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Bolinho caipira de Pinda é
sucesso no Revelando São Paulo
Além do estande de artesanato e das apresentações folclóricas, Pindamonhangaba foi destaque no encerramento do programa Revelando São Paulo com o tradicional bolinho caipira. Durante os 10 dias do evento, em São Paulo, os visitantes
conheceram características da cultura do Estado, representada por manifestações
de mais de 200 municípios paulistas.
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Homenagens
e culto abrem
5ª Semana
Evangélica
A 5ª Semana Evangélica de Moreira César começou no domingo (22), com um culto
presidido pelo pastor Jairo Soares Cypriano.
Na ocasião, a Orquestra Evangélica do distrito executou diversas músicas religiosas e a
União Evangélica de Moreira César homenageou pessoas e instituições que apoiam as
religiões, dentre elas, o prefeito de Pindamonhangaba. Na segunda-feira (23), houve

André Nascimento

culto ao ar livre na praça da Terra dos Ipês,
com o pastor Gilson Spósito Júnior. A programação segue com uma série de atividades que serão desenvolvidas todos os dias
no distrito até o domingo, quando o evento
será encerrado com carreata, ação social,
apresentação de bandas gospel e um show
com a cantora Brenda dos Santos.
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Sapopemba e 100 Nome
saem na frente nas semi
Odirley Pereira

Ao lado do pastor Jairo Soares Cypriano, prefeito agradece homenagem recebida

Limpeza em
córrego evita
alagamentos
no distrito
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Desembargador
lança livro em
Pinda na 3ª feira
O desembargador do Trabalho da 2ª Região,
Sérgio Pinto Martins, fará uma palestra gratuita na Câmara dos Vereadores, na terça-feira (24), sobre cooperativismo e desenvolvimento do país. O evento, organizado pela
Cooperativa Coruputuba, é aberto à população, em especial trabalhadores, estudantes,
professores, e advogados.

PÁGINA 2

Sustentabilidade é tema
de projeto em escolas

O 100 Nome venceu o A Mil Por Hora por 2 a 1, no domingo (22),
no bairro das Campinas, e reverteu a vantagem nas semifinais da
Primeira Divisão. Outro time que largou na frente foi o Sapopemba,
que empatou fora de casa com o Areião, em 2 a 2, e agora pode
empatar que obtém a vaga para a final.
- ESPORTES 10 previsão do tempo
TERÇA-FEIRA - 24/9
Chuva, muitas
nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

15ºC
26ºC

QUARTA-FEIRA - 25/9
Chuvas
isoladas
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

9ºC
18ºC

QUINTA-FEIRA - 26/9
Nublado,
muitas nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

9ºC
19ºC
CPTEC INPE

Os alunos da escola
municipal do bairro das
Campinas estão finalizando
um estudo sobre sustentabilidade. O resultado da
pesquisa realizada com as
crianças foi mostrado em
uma feira sobre o tema, na
sexta-feira (20), com a presença dos pais e da comunidade.

Divulgação

PÁGINA 3

Alunos do
2º Tempo
se divertem
Mais de 500 alunos, entre 7 e 17 anos, do programa
Segundo Tempo, no bairro
Cidade Nova, participaram
do 2º Festival de Integração,
no final de semana.

PÁGINA 7
ESPORTES 10

Tema despertou o interesse dos estudantes municipais
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Editorial

Desembargador do Trabalho lança livro em Pinda

Pinda contribui para
queda do número de
novos casos de Aids
Nos últimos anos, vários cientistas e grandes laboratórios de pesquisas, especialmente dos Estados Unidos e Europa, têm anunciado novas descobertas em
relação à cura da Aids. Embora sejam grandes avanços, como a de uma suposta vacina contra a síndrome
da imunodeﬁciência humana, enquanto não estiver na
prateleira das drogarias ou oferecida em postos de vacinação, ainda não é certo aﬁrmar que existe cura para
o HIV.
Torcemos sim, para que os cientistas cheguem a
uma nova droga eﬁciente e acessível, mas parece que
isso não tem data para acontecer.
Enquanto o milagre de uma injeção ou de uma capsula não chega, o ideal é se prevenir.
Na semana passada, a Uniaids (agência da Onu Organização das Nações Unidas) anunciou queda no
registro de casos de Aids no mundo. Em comparação
com os últimos dez anos, tomando como base 2001
e 2011, a quantidade de novas infecções com o HIV
diminuiu 33%, e também reduziram as contaminações
de crianças – que despencaram 52%. Já o número de
morte também apresentou queda de 30%.
Funcionários da ONU não escondem que os números são surpreendentes - há apenas alguns anos,
poucos imaginariam que a redução seria possível. A
mudança aconteceu em grande parte graças à decisão
da entidade de adotar o modelo brasileiro de garantir
acesso ao coquetel antirretroviral como uma estratégia
mundial. O tratamento ajudou também a barrar a contaminação.
O organização acredita que as campanhas mundiais de alerta sobre o perigo da Aids também são fundamentais. A instituição ainda destacou ações e eventos humanitários, principalmente na África, como forma
de reduzir o número de infectados.
Destacado pelo modelo implantado de distribuição
e controle do coquetel, o Brasil é um dos destaques
neste ramo. Assim como os trabalhos do país, vale ressaltar as ações estaduais e municipais para a política
de combate ao HIV.
Pindamonhangaba tem intensiﬁcado os trabalhos
de combate ao vírus. São diversos atos, dentre eles o
programa Fique Sabendo, pelo qual a Prefeitura disponibiliza, gratuitamente, exames de sangue para detectar presença do HIV.
Caso haja contaminação, o município encaminha o
paciente a tratamento especializado e oferece tudo o
que for necessário. Além disso, a cidade faz campanhas de orientação e distribui preservativos nas unidades de saúde, aumentando a entrega em períodos de
festas, principalmente no carnaval.
Para a ONU, ações como esta são determinantes
para a redução da Aids no Brasil e no Mundo. A instituição, agora, deve cobrar mais empenho de outras
nações, principalmente na Ásia.

Datas Comemorativas
Veja as datas que se comemoram hoje,
24 de setembro, e nos próximos dias
24/9 – Nossa Senhora das Mercês, Dia do Coração, Início da Semana
dos Bons Dentes.
25/9 - Dia do Rádio e da Radiodifusão, Dia da Tia Solteirona, Dia do
Auditor da Justiça Desportiva, Dia Nacional do Trânsito, Dia de Santa
Aurélia.
26/9 - Dia Internacional das Relações Públicas, Dia de São Cipriano
e Santa Justina, Dia do Técnico Agropecuário.
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Pindamonhangaba recebe
nesta terça-feira (24), às 19
horas, o desembargador do
Trabalho da 2ª Região, Sérgio
Pinto Martins, que fará uma
palestra gratuita na Câmara
dos Vereadores sobre cooperativismo e desenvolvimento.
O evento, organizado
pela Cooperativa Coruputuba, é aberto à população,
em especial trabalhadores,

Cidade comemora Semana do Idoso
Entre os dias 25 de setembro e
1º de outubro, diversas atividades
serão realizadas envolvendo as associações, as entidades e o público
da 3ª idade para comemorar a Semana do Idoso.
O encerramento será no último dia do evento, no restaurante
Colmeia, onde haverá um almoço

de confraternização na data em
que se comemora o “Dia Nacional
do Idoso. O principal objetivo da
“Semana Municipal do Idoso” é
conscientizar a população e o Poder Público de que os idosos são
parte importante da sociedade e
que demandam cuidados especiais
nas áreas de: Saúde, Assistência

Social, Habitação, Transporte, Esportes, Cultura e Lazer.
A realização é do Conselho Municipal do Idoso, das associações
do Centro de Convivência para
Idosos e das instituições de longa
permanência para idosos, em parceria com a Secretaria de Saúde e
Assistência Social.

Dentista ganha concurso e participa de congresso
O dentista Rogério Tupinambá,
de Pinda, foi o vencedor de um concurso de fotograﬁas em uma rede
social promovido por uma empresa
de ortodontia. Após disputa acirrada, ele obteve o primeiro lugar no
concurso por sua foto ter recebido
o maior número de curtidas.
Pela vitória, ele terá direito a
uma viagem à ‘capital do sol’, Natal/
RN, onde participará do Congresso
Internacional da ABOR - Associação Brasileira de Ortodontia, que
acontece todos os anos em cidades diferentes. Em 2012, o evento
foi realizado em Belo Horizonte.
“Gostaria de agradecer a todos aqueles que de alguma forma
tornaram possível a conquista deste

Rogério Tupinambá

Dentista
do bem

Na noite desta quinta-feira (26),
a ONG Turma do Bem vai promover uma homenagem aos dentistas
de Pinda voluntários no projeto
Dentista do Bem 2013.
Na ocasião, também haverá
uma homenagem à família do
ex-provedor da Santa Casa de Misericórdia, Luiz Carlos Loberto (in
memorian).
O evento acontecerá às 19
horas, na rua Octávio Oscar Campelo de Souza, 124, Parque das
Nações.

Biblioteca
realiza sarau
na quinta-feira
prêmio. Aos amigos, colegas, alunos, pacientes, parentes e também
àqueles amigos que permitiram de

bom grado minha intromissão em
suas páginas para compartilhar minha foto. Valeu, pessoal!”, agradece.

Novena de São Miguel Arcanjo vai até dia 29
Na última sexta-feira (20), teve
início a novena de São Miguel Arcanjo, na paróquia que leva o mesmo nome, localizada no Araretama.
Com o tema “Lúmen Fidei” (Luz
da Fé), o primeiro dia de novena
teve a missa celebrada pelo padre

estudantes, professores e
advogados. Durante a palestra, o desembargador fará
uma explanação elucidando
exemplos de empresas bem
sucedidas – que tiveram origem no modelo de cooperativismo autogestionário.
Sérgio Pinto Martins também fará o lançamento de
seu livro ‘Cooperativas de
Trabalho’.

Cleber Sanches. O evento acontece até o domingo (29), lembrando
que a novena é realizada a partir
das 19 horas, exceto aos sábados,
dia em que a Santa Missa tem início
às 17 horas. Durante todos os dias
haverá barracas de alimentação e

entretenimento para as crianças.
No sábado (28), haverá bingo
especial a partir das 18 horas, logo
após a missa.
Domingo, dia da festa, haverá
queima de fogos em louvor ao padroeiro São Miguel.

A Biblioteca Pública Municipal Vereador Rômulo Campos
D´Arace, no Bosque da Princesa,
realiza, na quinta-feira (26), o sarau
“Poemas de Primavera”. O evento
marcará, também, o lançamento do
livro “Voo inaugural: poesia a oito
mãos”, de Altair Fernandes, Meire
Carvalho, Juraci Faria e Maurício
Cavalheiro. O sarau é uma parceria entre a coordenação de bibliotecas municipais, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, e
a Academia Pindamonhangabense
de Letras. A entrada é gratuita e todos estão convidados a participar.

