dia 09, o vereador 
Professor Eric (PR) participou 
da reunião com o novo Secre-
tário de Esportes, Lazer e Ju-
ventude de Pindamonhangaba, 
Clebber Bianchi e o parabeni-
zou pela indicação ao cargo e, 
posteriormente, convidou-o 
para ir oficialmente à cidade 
de São Vicente, no Litoral Sul 
de São Paulo com o objetivo 
de conhecer o Profesp. 

O vereador falou que “a 
meta do Profesp é ajudar a 
melhorar a qualidade de vida 
de crianças e adolescentes 
carentes do País por meio do 
incentivo à prática de espor-
tes”. Com o projeto, os jovens 
têm a oportunidade de praticar 
esportes e assistir a aulas de 
reforço escolar, além de terem 

assegurado o direito 
a atendimento mé-
dico, odontológico, 
alimentação, rou-
pa e transporte. O 
vereador Professor 
Eric salientou que 
“o Profesp pode 
legalizar a Escola de 
Excelência, levando 
os esportes onde 
estão as crianças”. 
Ele ressaltou que 
“em Moreira Cé-
sar, depois da linha 
férrea tem mais de 
5 mil habitantes 
e, atualmente, não 

existe nenhuma opção de lazer 
e esporte”.

Presidentes dos bairros 
Morumbi e Oliveiras
O vereador Professor Eric, 

em sessão, também para-
benizou os presidentes das 
Associações de Moradores 
dos Bairros Morumbi, Miguel 
de Almeida, e das Oliveiras, 
Wilson Ferreira Dias, pelo 
excelente trabalho que ambos 
vêm desenvolvendo. Professor 
Eric disse, ainda, que eles 
são pioneiros e exemplos em 
organização dos respectivos 
bairros.

O parlamentar apresentou 
durante a sessão do dia 09 de 
setembro, vários requerimen-
tos pedindo melhorias no bair-
ro Morumbi. “Podem contar 
sempre comigo”, finalizou o 
vereador Professor Eric.

VereAdor proFessor eriC

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Cal parabeniza 
organizadores da Festa 
de São Vicente de Paulo
EvEnto ocorrEu Em morEira césar dE 6 à 

15 dE sEtEmbro E rEuniu milharEs dE
pEssoas do distrito E dE pindamonhangaba

O vereador José Carlos Gomes 
– Cal (PTB) está parabenizando o 
Pároco de Moreira César,  Cônego 
Geraldo, Zézinho, João e toda 
equipe que organizou a brilhante 
festa em louvor à São Vicente de 
Paulo, que teve início no dia 06 e 
terminou no dia 15 de Setembro. 
Entre outras atrações, a festa contou 
com a apresentação da Camerata 
Jovem no dia 07; com a Banda Gold 
Orquestra no dia 08 e o mega Show 
com Dudu Nobre, patrocinado pela 
Prefeitura, a qual os organizadores 
também agradecem muito.

A festa contou ainda com a 
apresentação cultural, Teatro Circo, 
Grupo Folclórico Sênior de Moreira 
César, Dança de Rua do Projeto 
“Saindo das ruas”, Companhia de 
Ballet “Lago do Cisne”, desfile de 
moda, Baile no Recinto em dois 
ambientes, com a Banda Gold 
Orquestra e a Dupla Miranda e 
Souza Neto.

No sábado, dia 14,  o evento teve 
a presença da Banda Bellator e no 
domingo, dia principal da festa teve 
alvorada festiva, a 2ª Caminhada 
Ecológica, Santa Missa festiva, 
corrida de circuito de rua “Joel 
Batista de Oliveira” organizada 

pela SEJELP. Nesta competição, os 
vencedores receberam os prêmios 
das mãos da Dona Sônia, esposa do 
saudoso Sr. Joel. Logo após aconte-
ceu o 28º Passeio Ciclístico, pelas 
ruas do Distrito reunindo milhares 
de participantes. Eles concorreram a 
25 bicicletas que foram doadas pe-
los comércios do Distrito e Cidade, 
aos quais também agradecemos.

No intervalo do passeio ciclís-
tico, no palco da festa, aconteceu 
a apresentação do conjunto Sam-
batuque.

A festa seguiu com o gostoso 
almoço festivo e após o tradicional 
bingo. As 18h30 foi realizada a 
procissão solene saindo da Igreja 
Matriz acompanhada das irmanda-
des, congadas e a centenária Banda 
Euterpe de Pindamonhangaba, 
encerrando com a Santa Missa 
Festiva, com a participação de 
todos os fiéis.

