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TRIBUNA DO NORTE

As mulheres interessadas 
em cuidar da saúde podem se 
dirigir ao Laboratório de Análi-
ses da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em frente ao Cen-
tro de Especialidades Médicas, 
para fazer o exame preventivo. 
O atendimento é feito de se-
gunda a sexta-feira, das 12 às 
16 horas. É preciso levar o RG 
e o cartão SUS. Profissionais 
do laboratório orientam às mu-
nícipes que passam pelo local 
a não terem relações sexuais, 

mesmo que sejam com preser-
vativo, nos dois dias anteriores 
à coleta.  O "Papanicolaou" é  
um exame que tem o objetivo de 
detectar alterações nas células 
do colo do útero e, quanto an-
tes for feito o diagnóstico mais 
eficiente será o tratamento em 
caso de doença. Toda mulher 
que tem ou já teve vida sexu-
al deve submeter-se ao exame 
preventivo, ao menos uma vez 
por ano. 

previsão do tempo

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    30ºC

TERÇA-FEIRA - 1º/10

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    31ºC

QUARTA-FEIRA - 2/10

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    26ºC

QUINTA-FEIRA - 3/10

CPTEC INPE

Nublado, pancadas 
de chuva

Pancadas de 
chuva à tarde

Pancadas de 
chuva à tarde

PÁGINA 3

PÁGINA 5

PÁGINA 3

Odirley Pereira

O time do Areião, com sede 
no centro da cidade, quebrou 
uma invencibilidade que durava 
mais de dois anos e 30 partidas 
do Sapopemba, ao vencer a par-
tida por 3 a 2, em pleno estádio 
do Azeredo. Com o resultado, o 
Areião se classificou à final da 

Primeira Divisão e vai encarar o 
100 Nome, que segurou o empa-
te por 1 a 1, fora de casa, contra 
o A Mil Por Hora.

No jogo entre Areião e Sapo-
pemba foram vários os jogadores 
que se destacaram pelas duas 
equipes, especialmente o goleiro 

Rodolfo, que se recuperou de uma 
falha e fechou o gol. Na partida 
entre 100 Nome e A Mil Por Hora, 
o gol da classificação foi marcado 
pelo atacante Raí, que entrou no 
segundo tempo e superou o golei-
ro Pesadelo – eleito o melhor em 
campo.

Areião quebra invencibilidade do 
‘Sapo’ e pega 100 Nome na fi nal

Laboratório 
Municipal 
faz exames 
preventivos

Inscrições abertas para ofi cinas do Nosso Bairro

“Pega Tudo” nas ruas do Campo Alegre e Jd. Regina 

O "Pega Tudo" vai recolher entulho no Campo Alegre até quinta-feira (3). 
Em Moreira César, o Jardim Regina recebe os serviços até sexta-feira (4). 

Festa de São Miguel Arcanjo 
reúne centenas de fi eis

A Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando o nivela-
mento ao longo da estrada das Oliveiras, que ainda será alargada 
e receberá novos tubos para escoamento de água.

Estrada das Oliveiras 
recebe e melhorias

Programa debate projetos 
esportivos e sociais

Prefeitura 
constroi 
calçadas no 
Mantiqueira

Lançamento de 
livro e exposição de 
peças de porcelana 
no museu 

Escola municipal 
desenvolve ações 
de cidadania com 
os alunos

Livro reúne poemas 
de quatro autores 
no Bosque da 
Princesa

O assunto discutido no programa "O Prefeito e Você", da 
última semana, foi a parceria consolidada entre a Prefeitura 
de Pindamonhangaba e a Tenaris Confab no desenvolvimento 
dos projetos sociais e esportivos.

PÁGINA 3

PÁGINA 2

Centenas de pessoas participa-
ram no domingo (29), no Arareta-
ma, de uma procissão da Festa de 
São Miguel Arcanjo, que terminou 
com uma missa.  Durante os nove 
dias de festa houve várias ativida-

des. Além da parte religiosa, com 
as missas e oração, os fieis tam-
bém aproveitaram a parte social, 
que contou com barracas, entrete-
nimento para as crianças, e bingo 
beneficente.

FUTEBOL 10

Os interessados em fazer as oficinas do projeto Nos-
so Bairro na Vila São José, Pasin e Mantiqueira devem 
fazer as inscrições entre os dias 2 e 4 de outubro. Além 

de cursos, o projeto terá atividades sociais com a parti-
cipação das equipes do Cras, Creas, CAC e Bolsa Famí-
lia, verificação de pressão arterial, dentre outras.

PÁGINA 3

PÁGINA 3 PÁGINA 6PÁGINA 4

PÁGINA 2

Maria Fernanda Munhoz

Daniela Gonçalves

André  Nascimento

Filosofi a do técnico Goga funciona e Areião se classifi ca para fi nal com vitória na casa do adversário

Oportunidade para moradores fazerem cursos, aprenderem atividades novas e se divertirem
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1º/10 – Dia do Vendedor, Dia de São Regímio, Dia do Vereador, Dia do 
Idoso, Dia do Prefeito, Dia do Viajante Comercial e do Representante 
Comercial. 
2/10 - Dia Nacional do Habitat, Dia de Santos Anjos da Guarda. 
3/10 -  Dia Mundia do Dentista, Dia das Abelhas, Dia do Latino-ameri-
cano, Dia de Santa Terezinha, Dia do Petróleo Brasileiro.

Ilustração

Divulgação

Maria Fernanda Munhoz

Blitz nos bares

Edutran nas Escolas da cidade

Escola no Araretama usa tecnologia para ensino

Feira de Ciências na escola do Cidade Jardim

‘Pega Tudo’ 
no Campo 
Alegre e 
Jd. Regina

O “Pega Tudo” continua na 
cidade, com o recolhimento de 
entulho. Até o dia 4 de outubro, a 
equipe da Subprefeitura de Moreira 
César estará no bairro Jardim Re-
gina realizando o serviço. E, de 30 
de setembro a 3 de outubro, o con-
templado é o bairro Campo Alegre, 
atendido pela equipe da Secretaria 
de Obras por meio do Departamen-
to de Serviços Municipais. Durante 
o período, os moradores desses 
bairros deverão retirar todo o en-
tulho de seus quintais e deixar nas 
calçadas para que o caminhão e a 
retroescavadeira possa fazer o re-
colhimento. Lembrando que deixar 
entulho nas calçadas fora do perío-
do do “Pega Tudo” acarreta multa. 

A escola municipal Dr. Ân-
gelo Paz da Silva, no bairro Ci-
dade Jardim, realiza sua V Fei-
ra de Ciências, na quarta-feira 
(2), das 9 às 12 horas. Toda a 
comunidade está convidada a 
participar e aprender com os 
alunos, que divulgarão o co-
nhecimento adquirido em sala 
de aula. Cada série pesquisou 

um tema: ‘Onde encontramos a 
água?’ (pré); ‘Tartaruga amiga, 
quantos anos você tem?’ (1º 
ano); ‘Por que os dinossauros 
morreram?’ (2º ano); ‘Como 
seria nossa vida sem as in-
venções?’ (3º ano); ‘Por que 
os animais se extinguem?’ (4º 
ano) e ‘Por que ficamos doen-
tes?’ (5º ano). Além da explana-

ção dos alunos e apresentação 
de seus projetos, a Informática 
Educacional disponibilizará 
computadores para que os vi-
sitantes possam visualizar as 
atividades e ter contato com a 
tecnologia. Haverá também o 
programa Matemática Descom-
plicada, que possibilitará uma 
vivência de jogos matemáticos

A escola municipal Prof. Elias 
Bargis Mathias está utilizando a 
tecnologia para aprimoramento das 
aulas. Para tanto, as professoras 
desenvolveram um blog http://es-
colabargis.blogspot.com.br, em que 
pais e comunidade podem acom-
panhar as atividades realizadas em 
sala de aula. Na última semana, o 
destaque foi o projeto sobre o meio 
ambiente, unindo as disciplinas ci-
ência, geografi a, língua portuguesa 
e informática educacional, por meio 
de pesquisa nas aulas de informá-
tica, exibição e análise do fi lme 
“Tainá”, assim como a atividade 

com o globo terrestre e a produção 
de textos.  As atividades são reali-

zadas em parceria com a Planeta 
Educação.

Encerrando a Semana Nacional 
do Trânsito, a equipe do Departa-
mento de Trânsito da Prefeitura, por 
meio do programa Edutran - Educa-
ção no Trânsito, realizou a campa-

nha de conscientização nos bares 
da cidade, no dia 25 de setembro. O 
tema deste ano é “Álcool e Drogas 
andam sempre pela contramão”. 
Além dos bares, foram realizadas 

blitz de conscientização durante a 
semana, na praça Monsenhor Mar-
condes e em outros locais, com a 
distribuição de panfl etos e a parce-
ria de artistas da cidade. 

A equipe da Edutran - Educação 
no Trânsito, do Departamento de 
Trânsito da Prefeitura, realizou, na 
última semana, atividades com os 
alunos da escola Criança e Compa-
nhia, no bairro Parque das Nações. 
Cerca de 160 crianças da faixa etá-

ria entre 1 e 5 anos de idade partici-
param da atividade, que foi iniciada 
com a apresentação de um teatro 
sobre o trânsito e, em seguida, com 
a minicidade, em que as crianças 
andaram de bicicleta respeitando as 
sinalizações de uma via.

Curso para 
observação 
de aves

No próximo fi nal de semana, o 
“Biomas Naturais” realiza o III Cur-
so de Iniciação à Observação de 
Aves da Serra da Mantiqueira. 

O curso visa capacitar educa-
dores ambientais, profi ssionais de 
turismo natural, biólogos, ornitólo-
gos e além de amantes da nature-
za.

Para participar, é necessário 
fazer a inscrição acessando o blog 
asasdamantiqueira.blogspot.com. 
O investimento é de R$120, refe-
rente aos custos de alimentação, 
hospedagem, seguro, material di-
dático e ajuda de custo dos pales-
trantes. 

Doação 
de órgãos

Na última sexta-feira (27), foi 
comemorado o Dia Nacional da 
Doação de Órgãos. Em 2013, foi 
registrado um crescimento expres-
sivo no aumento da captação de ór-
gãos no Hospital Regional do Vale 
do Paraíba. O índice de 500% é re-
ferente ao crescimento de doações 
realizadas até agora na unidade.

Nos primeiros oito meses deste 
ano, já foram realizadas seis cap-
tações, enquanto os índices dos 
dois anos anteriores eram somente 
uma. Entre os casos em que não é 
realizada a doação, o principal fator 
de impedimento são as famílias, 
que fi cam inseguras sobre a reali-
zação de um diagnóstico preciso. A 
decisão deve ser tomada em tempo 
hábil para que a equipe dê início ao 
processo de captação que, no caso 
do HR, irá envolver a OPO – Orga-
nização de Procura de Órgãos, em 
Campinas.

Festa de São Francisco de Assis

A comunidade religiosa Nos-
sa Senhora Aparecida dos bair-
ros Parque São Domingos, Vila 
Prado, São Sebastião e Santa 
Tereza realiza, de 3 a 12 de ou-
tubro, a 26ª Festa de Nossa Se-
nhora Aparecida.  

As celebrações acontecem 

todos os dias às 18h45, ini-
ciando com o santo terço e 
seguidas de missa, às 19h30. 
Além da parte religiosa, basea-
da no tema “Maria, mostra-nos 
o caminho Jesus”, haverá a 
parte social, com shows, quer-
messe e bingo no salão, na 

praça e na tenda de eventos 
todos os dias. A arrecadação 
da festa será revertida para a 
construção do centro de cate-
quese da comunidade.

No dia 12 de outubro a pro-
gramação será especialmente 
em homenagem à padroeira.

Festa de Nossa Senhora Aparecida

“São Francisco de Assis e o 
Papa Francisco – renovação sem-
pre necessária na Igreja”, esse é 
o tema que está movimentando 
a comunidade do bairro Vila Rica 
na realização da novena prepa-
ratória para a festa em louvor o 
padroeiro.