Aparecida divulga programação do dia 12 de outubro
O mês de outubro está chegando e o Santuário Nacional se
prepara para receber cerca de
150 mil pessoas, que devem vir
de todos os cantos do país para
agradecer à Nossa Senhora Aparecida no dia 12. Uma programa-

Divulgação

ção foi previamente divulgada e,
neste ano, pensando na participação dos ﬁéis, algumas mudanças
foram preparadas. Uma delas é
o horário da missa solene, que
agora deverá ter início às 9 e não
mais às 10 horas.

Programação de 12 de outubro
5h – Alvorada Festiva / Missa
7h – Missa das Crianças
9h – Missa Solene
12h – Homenagem à Padroeira /Fogos
12h15 – Missa
13h30 – Consagração Solene
14h – Recitação do Terço (via satélite unindo Aparecida, Roma e
Santuários pelo mundo)
17h – Procissão Solene – Show Musical – Show Pirotécnico
18h – Missa
21h – Missa

Feste tem inscrições abertas até dia 30
O XXXVI Feste – Festival Nacional de Teatro – de Pindamonhangaba será realizado de 3 a 17
de novembro, mas as inscrições
para os grupos de todo o país já
estão abertas e se encerram no
dia 30 de setembro. Este ano, o
Festival terá algumas novidades.
Em vez de comissão julgadora,
como o Feste não será competitivo, cada categoria contará com um
debatedor e um provocador, que

fará relatórios das apresentações,
a serem entregues no dia seguinte
para o público presente. A premiação será feita tendo como base
esses apontamentos e a opinião
de regular, bom e ótimo de grupos de 15 pessoas da plateia escolhidas por espetáculo, além da
opinião espontânea do público,
que definirá ainda os destaques
em melhor ator, atriz, cenário,
diretor, entre outros quesitos.

A 36ª edição do Feste terá sete
espetáculos adultos, seis infantis, seis de rua (sendo três de
Pindamonhangaba, que estrearam neste ano e participaram do
Mapa Cultural Paulista Municipal) e dois espetáculos convidados, para a abertura e encerramento do Festival. As fichas de
inscrição e o regulamento do Feste
estão no site oﬁcial da Prefeitura, o
www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Projeto dá prêmio ao Rotaract Club Pinda
No dia 7 de setembro, o Rotaract Club Pindamonhangaba (clube
jovem do Rotary Club) foi premiado
pelo desenvolvimento do melhor
projeto de Finanças, por meio da
realização da “I Noite do Caldinho”.
A premiação aconteceu em Pene-

do (RJ) e foi concedida pela Representação Distrital do Rotary.
A ‘Noite do Caldinho’ aconteceu
no dia 15 de junho último, na AA
Ferroviária e recebeu mais de 100
pessoas. Parte do caldinho restante foi distribuída para os moradores

de rua e também, doada ao SOS
da cidade. Toda renda arrecadada
será destinada para a realização do
projeto de Dia das Crianças do Rotaract, o Aquarela II, a ser realizado
no bairro da Cerâmica no dia 12 de
Outubro.

Jantar
dançante

Para animar a tarde de sábado
(27), o Cimc – Convivência de Idosos de Moreira César vai realizar
um jantar dançante a partir das 16
horas. O baile será no Recinto São
Vito e a entrada é franca. Podem
participar pessoas acima de 50
anos e é necessário levar prato e
talher.
Ilustração
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Moradores do Pasin e Mantiqueira
vão receber projeto Nosso Bairro
Cintia Camargo
Com o término das atividades do projeto Nosso
Bairro na Cidade Nova, no
último domingo (22), já começam os preparativos para
a instalação das oficinas nos
bairros Pasin e Mantiqueira,
que acontecerão na avenida
Alemanha, 28.
Entre os dias 2 e 4 de outubro, as inscrições para as
oficinas do projeto estarão
abertas para que a população
possa se inscrever, lembrando que as pessoas devem levar três garrafas pet no ato da
inscrição.
A exemplo das outras
edições – no Araretama, no
CDHU do bairro Cícero Prado e Cidade Nova -, o projeto
terá em sua abertura inúmeras atividades sociais, com a
participação das equipes do
Cras, Crea, CAC e Bolsa Família, além da equipe de recreação e lazer da Secretaria
de Esportes e Lazer, verificação de pressão arterial, atendimento a diabetes e shows
musicais e de mágica.
Nova formatura
A administração municipal mantém toda a estrutura
do projeto Nosso Bairro na
região atendida, normalmente, durante 45 dias, com o
objetivo de atender os munícipes através de ações sociais
e oficinas profissionalizan-

André Nascimento

Crianças do bairro apresentaram um pouco do que
aprenderam durante a permanência do projeto
no Cidade Nova; mais de mil certificados foram
entregues no encerramento do evento
André Nascimento

tes. “Pretendemos incentivar
a população a dar início em
uma nova atividade de trabalho, principalmente com trabalhos manuais que podem
representar uma renda a mais
para a família atendida”, afirmou o prefeito de Pindamonhangaba.
Nesta quarta-feira (25), no
período da tarde, acontece o
encerramento das atividades
das primeiras oficinas criadas em centros comunitários,
dando continuidade a esse
trabalho. A primeira formatura será de quatro oficinas
artesanais (crochê, macramê,
tricô e de decoração de Natal
com reciclagem de garrafas
pets) e acontecerá no centro
comunitário do bairro Alto
do Cardoso.

‘Teatro a Bordo’ é sucesso em Pinda

maria Fernanda munhoz
A carreta do projeto “Teatro a Bordo” estacionou em
Pindamonhangaba na quinta-feira (19), trazendo a magia
do teatro, cinema e música.
Crianças de todas as idades
se divertiram durante a tarde
e à noite, no Largo do Quartel, com a programação que
foi totalmente gratuita.
As atrações começaram
às 14 horas, com a oficina de
bonecos feitos com material

reciclado. A diversão foi,
além de aprender a fazer o
boneco, passo a passo, também fazer a decoração da
roupa e do cabelo da nova
criatura. Em seguida, foi
apresentado o teatro “Embornal de Histórias”, que entreteu uma plateia de quase
300 crianças por uma hora,
contando histórias com a
ajuda de bonecos e um violão. Na sequência, o projeto
abriu espaço para os artistas

de Pinda e a atração apresentada foi o número de mágica com o Mágico Jack e o
show com o Palhaço Alegrito. A criançada curtiu muito
a apresentação, participando
ativamente.
Com o final da tarde, a
programação noturna começou com uma apresentação
de cinema, mostrando curtas
metragens nacionais de animação. Em seguida, foi feita
a intervenção teatral contanMaria Fernanda Munhoz

Mais de 300 crianças assistiram à peça teatral durante a tarde na praça

do a história de como surgiu
a noite, segundo a lenda indígena, por meio de bonecos e
efeitos audiovisuais.
O evento foi encerrado
com a apresentação da peça
“Cinderela Brasileira”, com
o Grupo Casa 3, na qual um
contador de causos revelou a
história da Cinderela Brasileira, ambientada no sertão
nordestino.
Para a professora Margareth, da escola municipal
Félix Adib Miguel, o “Teatro
a Bordo” foi uma excelente
opção para levar as crianças
e possibilitar com que elas
aprendam também fora dos
muros da escola. Ela levou
16 alunos ao evento, e eles
participaram da programação
da tarde. Além dessa, outras
escolas municipais e particulares das redondezas compareceram ao evento, assim
como a população.
O “Teatro a Bordo” foi trazido à cidade pela Prefeitura,
por meio da Secretaria de Educação e Cultura, e tem o patrocínio da CCR Nova Dutra.

Limpeza das margens
de córrego evita enchentes
e alagamentos
maria Fernanda munhoz
A Subprefeitura de Moreira César iniciou, no dia
9 de setembro, o serviço de
desassoreamento ou limpeza das margens do córrego
Barranco Alto, nas proximidades da ponte que liga os
bairros Pasin e Mantiqueira.
A ação tem prosseguimento ao longo do córrego,
seguindo pelos bairros Terra dos Ipês I e II, CDHU e

Vale das Acácias, até próximo ao Pronto Atendimento
de Moreira César.
De acordo com informações da Subprefeitura, este
serviço evitará futuros problemas, como enchentes e
alagamentos, que poderiam
ocorrer na temporada de
chuvas, que está por iniciar.
A ação ainda está em andamento e deverá ser concluída nos próximos dias.
Divulgação

Retroescavadeira e caminhões fazem a limpeza

Escola do Campinas
realiza Feira de
Sustentabilidade
maria Fernanda munhoz
A escola municipal
Professor Alexandre Machado Salgado, do Bairro
das Campinas, realizou, na
sexta-feira (20), sua I Feira
da Sustentabilidade.
De acordo com informações da gestora da escola,
o projeto foi desenvolvido
com os alunos visando a
criação de hábitos favoráveis à sustentabilidade,
como o uso consciente de
água e de energia elétrica,

o reaproveitamento de materiais, o cultivo de horta e
jardim e a preservação do
meio ambiente.
Na feira, os professores
e alunos apresentaram, por
meio de experiências, jogos, vídeos e cartazes, os
estudos a respeito do tema.
Houve grande participação da comunidade do bairro, em especial, dos pais,
que puderam acompanhar
esse momento de conhecimento de seus filhos.
Divulgação

Momento da Feira, realizada pela primeira vez na escola

Festa da família atrai muitos participantes
marCos ViníCio Cuba

A 1ª Festa da Família, realizada
pelo Colégio Aprendiz no dia 21 de
setembro, contou com a presença de
muitos participantes. As atividades
foram desenvolvidas na quadra do
Centro Esportivo “João do Pulo” e o
público pôde conferir várias apresentações. Esta ação faz parte de um trabalho pedagógico que é feito na unidade
escolar, e que destaca a relevância da
família na vida das crianças.
De acordo com as informações da
direção escolar, mais de 90% dos alunos participaram do evento e os pais

aprovaram a iniciativa. É preciso que
as pessoas entendam e compreendam
os modelos de famílias existentes atualmente, porque o importante mesmo
são os valores e os ensinamentos que
são passados às crianças.
A diretora da escola, Gislene Vanete da Silva Vianna, diz que objetivo
da festa é resgatar o valor da família,
porque a criança é um ser em formação e a convivência com a família é o
que dará passe para serem bons profissionais e pessoas mais felizes.
“Aproveitamos o centenário de
Vinícius de Moraes e embasados nesta

homenagem fizemos a nossa festa,
porque ele falava muito de amor e isso
faz a diferença na vida de cada um.
Apresentamos também os vários tipos
de famílias, a do coração, a que só existem mulheres, a dos pais presentes, dos
ausentes, entre outras”, finaliza Gislene.
A professora Patrícia Moura Carbogim
participou da festa e gostou bastante,
porque acreidta que o resgate da família
é essencial e unir com a homenagem
a Vinícius de Moraes foi excelente, pois
as crianças tiveram a oportunidade de
conhecer este ícone. Ela parabenizou a
ideia da unidade escolar.

