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André Nascimento

previsão do tempo

FONTE:CPTEC INPE

TEMP. MÍNIMA     19ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

TERÇA-FEIRA - 22/10

Pancadas de chuva

Parcialmente 
nublado

Pancadas de 
chuva à tarde

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    32ºC

QUARTA-FEIRA - 23/10

TEMP. MÍNIMA     23ºC 
TEMP. MÁXIMA    32ºC

QUINTA-FEIRA - 24/10

PÁGINA 2

Divulgação

Inauguração de atacadista gera 
1.200 empregos na cidade

A população de Pinda-
monhangaba vai ganhar 
mais uma opção para 
compras a partir desta 
quinta-feira (24), às 9 ho-
ras, com a inauguração do 
Tenda Atacado.

O empreendimento, 
que fica às margens do 
anel viário com a aveni-
da Manoel César Ribeiro, 
se tornará mais um pon-
to de comercialização de 
itens de atacado e varejo 
no município, além da ge-
ração de empregos – es-
timada em mais de 1.200 
entre diretos e indiretos.

‘Tempestade’, de Shakespeare, 
leva luzes e sombras ao museu

Pindamonhangaba recebe 
nesta quarta-feira (23), o es-
petáculo ‘A tempestade’, de 
William Shakespeare – um 
teatro gratuito de luz e som-
bras gigantes nas paredes 
externas do museu. A obra 
revela uma ilha repleta de 
sons, seres sobrenaturais e 
magia, onde o Duque de Mi-
lão escreve sua história de 
transformação, jogo de po-
der, amor e perdão.

Em um ritual de sombras 
e luz, o espetáculo apresen-
ta as forças simbólicas e 
imagéticas do texto numa 
aproximação à magia da 
brasilidade. 

Inscrições para 
Etec terminam 
na quinta-feira

Os interessados em estu-
dar na Escola Técnica Estadu-
al de Pindamonhangaba de-
vem fazer a inscrição para o 
vestibulinho até quinta-feira 
(24). No total, serão 800 va-
gas para quatro modalidades: 
Ensino Médio, Ensino Técnico 
Integrado ao Ensino Médio, 
Ensino Técnico e Ensino a 
Distância (semipresencial).

Isenção de 
IPTU deve 
ser solicitada 
até dia 31

Após 
incêndio, 
Ciretran 
retoma 
atendimento

Jd. Resende 
confi rma 
favoritismo; 
Flu e Castolira 
empatam

O Jardim Resende goleou, 
fora de casa, no domingo 
(20), a Afizp por 5 a 0, pelo 
35. No mesmo dia, Fluminen-
se e Castolira empataram em 
1 a 1, no Vila Verde.

Praça São 
João ganha 
luminárias
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Lar promove Festa de São Judas Tadeu

Prefeitura leva 
alimentação 
mais saudável 
aos alunos

Centenas de pessoas comparece-
ram ao Lar São Judas Tadeu no último 
final de semana para a festa em home-
nagem ao santo. Além de celebrações 
feitas pelos freis, Laércio de Carvalho 

e Diego Bastos, o evento conta com 
shows e barracas de alimentação. A 
renda da festa será revertida para o 
Lar São Judas Tadeu.

Ana Camila Campos

Divulgação

Desenvolvimento de Pindamonhangaba atraiu rede atacadista para o município
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22/10 – Dia do Paraquedista, Dia de Santa Maria Salomé, Dia Interna-
cional do Radioamador. 
23/10 - Dia da Aviação Brasileira, Dia da Répública, Dia de São Seve-
rino,  Dia Mundial da Informação.
24/10 -  Dia das Nações Unidas, Dia de São Rafael, Dia do Sapateiro.