O evento teve início na última 
quinta-feira (26) e segue até sába-
do (5), dia da festa.

As missas são realizadas dia-
riamente às 19h30.

No sábado, a missa será as 17 
horas, pois haverá também procis-
são em louvor ao patrono da festa.

Todos os dias haverá barra-
cas de comes e bebes, brinca-
deiras e show. No domingo (6), 
haverá bingo com 5 prêmios 
e rodadas extras. As cartelas 
custam R$ 5.

Confi ra a premiação:
1º prêmio – bicicleta
2º prêmio – bicicleta
3º prêmio –forno elétrico
4º prêmio - celular
5º prêmio – panela de arroz

Termina a festa de São Miguel Arcanjo
Uma missa após a procissão em louvor a São Mi-

guel Arcanjo encerrou a novena e a festa em louvor ao 
padroeiro no último domingo (29), no Araretama. Os 
nove dias de festa tiveram diversas atividades, além 
da parte religiosa, com missas e oração, os fi eis tam-
bém aproveitaram a parte social, que contou com 
barracas, entretenimento para as crianças, além de 
bingo benefi cente nos dias 21 e 28. No último dia, as 
celebrações tiveram início às 8 da manhã, com a San-
ta Missa e o levantamento do Mastro. Em seguida, foi 
realizado um almoço de confraternização, onde o prato 
servido foi o afogado.  

Divulgação

Divulgação

Mês de combate ao 
câncer de mama

De acordo com o Inca - Instituto Nacional 
do Câncer, o câncer de mama é o mais comum 
entre as mulheres, respondendo por 22% dos 
casos novos da doença a cada ano. Se diag-
nosticado e tratado cedo, o prognóstico é relati-
vamente bom.

Ainda baseado em informações do Instituto 
Nacional, o autoexame das mamas não deve 
ser a única forma para diagnosticar a doença. 
Isso é apenas prevenção segundo especialistas 
do Inca. O ideal é fazer visitas ao médico e a 
recomendação é que o exame das mamas pela 
própria mulher faça parte das ações de educa-
ção para a saúde que contemplem o conheci-
mento do próprio corpo.

Embora seja ligada, principalmente às mu-
lheres, é bom lembrar que os homens também 
possuem mamas e, assim como pessoas do 
sexo feminino, também têm câncer e devem se 
prevenir.

Dados do Inca apontam que cerca de 13 mil 
pessoas morreram no ano passado vitimas da 
doença, destas, aproximadamente 200 homens 
e mais 12 mil mulheres.

No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer 
de mama são elevadas porque a doença ainda 
é diagnosticada em estágios avançados. Na po-
pulação mundial, a sobrevida média após cinco 
anos é de 61%. Pensando em combater esta 
terrível doença, a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba dedica o mês de outubro às mulheres, o 
Outubro Rosa.

O mês onde todas devem se conscientizar e 
buscar fazer exames preventivos para detectar 
possíveis doenças e curá-las a tempo. Nos pró-
ximos dias, a Administração vai divulgar a cam-
panha em sua página www.pindamonhangaba.
sp.gov.br com o calendário com as ações de 
prevenção.

Na última semana, um encontro com repre-
sentantes da Prefeitura, instituições da Cidade e 
o Conselho dos Direitos da Mulher estabeleceu 
metas e atividades para a campanha “Em Ou-
tubro, Pense Rosa”, que integra a “Campanha 
Municipal da Valorização da Mulher”.

Para a presidente do conselho, Ana Maria 
Braz Cavalcante, a intenção é fazer com que 
todas as mulheres se conscientizem sobre a ne-
cessidade de fazer exames.

Também lembrado por ela, além do autoe-
xame, o acompanhamento médico é base para 
uma saúde melhor.
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Subprefeitura 
constroi calçada 
no Mantiqueira

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A escola municipal “Profª 

Yvone Apparecida Arantes 
Correa”, do Goiabal, realiza 
projetos que unem saúde, so-
ciabilidade, criatividade e em-
preendedorismo, visando de-
senvolver a responsabilidade 
social e formação da cidadania 
dos alunos. Para tanto, conta 
com a participação dos pais e 
da comunidade em suas ações. 

Desde o início do ano le-
tivo, as professoras trabalham 
projetos de leitura com os alu-
nos, que levam livros e textos 
variados para ler e comparti-
lhar com sua família. Sema-
nalmente, os pais são convi-
dados a participar da ‘roda de 
leitura’ com seus fi lhos, além 
de serem convidados a contar 

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba está, constante-
mente, atenta à manutenção 
das estradas rurais do muni-
cípio, visando benefi ciar a 
comunidade e pessoas que 
transitam pelos locais. Atu-
almente, um dos lugares que 
está recebendo melhorias é 
a estrada que dá acesso ao 
bairro das Oliveiras. 

Após realização de reu-
nião no bairro, entre mora-
dores, prefeito e secretários 
municipais, foram elencadas 

Escola do Goiabal realiza parceria com pais de alunos
histórias para as crianças no 
‘Dia do Conto’.

As crianças participam 
também do projeto de reci-
clagem e artesanato, ativi-
dade em que é trabalhada 
a conscientização sobre 
os cuidados e atitudes que 
devem ter para preservar 
o meio ambiente. As ações 
são realizadas por meio de 
atividades práticas, lúdicas 
e que levem ao empreende-
dorismo.

Através de parceria com 
o Projeto Hortalimento, do-
ando mudas à escola e dando 
orientações, também é desen-
volvido o projeto ‘Semeando 
Saúde’, em que professores, 
funcionários e alunos cuidam 
da horta e cultivam as ver-

duras que são utilizadas na 
complementação da alimen-
tação escolar. 

Integrando o projeto, vi-
sando conscientização sobre 
uma boa alimentação, foi 
realizada, no dia 18 de se-
tembro, uma palestra com 
as nutricionistas Daise e Ali-

ne, para orientação de pais e 
alunos. Na ocasião, os pais 
receberam um kit de livros e 
dicas alimentares. 

A gestora da escola agrade-
ce essa participação em todos 
os seus projetos, contribuindo 
para um ensino de qualidade e 
completo para os alunos.

Estrada das Oliveiras recebe melhorias
algumas melhorias para a re-
gião, como a reforma do cen-
tro comunitário, instalação de 
parque infantil e construção 
de banheiro para uso do cam-
po de futebol. Todas essas 
obras já estão em andamento, 
e a melhoria da estrada tam-
bém foi uma reivindicação. 

A equipe do tapa-buracos 
já esteve no local, realizando 
o nivelamento ao longo da 
estrada. Agora, estão sendo 
trocados os tubos de galeria 
e, assim, a estrada será alar-
gada em diversos pontos. 

NAP realiza 
palestra sobre 
sexualidade infantil

MARIA FERNANDA MUNHOZ

O NAP – Núcleo de 
Apoio Psicopedagógico – 
da Secretaria de Educação 
da Prefeitura realizou, na 
quinta-feira (26), nos pe-
ríodos da manhã e tarde, 
uma palestra sobre o tema 
Sexualidade Infantil, para 
orientar os pais dos alunos.

Entre outros temas, a 
palestra relatou das diver-
sas etapas do desenvol-
vimento da sexualidade, 
quando o ser humano 
vivencia suas descober-
tas e curiosidades. De 
acordo com a gestora da 
unidade, essa foi uma 
maneira de esclarecer os 
pais quanto a um assun-
to importante e que gera 

dúvidas na hora da orien-
tação da criança pequena e 
da criança com defi ciência, 
mesmo com tantas informa-
ções disponíveis. 

Ela explicou também 
que a família nem sem-
pre está preparada para 
orientar e trabalhar valores 
sociais e morais quanto ao 
assunto. 

Além da palestra, o 
NAP também tem a pre-
ocupação de abordar as-
suntos diversos sobre a 
criança, buscando apoiar 
os pais neste processo de 
formação e orientação. 

A palestra foi realizada 
pela psicóloga Renata Ber-
tran e pela pedagoga Dulci-
néia Gomes.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A equipe da Subprefei-

tura de Moreira César es-
tá realizando o serviço de 
construção de calçada no 
Mantiqueira, na perimetral 
da APP - Área de Preserva-
ção Permanente existente no 
bairro. As obras tiveram iní-
cio na última semana. 

Os serviços estão sendo 
feitos na rua Claudio Moacir 

Marques de Oliveira, próxi-
ma ao córrego que existe na-
quela área. A intenção é levar 
mais segurança para a popu-
lação que transita pelo local e 
sanar o problema de entulho 
jogado na APP. 

Alguns trechos de cal-
çada já foram fi nalizados e 
uma nova etapa de concre-
tagem está programada para 
esta semana. 

Calçada está sendo construída para proteger a APP 

Máquina trabalha para alargar pontos da estrada

Maria Fernanda Munhoz

André Nascimento

Divulgação

Divulgação

Leitura em sala de aula

CÍNTIA CAMARGO
Entre quarta-feira (2) 

e sexta-feira (4), esta-
rão abertas  as inscrições 
para as ofi cinas do projeto 
Nosso Bairro, que desta 
vez atenderá os munícipes 
da Vila São José, Pasin e 
Mantiqueira.

Criado com o objetivo 
de ensinar ofi cinas profi s-
sionalizantes aos muníci-
pes, além de ações sociais 
e de saúde, o projeto Nos-
so Bairro traz o resgate 

social e cultural dos mu-
nícipes, principalmente 
para aqueles que buscam 
inserção no mercado de 
trabalho.

A exemplo das outras 
edições – no Araretama, 
no CDHU do bairro Cíce-
ro Prado e Cidade Nova -, 
o projeto terá em sua aber-
tura inúmeras atividades 
sociais com a participação 
das equipes do Cras, Cre-
as, CAC e Bolsa Família, 
além da equipe de recre-

ação e lazer da Secretaria 
de Esportes e Lazer, ve-
rifi cação de pressão arte-
rial, shows musicais e de 
mágica, entre outras.

Fará parte do mo-
mento de abertura desta 
edição o lançamento da 
Campanha “Em Outubro, 
Pense Rosa”, que também 
integra a Campanha Mu-
nicipal de Valorização da 
Mulher, que teve início 
em agosto.

Durante a edição, está 

sendo programado um 
dia de atendimento às 
mulheres moradoras da 
região para participarem 
de um mutirão de exames 
preventivos e de mamo-
grafi as.

As instalações das 
tendas do projeto estão 
localizadas a avenida Ale-
manha, 28, no Pasin. As 
pessoas interessadas em 
participar, devem levar 
duas garrafas pets no ato 
da inscrição.

CINTIA CAMARGO
No programa “O Prefeito 

e Você”, exibido pela Rádio 
Princesa da última semana, o 
assunto discutido foi a parce-
ria entre a administração de 
Pindamonhangaba e a Tena-
ris Confab do Brasil, no de-
senvolvimento dos projetos 
sociais esportivos na cidade.

Segundo informações do 
prefeito, através da Secretaria 

de Esportes e Lazer, 766 crian-
ças em 11 escolas municipais 
são atendidas por projetos da 
área esportiva em parceria 
com a empresa.  Com a fi lo-
sofi a do ‘esporte para todos’, 
a Prefeitura atende mais de 12 
mil pessoas em toda a cidade. 
Este  número deve crescer até 
atingir a marca de 20 mil pes-
soas, em todas as modalidades.

Para Rosângela Silva Go-

mes, coordenadora de desen-
volvimento social da Tenaris 
em Pindamonhangaba, esse 
trabalho social junto à comu-
nidade foi um dos pontos evi-
denciados pelos funcionários 
da empresa em uma pesquisa 
da revista Você S/A.

“A Tenaris  fi cou entre as 
150 melhores empresas para 
se trabalhar, em uma pesquisa 
realizada pela revista, e sabe-

mos que os projetos sociais 
junto às comunidades onde a 
companhia possui plantas, fo-
ram muito importantes nesta 
escolha”, afi rmou Rosângela.