Marcos Vinício Cuba

Pequenas bailarinas do Colégio Aprendiz se apresentam
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL TORNA PÚBLICA A C

Pindamonhangaba, terça-feira, 24 de setembro de 2013

CURSO DE AUXILIAR ENFERMAGEM. AS MATRICULAS SERÃO DE 25/09 A 04/10 NA S

DO PROCESSO SELETIVO DOS CANDIDATOS À BOLSA DE ESTUDOS DO COLÉGIO

ESCOLA.
CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
CONVOCAÇÃO – 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Adriana Alexandrina Nogueira Miranda Picca, no uso de suas atribuições como presidente do CONDEMA de Pindamonhangaba, CONVOCA os conselheiros representantes da sociedade civil e os
conselheiros representantes do poder público para a 3ª reunião ordinária de 2013, a saber:
Data da reunião: 24/09/2013
Horário: 16 horas
Local: Fundação Dr. João Romeiro

Sarau e lançamento de livro
na biblioteca do Bosque
Nesta quinta-feira, às 19h30,
na Biblioteca
Municipal Rômulo Campos
D’Arace, popular e carinhosamente
conhecida como
‘Biblioteca do
Bosque’, será
realizado o
sarau “Poemas
da Primavera”,
comemorativo
à entrada da
estação das
flores. O evento marcará o
lançamento do
livro de poemas
Obra reúne poemas de quatro
‘Voo Inauguamigos
ral – Poesia a
oito mãos’. Uma coletânea com trabalhos poéticos de
Juraci de Faria, Meire Carvalho, Maurício Cavalheiro
e Altair Fernandes.

Exposição e lançamento
de livro na sessão da APL
Nesta sexta-feira (27), às 20 horas, no Museu Pedro I
e Dona Leopoldina (rua Marechal Deodoro), será realizada a sessão plenária e solene da APL – Academia
Pindamonhnagabense de Letras, referente ao mês de
setembro. A programação para mais uma noite literária
e cultural no Palacete do Visconde (sede do museu)
é a seguinte: Exposição “Dr. Francisco Piorino Filho:
Uma Biobibliografia e “A Arte em Porcelana de Therezinha Piorino”; apresentação de alunos da Escola
Estadual Dr. Alfredo Pujol; lançamento do livro “Fatos
em Fotos de Pindamonhangaba Antiga”, de Francisco
Piorino Filho; palestra “Fatos em Fotos de Pindamonhangaba Antiga” por Francisco Piorino Filho.
Arquivo TN

Pauta da reunião:
Regimento Interno do Conselho de Defesa do Meio Ambiente;
Outros assuntos pertinentes ao Conselho.
Observação:
Os conselheiros que não puderem comparecer à reunião deverão enviar justificativa de ausência
para o email:
meioambiente@pindamonhangaba.sp.gov.br
Adriana Alexandrina Nogueira Miranda Picca
Presidente do CONDEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CME
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSEMBLEIA SOBRE CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA PARA
MUNICÍPIO
Dia 2 de outubro de 2013 será realizada uma assembleia para esclarecimentos sobre o que é o
C.M.E, sua importância e o papel do Conselheiro. A assembleia servirá para esclarecer aos presentes e definir os participantes do Conselho que deverá ser renovado devido ao término do mandato
2011-2013.
Desta forma, convidamos aos pais da rede Estadual e Municipal para a reunião dia 02 de outubro de
2013, ás 19h na Secretaria de Educação e Cultura – SEC, para eleição entre os pares do segmento
PAIS.
Os gestores e os diretores farão o procedimento de eleição entre os respectivos segmentos e encaminharão para a SEC.
Solicitamos aos membros dos conselhos do município que encaminhem a indicação de novos membros para eleição até o dia 27 de setembro de 2013.
A eleição está marcada para o dia 16 de outubro de 2013.
Agradecemos a atenção de todos e colocamo-nos à disposição.
Fatima Lucinda Aparecida Soares
Conselheira Presidente – CME – Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
COMUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Data:
30/09/2013
Horário:
18h (1ª chamada) e 18h30 (2ª chamada)
Local:
Centro de Especialidades Médicas - CEM
Endereço: Frederico Machado, 179 - Centro
Telefone: 3644-5969 / 3644-5964
Pauta:
1 - Prestação de Contas do 2º Quadrimestre da Saúde - 01 hora.
José Fernandes Ribeiro
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
COMUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO
Através deste convocamos o nobre CONSELHEIRO(A) DE SAÚDE, para comparecer a
reunião ordinária:
Dia:
Local:
Horário:

25/09/2013
Auditório da Prefeitura
1ª chamada as 18h e 2ª chamada as 18h30

Pauta:
1 - Leitura e Aprovação da ATA do dia 28/8/2013 - 15 minutos
2 - Informes e Comissões - 20 minutos
3 - Pet Saúde - Dra. Marina e Alunos da Unitau - 30 minutos
4 - Equipe da Farmácia - 20 minutos
José Fernandes Ribeiro
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
EXTRATO DE CONTRATO
COMPRA DIRETA Nº 19175/2013
Contrato nº 144/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento a distância de sistema de segurança eletrônica para escolas da rede municipal por um período de 06 (seis) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: A.R. Antunes Sistemas – EPP.
Data de assinatura: 04/09/2013
Vigência: 06 (seis) meses
Valor: R$ 6.022,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Elizabeth Cursino Rodrigues
Assina pela contratada: Antônio Rogério Antunes
Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 056/2013
Contrato nº 121/2013
Objeto: Aquisição de impressoras laser, monitor LCD, estabilizador, câmera digital e aparelho de
telefone.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática Ltda.
Data de assinatura: 20/08/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 10.660,80
Assina pela contratante e gestor do contrato: Edson Macedo de Gouvêa, Nelson Nassif de Mesquita
e Manoel Pereira dos Santos
Assina pela contratada: Maria Fátima Moutinho
Contrato nº 122/2013
Objeto: Aquisição de impressoras laser multifuncional.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Suprinet Suprimentos para Informática Ltda.
Data de assinatura: 20/08/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 2.980,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Edson Macedo de Gouvêa
Assina pela contratada: Suely Guimarães
Pindamonhangaba, 19 de setembro de 2013.

O casal Therezinha e Piorino Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 118/2013
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais diversos para obras, para serem utilizadas pelo
Departamento de Obras e Viação.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL TORNA PÚBLICA A
CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DOS CANDIDATOS À BOLSA DE ESTUDOS DO
COLÉGIO TABLEAU DO CURSO DE AUXILIAR ENFERMAGEM. AS MATRICULAS SERÃO DE
25/09 A 04/10 NA SECRETARIA DA ESCOLA.
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DANIELA FRANCISCO
JANAINA DA SILVA MELO SANTANA
REGINA CRISTIANE ANTERO DA SILVA
SARA RUAS ALVES
MARA DOLORES DE CARVALHO
VALERIA ROQUE DA SILVA
MARIA DE FATIMA FRAGOSO DE MELO
MARCIA MARIA DA SILVA SANTOS
MARCOS BENEDITO DE LIMA JUNIOR
MAYARA CRISTINA DOS SANTOS MOREIRA
POLLIANY PEREIRA LAURINDO
PATRICIA GONZAGA
VIVIANE DIAS ALMEIDA
LUCIMARA APARECIDA SILVA
GENILÇA BERNARDA ALVES DOS SANTOS
BRUNA PAULA DE MOURA SANTOS
DAIANE DE OLIVEIRA
CHARLENE ALVES DA SILVA
KIMBERLLY CAMPOS PADUA DE ARAUJO
TAMIRES DE SOUZA SILVA
ESTELITA MARIANO TEIXEIRA
ROSIANE NAZARÉ DA PAIXAO
JOCIMARA NARCIZO
JULIANA APARECIDA GUIMARAES DOS SANTOS
MAVIENE ALVES RIBEIRO SANTOS
THAILA CAMILA DA SILVA MACEDO
PRISCILLA ALVES BARBOSA
KAREN CRISTINA BENCO
ANA FLAVIA SILVA BARRETTO
ANA FLAVIA ANDRADE DA SILVA

ANA PAULA CORREA LEMES
CRISTIANE DOS SANTOS
DJALMA SANTOS FERREIRA
EDNILDA REIS ALVES
ERICA REGINA SILVA CARDOSO JULIO
JOSIANE APARECIDA CEZAR
JOUSIENE BORGES DOS SANTOS
JULIANA CRISTINA DA SILVA
MARA CRISTINA MIGUEL LEITE DOS SANTOS
NATHALIA AZEVEDO REIS
AGNALDO LOPES
ANGELA PATRICIA RODRIGUES MARCONDES
ELAINE GISELE DE CAMPOS CORREA
HAMILTON CARLOS PINTO NETO
INGLID PONTES DA SILVA
JESSICA SILVA DE SOUZA PEDROSA
MARCO AURELIO ANACLETO
MAYARA DE ANDRADE PEREIRA
MIRYAN DARCI GOMES BARBOSA
OTAVIO HENRIQUE DOS REIS DA SILVA CAMARGO
PATRICIA REGINA REIS
RENATA QUIEROZ DA SILVA
VANIA AUGUSTO MACEDO
VERONICA SILVA E SOUZA GOMES
ANA LUCIA DOS SANTOS MARQUES
DAIANA VITOR BASILIO VELASCO
DANIELLE CRISTINE MARQUES DA SILVA SANTOS
EDNEIA MARIA DE JESUS
JOSIANE ANTUNES DA COSTA
JULIO CESAR ALVES DE ANDRADE
KELLY APARECIDA MAGALHÃES
MARCIA ARTHUR GRILO
NATALIA CAROLINE ARAUJO ALVES
ROSELAINE THAMIRES PEREIRA
SABRINA BENEDITA DOMINGOS DOS SANTOS
SILVANA MENDONÇA
THAIS CRISTINA DA COSTA MARTINS
VANDERLEA MORAES DE SOUZA
VIVIANE PAULA DE MOURA SANTOS
CAMILA DE CASSIA LUIZ DA SILVA
CAROLINA FERNANDA MARTINS DE FRANÇA
DINARA APARECIDA DA SILVA
GLAUCE PATRICIA RAMOS
LEONILDA DE OLIVEIRA BAU
MARCELA GRAZIELY FLORES DOS SANTOS DE MORAES
ROSELEIA DE SOUZA CABRAL
THAIS REGINA ALMEIDA RODRIGUES

PINDAMONHANGABA, 24 DE SETEMBRO DE 2013.
PINDAMONHANGABA, 24 DE SET
MARIA CONCEIÇÃO BISPO
DIRETORA DA ASSISTENCIA SOCIAL

MARIA CONCEIÇÃO BISPO
DIRETORA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Autorização de Fornecimento nº 1395/2013
Contratada: DL Ishizucka ME.
Data da AF: 16/09/2013
Valor: R$ 5.153,33
Autorização de Fornecimento nº 1396/2013
Contratada: Dezotti Com. de Ferramentas & Ferragens Ltda.
Data da AF: 16/09/2013
Valor: R$ 222,90
Autorização de Fornecimento nº 1397/2013
Contratada: J. C. B. Materiais Ltda. ME.
Data da AF: 16/09/2013
Valor: R$ 2.014,50
Autorização de Fornecimento nº 1398/2013
Contratada: Martini Comércio e Importação Ltda.
Data da AF: 16/09/2013
Valor: R$ 4.415,66
Autorização de Fornecimento nº 1399/2013
Contratada: Potenza Celano Ferramentas Ltda.
Data da AF: 16/09/2013
Valor: R$ 2.247,82
Pindamonhangaba, 19 de setembro de 2013.