Divulgação

Edutran conscientiza sobre ciclofaixas

Encontro 
de Pais terá 
Conselho 
Tutelar

A escola municipal Dr. Ângelo 
Paz da Silva, no Cidade Jardim, 
realiza nesta terça-feira (22), o 13º 
EPA – Encontro de Pais do Ângelo, 
às 18h30. Na ocasião, será realiza-
da uma palestra sobre o Conselho 
Tutelar e o trabalho por ele realiza-
do. Os pais e familiares de alunos 
da unidade estão convidados a 
participar.

Luminárias aumentam segurança de moradores

‘Pega Tudo’ inicia na Vila São José e Pasin

Prêmio Vale Sustentável tem inscrições até dia 31

A Associação Orquidófi la de 
Pindamonhangaba está se prepa-
rando para realizar a XIX Expo-
sição Estadual de  Orquídeas de 
Pindamonhangaba. O tradicional 
evento acontecerá nos dias 8, 9 
e 10 de novembro, sendo que no 
dia 8 o horário será das 19 às 22 
horas e, nos demais dias, das 9 às 
17 horas.

A exposição será sediada no 
estacionamento da Escola Estadu-
al Dr. Alfredo Pujol.

Na madrugada da última sexta-
-feira (18), o prédio da Ciretran 
- Circunscrição Regional de Trân-
sito foi palco de um incêndio que, 
segundo moradores da região, teve 
início no setor de arquivos. 

O Corpo de Bombeiros foi acio-
nado rapidamente pela população 
por volta das 2h30, pois muitas 
pessoas estavam preocupadas 
com o fogo e agiram para evitar que 
o incêndio se alastrasse e atingisse 

as residências próximas do prédio.
De acordo com o Corpo de 

Bombeiros, documentos de proces-
sos de veículos e CNH foram per-
didos, pois o fogo atingiu uma área 
aproximada de 300 m², que corres-
ponde ao local onde estavam os re-
feridos documentos. As causas do 
incêndio ainda são desconhecidas.

Funcionamento
O atendimento parcial na Ci-

retran Pindamonhangaba foi reto-

mado nesta segunda-feira (21).  A 
previsão é de que a unidade volte 
a funcionar normalmente ao longo 
da semana.

O Detran-SP está agilizando a 
busca por um local provisório para a 
realização das provas teóricas a fi m 
de evitar prejudicar a população.

Os demais serviços oferecidos 
pelo órgão, como licenciamento e 
transferência de veículos, estão 
funcionando normalmente. 

PM tem 
reajuste 
de 7%

Na última segunda-feira (14), 
o governador anunciou mudanças 
no plano de carreira dos policiais 
militares do Estado de São Paulo, 
como agilidade nas promoções e a 
ampliação de benefícios para a ca-
tegoria. Além do plano, haverá rea-
juste salarial de 7%, já anunciado, 
chegando a até 24% para milhares 
de policiais do Estado. Todas as 
medidas anunciadas pelo governa-
dor, com exceção da diária alimen-
tação, dependem de aprovação da 
Assembleia Legislativa.

Solidariedade em Pinda
 
Pindamonhangaba é, tradicionalmente, uma 

cidade solidária. Embora não existam estatísticas 
ou números que possam medir essa afi rmação, 
todas as iniciativas realizadas, nos últimos anos, 
para ajudar a alguma pessoa necessitada ou ins-
tituição fi lantrópica do município são coroadas de 
sucesso e participação popular.

As difi culdades não deixam ninguém indife-
rente. Principalmente quando começa a mate-
rializar-se em nossa frente. Solidariedade é o ato 
de ajudar, de socorrer alguém sem esperar retor-
no e, em Pindamonhangaba, a população está 
sempre pronta a colaborar no que puder.

A Festa de São Judas Tadeu, que começou 
neste fi nal de semana e realiza, no próximo, seu 
encerramento, é uma das comprovações de que a 
população está disposta a fazer a sua parte para 
benefi ciar o próximo. Os muitos voluntários pre-
sentes doaram seu tempo e carinho no preparo 
das diversas opções de alimentação, os artistas 
mostraram seu trabalho e a população compare-
ceu em todos os dias.