Para o prefeito, essa parce-
ria é fundamental para o desen-
volvimento do trabalho junto à 
população, oferecendo às crian-
ças, jovens e adultos a chance 
de praticar esporte garantindo 
mais qualidade de vida.

Programa “O Prefeito e Você” 
mostra projetos esportivos sociais

Pasin e Mantiqueira recebem ‘Nosso Bairro’ 

Os moradores têm a oportunidade de fazer 
diversas ofi cinas

Parceria com empresa da cidade foi destacada para o desenvolvimento dos projetos

Daniela Gonçalves

Participantes da palestra desenvolvida no NAP

Divulgação
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CONVOCAÇÃO PARA A 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013
Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência de Pindamonhangaba, convocados a comparecerem à 2ª Reunião Ordinária de 
2013, a realizar - se:

Dia:   03/10/2013                    
Horário: 9h (nove horas)
Local:  OAB, à Rua Gregório Costa, 249 – Centro
Fone contato: (12) – 3642.5398 
Pauta:
1. Leitura de ata
2. Dia nacional de luta da pessoa com deficiência 
3. II Forum Incluir e Aprender
4. Reunião PSF Castolira
5. Dia do Surdo no Senai – palestra 
6. Informes gerais, noticias e convites
7. Encerramento

Andrea Campos Sales Martins
Presidente do CMPD

Rua Euclides Figueiredo, nº 94, Centro, Pindamonhangaba - SP
Cep: 12420-060 – Fones: (12) 3643-1607 e 3643-1609
E-mail: cmpd@pindamonhangaba.sp.gov.br  e  conselhospinda@gmail.com

 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA 

COMUNICADO
Em atendimento ao Artigo n.15 da Resolução n. 16/2010 - do Conselho Nacional de Assistên-
cia Social, a Presidente do CMAS de Pindamonhangaba, senhora Carmem Silvia de Paula 
Alves, no uso de suas atribuições, CONVOCA todas as Entidades inscritas no CMAS de Pin-
damonhangaba para: Audiência Pública das Entidades Inscritas no CMAS Pindamonhangaba
Local: Auditório da Prefeitura Municipal  -  Data: 10/10/2013 -  Horário: das 13 às 18 horas
Presenças obrigatórias: Representante Legal e Um Técnico Responsável (Resolução n. 17/
CNAS) - Tempo de apresentação: máximo de 6 minutos - Perguntas: ao final das apresen-
tações com inscrição antecipada -  Modelo de apresentação: conforme anexo (decidido em 
plenário) -  A sequência das apresentações se dará por sorteio
Esta audiência atenderá a legislação do SUAS – Sistema Único de Assistência Social e dará 
legitimidade às Entidades inscritas no município. A entidade que não comparecer terá sua 
inscrição suspensa e não poderá participar do Edital de serviços e projetos do Departamento 
de Assistência Social de Pindamonhangaba.

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
CONVOCAÇÃO PARA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados 
a comparecer à 9ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo 
discriminados: 
Dia: 03/10/2013 (quinta - feira) - Horário: 14h (tolerância de 10 min) - Duração prevista: 
aproximadamente, 2 horas - Local: UAPP -(União de Aposentados e Pensionistas de 
Pindamonhangaba)
Pauta: I. Leitura e aprovação de ata - II. Semana Municipal do Idoso – avaliação  - III. 
Deliberação sobre alteração no plano de trabalho da verba FMI/Confab – Lar Irmã Terezinha
IV. Informes e encerramento
Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:   cmi@
pindamonhangaba.sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou conselhospinda@gmail.com

Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

AltAir FernAndes
 Com uma noite de cul-

tura, música e poesia foi re-
alizado na quinta-feira (26), 
com início às 19h30, na bi-
blioteca Rômulo Campos 
D’Arace (Bosque da Prin-
cesa),  o  sarau “Poemas da 
Primavera”.  O encontro de 
declamadores também mar-
cou o lançamento do livro 
Voo Inaugural – Poesia a 
Oito Mãos, uma coletânea 
reunindo a poesia dos amigos 
Juraci Faria, Meire Carvalho, 
Altair Fernandes e Maurício 
Cavalheiro.  Na realização do 
evento estiveram envolvidas 
a Secretaria de Educação e 
Cultura, por intermédio da-
quela biblioteca, e a APL – 
Academia Pindamonhanga-
bense de Letras.

A abertura foi feita pela 
representante da Secretaria 
de Educação e Cultura, An-
drea Freitas (que também 
representou a administração 
municipal); Luciane Bustos 
(coordenadora de bibliote-
cas municipais) e pelo presi-
dente da APL, Alberto San-
tiago. 

Aberto à participação po-
pular, o sarau contou em sua 
apresentação com as gêmeas 
Marinara e Monalisa, com 
participação da acadêmica 
Rhosana Dalle. O evento foi 
dividido em quatro blocos. 
O primeiro se destacou pela 
apresentação do grupo musi-
cal local Daruê, formado por 
Biel Monteiro, Daniele Ros-
si, Laryssa Brandão e Marília 
Maia; declamação de poesias 
de autores do livro que estava 
sendo lançado naquela noite.

Com ‘canções que tocam 
o coração’, coube à  Rute 
Eliana, ao violão, abrir o se-
gundo bloco. Esta parte do 
sarau teve também homena-
gem ao patrono da Biblioteca 
do Bosque,  o  escritor, poeta, 
jornalista e vereador Rômulo 
Campos D’Arace  (1922—
1955 ). Homenagem feita por 
intermédio da leitura de um 
artigo (retirado do jornal Tri-

Música e poesia no sarau da primavera

buna do Norte), por Luciane 
Bustus, representando a filha 
do patrono, Vânia Dulce; 
música em homenagem aos 
cem anos de nascimento do 
poeta Vinicius de Moraes, 
por Júlia Faria, e declama-
ções diversas.

A animação musical da 
terceira parte foi a apresenta-
ção musical do grupo Família 
Voiola, com Lázaro Jr., Láza-
ro Neto, Laís Vitória e Karen 
Bianca. Em seguida, prosse-
guiram as declamações.  

Laís Vivaldi, ao violino, 
abriu o quarto e último bloco 
do sarau interpretando ‘Pri-
mavera’, de Vivaldi.  Nas de-
clamações finais, destaques 
para o poema ‘Ave Maria’, 
com  Mariana Maciel; a de-
clamação das gêmeas Mari-
nara e Monalisa  em home-
nagem ao aniversário do pai 
delas; e a poesia de Juraci 
Faria, Manto de Fé, letra que 
foi musicada por Maria Le-
mos Maia e apresentada para 
fechar o evento poético na 
biblioteca.  

Após o sarau, que entre 
os declamadores contou com 
a participação de membros 
da APL, os autores da cole-
tânea  ‘Voo Inaugural’ auto-
grafaram exemplares do livro 
composto a oito mãos. PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Estado de São Paulo
Secretaria de Saúde e Assistência Social

 Audiência Pública
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no próximo dia 
04 de outubro de 2013, às 15 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, para a  
Audiência Pública referente ao 2º. Quadrimestre de 2013. Todos estão convidados.

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 (técnico ou superior), conforme exigido no edital do con-
curso;
09 - Comprovante de curso básico de informática, conforme exigido no edital do concurso;
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).

Dia  08/10/2013 às 14:00 horas

OfICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

4º MÁRCIA ALVES DA COSTA
RUA FRANCISCO MUHLBAUER, 84 - ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-140

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que o pregão n° 10/13 restou fra-
cassado e que novo certame está instaurado na mesma modalidade e na mesma condição, 
sob n° 10A/13, com encerramento dia 14/10/13, às 14h00min, para a aquisição de serviços 
de telefonia móvel. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3644.2250, ou na Câmara, na 
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h30 às 11h30 e das 
14h00 às 17h00, inexistindo custo do edital, para retirada na Câmara. O edital também estará 
disponível pelo site , sem ônus.

COMEÇA DIA 2ª “SEMANA NACIONAL EM DEfESA DA VIDA”
Será realizado entre os dias 2 e 8 de outubro a “Semana Nacional da Vida” e em Pindamo-
nhangaba a Pastoral Familiar, da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, convida os pa-
roquianos a orar pela vila. O encerramento das comemorações será com o Dia do Nascituro, 
festejado dia 8. As missas acontecerão às 19 horas e no domingo às 18 horas.
Serão desenvolvidas algumas iniciativas como painéis e mensagens nas celebrações litúrgi-
cas. O tema desta ação é “Cuidar da Vida e Transmitir a F é”. A comunidade paroquial quer 
que haja a conscientização, o despertar, o verdadeiro amor à vida humana. O objetivo é fazer 
com que cada um seja acolhido, respeitado em sua dignidade, valorizado e amado desde a 
concepção até a sua morte natural.

Os autores da coletânea ‘Voo Inaugural’: Maurício, Juraci e Altair 
(Meire, uma das autoras não pode comparecer ao lançamento)

O poema ‘Conversa de Meninas’, de Maurício Cavalheiro, declamado 
por Marina, Monalisa, Maria Gabriela, Maria Eduarda e Marina, 
emocionou os participantes do sarau

Coube a Juraci apresentar o livro vôo inaugural Um bom público prestigiou o sarau ‘Poemas da Primavera’

Grupo Daruê fez uma das apresentações musicais Julia Faria, Neila Cardoso e Alberto (presidente da APL)

 Fernanda Munhoz  Fernanda Munhoz

 Fernanda Munhoz  Fernanda Munhoz

 Fernanda Munhoz Fernanda Munhoz

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade/curso técnico 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  08/10/2013  às 14:30 horas

fISCAL SANITÁRIO

7º MICHELLE fARIA ALVES
AVENIDA ABEL CORRÊA GUIMARÃES, 1504 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA - SP
CEP 12420-680

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
PORTARIA Nº 4.105, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais .
R E S O L V E:
Art. 1º  O Departamento de Agricultura, para consecução de seus fins, passa a responder 
diretamente ao titular da Secretaria de Governo e Integração.
Art. 2º  O Departamento de Turismo, para consecução de seus fins, passa a responder 
diretamente ao titular da Secretaria de Educação e Cultura.
Art. 3º  Os atos dos departamentos mencionados nos arts. 1º e  2º desta Portaria depende-
rão da anuência dos Secretários das pastas.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 27 de setembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 27 de setembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ 
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Como parte das ações so-
ciais do Spani Atacadista, a 
rede vai promover, na terça-
-feira (1º/10), mais um curso 
gratuito de culinária na uni-
dade de Pindamonhangaba.

A iniciativa visa oferecer 
uma alternativa para que as 
donas de casa surpreendam 
a família, amigos e garantam 
uma renda extra.

Dessa vez, o tema irá ex-
plorar receitas de bolos es-
peciais de chocolate, como 
o bolo tipo alpino e o bolo 
brigadeiro com ‘café ao ba-

varoise’. O curso será mi-
nistrado pela culinarista Val-
quíria Silva, especialista em 
produtos doces. 

A aula acontece a partir 
das 14 horas. Para participar, 
os interessados devem procu-
rar o balcão de atendimento 
da loja e fazer a inscrição 
solidária mediante a doação 
de um quilo de alimento não 
perecível. 

O Spani Atacadista de 
Pinda fi ca na rua Uelson de 
Freitas Ramos, 58, Distrito  
Empresarial Dutra.

MARCOS VINÍCIO CUBA
O Departamento de Polí-

cia Judiciária de São Paulo 
Interior - Deinter 1- realizou 
no sábado (26), uma opera-
ção em todo o Vale do Paraí-
ba. Em Pindamonhangaba, o 
trabalho foi de união. Partici-
param desta ação, na região 
do bairro Cidade Nova, pro-
fi ssionais da Prefeitura, Polí-
cia Militar, o 3º DP Civil e o 
Conselho Tutelar.

De acordo com a delega-
da titular do 3º DP, Ângela 
Aguiar, esta operação con-
junta foi feita em locais onde 
havia denúncias e são pontos 
tidos como problemáticos. 
Na ocasião foi desativada 
uma área onde havia suspei-
ta de tráfi co de drogas e o 
local foi limpo. O 3º DP do 
bairro Cidade Nova abrange 
10 bairros ao todo.