Livro é a 11ª
contribuição
independente de
Francisco Piorino
Filho que resgata
a memória e
a história de
Pindamonhangaba

Concurso de Poesia do CCI - Premiação
E no dia 4 de outubro (uma sexta-feira), às 20 horas,
acontece a solenidade de premiação do XIV Concurso
de Poesia ‘Irmãos Ouverney’. O concurso é anualmente realizado pelo Centro de Convivência para Idosos
‘Cônego Nestor José de Azevedo’. Em sua realização
está à frente a poetisa Neila Cardoso, da Academia
Pindamonhangabense de Letras. A premiação será
nas dependências do CCI (avenida Abel Correa Guimarães, 1451 – Vila Rica).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 122/2013
Objeto: Aquisição de ferramentas para uso na regional leste Araretama, equipes de limpeza pública
nos bairros e cidade e equipe do cemitério.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1416/2013
Contratada: Martini Comércio e Importação Ltda.
Data da AF: 17/09/2013
Valor: R$ 12.854,80
Pindamonhangaba, 19 de setembro de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 124/2013
Contrato nº 132/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos automotivos,
manutenções preventivas e corretivas, com aplicação de peças e/ou fornecimento de peças
genuínas da marca dos veículos ou originais de fábrica, para os veículos de diversas marcas, pertencentes à frota operacional da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba/SP.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Elizandra Mara de Lima Peças ME.
Data de assinatura: 27/08/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 419.172,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: Elizandra Mara de Lima
Pindamonhangaba, 19 de setembro de 2013.

LICENÇA DA CETESB
JOFEL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA torna público que requereu à CETESB Agência Ambiental de Taubaté a renovação da Licença de Operação para Papel, fabricação de, sito à
Estrada Municipal Coruputuba, Galpões 1, 2 e 3, Distrito de Moreira César Pindamonhangaba/SP.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 24 de setembro de 2013
Andre Nascimento

Autoridades, fiéis e representantes religiosos compareceram ao evento
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Andre Nascimento

Programação do evento encerra no próximo final de semana

Moreira César promove 5ª Semana Evangélica
João Carlos ribeiro
salgado
A Uemoc – União Evangélica de Moreira César está
realizando a 5ª Semana Evangélica que tem como tema
Desperta Moreira César. A
abertura aconteceu na tarde
do último domingo (22), na
1ª Igreja Batista do Distrito. A
cerimônia foi presidida pelo
pastor Jairo Soares Cypriano,

presidente da União e o orador oficial foi o pastor Abdiel
Carlos Gomes Junior, secretário geral da Igreja Batista do
Vale do Paraíba. Representando as igrejas, também fizeram
uso da palavra com destaque
para o pastor Mark Jonatan
Lemos, diretor do Ibad – Instituto Biblíco das Assembleias
de Deus, e o pastor Wellington da Cunha Waldhelm, dire-

Divulgação

Passeata pelas ruas de Pinda conscientizou
sobre a mobilização

Semana da
Mobilização termina
com passeata
ana CaMila CaMpos
No sábado (21), atividades marcaram o último dia
da programação da 4ª Semana da Mobilização Social
pela Educação em Pinda.
Após diversos eventos
realizados desde o dia 15,
mobilizadores e sociedade
se reuniram na praça Padre
João de Faria Fialho (Largo
do Quartel) na manhã do dia
21 para percorrer algumas
ruas e avenidas, em uma passeata pelo ideal da mobilização, que tem como diretriz

tor da Igreja Batista.
O prefeito e o subprefeito
de Moreira César participaram
do encontro e foram homenageados. “Respeitamos todos os
pastores da cidade e o importante trabalho que eles desenvolvem nas igrejas e principalmente com a comunidade. As
igrejas afastam as pessoas das
drogas, do crime da violência
e desenvolvem um grande tra-

balho social”, destacou o prefeito. Foram realizadas outras
homenagens durante o culto
e a orquestra evangélica do
Distrito também se apresentou
com destaque.
No período noturno, foram
realizados cultos em todas as
igrejas evangélicas de Moreira Cesar, enfatizando, conscientizando e conclamando o
povo a praticar a programa-

ção da Semana Evangélica.
Na segunda-feira (23), a
programação teve sequência
com a realização de um culto
ao ar livre na praça da Terra
dos Ipês I, dirigido pelo pastor
Gilson Spósito Júnior e o preletor, pastor Rodrigo Barros.
A semana tem sequência
com uma série de atividades que serão desenvolvidas
todos os dias em todo o distri-

to contando com a presença de
pastores, com destaque para
Francisco Carlos e Rodolfo Vasconcelos, na Vila São Benedito.
A programação da Semana Evangélica será encerrada
no final de semana com uma
série de atividades, como
carreata, ação social, apresentação de bandas gospel e
um grande show com a cantora Brenda dos Santos.

Festival apresenta cultura
paulista para população
aiandra alves Mariano
A XVII edição do Revelando São Paulo Capital, que
terminou no domingo (22),
apresentou a cultura tradicional paulista para o público que
compareceu ao Parque da Vila
Guilherme – Trote, na capital.
Durante 10 dias, os visitantes puderam conhecer facetas da cultura local através
de centenas de estandes de
artesanato e culinária, além
de assistir a dezenas de apre-

sentações de manifestações
culturais de mais de 200 municípios do Estado.
Pindamonhangaba esteve
presente ao evento com uma
novidade. Além dos tradicionais estandes de artesanato e
de culinária, com o tradicional bolinho caipira, a cidade
ganhou um novo espaço, reservado apenas para arte em
cerâmica. O novo local foi
comandado pelo artista plástico Sérgio Callipo. “É mais

uma oportunidade para nossa cidade mostrar sua arte. A
cada ano, Pinda se destaca e
ganha mais espaço neste festival que é muito importante
para artistas e amantes da
cultura”, explicou Callipo.
O caminhoneiro Wilson
Alves e a esposa, Lia Alves,
de Pinda, visitaram o festival
e aprovaram. “Minha esposa havia visitado o festival
em São José dos Campos e
me convidou para virmos na

edição da capital. É impressionante ver tanta coisa diferente, tantos pratos típicos,
tanta dança, do nosso Estado. Estou muito feliz por ter
vindo e surpreso pela riqueza
cultural que encontrei aqui”,
afirmou ela.
O Revelando São Paulo
– Festival da Cultura Paulista Tradicional é gratuito e
acontece anualmente em São
José dos Campos, Atibaia e
na capital.

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

“Para a educação melhorar,
todos devem participar”.
Durante o mesmo horário, uma parceria entre a
faculdade Anhanguera e a
Fapi – Faculdade de Pindamonhangaba realizou uma
ação social na praça Monsenhor Marcondes em prol
do “Dia do Ensino responsável”, também integrante
da programação da Semana,
que contou com a participação da banda da igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém.
A cidade ganhou espaço exclusivo para cerâmica

As apresentações culturais encantaram o público

Espetáculo de ópera encanta público em Pinda
Aiandra Alves Mariano

aiandra alves Mariano
A ópera “A Criada Patroa”
encantou o público que compareceu às escolas estaduais
Profº Rubens Zamith e Profº
José Pinto Pestana, no sábado
(21), em Pindamonhangaba.
A apresentação faz parte
do projeto Ópera nas Escolas, com objetivo de oferecer
à comunidade apresentações
gratuitas de música erudita.
A dona de casa Vera Cardoso assistiu ao espetáculo
na EE Pinto Pestana e gos-

“A Criada
Patroa” levou
ópera e diversão
aos presentes

tou do que viu. “Eu imaginava que ópera fosse diferente.
Parecia cansativo e eu achei
que não iria entender, mas foi
muito bonito. Os atores são
engraçados e cantam muito bem. Entendi toda a história e, apesar de ter momentos
engraçados, fiquei também
emocionada”, confessou ela.
A Criada Patroa contou a
história de Serpina e Vespone, dois criados que trabalham juntos e fazem de tudo
para que Uberto, o patrão de
ambos, caia de amores pela
criada, assim como já aconteceu com ela. No palco, os
cantores líricos Caroline de
Comi, Marcio Marangon e o
ator Rodrigo Manzelli interagiram com a plateia e, ao fi-

nal da apresentação, tiraram
dúvidas do público.
Idealizado por Cléia Mangueira, diretora do espetáculo, falou sobre o projeto:
“Nossa ideia sempre foi a de
oferecer música com qualidade ao público infantil e juvenil; mais do que isso, que
eles tivessem a oportunidade de apreciar e aprender novos valores culturais. A ópera
nos pareceu muito interessante pelo fato de que a grande maioria dos alunos da rede
pública e as comunidades carentes de ações culturais não
têm acesso à música erudita”.
Patrocinado pela Gerdau,
o projeto atende escolas do
programa Escola da Família
e está na segunda temporada.
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Encontro de Jovens oferece
diversas atividades ao público
Marcos Vinício cuba
O 4º Encontro de Jovens
“Em Busca do Melhor” foi
realizado no último sábado
(21), o evento ofereceu diversas atividades ao público.
Esta foi a primeira vez que
os trabalhos foram desenvolvidos o dia todo. Na parte
da manhã, os participantes
fizeram alguns debates na
Faculdade Anhanguera e no
período da tarde teve a apresentação do concurso de rap
consciente.
O 4º Encontro foi organizado pelo Coalizão Pinda,
Prefeitura de Pindamonhangaba, Diretoria de Ensino
e contou com o auxílio de
voluntários, amigos, patrocinadores e apoiadores. Nessa
celebração e confraternização, os jovens puderam falar
sobre sexualidade, gravidez
na adolescência, violência,
prevenção às drogas, raça e
etnia, e outras temáticas.
Fábio Mendes, professor coordenador do Núcleo
Pedagógico da Diretoria de
Ensino de Pindamonhangaba, diz que é necessário que
na escola exista o currículo
vivo, e pensa que este encontro voltado para os jovens
contribui com a reflexão dos