Apesar de ser benefi cente a uma instituição 
católica, a festa atraiu pessoas de todas as reli-
giões, que estão preocupadas em ajudar e não 
só em se divertir. Poderiam estar no conforto de 
suas casas ou se divertindo em outros locais, mas 
estavam lá, na festa, prestigiando e contribuindo.

O fato do Lar São Judas Tadeu ser uma insti-
tuição comprovadamente séria e tradicional é de 
grande importância para a presença e participa-
ção das pessoas. Em todos os locais que reali-
zam trabalho sério e comprometido, a população 
comparece.

Ser solidário é importante para a vida em 
sociedade. Lembra que somos todos humanos 
e nos sensibilizamos com o próximo e sua dor.

No Brasil, segundo reportagem da revista 
Época, a cultura da filantropia é menos difun-
dida e mesmo a ideia de ser voluntário não 
está tão clara para muitos. Existem muitas 
maneiras de ajudar. Alguns doam seu tem-
po, trabalho ou talento, mas, apesar disso, 
não se consideram voluntários, de acordo 
com o Centro de Voluntariado de São Paulo. 
Por isso, o Brasil aparece em uma posição 
ruim no ranking dos países mais solidários 
(World Giving Index): ocupa a 76ª colocação 
entre os 153 países pesquisados, empatado com 
a Argentina.

Ações como organizar a coleta seletiva de lixo 
do condomínio, por exemplo, são consideradas 
voluntariado, e poucos sabem disso. É possível 
ajudar de diversas maneiras e a uma infi nidade 
de necessidades, desde que a intenção seja forte 
e a ação concreta. 

A equipe do Pega Tudo de Mo-
reira César iniciou, na segunda-fei-
ra (21), a retirada de entulho e lim-
peza de vegetação dos bairros Vila 
São José e Pasin. A ação segue até 
a sexta-feira (25), quando os mora-
dores desses bairros deverão retirar 
o entulho de seus quintais e deixar 
nas calçadas para que a equipe da 
Subprefeitura faça a coleta.

Na última semana, os serviços 
foram realizados na Vila São João 
e Vila São Benedito e, na semana 
anterior, no Jardim Regina. Após a 
Vila São José e o Pasin, o próximo 

bairro a receber o serviço será o 
Mantiqueira.

A Subprefeitura informa que a 
retirada de entulho fora das datas 

programadas resultará em cobran-
ça conforme tabela. Mais informa-
ções poderão ser obtidas pelo tele-
fone 3641-2060.

Na última semana, a Subprefeitura de Moreira César realizou a troca de luminárias 
na praça São João, levando mais segurança e melhorando a qualidade de vida da 
população que utiliza o local.

Até o dia 31 deste mês, empre-
sas e indústrias de Pindamonhan-
gaba e região podem se inscrever 
para participar da 1ª edição do Prê-
mio Vale Sustentável.

O objetivo é premiar projetos 
que valorizam ações de responsa-
bilidade social e sustentável reali-
zadas na Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba. 

Eles serão subdivididos em mi-

cro, pequena, média e grandes em-
presas e vão concorrer pelas cate-
gorias de responsabilidade social 
e sustentabilidade. Serão classifi -
cados três projetos por categoria. 
Cada um receberá o troféu Empre-
sa Responsável, além de divulgar 
a iniciativa por meio de veículos de 
comunicação.

A comissão julgadora respon-
sável pela escolha é formada pela 

Confederação das Indústrias e 
Empresas do Estado de São Paulo 
(Ciesp do Vale do Paraíba).

As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas pelo site www.
premiovalesustentavel.com.br. 
É necessário que o projeto con-
tenha um resumo, fotos, vídeos 
e o currículo da equipe. A pre-
miação está prevista para maio 
de 2014.

Incêndio na Ciretran

Grupo 
Escoteiro Levi 
na Rubens 
Zamith

O Grupo Escoteiro Evangéli-
co Levi está funcionando em uma 
nova sede. Agora, as reuniões, que 
acontecem às tardes de sábado, 
são realizadas na Escola Estadual 
Rubens Zamith.