A Prefeitura auxiliou 
nesta operação com a coo-
peração da equipe de Abor-
dagem Social, da Assistên-
cia Social, Regional Leste, 
Secretaria de Governo e In-
tegração, Setor de Fiscali-

Crianças e adultos fi zeram a festa com 
os doces de São Cosme e Damião

Para estimular o há-
bito da leitura em seus 
funcionários, a Unimed 
Pindamonhangaba pro-
moveu visitas do projeto 
Biblioteca Itinerante a 
suas unidades espalhadas 
pela cidade.

Este ano, as visitas 
aconteceram entre abril 
e agosto, sendo que as 
próximas estão planeja-
das para novembro. Na 
ocasião, a proposta é que 
durante 40 minutos os 
funcionários possam ana-
lisar os livros, observando 
título e sinopse para deci-
dir se farão ou não o em-
préstimo.

O projeto da biblioteca 
é coordenado pela secre-
tária executiva  Lia Mar-

condes, que ama os livros 
e as “viagens” proporcio-
nadas pela leitura.

Lia valoriza o acrés-
cimo que o conhecimen-
to e o hábito da leitura 
oferecem às vidas, tanto 
no âmbito pessoal como 
profi ssional e destaca a 
importância da mudança 
de hábito.

“Se as pessoas tives-
sem noção do ganho que 
temos ao ler um livro, 
esse hábito seria mais di-
fundido entre todos e po-
deríamos melhorar a mé-
dia de leitura do brasileiro 
(que atualmente registra 
três livros lidos ao ano)”.

A ideia surgiu no fi nal 
de 2007 e vem apresen-
tando bons resultados.

Prefeitura participa de ação 
conjunta da Polícia Civil

O terreno foi limpo pela equipe da Regional Leste e a polícia agradece o apoio

zação e Posturas e Guarda 
Municipal.

A delegada agradeceu o 

apoio da Prefeitura, desta-
cando que este auxílio é de 
grande relevância, porque 

desta forma é possível desen-
volver as ações, e as parce-
rias são essenciais.

Atacadista oferece 
curso com receitas de 
bolos de chocolate

Os participantes aprenderão receitas saborosas

Divulgação

Projeto Biblioteca 
Itinerante incentiva 
funcionários à leitura

MARCOS VINÍCIO CUBA
A tarde do dia 27 de se-

tembro foi movimentada nas 
ruas de Pindamonhangaba, 
para onde quer que você 
olhasse havia um grupo de 
crianças, adolescentes e tam-
bém adultos em busca dos 
doces de São Cosme e Da-
mião.

Os que distribuem os do-
ces contam que a promessa 
para os santos deve ser feita 
durante sete anos, no entan-
to, depois que se começa a 
fazer a alegria das pessoas 
é impossível acabar com a 
tradição. A data também mo-
vimenta o comércio, pois há 
pessoas que investem mais 
de R$ 500.

Nely Cristina dos Santos 
Moura distribui doces há 
20 anos. Ela comenta que 
quando era criança fi cava 
esperando este dia e quando 
adulta resolveu fazer tam-
bém a alegria das pessoas. 
“Fiz a promessa por sete 
anos consecutivos, mas não 
consegui parar, vou fazer 
isso até quando Deus quiser. 
Peço sempre para as pesso-
as que pegam os saquinhos 

Dia do Idoso
Dia 1º de Outubro é o Dia 

Internacional do Idoso. A data 
foi estabelecida pela ONU - Or-
ganização das Nações Unidas na 
Assembleia Mundial sobre o En-
velhecimento, realizada em 1982, 
na Áustria

No Brasil, o Dia do Idoso é 
comemorado na mesma data. A 
Lei nº 11.443, de 28 de dezem-
bro de 2006 institui a data para 
as comemorações e determina que os órgãos públicos 
responsáveis pela coordenação e implementação da Política 
Nacional do Idoso se responsabilizem pela realização e 
divulgação de eventos que valorizem a pessoa idosa na 
sociedade.

Nely conta com os familiares para fazer a distribuição dos saquinhos de doces

que sigam em bons cami-
nhos, porque espero que eles 
façam um mundo melhor. 
Agradeço a Deus e São Cos-
me e Damião. Atualmente 
faço a entrega de 400 saqui-
nhos e conto com a ajuda da 
família”.

Adriana Ramos de Lima 
afi rma que desde pequena pe-
gava os doces e passou essa 
tradição para o fi lho Eduar-
do, de 5 anos. Ela o acompa-
nha e diz que é importante os 
pais irem junto com os fi lhos 
para evitar acidentes. “Mes-

mo quando a gente pega bas-
tante saquinho de doces eu 
evito que ele coma muito, 
porque em excesso faz mal e 
acredito que este dia é feste-
jado por muitas pessoas, não 
só as crianças, mas os adultos 
também aproveitam”.

Exames preventivos podem 
ser feitos no laboratório

MARCOS VINÍCIO CUBA
O Laboratório de Análises da 

Secretaria de Saúde da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba também 
está fazendo exames preventivos. 
As mulheres interessadas em cuidar 
da saúde podem se dirigir ao local, 
instalado na rua Frederico Machado, 
192, em frente ao Centro de Especia-
lidades Médicas, de segunda a sexta-
-feira, das 12 às 16 horas, com o RG 
e cartão SUS.

De acordo com as informações do 
Inca - Instituto Nacional de Câncer, o 

preventivo, conhecido como “Papani-
colaou” é  um exame realizado para 
detectar alterações nas células do colo 
do útero. É a principal estratégia para 
detectar lesões precocemente e fazer 
o diagnóstico da doença. A sua rea-
lização periódica possibilita melhor 
tratamento e reduz a mortalidade por 
câncer do colo do útero.

O exame preventivo é indolor, 
simples e rápido. Para garantir um 
resultado correto, a mulher não deve 
ter relações sexuais (mesmo com 
camisinha) nos dois dias anteriores 

ao exame, é preciso evitar, também, 
o uso de duchas, pomadas vaginais 
nas 48 horas anteriores à realização 
do preventivo. As mulheres grávidas 
também podem se submeter ao exa-
me, sem prejuízo para sua saúde ou 
a do bebê. 

Toda mulher que tem ou já teve 
vida sexual deve submeter-se ao exa-
me preventivo periódico, o exame 
deve ser feito anualmente. As mulhe-
res também podem procurar a unidade 
de saúde mais próxima de casa para 
obter informações sobre o exame.

Marcos Vinício Cuba

André Nascimento
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PROJOVEM URBANO 2013 

RESULTADO FINAL 

 

FUNÇÃO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NA ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

FUNÇÃO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 

CLASSIFICAÇÃO  NOME  RG  PONTUAÇÃO  SITUAÇÃO 
1  PATRICIA DA SILVA 

CASTRO 
43.009.243‐X  3,0  DEFERIDA 

2  FELIPE LUIZ DA 
FONSECA CARVALHO 

42.703.664‐1  1,0  DEFERIDA 

3  PATRICIA HELENA DE 
OLIVEIRA CAETANO 

24.962.756‐7  0,5  DEFERIDA 

 

FUNÇÃO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

CLASSIFICAÇÃO  NOME  RG  PONTUAÇÃO  SITUAÇÃO 
1  STEFÂNIA DE OLIVEIRA 

QUEIROZ MANFREDINI 
43.178.156‐4  0,5  DEFERIDA 

 

FUNÇÃO: PROFISSIONAL DE  PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

CLASSIFICAÇÃO  NOME  RG  PONTUAÇÃO  SITUAÇÃO 

1*  ALINE CRISTINA 
BORGES DAS CHAGAS 

41.793.707‐6  2,0  DEFERIDA 

2*  PETERSON GASPARIN 
ROSA 

47.865.032  2,0  DEFERIDA 

*Atendendo ao edital 001/2013, item 6.2 a 

 

FUNÇÃO:  ASSISTENTE PEDAGÓGICO 

CLASSIFICAÇÃO  NOME  RG  PONTUAÇÃO  SITUAÇÃO 
1  DALVA APARECIDA 

PORTES RODRIGUES 
23.573.372‐6  7,0  DEFERIDA 

CLASSIFICAÇÃO  NOME  RG  PONTUAÇÃO  SITUAÇÃO 
1  JULIANA APARECIDA 

FREITAS 
44.141.429‐1  7,0  DEFERIDA 

2  JULIANA SANTOS 
CARLOS DA SILVA 

24.687.761‐3  2,5  DEFERIDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 

             

PROJOVEM URBANO 2013

RESULTADO FINAL

FUNÇÃO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NA ÁREA DE MATEMÁTICA

FUNÇÃO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS HUMANAS

CLASSIFICAÇÃO NOME RG PONTUAÇÃO SITUAÇÃO
1 PATRICIA DA SILVA

CASTRO
43.009.243‐X 3,0 DEFERIDA

2 FELIPE LUIZ DA
FONSECA CARVALHO

42.703.664‐1 1,0 DEFERIDA

3 PATRICIA HELENA DE
OLIVEIRA CAETANO

24.962.756‐7 0,5 DEFERIDA

FUNÇÃO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA

CLASSIFICAÇÃO NOME RG PONTUAÇÃO SITUAÇÃO
1 STEFÂNIA DE OLIVEIRA

QUEIROZ MANFREDINI
43.178.156‐4 0,5 DEFERIDA

FUNÇÃO: PROFISSIONAL DE  PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

CLASSIFICAÇÃO NOME RG PONTUAÇÃO SITUAÇÃO

1* ALINE CRISTINA
BORGES DAS CHAGAS

41.793.707‐6 2,0 DEFERIDA

2* PETERSON GASPARIN
ROSA

47.865.032 2,0 DEFERIDA

*Atendendo ao edital 001/2013, item 6.2 a

FUNÇÃO:  ASSISTENTE PEDAGÓGICO

CLASSIFICAÇÃO NOME RG PONTUAÇÃO SITUAÇÃO
1 DALVA APARECIDA

PORTES RODRIGUES
23.573.372‐6 7,0 DEFERIDA

CLASSIFICAÇÃO NOME RG PONTUAÇÃO SITUAÇÃO
DEFERIDA7,044.141.429‐1JULIANA APARECIDA

FREITAS
1

2 JULIANA SANTOS
CARLOS DA SILVA

24.687.761‐3 2,5 DEFERIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 

 
2  MATHEUS OLIVEIRA 

VIEIRA 
32.837.164‐6  6,0  DEFERIDA 

3 *  ADRIANA APARECIDA 
SANTIAGO MARCELINO 

27.962.768‐3  3,0  DEFERIDA 

4 *  MARISTELA DO PRADO 
GALDINO VIDAL 

41.071.717‐4  3,0  DEFERIDA 

*Atendendo ao edital 001/2013, item 6.2 a 

 

FUNÇÃO:  ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

CLASSIFICAÇÃO  NOME  RG  PONTUAÇÃO  SITUAÇÃO 
1  RENATA MONTEIRO DA 

SILVA OUVERNEY 
28.760.891‐8  7,0  DEFERIDA 

2*  MARIA REGINA DE 
ALMEIDA GONÇALVES 

22.145.148‐1  5,0  DEFERIDA 

3 *  MICHELE DE FREITAS 
SANTOS 

46.216.318‐0  5,0  DEFERIDA 

4   CLAUDIA CRISTINA 
CORREA MANOEL 

27.025.139‐X  4,0  DEFERIDA 

5*  TEREZA VALLADÃO DE 
MELLO CLARO 

29.104.274‐0  2,0  DEFERIDA 

6*  ANDREIA CASTRO ALVES 
DE PAULA 

30.236.185‐6  2,0  DEFERIDA 

7*  SARA LANA BORGES DAS 
CHAGAS 

48.938.637‐4  2,0  DEFERIDA 

8*  MARCOS VINICIUS 
SANTOS SILVA 

40.674.489‐0  2,0  DEFERIDA 

9*  JACQUELINE  MONTEIRO 
DOS REIS OLIVEIRA 

52.206.518‐1  1,0  DEFERIDA 

10*  KARINA DE OLIVEIRA 
PERJAN 

47.138.391‐0  1,0  DEFERIDA 

11*  DENIS ROBSON ORTIZ 
LOUGON 

47.348.197‐2  1,0  DEFERIDA 

12*  ERIKA CRISTINA DA 
SILVA OSMIDIO 

2.401.161‐4  1,0  DEFERIDA 

*Atendendo ao edital 001/2013, item 6.2 a 

 