Marcos Vinicio Cuba

Apresentação de dança na Vila São Benedito

Pinda em Cena leva
cultura e arte no
Morumbi e na Vila

Grupo de Dança de Rua encantou o público no CE ‘João do Pulo’

participantes sobre os saberes e valores.
A presidente do Coalizão
Pinda, Eliane Prado Marcondes, avalia que a experiência
deste ano foi muito gratificante e agradeceu todos os
parceiros e apoiadores, porque os jovens aprovaram o
formato. “Eles trabalharam
nas oito oficinas e puderam
desfrutar das atividades deste
espaço maravilhoso. Os jovens estão muito envolvidos

e querem mais isso, assim
ficam longe das drogas e precisam de nosso apoio”.
Laira Natacha de Souza
Alves, 15 anos, estudante
da escola Deputado Claro
César, ficou em 1º lugar no
concurso de rap consciente e
revela que no começo ficou
insegura, mas com o apoio
dos amigos da escola e família conseguiu fazer o rap. Ela
diz que resolveu compor o rap
sobre história de vida e acatou

as dicas de várias pessoas.
Nathan Lucas Moreira
Cortez, o Nathan MC, destaca que organizar o concurso
de rap consciente foi bacana
porque divulga essa cultura
em diversas regiões e que a
organização do 4º Encontro
está de parabéns, porque todos puderam aprender e isso
foi sensacional. Ele também
agradece aos voluntários, patrocinadores e à Prefeitura de
Pindamonhangaba.
Marcos Vinicio Cuba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Jovens aproveitaram para conhecer o biribol

ÁREA 7
10º VIVIANE DAVID DE CAMPOS
RUA BENJAMIN BITTENCOURT, 77 - ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12424-140
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Núcleo Cênico de Teatro
com a peça Giselle.
Na Vila São Benedito, as atrações foram:
Grupo Só pra Recordar
(chorinho), Grupo Nota
Samba, cantor mirim
Nathan MC, Projeto
Saindo das Ruas, Cia
Cênica de Dança Mônica Alvarenga, grupo de
Maculelê Capoeira Vida
e a apresentação teatral
“La Maldicion”, com a
Cia Novos Atores.
Nos dois locais, artistas plásticos da cidade
também estiveram presentes, realizando sua
arte, conversando com
a população e ensinando
um pouco às crianças.
Em outubro, o Pinda em Cena estará de
volta nos dias 5 e 6, no
Festival da Primavera,
que será realizado pela
Prefeitura, por meio do
Departamento de Turismo, no Ribeirão Grande.
No mesmo mês, dia 27, o
projeto estará novamente
no Bosque da Princesa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

Dia 01/10/2013 às 14:00 horas
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Maria Fernanda Munhoz
Neste final de semana, mais dois locais
receberam as apresentações do projeto Pinda
em Cena - a arte na rua:
os bairros Jardim Morumbi e Vila São Benedito, respectivamente,
na sexta (20) e sábado
(21). As apresentações
foram realizadas, a pedido da população, em
novo horário, a partir
das 18 horas.
Os artistas da cidade
levaram todo o seu talento em apresentações gratuitas que puderam ser
conferidas pela população. O evento é uma iniciativa do Departamento
de Cultura da Prefeitura
de Pindamonhangaba.
No Jardim Morumbi,
as atrações foram: Grupo
Só pra Recordar (chorinho), Grupo Nota Samba, projeto Saindo das
Ruas (dança de rua), Núcleo de Pesquisa Educadança (dança), Grupo de
Maculelê Capoeira Vida,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, 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 específico na área e registro no CRO ;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade e de curso específico, conforme exigido no edital do
concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 01/10/2013 às 14:30 horas
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
8º DANIELE MACEDO GOMES
RUA OLIVEIRA BRAGA, 25 – CENTRO
APARECIDA – SP
CEP 12570-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia 01/10/2013 às 14:30 horas
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
10º FATIMA TEIXEIRA TERENO SOUZA
AVENIDA SOLDADO PAULO ALVES, 249 – VISTA ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12442-220
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR

DEINTER 1 – “DR. WALDY SIMONETTI”
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ
DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
1º DISTRITO POLICIAL DE PINDAMONHANGABA - SP

EDITAL Nº 02/DDM/2013
A Sra. Dra. MARIA ELISABETE BASSI, Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia de
Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso e gozo de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE, usando de suas atribuições legais que lhe conferem
o Art. 27, inciso II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP-46 de 21/12/70, o Exmo.
Sr. Dr. JOSE LUIZ RAMOS CAVALCANTI, Digníssimo Delegado Seccional de Polícia de Taubaté,
realizará no próximo dia 21 de novembro de 2013 às 10:00hs., nesta Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, CORREIÇÃO ORDINÁRIA E PERIÓDICA, referente ao SEGUNDO SEMESTRE
do corrente ano. Ficam, pois, convidados todos os funcionários sujeitos à fiscalização correicional
e demais pessoas interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações, sugestões,
atinentes ao serviço policial e/ou administrativos prestados por esta Repartição Policial. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente
Edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba aos 17 de setembro de 2013. Eu, Lourdes dos Santos Gama , Escrivã de
Polícia que o digitei.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
Dra. MARIA ELISABETE BASSI
Delegada de Polícia

COMUNICADO
Solicitamos o comparecimento de Rosevaldo Bomfim da Conceição na Empresa Regina
Claudia Teberga Piorino Me.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, 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 01/10/2013 às 15:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
54º ELISETE ARAUJO COSTA
RUA JOÃO DE SIQUEIRA AFONSO, 110 – CHACARAS REUNIDAS BRASIL
TAUBATÉ – SP
CEP 12091-310
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 01/10/2013 às 14:00 horas
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 3
11º ÁGATA NAGAHASHI DA SILVA
AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 700 – CIDADE NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-240
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
LICENÇA DA CETESB
PISANI PLÁSTICOS S.A. torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação N°
3000650 e requereu a Licença de Operação para Artefatos de plásticos; fabricação de à AV TOBIAS
SALGADO, 461, DIST IND DUTRA, PINDAMONHANGABA.

Esportes 7

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 24 setembro de 2013

JOGOS REGIONAIS DOS IDOSOS

Com passos marcados e olhos nos
olhos, a dança de salão se apresenta
Pinda vai botar as cartas na
mesa a partir de sexta-feira
MARCOS VINÍCIO CUBA

Haidee Ferrari, Gervalina Borges do
Couto, Luiz Carlos Gonçalves e José Acácio
Borges do Couto irão por as cartas na mesa
por Pindamonhangaba nos Jori. A competição para esta modalidade terá início a
partir de sexta-feira (27). Os desaﬁos do
“buraco” serão em Taubaté. Para representar a “Princesa do Norte” eles embaralham
as cartas duas vezes por semana, por mais
de 5 horas.
A equipe de “buraco” de Pinda conta com
representantes experientes em Jogos Regionais dos idosos e todos garantem que a
expectativa é a melhor possível, pois vão se
concentrar bastante e também contar com
a sorte neste jogo de mesa, porque após
embaralhar as cartas tudo pode mudar.
“Estamos nos preparando para dar o
nosso melhor, vamos para ganhar e a nossa
experiência vai contribuir com o jogo. O

interessante é que vamos adquirir experiências também. O convívio com as pessoas
que já conhecemos é excelente e conheceremos novos atletas. Faremos muitas
amizades também”, conta Haidee.
Haidee revela que faz questão de
marcar presença nos Jori, tanto é que nos
Jogos Municipais dos Idosos participou das
provas de damas, dominó, buraco e dança.
Ela venceu no buraco e na dança e está
contente em defender Pinda.
Gonçalves aﬁrma que na primeira vez
que esteve nos Jori gostou bastante e ﬁcou
encantado com o acolhimento e por este
motivo gosta de frequentar a competição.
Assim como Haidee, nos Jomi ele também
participou de várias modalidades. Ele revela
que no buraco tem muitas pessoas experientes e adversários fortes, mas que os
representantes de Pinda irão tentar trazer
medalhas.
Marcos Vinício Cuba

Equipe de “buraco” tem representantes experientes em Jogos Regionais do Idoso

MARCOS VINÍCIO CUBA
A dança de salão é uma das
modalidades que abrilhantam
os Jogos Regionais dos Idosos,
pois, logo após a competição
todos podem deslizar pela pista. As apresentações da dança
de salão estão marcadas para a
noite de sábado (28), na Associação, em Taubaté.
Maria Nazaré da Costa e
José Ferreira Braga representarão Pindamonhangaba na
categoria A, eles dançarão bolero e samba, já Haidee Ferreira e Luiz Gonzaga, na categoria B, deslizarão aos passos
da valsa e foxtrote. As duplas
da “Princesa do Norte” estão
preparadas e entusiasmadas.
Maria Nazaré revela que
está se sentindo muito bem
e honrada, por ser a primeira vez que vai dançar por
Pinda. A moradora do Pasin
revela que faz hidroginástica
no “Zito” e os professores
divulgaram os Jomi e então
resolveu convidar Braga para
ser seu parceiro e a união na
dança deu certo e venceram.
Ela conta que a dupla
dançava pelos bailes da cidade e isto contribuiu bastante,
porque a sintonia foi aﬁnada
e agora promete que irão se
esforçar para fazer bonito em
Taubaté. “Tem duas coisas
que eu gosto bastante, dançar
e jogar baralho. Ano que vem
vou me inscrever no buraco
nos Jomi. O coração está acelerado por ser a primeira vez

Melhor Idade vai arremessar quase
2 kg para garantir bons resultados
Marcos Vinício Cuba

MARCOS VINÍCIO CUBA

Os jogos de bocha dos Jori terão
início a partir de quinta-feira (26), no
período noturno. Neste esporte é preciso muita concentração e arremessos
certeiros, no entanto, não é nada fácil
lançar quase 2kg. Para conquistar
os melhores resultados os pindenses
têm treinado três vezes por semana,
sendo três horas por dia.
Esta é a primeira vez que Luiz
Gonzaga, Nivalte Pereira e André
Ocanã jogam juntos, mas a equipe aposta no entrosamento e na
experiência esportiva em relação
aos Jori. Eles praticam a bocha há
aproximadamente 10 anos.
Gonzaga acredita que a equipe está
boa e tem chances de conquistas. Ele
aﬁrma que este é um jogo de precisão
e não pode desviar a atenção. “Depois
que você pega a bola não pode falar
mais, a bola tem quase 2 kg e temos
que aproximá-la do bolim para marcarmos os pontos”, destaca o atleta.