A festa de São Vicente de Paulo 
teve o encerramento com o magní-
fico show da dupla Fábio Henrique 
e Alessandro, que foi oferecido pelo 
deputado federal Arnaldo Faria de 
Sá que todo ano  ajuda a organi-
zação da festa e a prestigia com a 
sua presença, na missa e no show.

públiCo presente nA FestA e que pArtiCipou do pAsseio CiClístiCo
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Futebol

OImperial conquistou, 
de forma invicta, o 

bicampeonato Cinquentão ao 
bater a Afizp por 1 a 0 – com 
gol de Djavan nos acrésci-
mos. O atacante comemorou 
no alambrado, exibindo uma 

Com gol polêmico, Djavan 
dá título invicto ao Imperial

Imperial e Afizp começaram 
de forma cautelosa, pois qualquer 
erro poderia definir o campeão. 
Até os 20 minutos, as ações fica-
ram restritas ao meio campo.

Com mais posse de bola, o Im-
perial passou a chegar mais perto 
do gol e, aos 23 minutos, Djavan 
fez fila pela direita e cruzou, mas 
Brito finalizou para fora. A partir daí 
a pressão aumentou, Tiganá não 
aproveitou pelo menos duas chan-
ces claras de gol e o arqueiro Peru 

fez uma defesa dificílima em co-
brança de falta de Djavan. A Afizp 
era perigosa nos contra-ataques e 
Heitor, no último lance do primeiro 
tempo, arriscou um chute, a bola 
passou muito perto do gol.

O segundo tempo foi emo-
cionante, e com mudanças. Pela 
Afizp, o endiabrado Ary entrou no 
lugar de Décio; pelo Imperial, Guina 
substituiu Evandro.

Aos nove minutos, Zezinho fez 
cruzamento da esquerda, e Tiga-

ná chegou atrasado. Depois, aos 
11 minutos, Ary achou Miranda li-
vre na área, mas Ticha desviou o 
chute para escanteio.

O técnico Fábio recuou Dja-
van e pediu para Zezinho jogar 
mais adiantado pela esquerda, 
e deu certo.

Zezinho foi bastante aciona-
do. Aos 18 minutos, arriscou chu-
te de fora da área que assustou 
Peru. Depois, Aryzinho cabeceou 
livre e Mauro se esticou todo para 

fazer grande defesa.
Com cruzamentos de Guina e 

velocidade de Zezinho, o Imperial 
impôs muita pressão, mas Peru 
fez, pelo menos, mais três defesas 
impressionantes. 

Quando o jogo se encaminha-
va para os pênaltis, nos acrésci-
mos, Guina fez mais uma assis-
tência, a zaga da Afizp não cortou 
e Djavan apareceu livre para mar-
car o gol do título para o Imperial. 
1 a 0 – placar final.

O jOgO

Os quatro times favori-
tos e com melhor campa-
nha avançaram às semifi-
nais da Primeira Divisão.

Em Moreira César, o 
Sapobempa bateu o Co-
rinthians por 2 a 1, mes-

mo placar de 100 Nome 
e Araretama, que jogaram 
no Goiabal. As duas equi-
pes se enfrentam em uma 
semifinal.

A outra semifinal terá A 
Mil Por Hora e Areião. O 

time treinado por Cabral 
venceu o Cantareira por 
2 a 1. Já o Areião, perdeu 
por 1 a 0 para o Real Espe-
rança, mas o grupo treina-
do por Goga se classificou 
devido à melhor campanha 

na fase de classificação.
Na edição de sexta-

-feira, a Tribuna trará um 
especial sobre os quatro 
times, com fotos, entrevis-
tas e dados dos confrontos 
das semifinais.

Sapopemba, 100 Nome, A Mil Por Hora e Areião nas semifinais

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira Odirley Pereira Odirley Pereira Odirley Pereira

À esquerda, time do 
Imperial - bicampeão 
do Campeonato 
Cinquentão. Acima, 
atacante Djavan, que 
marcou o gol do título e 
dedicou ao seu filho Diego 
- falecido há oito meses

À esquerda, time do Imperial - bicampeão do 
Campeonato Cinquentão. Acima, atacante Zezinho

Após gol, árbitro Alemão é cercado por jogadores

Além do vice-campeonato, Afizp teve goleiro menos vazado da competição, José Carlos Peru

Rafael do Sapopemba Meia Kaká do AreiãoCésar do A Mil Por HoraTiquinho do 100 Nome Areião deve reforçar marcação para corrigir falhas

Odirley Pereira camisa de homenagem a seu 
filho Diego – falecido há oito 
meses. A partida foi disputa-
da no domingo (15), no Car-
dosão – que recebeu cerca de 
2 mil torcedores. Fato lamen-
tável foi a briga, após o gol 
de Djavan.

Os jogadores da Afizp já 

pediam o fim do jogo ao ár-
bitro Alemão e, em um pas-
se, Guina encontrou Djavan 
livre. O atacante dominou 
e tocou na saída de Peru 
– fazendo o gol do título. 
Além da reclamação sobre 
os acréscimos já terem sido 
esgotados, os atletas da Afi-

zp também indicaram um 
suposto impedimento de 
Djavan, não assinalado 
pelo auxiliar Naldo. Com 
isso, atletas foram para 
cima da arbitragem – que 
reagiu. Após a confusão, 
coube ao Imperial come-
morar a conquista.