 

 

 

 

 

22 MATHEUSMATHEUS OLIVEIRAOLIVEIRA
VIEIRA

32.837.16432.837.164‐66 6,06,0 DEFERIDADEFERIDA

3 * ADRIANA APARECIDA
SANTIAGO MARCELINO

27.962.768‐3 3,0 DEFERIDA

4 * MARISTELA DO PRADO
GALDINO VIDAL

41.071.717‐4 3,0 DEFERIDA

*Atendendo ao edital 001/2013, item 6.2 a

FUNÇÃO:  ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CLASSIFICAÇÃO NOME RG PONTUAÇÃO SITUAÇÃO
1 RENATA MONTEIRO DA

SILVA OUVERNEY
28.760.891‐8 7,0 DEFERIDA

2* MARIA REGINA DE
ALMEIDA GONÇALVES

22.145.148‐1 5,0 DEFERIDA

3 * MICHELE DE FREITAS
SANTOS

46.216.318‐0 5,0 DEFERIDA

4   CLAUDIA CRISTINA
CORREA MANOEL

27.025.139‐X 4,0 DEFERIDA

5* TEREZA VALLADÃO DE
MELLO CLARO

29.104.274‐0 2,0 DEFERIDA

6* ANDREIA CASTRO ALVES
DE PAULA

30.236.185‐6 2,0 DEFERIDA

7* SARA LANA BORGES DAS
CHAGAS

48.938.637‐4 2,0 DEFERIDA

8* MARCOS VINICIUS
SANTOS SILVA

40.674.489‐0 2,0 DEFERIDA

9* JACQUELINE  MONTEIRO
DOS REIS OLIVEIRA

52.206.518‐1 1,0 DEFERIDA

10* KARINA DE OLIVEIRA
PERJAN

47.138.391‐0 1,0 DEFERIDA

11* DENIS ROBSON ORTIZ
LOUGON

47.348.197‐2 1,0 DEFERIDA

12* ERIKA CRISTINA DA
SILVA OSMIDIO

2.401.161‐4 1,0 DEFERIDA

*Atendendo ao edital 001/2013, item 6.2 a

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 

 
 

FUNÇÃO:  EDUCADOR PARA ACOMPANHAMENTO E ACOLHIMENTO DE  CRIANÇAS  

CLASSIFICAÇÃO  NOME  RG  PONTUAÇÃO  SITUAÇÃO 
1  MARIA CRISTINA 

MARCONDES DOS 
SANTOS 

23.574.074‐3  6,0  DEFERIDA 

2  IVAN LUIZ CLAUDINO 
FREIRE 

27.962.809‐2  5,5  DEFERIDA 

3  SHEILA CRISTINA DA 
SILVA 

37.437.764‐4  4,5  DEFERIDA 

4  WILCEIA DE CASTRO 
ALVES 

18.040.995‐5  3,0  DEFERIDA 

5*  VERA LÚCIA NUNES  21.219.686  2,5  DEFERIDA 

6*  EDNEIA SANTOS DA 
SILVA 

19.614.056‐0  2,5  DEFERIDA 

7*  PATRÍCIA MOURA SILVA 
BASSOLI CARBOGIM 

8.489.229‐8  2,5  DEFERIDA 

8*  MARIA CRISTINA NUNES  18.044.037‐8  1,5  DEFERIDA 

9*  SILVIA HELENA GALVÃO  29.509.367‐5  1,5  DEFERIDA 

10*  KATIA APARECIDA 
BASILIO 

33.138.219‐2  1,5  DEFERIDA 

*Atendendo ao edital 001/2013, item 6.2 a 

FUNÇÃO:  MONITOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

CLASSIFICAÇÃO  NOME  RG  PONTUAÇÃO  SITUAÇÃO 
1  ELIANE CRISTINA 

CORREA LEITE 
29.104.174‐7  1,5  DEFERIDA 

2*  PATRICIA DOS SANTOS 
CASTRO 

27.962.605‐8  1,5  DEFERIDA 

*Atendendo ao edital 001/2013, item 6.2 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO:  EDUCADOR PARA ACOMPANHAMENTO E ACOLHIMENTO DE  CRIANÇAS  

CLASSIFICAÇÃO NOME RG PONTUAÇÃO SITUAÇÃO
1 MARIA CRISTINA

MARCONDES DOS
SANTOS

23.574.074‐3 6,0 DEFERIDA

2 IVAN LUIZ CLAUDINO
FREIRE

27.962.809‐2 5,5 DEFERIDA

3 SHEILA CRISTINA DA
SILVA

37.437.764‐4 4,5 DEFERIDA

4 WILCEIA DE CASTRO
ALVES

18.040.995‐5 3,0 DEFERIDA

5* VERA LÚCIA NUNES 21.219.686 2,5 DEFERIDA

6* EDNEIA SANTOS DA
SILVA

19.614.056‐0 2,5 DEFERIDA

DEFERIDA2,58.489.229‐8PATRÍCIA MOURA SILVA
BASSOLI CARBOGIM

7*

8* MARIA CRISTINA NUNES 18.044.037‐8 1,5 DEFERIDA

9* SILVIA HELENA GALVÃO 29.509.367‐5 1,5 DEFERIDA

10* KATIA APARECIDA
BASILIO

33.138.219‐2 1,5 DEFERIDA

*Atendendo ao edital 001/2013, item 6.2 a

FUNÇÃO:  MONITOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CLASSIFICAÇÃO NOME RG PONTUAÇÃO SITUAÇÃO
1 ELIANE CRISTINA

CORREA LEITE
29.104.174‐7 1,5 DEFERIDA

2* PATRICIA DOS SANTOS
CASTRO

27.962.605‐8 1,5 DEFERIDA

*Atendendo ao edital 001/2013,001/2013, item 6.2 a

ANEXO I ‐ Relação de Candidatos que tiveram seus Recursos 
Deferidos após análise 

NOME  RG MOTIVO
PETERSON GASPARIN 
ROSA 

47.865.032‐2 > Nota atualizada  2,0

ALINE CRISTINA 
BORGES DAS CHAGAS 

41.793.707‐6 > Candidata comprovou 
requisito item 2.3, 
alínea f 
> Nota atualizada 2,0 

MARIA CRISTINA 
MARCONDES DOS 
SANTOS 

23.574.074‐3 > Candidata comprovou 
requisito item 5.5.6 da 
Tabela de Pontuação do 
Edital 
> Nota atualizada 6,0 

 
 
ANEXO I I ‐ Relação de Candidatos que tiveram seus Recursos 
Indeferidos após análise 

NOME  RG MOTIVO
ROSALINA BATISTA DA 
PAIXÃO 

33.905.130‐9 > Candidata não 
comprovou os itens da 
Tabela de Pontuação do 
Edital‐ item 5.5.6 

CLAUDIA RENATA 
OLIVEIRA DA SILVA 

23.709.467‐8 >Candidata não 
comprovou o item 5.6  

MICHELE DE FREITAS 
SANTOS 

46.216,318‐0 >Mantém mesma 
pontuação 

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  08/10/2013 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

95º IZABEL CRISTINA JULIÃO
RUA BENEDITO CÉSAR DE ARAÚJO, 30 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-430

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente em exercício da Associação dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 
Pindamonhangaba – APEAAP -, Engenheiro Mecânico e Segurança do Trabalho Emanuel Barreto Rios, 
no uso das atribuições estatutárias, convoca os associados quites com a tesouraria para Assembléia 
Geral Extraordinária (conforme artigo 12 alínea 12.2), com a finalidade de promover e realizar a Eleição 
para Conselheiro e Suplente, representantes Legais da Entidade junto ao CREA-SP.
A Assembléia será realizada no dia 12 de novembro de 2013 (terça-feira), na sede da APEAAP, situada 
a Rua Senador Dino Bueno nº 204, Centro em Pindamonhangaba, com inicio as 09h00, para primeira 
convocação com o voto concordante de um quinto dos presentes, e às 09h30, para segunda convoca-
ção com voto concordante de qualquer que seja o número de associados presentes (conforme artigo 12 
alínea 12.2 e parágrafo único), com término às 18h00.
Ordem do dia:
Apresentação dos candidatos a Conselheiro e Suplente; Votação e Apuração dos votos.
A Assembléia Geral Extraordinária tem a finalidade de eleger um Conselheiro e seu  Suplente, brasileiros, do grupo 
da Engenharia, Modalidade Civil, quite com o CREA-SP e com APEAAP, os quais terão mandato de 03 (três) anos.
Os interessados deverão apresentar a inscrição através de ofício dirigido ao Presidente Engenheiro Me-
cânico e Segurança do Trabalho Emanuel Barreto Rios na sede da APEAAP, até o dia 14 de outubro de 
2013 (segunda-feira), no horário das 08h00 ás 11h30 e das 13h30 ás 16h30, de segunda a sexta-feira.

A Presidência. 

AltAir FernAndes  
O escritor e acadêmico 

Francisco Piorino Filho e sua 
esposa, a professora e artis-
ta plástica Therezinha Vilela 
Piorino, foram o centro das 
atenções  da sessão plenária 
solene da APL – Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras realizada na noite de 
sexta-feira (27), no Museu 
Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina. 
Na programação do evento, 
a exposição das obras em 
porcelana de Therezinha e de 
obras literárias de Francis-
co Piorino, destaque para o 
lançamento de sua obra mais 
recente: Fatos em Fotos de 
Pindamonhangaba Antiga.

 Para compor a mesa, 
além do presidente da APL, 

Arte em porcelana e ‘Pinda 
antiga’ na sessão da APL

Alberto Marcondes Santia-
go, foram convidados: José 
Antonio Medina (diretor do 
Museu e representante da 
Administração Municipal); 
vereador presidente da Câ-
mara, dr. Ricardo Piorino; dr. 
Francisco Piorino, palestran-
te e ‘Presidente de Honra’ da 
APL; professora Therezinha 
Vilela Piorino (artista plásti-
ca expositora).

Após a composição d a 
mesa e os procedimentos de 
praxe para início de sessões 
da Academia, o secretário 
APL Aércio Muassab  anun-
ciou o ‘Momento da Trova’, 
cabendo ao acadêmico e tro-
vador José Ouverney  falar 
sobre o primeiro lugar que 
obteve representando Pin-
damonhangaba em concurso 

realizado pela Academia Ma-
geense de Letras (Magé-RJ), 
sobre o tema ‘Academia de 
Letras’.

Em seguida,  os alunos 
da escola Dr. Alfredo Pujol: 
Laís Costa Silva, Yago Profe-
ta e José Benedito da Silva, 
se apresentaram para home-
nagear o Centenário de Nas-
cimento de Vinicius de Mo-
raes, com a canção ‘Eu sei 
que vou te amar’, de Vinicius 
e Jobim.

A apresentação  da pro-
fessora e artista plástica The-
rezinha Vilela Piorino  foi 
feita pela acadêmica Juraci 
de Faria. Juraci destacou a 
exposição ‘A arte em porce-
lana’, que estava sendo reali-
zada no museu com as obras 
de Therezinha. Com o auxí-
lio de slides, Juraci ilustrou 
seu pronunciamento de  exal-
tação à artista e a suas obras.  
Em sua fala, relembrou o 
início do relacionamento da 

professora Therezinha com 
Francisco Piorino Filho, 
com quem  estabeleceu uma  
união conjugal feliz e repleta 
de conquistas.   