Os pindenses treinam três vezes por semana para a competição
Ocanã cita que em jogo tudo
pode acontecer, porque tem dia que
você joga bem e não vence e em
outros que não joga tão bem acaba
ganhando e que também é uma
questão de sorte. Ele vai à luta e

está feliz por representar Pinda.
Pereira conta que a chave em
que Pinda está tem adversários
difíceis, mas que os treinos têm sido
excelentes e está com bons companheiros para defender a cidade.

Malha de Pinda é tradicional e vai com “tudo” nos Jori
MARCOS VINÍCIO CUBA

A equipe de malha que
vai para os Jori é formada
por Wilson Dias da Silva,
Anésio Bertolino e José
Eugênio da Costa. Eles
praticam este esporte há
anos e garantem que vão
com “tudo” para cima dos
adversários. Os jogos desta
modalidade ocorrerão nas
canchas do CTI e na União
Operária.
Os representantes de
Pindamonhangaba estão
treinando três vezes por
semana e os lances são realizados em mais de quatro
horas ao dia. Às terças e
quintas-feiras eles se exercitam a partir das 19 horas;
aos sábados, o treino começa às 16 horas. A atividade

é desenvolvida na raia ao
lado da “Quadra Coberta”.
Silva e Costa jogam malha há décadas e a experi-

ência fará a diferença frente
aos adversários. O mais
novato da turma - pratica
os lances há sete anos -,
Marcos Vinício Cuba

Equipe está preparada para enfrentar os adversários

Bertolino está orgulhoso em
representar o município ao
lado dos parceiros veteranos de Jori. “Me sinto muito
bem quando participo desta
competição, é uma diversão a mais. Estou feliz em
integrar o trio, porque os
dois jogam juntos há muito
tempo”.
Silva e Costa revelam
que em 2012 a malha ﬁcou
em 3º lugar nos Jori e que
irão se esforçar para ir aos
JEI - Jogos Estaduais dos
Idosos. Eles garantem que
para vencer as partidas
irão observar os lances
dos adversários para poder
conhecer as raias, porque
neste esporte o segredo é
o jeito que se joga a malha
para ela chegar ao pino.

Marcos Vinício Cuba

Representantes de Pinda ensaiam para a apresentação

que vou à competição e espero não fazer feio”.
Braga ressalta que na dança de salão as duplas não sabem a música que irão tocar,
somente sabem o ritmo, mas
isso não é problema, porque

para quem gosta de dançar
assim que começa o som
basta se lançar e fazer o que
sabe, executando bem os passos. Ele salienta que pretende
participar dos Jomi e Jori até
quando Deus permitir.

Atletismo dedica-se aos
treinos para os Jogos
MARCOS VINÍCIO CUBA

Os representantes de
atletismo de Pindamonhangaba, que irão aos
Jori - Jogos Regionais dos
Idosos está completamente
dedicada aos treinos. Há
quem aproveita o tempo
livre para praticar a corrida
até mesmo nas ruas. O foco
dos defensores da bandeira
pindense é o pódio e eles
não medem esforços.
Daniel Santana, Irineu
Morgado, Therezinha de
Jesus da Silva, Maria Américo, Martins Lopes, Luiza
Gonçalves, Ciro Salvador,
Benedito Galvão, Lourdes
Cardoso e Antonia Sebastiana utilizam a pista do Centro Esportivo João Carlos de
Oliveira, “João do Pulo”, às
segundas e quartas-feiras
das 17h30 às 19 horas,
mas os treinos não param
neste local.
A prova de atletismo
conta com as categorias A,
B, C, D, E e F e Pindamonhangaba terá representantes em cinco categorias
com as equipes masculina
e feminina, ﬁcando de fora
apenas a F, que é para pessoas a partir dos 85 anos.

Para garantir a vaga nos
Jori eles participaram dos
Jomi - Jogos Municipais
dos Idosos. Nestes jogos,
todo ano há estreantes que
se destacam e carimbam
o passaporte para vestir a
camisa pindense, como foi
o caso do novato Daniel
Santana, 64 anos. Ele conta
que resolveu fazer atividade física porque é algo que
faz bem para o corpo e a
saúde. “Comecei a fazer
atletismo por aﬁnidade e
a interação com as outras
pessoas é muito boa, passei
a fazer esporte na melhor
idade e sou grato pela oportunidade que me deram”.
O atletismo pindense também conta com os
experientes, que dão apoio
aos novos. Irineu Morgado,
73 anos, aﬁrma que desde
2004 participa dos Jori e
de lá para cá evoluiu e já
garantiu algumas medalhas em sua carreira, além
disso, brinca que o esporte
é praticamente um remédio
para ele. Irineu enfatiza
que está conﬁante e todos
estão preparados para
fazer o melhor por Pindamonhangaba.
Marcos Vinício Cuba

Time de atletismo está de olho no pódio

Pindamonhangaba, terça-feira, 24 de setembro de 2013

Cal recebe informações
sobre construção do 3º
DP em Moreira César

O vereador José
Carlos Gomes – Cal
(PTB), preocupado
com a segurança da
cidade e principalmente do Distrito de
Moreira César, enviou o requerimento
nº 2.141/2013, referente a construção da
Delegacia de Moreira César e recebeu o
ofício abaixo:

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Dr. Marcos Aurélio
Martim Cesar pede
comemora a conquista
melhorias do pavimento
da Fisioterapia Domiciliar asfáltico no Maricá
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Martim Cesar
(DEM), solicitou ao Executivo,
para que sejam feitos estudos visando a restauração do pavimento
asfáltico na rua Iko Katu, próximo
ao Nº 136, no Loteamento Residencial e Comercial Maricá. De acordo
com o vereador, a condição atual
desta via vem trazendo riscos aos
pedestres e condutores de veículos
que trafegam pelo local.
São Benedito
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Poder Executivo é
para que seja feito o reparo asfáltico
na abertura feita pela Sabesp para
ligações de água e esgoto na rua
Major João Alfredo Homem de
Mello, altura dos Nº 39 e 58, no
bairro São Benedito. “Existe um
buraco resultante deste serviço de
ligação de água, causando desconforto aos moradores e aos que por
ali transitam”, explica o vereador.
Boca de lobo no Andrade
O vereador Martim Cesar,

Vereador cal

Oficio nº 203/SF/2013-nag – Taubaté 03 de Setembro de 2013.
Senhor Vereador:
Em atenção aos termos do ofício nº 826/2013/DL-bms, datado de
27/08/2013, o qual encaminha o Requerimento 2141/2013, relativo
a informação sobre a previsão para o inicio da construção do novo
prédio da Delegacia de Polícia no Distrito de Moreira César, temos
a informar o que segue:
a- O Departamento de Administração de Planejamento do
DAP – Polícia Civil, por intermédio da Segunda Equipe Técnica,
realizou visita técnica na área doada pela Prefeitura à Fazenda do
Estado, elaborando Termo de Referência que serviu para instruir do
Processo nº 086/2012, relativo a realização de licitação na modalidade convite objetivando a contratação de empresa para realizar os
projetos Básico e executivo.
b- A minuta de Edital e anexos foram objetos de análise da
Consultoria Jurídica da pasta, que emitiu o Parecer nº 3667/12, opinando pela viabilidade na realização do convite, desde que atendidas
as recomendações propostas e comprovada a existência de recursos
para amparar a despesa.
c- A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, num primeiro
momento, mostrou-se interessada em elaborar os projetos, às suas
expensas, através do Setor de Engenharia.
d- Por fim, os projetos serão contratados por esta Delegacia
Seccional de Polícia, através da Comissão de Licitações formalmente
designada para tanto.
c- Estamos na fase de atualização da Planilha Orçamentária,
seguida de obtenção de recursos, com vistas a tornar público o
certame licitatório, que deverá ocorrer no mês de outubro de 2013.
Ao ensejo, renovo os meus protestos de elevada estima e distinta
consideração.
JOSÉ LUIZ RAMOS CAVALCANTI
DELEGADO SECCIONAL DE POLÍCIA

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook: vereadorcal@hotmail.com

Vereador dr. Marcos aurélio Villardi

O vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR) comemora mais
uma conquista: a Fisioterapia
Domiciliar na cidade. O programa “Melhor em Casa”,
implantado em Pindamonhangaba, leva aos pacientes
acamados e com dificuldades
para se deslocarem, uma
equipe multiprofissional de
especialistas, da qual faz
parte o fisioterapeuta. Esta
era uma das lutas do vereador e a solicitação foi feita
para atender aos pedidos de
cidadãos, que relatavam ao
Dr. Marcos Aurélio, a difícil
tarefa de se locomoverem e,
no caso dos cuidadores, de
levar seus parentes doentes
até os locais de tratamento
fisioterápico. Muitas vezes,
não era possível o transporte
devido aos graves proble-

mas físicos e os pacientes
interrompiam o tratamento,
o que agravava ainda mais
os problemas de saúde. Com
a fisioterapia realizada nos
domicílios, será ampliada a
melhoria da saúde dos doentes
crônicos que, devido a derrames, fraturas graves e outras
enfermidades, precisam de
contínuo tratamento.
“Muitos pacientes acamados, que precisam de fisioterapia, apresentam problemas
graves de locomoção e não
conseguem ir até o local de tratamento. Com o atendimento
domiciliar, estes moradores
terão uma melhor qualidade
de vida e se recuperarão mais
rápido. A saúde dos pindamonhangabenses é e sempre será
a minha prioridade”, ressaltou
o Dr. Marcos Aurélio.

encaminhou indicação ao prefeito
Vito Ardito, solicitando providências para que seja feito reforço na
boca de lobo localizada em frente
a uma residência na avenida José
Joaquim dos Santos Sobrinho,
altura do Nº 320, no Loteamento
Residencial Comercial Andrade.
Segundo o vereador, a mesma
coloca em risco a segurança da
moradora do local ao adentrar no
domicílio com seu veículo.
Cobertura da quadra do
bairro Cruz Grande
O vereador Martim Cesar pede
ao Executivo, que sejam feitos estudos visando a construção de uma
cobertura para a quadra poliesportiva e a pintura do piso da mesma,
localizada na Estrada Municipal
Jesus Antônio de Miranda, no
bairro Cruz Grande, próximo a Escola Estadual Professora Gabriella
Monteiro de Athayde Marcondes,
visando promover uma melhor
qualidade de vida aos esportistas.