Falar sobre a vida e obra 
de Francisco Piorino cou-
be ao acadêmico Fernando 
Resende. Na sequência, o 
pronunciamento do escritor 
Francisco Piorino envolveu 
o público, despertou reminis-
cências. Com a exibição das 
fotos antigas que constam em 
sua 11ª obra independente e 
que estava sendo lançada na-
quela reunião da APL, Pio-
rino discorreu sobre a Pin-
damonhangaba de ontem, os 
antigos logradouros, locais 
históricos, ilustres e pitores-
cos moradores.   

No encerramento da ses-
são solene referente ao mês 
de setembro de Francisco 
Piorino autografou sua obra 
mais recente. Todos os seus 
livros estiveram expostos.

Juraci falou sobre o encontro de Therezinha com Piorino Fernando Rezende discorreu sobre a obra de Piorino

Therezinha Piorino, professora e artista plástica

Piorino autografou exemplares de seus livros

Fernanda Munhoz

Fernanda Munhoz

Fernanda MunhozFernanda Munhoz

LICENÇA DA CETESB
CIRCUIT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação 
da Licença de Operação N° 3004148, válida até 27/09/2017, para  Artefatos de plásticos; fabricação 
de à AV ALEXANDRINA DAS CHAGAS MOREIRA, 760, DISTR IND DUTRA, PINDAMONHANGABA.
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EsportesTribuna do Norte 

Marcos Vinício cuba
O Grêmio União/Pin-

da teve rodada dupla pelo 
Paulista Série “A-1” no último 
final de semana. No sába-
do (28), o desafio foi com 
o Internacional de Regatas 
Santos, no ginásio do Arare-
tama, e domingo os pinden-
ses foram para São Caetano.

Em casa, o Sub 11 ven-
ceu por 4 x 3 e fora empa-

tou em 1 x 1. Já as demais 
categorias perderam os 
embates dentro e fora. Os 
próximos jogos serão em 
Sorocaba, neste sábado (5).

O ala do Sub 17, Bru-
no Matheus Silveira Vieira 
Resende, comenta que a 
equipe está treinando bem 
durante a semana e é um 
campeonato muito difícil, 
não tem jogo fácil. “A gente 

treina vários dias por sema-
na por duas horas e faremos 
de tudo para irmos longe”.

Admauro Nunes, respon-
sável pelo Grêmio União, 
enfatiza que este campe-
onato envolve a elite do 
futsal de São Paulo e o 
projeto participa com cinco 
categorias. Ele destaca que 
os atletas estão em evolu-
ção constante.

Marcos Vinício cuba
Os atletas da Melhor Idade de Pindamo-

nhangaba comentaram que dariam o “sangue” 
para representar a cidade nos Jori e honraram 
a camisa. O município conquistou o 2º lugar 
na classificação geral, com 105 pontos. Garra 
e determinação foram as marcas da delegação 
pindense nos 17º Jogos Regionais dos Idosos, 
realizados em Taubaté entre os dias 26 e 29 
de setembro.

A equipe da Secretaria de Esportes e Lazer 
da Prefeitura de Pindamonhangaba parabeni-
za todos os atletas pela conquista e também 
pelo exemplo de vida que são dentro e fora 
de quadra.

O encerramento da competição foi com a 
final do voleibol e novamente Pindamonhan-
gaba estava em quadra, encarando São José 
dos Campos. A torcida marcou presença no 
ginásio do CTI e se emocionou com a partida. 

Pinda trouxe a prata na bagagem.
Toda a delegação de Pindamonhangaba é 

vitoriosa, homens e mulheres que se dedica-
ram intensamente à competição para colocar 
o nome da cidade no pódio fizeram isso com 
muito orgulho.

O desafio agora são os Jogos Estaduais 
dos Idosos, que ocorrerão em Santos. Todos 
os representantes da “Princesa do Norte” ga-
rantem que continuarão a treinar forte para 
fazer bonito, assim como foi nos Jori.

Na próxima edição traremos mais detalhes 
e imagens desta competição que encantou e 
emocionou crianças, jovens, adultos e os mais 
experientes.

batizado de capoeira reúne mestres da região

Pinda conquista 
2º lugar nos Jori

Atletas de várias modalidades fizeram 
a festa ao receberem o troféu de 2º 
lugar da competição e agora irão se 

dedicar aos treinos para representar 
Pinda na fase estadual 

Marcos Vinício cuba
Crianças, jovens e adultos 

participaram de um batizado 
de capoeira no último domin-
go (29). O evento ocorreu no 
ginásio do Centro Esporti-
vo João Carlos de Oliveira, 
“João do Pulo”, e foram bati-
zados 150 alunos da Secreta-
ria de Esportes da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, sendo 
estes praticantes da modali-
dade no “João do Pulo” e no 
“Zito”.

De acordo com a mestra 
de capoeira Vera Morangui-
nho, o batizado ocorre anu-
almente e sempre é feito em 
setembro. Ela revela que con-
vidou mestres capoeiristas do 
Vale do Paraíba, Guarulhos e 
Minas Gerais, pois os alunos 
só podem ser batizados por 
mestres. Moranguinho des-

taca que os praticantes des-
te esporte esperam por este 
evento ansiosamente, pois 
a troca de corda é uma con-
quista.

Marcos Cleiton de Paula, 
mestre Cleiton, é de Guaru-
lhos e participou do batizado 
em Pindamonhangaba pela 
primeira vez. Ele parabeni-
zou o trabalho desenvolvido 
na cidade e salienta que é in-
teressante conferir a beleza 
da capoeira no município e 
que cada batizado é marcan-
te e tem uma emoção dife-
rente.

Marcus Vinícius Oliveira 
Maurício pratica a capoeira 
há dois anos no “Zito”, ele 
começou a fazer este espor-
te por admiração e conta que 
ganhar uma nova corda é 
muito gratificante. O evento foi prestigiado por capoeiristas do Vale do Paraíba e familiares dos alunos do “Zito” e do “João do Pulo”

Marcos Vinício cuba
A equipe de futebol pindense, catego-

ria Sub 17, venceu a equipe do Guarujá no 
último domingo (29), e agora vai encarar 
o Vila Carolina, na casa do adversário.  A 
vitória de Pinda sobre o Guarujá foi de 3 x 
1, gols dos meias Douguinha e Dado e do 
zagueiro e capitão Edgard.

Neste sábado (5), o time vai a São Pau-

lo enfrentar o Vila Carolina.O técnico ga-
rante que não será tarefa fácil, porque no 
primeiro jogo houve empate em casa e o 
time saiu com o gostinho amargo, pois a 
equipe jogou muito bem.

O professor enfatiza que o principal neste 
momento é manter foco no objetivo e traba-
lhar forte durante a semana, para melhorar e 
corrigir os erros apresentados no jogo.

Grêmio união encara sorocaba

Futebol pindense 
vence Guarujá e vai 
enfrentar Vila Carolina

O time vai treinar por duas semanas para evitar erros

ana caMila caMPos
Mesmo com uma chuva 

fina pela manhã, a Associa-
ção Evolução, por meio do 
projeto Corupin - Corredores 
de Rua de Pindamonhangaba 
reuniu dezenas de pessoas e 
cerca de 131 atletas da cida-
de e região para participar do 
8º Desafio Ecológico no últi-
mo domingo (29).

As inscrições foram feitas 
uma hora antes das provas e 
arrecadaram um quilo de ali-
mento não perecível de cada 
participante. 

As largadas foram em 
frente à escola Dr. João Pedro 
Cardoso e dividiram a prova 
em várias categorias. Foram 
premiados com troféus os três 
primeiros colocados de cada 
categoria e medalhas para to-
dos que completaram a prova, 
sendo crianças e jovens. A pro-

Francisco é bicampeão do 8º Desafio Ecológico

Confira os vencedores na 
Classificação Geral:

31 km masculino

1º - Francisco de Paula 
Pereira Filho
2º - Natanael Ramos Cuba
3º - Jamires Alves de Assis

15,5 km feminino

1º - Kesia Ferreira
2º - Mariana Nakamura
3º - Tatiana Ferreira

va principal masculina teve 31 
km e a feminina, 15,5 km.

Para o bicampeão da pro-
va, Francisco de Paula Perei-
ra Filho, é uma corrida muito 
difícil e, para completá-la, é 
preciso estar preparado. “São 
31 km de serra e só quem 
corre sabe como é. Mas é 
muito bom e pretendo parti-
cipar sempre que tiver uma 
edição”, afirmou.

A prova reuniu competidores da cidade e região

Maria Fernanda Munhoz

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

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

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Vereador dr. Marcos aurélio Villardi

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

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

Vereador 
Janio lerario

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) teve o proje-
to, n°10/2013, de sua autoria 
aprovado na 33° Sessão Or-
dinária que ocorreu no último 
dia 23. A iniciativa era de 
denominação do Centro Co-
munitário que foi construído 
no Loteamento Mombaça. 
Janio faz questão de lembrar 
que este é um dos pedidos dos 
moradores do local, que apre-
sentaram um abaixo assinado 
com aproximadamente 537 
assinaturas, para que fosse 
anexado ao processo, para 
que o local receba o nome de 
“Maria Sacramento da Silva”.

O vereador justifica “que 
a senhora Maria Sacramento 
é membro de uma família 
muito querida de nossa cidade, 
e morou em diversos bairros, 

Janio tem projeto de 
denominação de Centro 
Comunitário aprovado

deixando saudades por onde 
passou. Dona Maria então mu-
dou-se para a antiga fazenda no 
Mombaça com seus 14 filhos 
e o esposo Antônio.

Sua casa no bairro era pe-
quena, mas servia para várias 
reuniões, como organizar as 
missas de setor nas casas, 
melhorias para a região, ca-
tequese, aprendizagem de 
alfabetização para adultos,e 
as importantes reuniões do 
grupo FCD – Fundação Cristã 
de Deficiente, em que Maria 
era conselheira espiritual por 
sua formação religiosa desde 
menina.

“A Maria Sacramento sem-
pre viveu ajudando as pessoas, 
sendo um exemplo para todos 
nós. Foi uma santa mulher que 
merece receber esta justa ho-
menagem para que o seu nome 

fique perpetua-
do no coração 
dos munícipes 
do Mombaça”, 
destacou Le-
rario.

O vereador Dr. Marcos Au-
rélio (PR), depois de conseguir 
a Fisioterapia Domiciliar para 
a cidade, apresentou, na Sessão 
Ordinária da Câmara, realizada 
no dia 23 de setembro, o Re-
querimento nº 2.440/2013, que 
solicita estudos e providências 
da atual Administração para 
que seja criado o Departamento 
de Fisioterapia, que será subor-
dinado à Secretaria de Saúde. 
Com a criação deste órgão, será 
facilitada a contratação de fi-
sioterapeutas que, por exemplo, 
poderão atender nas UBSs da 
cidade e, deste modo, o acesso 
da população à fisioterapia será 
mais rápido e fácil. 

A fisioterapia é de suma im-
portância, pois auxilia no pré e 
pós-cirúrgico, em problemas or-
topédicos, pediátricos, geriátricos 
e neurológicos, entre outros. Se 
o paciente não fizer fisioterapia 
após uma cirurgia ou fratura, 
podem ocorrer graves sequelas. 
No caso de pacientes idosos, a 
fisioterapia auxilia no aumento 
da força muscular e melhora o 
equilíbrio, o que evita quedas. 

Vereador Dr. Marcos 
Aurélio sugere criação de 
Departamento de Fisioterapia

Ela também é importante em 
crianças que nascem com algum 
problema neurológico, pois 
diminui a atrofia muscular e as  
limitações de movimentos. Em 
todas essas aéreas, a fisioterapia 
é indispensável, pois promove 
a melhora no quadro clínico do 
paciente, ampliando a qualidade 
de vida do mesmo. 

“Muitos pacientes precisam 
de fisioterapia e, com a criação 
do Departamento de Fisioterapia, 
estes moradores terão uma melhor 
qualidade de vida e se recuperarão 
mais rápido. A saúde dos pinda-
monhangabenses sempre será a 
minha prioridade”, ressaltou o 
Dr. Marcos Aurélio.

Pronto Socorro Infantil
O vereador Dr. Marcos Au-

rélio e a população de Pinda, 
representada pelos 3000 assinan-
tes do abaixo-assinado, que foi 
feito pelo próprio vereador, que 
foi o autor do projeto do Pronto 
Socorro Infantil, aguardam pro-
vidências da atual Administração 
para que seja feita a separação do 
Pronto Socorro Infantil do que 
atende à população adulta.

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

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

Professor Osvaldo enaltece 
importância do Auxiliar de 
Enfermagem no Jardim Morumbi

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) pediu através do 
Requerimento 2277/2013, que 
entrou em votação no dia 09 
de setembro, a possibilidade 
da prefeitura disponibilizar 
um enfermeiro ou auxiliar de 
enfermagem, para ajudar a 
médica que presta serviços aos 
moradores do bairro Jardim 
Morumbi. Esses moradores 
recebem atendimento médico 
em uma sala na Igreja de São 
João Evangelista, e a pre-
sença deste profissional era 
um pedido que vinha sendo 
feito há muito tempo. “Sou 
muito grata pela presença e 
a companhia do auxiliar de 
enfermagem Marco Aurélio 
Vaz, nos atendimentos des-
centralizados pois podemos 
ampliar nossos atendimentos à 

população”, ressaltou a médica 
Ligia Rezende.

O auxiliar realiza as primei-
ras triagens com os pacientes 
o que permite um atendimento 
mais completo aos moradores. 
“Eu gostaria de enaltecer a 
importância deste funcionário 
que junto com a médica do 
bairro, conseguem com muita 
dedicação e trabalho, prestar 
um serviço mais humano à 
população do bairro Jardim 
Morumbi, e espero que este 
modelo de atendimento posso 
permanecer no local e quem 
sabe se espalhar por todos os 
cantos de nossa cidade, meus 
parabéns aos dois profissio-
nais pelo trabalho e vamos 
juntos continuar lutando pela 
melhoria da saúde em nosso 
município”, finalizou o vere-
ador Professor Osvaldo.

Fotos: AssessoriA de  ComuniCAção/CVP

O vereador Martim Cesar 
(DEM) encaminhou Indica-
ção ao prefeito Vito Ardito, 
solicitando providências para 
que sejam feitas melhorias 
na sinalização horizontal e 
vertical na rua Suíça, que vai 
do trecho da rotatória que dá 
acesso ao Loteamento Resi-
dencial Castolira, até a entrada 
do Loteamento Parque das Pal-
meiras, na Rodovia Vereador 
Abel Fabrício Dias, visando a 
segurança dos ciclistas e veí-
culos que trafegam pelo local.

Limpeza Urbana
O vereador Martim Cesar 

solicitou ao Executivo, estu-
dos e providências, para que 
seja feito uma limpeza num 
terreno baldio localizado na 
esquina da rua Professora 

Vereador MartiM cesar

Martim Cesar pede 
melhorias na sinalização 
viária da rua Suíça

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

Vereador Felipe césar - Fc

Felipe César – FC reitera a 
construção de casas populares na 
Zona Rural de Pindamonhangaba

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

Faculdade Pública
Federal
O vereador Felipe César - 

FC insiste junto ao Governo 

Federal, através do Ministério 
da Educação, a instalação de 
uma faculdade pública fede-
ral 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 forma-
ção superior de forma gratuita. 
A necessidade desta região é de 
uma faculdade pública federal, 
que ofereça cursos como me-
dicina, engenharia, arquitetura, 
matemática, química e física, 
visando atender a demanda 
de estudantes que não tem 
condições de pagar um ensino 
superior de qualidade.

Listagem da Habitação
O vereador Felipe César 

– FC apresentou um Projeto 
de Lei 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 números de inscrição das 
listagens.

Vereador Cal cobra do 
Executivo a cobertura 
lateral do Mercado Municipal

Sem proteção do Sol e da chuva,
feiranteS querem cobertura para

dar maior Segurança para clienteS

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) está 
preocupado com a situação 
da “Feira Livre” instalada 
no Mercado Municipal, na 
praça da Liberdade. É que as 
laterais da Feira continuam 
totalmente desprotegidas e 
isso tem causado insatisfação 
dos comerciantes, pois está 
chegando a época de chuva 
e também pelo forte sol que 
atrapalha o comércio.

Segundo o vereador Cal, 
os feirantes necessitam ur-
gentemente dessa melhoria 
- a cobertura das laterais da 
feira -, pois além de proteger 
os produtos dos feirantes dará 

maior segurança, comodidade 
aos clientes, além de melhorar 
consideravelmente o visual da 
Feira Livre.

Diante das reclamações 
desses feirantes, o vereador 
Cal pede urgência à Prefeitura 
de Pindamonhangaba para 
que seja resolvido o proble-
ma já que a população está 
esperando por essa solução 
há muito tempo. “Desde a 
gestão passada aguardamos 
que o problema seja resolvido. 
Agora, com o prefeito Vito que 
sempre ouve a voz do  povo, 
acredito que a obra deverá 
ser executada, para alegria de 
todos”, finalizou Cal.

preocupado coM a 
situação, Vereador cal 

(destaque) solicita a 
cobertura lateral do 

Mercado Municipal

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

o Vereador proFessor osValdo (no destaque) enalteceu o 
trabalho do auxiliar de enFerMageM Marco aurélio Vaz, na 
Foto coM o senhor Francisco, Morador,  líder coMunitário 

e grande colaborador  do bairro

Isis de Castro Mello Cesar, 
com a avenida Capitão João 
Monteiro do Amaral, na al-
tura do número 64, no bairro 
Mombaça, que se encontra 
com muito mato e lixo, e já 
apresenta animais peçonhen-
tos, caramujos africanos e 
latas velhas acumulando água, 
colocando em risco a saúde e 
a segurança dos moradores 
da região.

Agradecimento
O vereador Martim Cesar 

agradece ao prefeito Vito 
Ardito, pelo atendimento à 
Indicação 870/2013, referente 
a substituição da caixa d’água 
na Escola Municipal “Maria 
Aparecida Arantes Vasques”, 
no Loteamento Residencial e 
Comercial Mombaça.
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Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

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

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 Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

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

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

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

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

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

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

VereAdor riCArdo piorino

Com uma extensa pauta na Ordem do Dia, os vereadores de 
Pindamonhangaba estiveram reunidos nesta segunda-feira, dia 23, 
para a realização da 33ª Sessão Ordinária de 2013 e aprovaram o 
Substitutivo ao Projeto de Lei n° 119/2013, do vereador Roderley 
Miotto (PSDB), que “Institui o Dia Municipal da Psoríase, a ser 
realizado anualmente no dia 29 de outubro”.

O autor do projeto, vereador Roderley Miotto, explica que 
é “fundamental buscar a conscientização da sociedade para que 
possam ser dissipados os conceitos equivocados sobre a Psoríase”. 
Para Miotto, “é preciso que todos saibam que é possível interagir 
com pessoas que têm a doença, em todas as situações do dia a dia, 
sem quaisquer preocupações ou preconceitos”. 

Rua e Praça
Dois projetos de denominação de logradouros públicos foram 

apreciados, votados e aprovados pelos vereadores. O Projeto de Lei 
n° 10/2013, do vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) que “Deno-
mina o Centro Comunitário do Loteamento Mombaça de MARIA 
SACRAMENTO DA SILVA” e o Projeto de Lei n° 105/2013, do 
vereador Antonio Alves da Silva – Toninho da Farmácia (PDT), 
que “Altera a denominação da Praça Santo Antonio, localizada no 
bairro do Bosque, para Emília Maria Fernandes (Dona Emília)” 
foram aprovados por 9 a zero.

Adiamentos
Os demais projetos da sessão ordinária foram adiados. O Projeto 

de Lei n° 116/2013, do vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão 
(PPS), que “Dispõe sobre a apreensão de veículos abandonados 
nas vias públicas do município de Pindamonhangaba”, o Projeto 
de Lei n° 117/2013, que “Cria o Programa Municipal de Educação 
– Professor do Ano” e o Projeto de Lei n° 118/2013, que “Dispõe 
sobre a concessão de alvará de funcionamento a bancos oficiais e 
particulares, no município e a instalação de bebedouros e banheiros 
por esses estabelecimentos”, ambos de autoria do vereador Profes-
sor Eric de Oliveira (PR) foram adiados por 30 dias, a pedido dos 
autores. Outro adiamento foi o do Projeto de Lei n° 121/2013, do 
Poder Executivo, que “Dispõe sobre a criação do Conselho Muni-
cipal da Juventude e dá outras providências” que só será apreciado 
pelo Legislativo dentro de 21 dias. O pedido foi feito pelo líder do 
Prefeito na Câmara, vereador Roderley Miotto (PSDB), que alegou 
“que precisa de um tempo maior para analisar o referido projeto”.

Durante a última sessão de 
Câmara, o Presidente do Legis-
lativo, vereador Ricardo Piorino 
(PDT) apresentou o requerimento 
nº 2429/2013, endereçado ao 
Governador do Estado, Geraldo 
Alckmin, no qual solicita que 
seja reconhecida a atividade de-
senvolvida pela Polícia Judiciária, 
com o reconhecimento da carreira 
jurídica às autoridades policiais e 
nível universitário aos investiga-
dores e escrivão.

Segundo o parlamentar, e em 
total apoio ao pleito formulado 
pela Cúpula da Polícia Civil do 
Estado de São Paulo, a medida 
é cabível, uma vez que as ativi-
dades desenvolvidas pela Polícia 
Judiciária são indispensáveis na 

Ricardo Piorino destaca 
importante requerimento 
em benefício da Polícia

“O dOcumentO, aprOvadO pOr unanimidade,
também fOi subscritO pelOs demais vereadOres”

estrutura do Estado Democrático 
de Direito.

“O reconhecimento a cada 
servidor é imprescindível para 
a execução de trabalhos com 
resultados, pois resgatará sua 
dignidade e consequentemente, 
as tarefas serão desempenhadas 
com maior satisfação”, enalteceu 
Piorino. 

Para o vereador, a reestrutura-
ção no plano de carreira dos fun-
cionários em questão, é um avanço 
para toda a população. “Outro 
fator importante é que com essa 
medida todos nós vamos ganhar, 
pois pessoas estimuladas e reco-
nhecidas, certamente buscarão 
desempenhar suas atividades da 
melhor forma possível”, finalizou.

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

Dia Municipal da Psoríase é 
instituído em Pindamonhangaba

substitutivO aO prOjetO dO vereadOr
rOderley miOttO (psdb) fOi aprOvadO pelO

plenáriO pOr unanimidade; eventO será cOmemOradO
anualmente nO dia 29 de OutubrO

Roderley Miotto agradece 
ao Executivo por melhorias 
no bairro das Oliveiras

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O Vereador Roderley Miotto 
(PSDB) esteve presente na reu-
nião realizada pelo Executivo no 
bairro das Oliveiras.

Na ocasião o Vereador as-
sim como o prefeito tiveram a 
oportunidade de verificar com 
a população,  as reais necessi-
dades do bairro, assim como 
as benfeitorias a serem feitas 
no local.

O Parlamentar agradece ao 
Prefeito, que após a reunião e 
os seus pedidos encaminhados 
através de Requerimentos e In-
dicações, estarem sendo realiza-
das esta semana as benfeitorias 
no bairro.

Já estão sendo feitas as ade-
quações no centro comunitário, 
que terá, após a obra, o dobro 

de tamanho e a instalação de 
um parquinho infantil para as 
crianças do bairro.

“Fico feliz em saber que 
o Prefeito está atendendo a 
população e os pedidos dos 
Vereadores, e que esta melhoria 
trará aos moradores deste bairro, 
mais lazer e qualidade de vida, 
pois se trata de um bairro na 
região rural e longe da cidade. 
Espero que as outras solicita-
ções também sejam atendidas, 
pois este foi um dos bairros em 
que me emocionei em participar 
destas reuniões, são pessoas 
simples e humildes que compa-
receram em uma noite fria para 
reivindicar melhorias para suas 
qualidades de vida”, finaliza o 
vereador Roderley Miotto.