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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V ereador M artiM c esar
( no destaque ) Pede ao Prefeito
V ito a rdito a cobertura e a
Pintura da quadra PoliesPortiVa
do bairro

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

c ruz G rande

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

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Professor Osvaldo parabeniza Roderley Miotto faz
Ricardo Piorino reitera
requerimento solicitando novamente pedido de conclusão
o Conselho Tutelar pela
rastreamento veicular
conquista da brinquedoteca
nas obras do Mercado Municipal
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

V e r e a d o r r o d e r l e y M i o tt o

Vereador Professor osValdo

O vereador Professor Luís Otávio Palhari; a PresiOsvaldo Macedo Negrão dente do Comitê da Mobili(PMDB) parabeniza o Con- zação Social pela Educação,
selho Tutelar de Pindamo- Simone Braça; a Psicóloga
nhangaba pela conquista da do Fórum, Aline Murayama;
brinquedoteca, que foi conse- Ezequiel Tomé, da Secretaria
guida através de parceria entre da Habitação, e Carmem Pao órgão e a Fundação Vida resque, Assistente Social do
Cristã, que elaborou a estrutura Projeto Crescer, entre outros
do local por meio de doações convidados.
de alunos e de contribuição de
A brinquedoteca conta com
profissionais.
diversos brinquedos livres,
A brinquedoteca foi inau- além de variados jogos lúdicos,
gurada na última quarta-feira, e do cantinho da autoestima,
dia 18, na sede do próprio Con- onde a criança e o adolescente
selho Tutelar, e contou com a podem se afastar do trauma
presença de autoridades locais que eventualmente trazem.
como o Presidente do CMD- “Essa iniciativa é uma forma
CA - Conselho Municipal da mais humana no atendimento
Criança e do Adolescente, Dr. em todos os segmentos da
Adriano Zanotti; o presidente sociedade pindense”, salientou
da Fundação Vida Cristã, Dr. o 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 Roderley Miotto (PSDB) fez um requerimento verbal durante a 32ª Sessão
Ordinária da Câmara, na última segunda-feira, que solicita
a possibilidade de estudos
para implantação do Sistema
de Rastreamento Veicular nos
carros oficias da Casa de Leis
de Pindamonhangaba.
“É de conhecimento em
caráter nacional os últimos
fatos divulgados pela imprensa, e, dessa forma, solicito o
rastreamento veicular, que
beneficiará o monitoramento
de limites impostos, regras e
uso indevido dos veículos oficiais”, destacou o parlamentar
na tribuna.
A proposta do vereador
é constiuída por argumentos
como o de que com qualquer
dispositivo com acesso à

“Venho solicitando a finalização das obras há
muito tempo, desde a administração anterior”
Impaciente com a paralisação das obras que se
encontram inacabadas na
feira livre, do lado externo
do Mercado Municipal (Praça
da Liberdade), o vereador
Ricardo Piorino (PDT) reitera novamente a solicitação
para que sejam concluídos os
trabalhos no local.
Segundo o vereador, o pedido já foi feito diversas vezes
por meio de requerimentos
apresentados em sessões da
Câmara, mas até agora nenhuma atitude foi tomada. “Está

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

internet seria possível ver,
em tempo real, a localização, velocidade, motorista e
rota percorrida. “Teríamos o
controle da jornada diária de
cada veículo oficial em uso,
enviando alertas através de
e-mails quando ultrapassada
a velocidade, entrada ou saída de um determinado local
ou quando utilizado fora dos
horários permitidos”, salienta
Roderley Miotto.
O vereador, que aguarda
providências por parte da Presidência e do Departamento
de Administração da Câmara,
frisa que além da garantia
do cumprimento das regras,
os ocupantes do automóvel
teriam também a segurança
garantida para o uso, como
quaisquer acidentes ou imprevistos.

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

faltando mais organização por
parte da Administração Municipal, afinal essa situação não
pode permanecer como está”.
“Isso é um desrespeito com
os feirantes que trabalham no
local e com a população, pois
ambos continuam expostos
à uma série de problemas,
sem a devida e necessária
proteção, ocasionando inúmeros prejuízos, inclusive o
perecimento dos alimentos,
sem falar do mau aspecto que
o local vem apresentando”,
pontuou Piorino.

Vereador ricardo Piorino
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Toninho da Farmácia
Vereador Magrão acompanha Vereador Professor Eric
finalização das obras da
destaca a importância do
solicita a construção de novo
Plano de Mobilidade Urbana Rodovia Luís Dumont Villares
viaduto em Moreira César

dA

FArmáCiA

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) destaca a
importância da implantação do
Plano de Mobilidade Urbana
em nosso município. Segundo
a Política Nacional Urbana,
adotada pelo Ministério das
Cidades, o objetivo da discussão das questões relacionadas à
Mobilidade Urbana na cidade,
é para que sejam adotadas as
seguintes medidas: 1) enfatizar
o uso do transporte coletivo e
não do transporte individual;
2) reduzir os congestionamentos na cidade; 3) diminuir a
poluição ambiental gerada
pelos meios de transporte; 4)
diminuir o número de acidentes de trânsito; 5) incentivar
a utilização de combustíveis
não poluentes e renováveis; 6)
orientar os investimentos públicos no setor de transportes;
7) orientar os equipamentos,

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

empenhar e se
comprometer
com a população”, disse o vereador.
Magrão também parabeniza
a empresa Gerdau, por fazer
o paisagismo
na rotatória em
VereAdor mAgrão e FunCionários do der ACompAnhAm
frente a empresa
Construção de sArJetão
que, por sinal,
O vereador Carlos Eduardo está ficando muito bom. Outro
de Moura – Magrão (PPS) ponto destacado pelo vereador
realizou nesta quinta-feira, dia Magrão foi a importância da
19, mais uma visita às obras de obra para os funcionários das
asfaltamento da Rodovia Luís empresas que ficam às marDumont Villares, na região gens da rodovia, como a Gerdo Distrito de Moreira César dau e Confab, pois garantirá
que encontram-se em fase de mais segurança para àqueles
finalização. O recapeamento que trafegam diariamente
asfáltico e a sinalização foram pela via para se deslocarem ao
concluídas. Em vários pontos trabalho. “O asfaltamento da
da rodovia, está sendo feito um rodovia Luís Dumont Villares
sistema de drenagem de águas beneficiará os funcionários e
pluviais, com a construção de prestadores de serviços das
sarjetões para captação de água empresas, garantindo assim
de chuva, nos pontos mais crí- um acesso rápido e seguros aos
ticos, com a finalidade de evi- mesmos”, concluiu Magrão.
tar alagamentos
na estrada.
“Esta construção vai ao
encontro do
crescimento
industrial que
Pindamonhangaba vem passando. Quero
agradecer o
G ov er n o d o
pAisAgismo dA rotAtóriA em Frente A gerdAu: obrAs e serViços
Estado por se estão sendo reAlizAdAs pelA empresA

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Na última sessão ordinária
realizada na segunda-feira, dia
16, o vereador Professor Eric
(PR) solicitou ao Diretor Geral
do Departamento Nacional
de Infraestrutura Terrestre
(DNIT), Jorge Ernesto Pinto
Fraxe e ao Superintendente do
DNIT/SP, engenheiro Ricardo
Rossi Madalena, uma cópia
do processo de rebaixamento
da linha férrea do município
de Pindamonhangaba e um
novo viaduto no Distrito de
Moreira César, na altura do
bairro Laerte Assumpção. O
Professor Eric solicitou ainda,
o deslocamento do pátio de
manobras da MRS Logística
do centro da cidade para região
de Coruputuba. “Essa obra
é necessária e fundamental
para a revitalização do centro

da cidade. Peço o empenho
na aprovação desse projeto”,
afirmou o vereador Professor Eric. Ele acredita que o
projeto para a construção do
novo viaduto no bairro Laerte
Assumpção pode ser aprovado
em até 90 dias.
Festa de Moreira César
No último domingo, dia
15, o vereador Professor Eric
participou do tradicional Passeio Ciclístico da Festa de São
Vicente de Paulo, em Moreira
César. O evento reuniu cerca
de 800 participantes, que
acompanharam o caminhão em
um percurso que atravessou
diversos bairros do distrito. O
vereador também participou
do sorteio e da entrega de
diversas bicicletas e do tradicional “Almoço Vicentino”.

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

VereAdor toninho

a distribuição
de infraestrutura
de transportes,
a circulação e
distribuição de
mercadorias e
pessoas na cidade. “Nosso
município está
em grande desenvolvimento,
e por isso devemos procurar
implantar políticas públicas que
garantam uma
melhor qualidade de vida à nossa população”, disse Toninho
da Farmácia.
Passe Livre para idosos
acima dos 60 anos
A Assembleia Legislativa
do Estado São Paulo (ALESP)
aprovou o Passe Livre para
pessoas com 60 anos ou mais
nas linhas da região metropolitana.
Na nossa região viagens
como Pinda – Taubaté ou Pinda-Tremembé, usuários com
60 anos ou mais não pagariam
mais passagens.
O vereador Toninho da
Farmácia tem lutado para que
em nosso município, esta faixa
etária da população também tenha este direito. “Aguardamos
agora a sanção do Governador
para que a população de nossa
região também possa usufruir
deste direito”, disse Toninho
da Farmácia.

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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VereAdor proFessor eriC
de moreirA CésAr

entregA biCiCletA Ao JoVem que pArtiCipou do

pAsseio CiClístiCo

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

Felipe César – FC quer Janio parabeniza por cessão
Vereadores aprovam
listagem dos inscritos nos de casarão para festa de
criação de CEI para apurar
Programas de Habitação Nossa Senhora do Bonsucesso utilização de carro oficial
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

V e r e A d o r F e l i p e C é s A r - FC

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) 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 listagens 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 números de inscrição
das listagens. “O objetivo de
nosso projeto é além de dar
a transparência, fundamental
nas questões públicas, é fazer
com que os projetos fluam, e
de maneira correta, divulgar
os planejamentos dos programas habitacionais em nossa

cidade”, destaca o vereador
Felipe César – FC.
Faculdade Pública
Federal
O vereador Felipe César - FC insiste junto ao
Governo Federal, através
do Ministério da Educação,
a instalação de uma faculdade pública federal em
Pindamonhangaba, com
cursos em diversas áreas
para beneficiar a juventude
da região metropolitana do
Vale do Paraíba.
Segundo o vereador
Felipe César - FC, esta
iniciativa se faz necessária
para dar condições aos jovens,
sobretudo os mais carentes, de
ter acesso à formação superior
de forma gratuita. A necessidade desta região é de uma
faculdade pública federal, que
ofereça cursos como medicina, engenharia, arquitetura,
matemática, química e física,
visando atender a demanda
de estudantes que não têm
condições de pagar um ensino
superior de qualidade.
Hospital municipal no
Distrito de Moreira César
Outro pedido reiterado
pelo vereador Felipe César –
FC é a realização de estudos e
providências para a implantação de um Hospital Municipal,
para atender a região do Distrito de Moreira César.
De acordo com o vereador,
é importante ressaltar que o
Distrito conta hoje com uma
população superior a 50 mil
habitantes e o atendimento
na área da saúde necessita de
melhorias, conforme relatado
pela própria população desta
importante região do município.