VereAdor roderley miotto

Toninho da Farmácia 
solicita várias melhorias 
para o bairro Vila Prado

Pedido do vereador Magrão 
para troca do asfalto no 
pedágio da SP 62 é atendido

Através dos requerimentos, 
nº 287/2013, de 18/02/13,  nº 
1009/2013, de 23/04/13 e nº 
1855/2013, de 05/08/13, o vere-
ador Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão (PPS) havia solicitado 
ao Executivo informações sobre o 
processo de licitação da pavimen-
tação asfáltica e sobre os prazos 
de execução do serviço no trecho 
do pedágio da SP 62 - Rodovia 
Vereador Abel Fabrício Dias.

Desde o inicio do ano, mais 
precisamente no mês de feve-
reiro/2103, o vereador Magrão 
iniciou suas reivindicações, pois o 
trecho do pedágio, loca-
lizado na Rodovia-SP 62 
(Estadual) carece, com 
urgência, de um recapea-
mento, bem como outras 
medidas que venham 
proteger os motoristas. 
“Apesar de ser uma rodo-
via estadual, o interesse 
maior está no município. 
Portanto, a preocupação 
é dividida com a Admi-
nistração Municipal”, 

disse o vereador Magrão.
Ele fez dois reque-

rimentos, porém, como 
ainda não havia recebido 
uma resposta satisfató-
ria, protocolou nova-
mente o requerimento 
1855/2013, em agosto, 
solicitando uma posição 
do DER e da Prefeitura, 
a qual informou através 
do ofício nº 1962/13-
GAB, de 26/08/13, que 

foi firmado acordo para reparo 
no piso da área no entorno do 
pedágio, com prazo para conclu-
são de 90 dias. “Fico feliz, pois 
agora temos um prazo informado 
para conclusão das obras que, de 
acordo com o ofício recebido, as 
obras deverão estar concluídas até 
o final de novembro. Esperamos 
que realmente aconteça, pois o 
local está perigoso e causando 
prejuízos e transtornos aos moto-
ristas. Vou continuar fiscalizando 
e cobrando até a conclusão desta 
obra”, completa o vereador 
Magrão.

através de OfíciO, a prefeitura infOrma 
que até O final de nOvembrO, fará a

pavimentaçãO asfáltica nO trechO 
nO pedágiO da rOdOvia vereadOr

abel fabríciO dias

VereAdor mAgrão CobrA melhoriAs no AsfAlto do pedágio 
dA sp 62

situAção preCáriA do pAVimento AsfáltiCo no pedágio 
preoCupA VereAdor mAgrão

Vereador Professor Eric 
entrega diploma na sessão 
de Mobilização pela Educação

Durante a sessão solene de 
Mobilização pela Educação, o 
vereador Professor Eric (PR) 
entregou o Diploma de Honra 
ao Mérito para a representante 
da REMEFI “Professor Joa-
quim Pereira da Silva”, loca-
lizada no bairro Mantiqueira, 
a gestora Elisa Aparecida da 
Silva Constantino. O Professor 
Eric parabenizou os integran-
tes da unidade escolar pelo 
excelente trabalho que vem 
desenvolvendo na REMEFI. 
Também enalteceu o trabalho 
da ONG “Parceiros do Ama-
nhã” que esteve representado 
no evento pelo Cabo PM 
Eduardo Benedito de Carva-
lho e pelo coordenador José 
Augusto Engracina. “É uma 
iniciativa maravilhosa, que 
valoriza as nossas crianças, 
mantendo-as ocupadas com 
a atividades educacionais 
evitando que sigam o mal ca-
minho”, ressaltou o vereador 

Professor Eric.
Agradecimento ao
Departamento de
Meio Ambiente
O vereador Professor Eric 

agradece ao Departamento de 
Meio Ambiente do município 
por atender ao requerimento 
em que pediu instalação de 
cercas protetoras nas árvores 
recém-plantadas ao longo das 
ruas Jorge Marcos Azeredo e 
Benedito Galvão de Castro, 
no bairro Marieta Azeredo. 
“Se a comunidade tomar os 
cuidados necessários, em bre-
ve, vamos saborear os frutos 
dessas árvores, pois a maioria 
é frutífera. Assim, estamos 
unindo a beleza das árvores e 
sua sombra com a vantagem 
das frutas produzidas. Temos 
muitas crianças que sequer 
tem uma fruta para comer na 
mesa de sua casa. Tudo isso 
só depende de nós”, afirmou 
o Professor Eric.

Fotos:AssessoriA de ComuniCAção/CVP

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O Vereador Toninho da Farmácia (PDT) esteve visitando o 
bairro do Vila Prado e esta solicitando à Prefeitura melhorias 
para o bairro:

Agradecimento
O vereador Toninho da Farmácia agradece a prefeitura 

pela retirada das árvores na Rua Treze de Maio, próximo ao 
Bombeiro no Santana.

Antes... Depois...

retirAdA de entulho dA ruA CAstro AlVes 
(Ao lAdo do ribeirão)

ColoCAção de energiA elétriCA no finAl dA 
ruA CAstro AlVes (próximo Ao pesqueiro)

 limpezA dA áreA próximA Ao pesqueiro, no 
finAl dA ruA CAstro AlVes

limpezA e reformA de todAs As boCAs de 
lobo nA ruA CAstro AlVes (Ao lAdo do 
ribeirão)
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Esportes
Odirley Pereira

Raí faz golaço 
para mãe de 
técnico e 100 
Nome é fi nalista 

A Mil Por Hora e 100 Nome fi ze-
ram um “jogaço”, domingo (29), no 
Jardim Regina, pela Primeira Divisão.

Precisando vencer para che-
gar à decisão, o técnico Cabral 
elaborou um esquema ofensivo, 
adiantou seus jogadores e fez uma 
“blitz” no meio campo para recupe-
rar a bola e sufocar o adversário. 
A tática deu resultado, e depois de 
perder algumas chances, aos nove 
minutos, Fabio Luiz recebeu cruza-

mento da esquerda, subiu sozinho 
e cabeceou forte no canto esquer-
do do goleiro.

Com a vantagem, o A Mil Por 
Hora passou a esperar um erro do 
100 Nome para ampliar, mas o pri-
meiro tempo terminou em 1 a 0.

O segundo tempo foi dramá-
tico, Mário Sérgio e Valdir, que 
substituíram Juciê no comando do 
100 Nome, passavam instruções a 
todo momento e viram seus joga-

dores infernizarem a vida do golei-
ro Pesadelo, que se desdobrava 
para evitar o empate. Foram, pelo 
menos, quatro defesas difíceis, até 
que, aos 37 minutos, a bola sobrou 
para Raí, que soltou um foguete 
no ângulo esquerdo. Final de jogo 
A Mil Por Hora 1, 100 Nome 1. “A 
mãe do técnico Juciê, Dona Anto-
nia, me pediu para nos levar à fi nal. 
E eu disse que iria fazer o gol da 
classifi cação”, fi nalizou Raí.

Outros 
resultados

Bela Vista 0 X 2 Jd. Resende
São Paulo 1 X 1 Ferroviária
Tipês 4 X 1 Bandeirante
Afi zp 1 X 3 Castolira 
Estrela 2 X 0 Vila São José 
Pindense 1 X 0 Cidade Nova 

ODIRLEY PEREIRA

O Areião venceu o Sapo-
pemba por 3 a 2 em pleno es-
tádio do Azeredo no domin-
go (29), e se classifi cou para 
a fi nal da Primeira Divisão.

O jogo, que começou com 
30 minutos de atraso, foi in-
tenso o tempo todo. O Sapo-
pemba tinha mais posse de 
bola, mas criava pouco. Em 
um contra ataque do Areião, 
André Isaura tentou marcar 

duas vezes, mas o goleiro 
Rafael defendeu e, na sobra, 
Morcegão abriu o placar. Em 
outra saída rápida, após ba-
te e rebate, o lateral esquer-
do Juninho Caiçara marcou o 
segundo para o Areião.

Com o jogo “na mão”, o 
Areião só precisava segurar a 
bola, mas aí começou a parecer 
o futebol de Tom e Chupa Ca-
bra. Em um cruzamento na área 
a bola sobrou para o zagueiro 

Jê, que cutucou e descontou: 2 
a 1. Com a pressão da torcida, o 
Sapopemba foi ao ataque e, aos 
43 minutos, o xerifão Fael ar-
riscou da intermediária e o go-
leiro Rodolfo falhou: 2 a 2.

No segundo tempo o jo-
go fi cou ainda melhor, com 
chances para os dois lados. 
Goga apostava em saídas rá-
pidas; Vicente pedia pressão 
ao time.

Com o Sapo pressionan-

do, o goleiro Rodolfo se re-
dimiu e fechou o gol. O ar-
queiro salvou o Areião, pelo 
menos, cinco vezes.

Pelo Areião, em cobrança 
de falta, após sobra, o zagueiro 
Osvaldo fez o terceiro. Preci-
sando do empate, o Sapo fi cou 
ainda mais ofensivo e perdeu 
várias chances. Em um lance 
polêmico, a equipe do distrito 
reclamou da bola ter entrado 
e de um pênalti – ambos não 

anotados pela arbitragem.
Ao fi m, o treinador Go-

ga desabafou. “Muitos duvi-
daram do nosso time, fala-
vam que não éramos capazes. 
A prova está aí. Vencemos o 
Sapo aqui em Moreira e esta-
mos na fi nal. Vamos manter 
nossa fi losofi a de jogo e o es-
pírito coletivo”

O goleiro Rodolfo também 
elogiou o comprometimento 
da equipe. “Todos de parabéns 

pela união e pela garra. Falhei 
no primeiro tempo e me recu-
perei. Somos fi nalistas”.

Os laterais Suzuki e Cai-
çara afi rmaram que a vitória 
vai unir ainda mais o grupo.

Pelo Sapopemba, Vicente 
lamentou o resultado. “Fal-
tou um pouco de atenção, de 
colocar a bola no chão. Acho 
que fomos prejudicados, mas 
futebol é isso. A maior falha foi 
nossa”.

Rodolfo se recupera, fecha 
gol e coloca Areião na fi nal

Areião quebra invencibilidade de 30 jogos e mais de dois anos do Sapopemba

Após a partida, foram lançadas bombas de mão 
e rojões no campo de jogo em direção à arbitra-
gem e jogadores do Areião. Um desses artefatos 
estourou a menos de dois metros do zagueiro Mar-
cão (Areião). Além disso, cerca de 25 torcedores 
do Sapopemba invadiram o campo, ameaçaram a 
arbitragem e tentaram entrar no vestiário do adver-
sário. A comissão técnica do Sapopemba lamentou 
o ocorrido e tentou conter o ânimo dos torcedores.

Torcida usa bombas, invade 
campo e faz ameaças

Mombaça atropela Independente
Com um futebol convincente, 

o Mombaça recebeu e não tomou 
conhecimento de seu adversário, 
que jogou sem sete titulares, no 
domingo (29), pelo 35.

No primeiro tempo, logo aos 
16 minutos, Munaro recebeu livre 
e fez o primeiro. Aos 21 minutos, 
Gilmano Muricy, fez o segundo, e 
João Carlos fez o terceiro aos 28 

minutos. O segundo tempo não foi 
diferente, aos 12 minutos João 
Carlos fez o quarto. Depois, aos 
13 minutos, Munaro fez o quinto. 
O jogo seguia e o Mombaça não 
parava, Vagner Marques fez mais 
um aos 40 minutos e Belchior 
fechou aos 44 minutos em cobran-
ça de pênalti. Final Mombaça 7, 
Independente 0. 

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Israel Dias

Israel Dias

Abaixo, Rodolfo; à direita, Areião 
apostou na força da defesa

Torcedores em frente aos vestiários no Azeredo

Atuação do goleiro 
Pesadelo impediu 
goleada do 100 Nome