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

I móvel

hIstórIco da famílIa

s alles

foI utIlIzado para apresentação de
coral e da novena da festa
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

VereAdor JAnio lerArio

No último dia 09, durante a sessão ordinária, o vereador
Janio Ardito Lerario (PSDB) fez uma moção de congratulação à senhora Ceres Salles, pela iniciativa de ceder
o casarão da família para a abertura da novena da festa
da Nossa Senhora do Bonsucesso. Na ocasião, aconteceu
a apresentação do coral “Vozes de Pinda” composto por
mulheres da comunidade católica da cidade.
“Foi realmente uma belíssima apresentação com canções que deram um brilho maior as festividades da nossa
padroeira. O coral foi regido pelas mãos da própria Ceres,
que merece os nossos agradecimentos”, salientou Janio.
Janio disse ainda “que esta atitude nos mostra uma verdadeira compaixão e um clima de união e amizade entre os
munícipes que estiveram presentes na novena. Esta moção
de congratulação estende-se à todos que participaram do
evento, como sacerdotes, seminaristas, religiosos, pastorais,
movimentos e servidores da Igreja Católica”.

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Os Vereadores da Câmara de Pindamonhangaba aprovaram na última Sessão Ordinária, no dia 16, uma CEI
– Comissão Especial de Inquérito para apurar possíveis
irregularidades na utilização do carro oficial do Legislativo, pelo vereador Martim Cesar (DEM) de acordo
com matérias e denúncias veiculadas pela imprensa.
A CEI foi constituída a pedido do vereador Magrão
(PPS), que vai presidir a comissão, foi subscrita pelos
demais vereadores, e terá como membros os vereadores
Professor Osvaldo (PMDB) e Roderley Miotto (PSDB),
escolhidos por sorteio na mesma Sessão.
Ordem do Dia
Dois projetos constaram da Pauta da Ordem do Dia
da 32ª. Sessão Ordinária. O Projeto de Lei n° 105/2013,
de autoria do vereador Antonio Alves da Silva (PDT),
que “Altera a denominação da Praça Santo Antonio,
localizada no Bairro do Bosque, para Emília Maria
Fernandes (Dona Emília)”, foi adiado a pedido do autor
aguardando a juntada de documentos. O outro Projeto
de Lei n° 115/2013, também de autoria do vereador
Antonio Alves da Silva, que “Dispõe sobre a proibição
de comercialização de animais domésticos em praças,
ruas, parques ou estabelecimentos não regulamentados
no município”, foi aprovado por unanimidade.
Inclusão
O projeto de Lei nº 122/2013, de autoria do vereador Felipe César – FC (PMDB), que dispõe sobre a
“Denominação de Logradouros e Edifícios Públicas
do município”, também foi aprovado por unanimidade.
Próxima Sessão
A 34ª Sessão Ordinária deverá ser realizada no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
no próximo dia 30 de setembro de 2013, segunda-feira,
às 18 horas, com transmissões ao vivo pela internet no
site: www.camarapinda.sp.gov.br e nos canais 96 analógico e 4 digital da operadora de TV a cabo NET, de
Pindamonhangaba.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
AssessoriA

de

ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper
A s s i s t e n t e s d e i m p r e n s A p A r lA m e n tA r :
l u i z C A r l o s p i n t o (mt b 32.783)
r o b s o n l u í s m o n t e i r o (mt b 18.021)
t e l e f o n e s : (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Areião sai na frente; mas Dudu
segura empate para Sapopemba
Odirley Pereira

ODIRLEY PEREIRA
O Sapopemba conseguiu
um bom resultado ao empatar com o Areião em 2 a 2 no
domingo (22), no jogo de ida
das semiﬁnais da Primeira
Divisão.
A partida começou bastante equilibrada com os dois
times se estudando. Do banco, Goga (Areião) e Vicente

(Sapopemba) orientavam as
equipes e mudavam a forma
de jogar.
Com mais posse de bola,
o Sapopemba chegava com
perigo e o Areião apostava no
contra-ataque. Em um ataque
rápido, após duas tentativas
de André Isalra, a bola sobrou para Ari que bateu coOdirley Pereira

Jogadores do Sapopemba comemoram gol de empate

locado no canto do goleiro
Rafael – 1 a 0 Areião.
Na saída de bola, o lateral direito Felipe levantou na
área, o zagueirão Marcão furou e o artilheiro Patrick deu
um carrinho e não perdoou o
goleiro Rodolfo – 1 a 1.
O jogo seguiu bastante
movimentado e o Areião ampliou com Juninho, de fora
da área.
No segundo tempo, o jogo
não mudou muito e após bate
rebate dentro da área, Dudu
empatou – 2 a 2.
Apesar do empate, jogadores do Areião – que precisavam vencer na casa do adversário acreditam que nada
está perdido. “Temos condições de bater o time deles em
Moreira César. Hoje faltou
colocar a bola no chão e tranquilidade”, avaliou o volante
Morcegão.
O atacante Patrick disse
que o Sapopemba deve ter
mais concentração. “Temos
que jogar atentos a tudo e fazer com que a bola chegue ao
ataque. Se colocar na área, a
gente vence o jogo”.

Zagueiro Marcão (Areião) vai ao ataque e tenta gol, mas goleiro Rafael salva

Rick marca, é expulso, e
100 Nome abre vantagem
Com a obrigação de reverter a vantagem, o 100
Nome usou muito bem o fator “casa” para bater o A Mil
Por Hora, domingo (22), no
bairro das Campinas, pela
Primeira Divisão.
Antes da bola rolar o volante Sérgio avisou: “Esperamos
sair com a vitória e reverter a
vantagem. Os times são parecidos, mas, com todo respeito,
vamos chegar à ﬁnal.”
No primeiro tempo, o que
se viu foi muita disputa de bola,
cada lance era valorizado. Os
técnicos gritavam e reclamavam a cada falta marcada ou
impedimento assinalado, assim
Juciê foi expulso por excesso de reclamação. Não houve
chances claras de gol.
No segundo tempo, o 100
Nome resolveu arriscar mais
e foi premiado. Aos sete minutos Ednei recebeu na área
e fez um a zero. Então, Juciê
(do lado de fora do alambra-

Israel Dias

Em partida tensa, 100 Nome aproveita “fator casa” e reverte vantagem

do), pediu para a equipe recuar e jogar no contra-ataque.
A tática não deu resultado e,
aos 25 minutos, Aderbaldo
deixou tudo igual.
A disputa seguiu equili-

brada até que, aos 35 minutos, o artilheiro Rick fez o gol
que deu a vitória e a vantagem de jogar pelo empate ao
100 Nome.
Para o segundo duelo o

matador Rick é desfalque
certo, porque recebeu dois
cartões amarelos e foi expulso por reclamação. Final de
jogo 100 Nome 2 , A Mil Por
Hora 1.

Alunos do programa Segundo
Tempo participam de festival
MARCOS VINÍCIO CUBA

O ﬁm de semana foi diferente
para os alunos do programa Segundo Tempo. Desenvolvido no Cidade
Nova, por meio de uma parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura
de Pindamonhangaba, foi promovido
o 2º Festival de Integração.
Mais de 500 alunos, entre 7 e
17 anos, puderam se divertir nas
estações, que ofereceram recreação na piscina, futebol society,
minivôlei, brinquedoteca, o projeto
Escola Integrada, Casa Verde, gincanas nas quadras, entre outras

atividades lúdicas.
De acordo com os coordenadores do programa, o ‘Segundo Tempo’ foi prorrogado até dezembro
deste ano e é avaliado constantemente pelo Ministério do Esporte.
O município sempre obtém resultados considerados excelentes.
Yasmin Martins, 9 anos, é aluna do programa, faz natação, xadrez e futebol. Ela mora no Cidade
Nova e conta que foi a primeira vez
que participou do festival e gostou
bastante, porque aprendeu várias
brincadeiras.

Marcos Vinício Cuba

Júlio César arruma as
malas para a Grécia
O jogador pindense
Júlio César, que atuava
na seleção de futebol
do município, está se
despedindo da cidade.
Nesta sexta-feira (27),
o jovem de 16 anos terá
como destino a Grécia.
Júlio comenta que
ainda nem sabe o time
que vai jogar, mas está
muito feliz. Ele começou a jogar futebol
com 11 anos e revela
que ninguém o forçou,
que ele mesmo teve a
iniciativa de procurar
uma escolinha e treinou
na Ferroviária. “É uma

O atleta vai à Europa

nova experiência e terei
que me acostumar. Terei
que ter muita maturidade
e responsabilidade”.
Júlio César agradece
o apoio de todos que o
incentivaram e principalmente a equipe de futebol
de Pindamonhangaba, a
qual ele também defendeu
em várias competições.

Odirley vai segurar
os adversários da
Ferroviária
MARCOS VINÍCIO CUBA

Na partida entre Ferroviária e Bela Vista, pelo
Sênior 35, ﬁcou tudo igual
no Boa Vista. Os adversários abriram o placar logo
no primeiro tempo, mas os
donos da casa aceleraram
e empataram, placar ﬁnal:
1 x 1.
Paulo Preto, lateral
esquerdo do Bela Vista,
diz que o campeonato é
equilibrado, porque conMarcos Vinício Cuba

Atividades foram realizadas no Cidade Nova

Marcos Vinício Cuba

MARCOS VINÍCIO CUBA

Odirley Prado

ta com times bons e jogadores de qualidade.
O zagueiro da Ferroviária, Odirley Prado,
aﬁrma que o time conta
com um pessoal novo e
a equipe sente a falta de
entrosamento. “Esperamos fazer um campeonato bom e nos classiﬁcarmos para as ﬁnais. Vou
tentar segurar os adversários para termos bons
resultados”.
Marcos Vinício Cuba

Paulo Preto