Esse é o primeiro grupo es-
coteiro em funcionamento no 
Distrito de Moreira César, sen-
do aberto para meninos e meni-
nas de 7 a 14 anos, contribuin-
do com a formação do caráter 
e contribuindo para o desen-
volvimento desses jovens, em-
basados em um direcionamento 
evangélico.

No domingo (20), foi iniciada 
pelo Edutran (Seção de Educação 
no Trânsito do Departamento de 
Trânsito da Prefeitura) uma cam-
panha para conscientização dos 
ciclistas para o uso das ciclofaixas. 
Os agentes do Edutran fi zeram a 
panfl etagem na área próxima ao 
Mercado Municipal e uma blitz edu-
cativa na avenida Francisco Lessa 
Jr, onde todos os ciclistas que tran-
sitavam pelo local foram orientados 
quanto à importância das ciclofai-
xas para a prevenção de aciden-
tes. A próxima blitz educativa será 
realizada na rua Barão Homem de 
Mello, que teve ciclofaixas recente-
mente implantadas.

Exposição 
de orquídeas

Isenção do 
IPTU deve 
ser solicitada 
até dia 31

As pessoas que se enquadram 
em situação de isenção do IPTU 
devem fazer a solicitação até o dia 
31 de outubro.

Confi ra no site da Prefeitura 
www.pindamonhangaba.sp.gov.
br os requisitos necessários para 
obter a isenção do imposto no ano 
de 2014.

Nosso Bairro 
com tarde de 
lazer no Pasin

Neste domingo (27), o Projeto 
Nosso Bairro Pasin / Mantiqueira 
realiza uma tarde de lazer e ginca-
nas para a comunidade, em parce-
ria com a Secretaria de Esportes, a 
partir das 14 horas. Além das ativi-
dades, a tarde será encerrada com 
apresentação de teatro para todas 
as idades. A tenda do projeto está 
instalada na avenida Alemanha, 28, 
Pasin. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A OAB Pindamonhangaba 
realiza um curso prático sobre 
processo eletrônico, certifi cação 
e assinatura digital, com ênfase 
no TJES  - Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo. O 
evento acontecerá na sex-
ta-feira (25) e sábado (26). O ob-
jetivo é promover a introdução, 
atualização e o aprimoramento 
profi ssional dos advogados, 

procuradores, defensores pú-
blicos, acadêmicos, estagiários, 
integrantes de departamentos 
jurídicos, públicos ou privados e 
outros operadores do direito de 
Pinda e região. O Puma - Plano 
de Unifi cação, Modernização e 
Alinhamento do TJES, respon-
sável pelo processo eletrônico 
na Comarca de Pinda, será im-
plantado na sexta-feira (26).

OAB promove curso para 
profi ssionais do Direito
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Tenda inaugura loja na quinta
Cintia Camargo

Fundado em janeiro de 
2001, o grupo Tenda Ata-
cado conta atualmente com 
20 unidades e,  nesta quinta-
-feira (24), às 9 horas, inau-
gura a unidade de Pinda-
monhangaba, em uma área 
de 5887,75 m2, incluindo 
estacionamento, na avenida 
Professor Manoel César Ri-
beiro, 321, na rotatória entre 
os bairros Santa Cecília e 
Carangola.

Para o prefeito, a nova 
loja vai oferecer comodidade, 
preços competitivos e ainda 
contribuirá para o desenvol-
vimento da cidade. “Com cer-
teza a iniciativa do grupo em 
investir em Pindamonhanga-
ba reafirma o crescimento da 
cidade”, salientou.

Segundo a empresa, a loja 
da rede deverá gerar cerca de 
300 empregos diretos e mais 
de 900 indiretos, com inves-
timento de R$ 28 milhões em 
Pindamonhangaba.

No mesmo terreno, está 
prevista também a constru-

ção de lojas para atender às 
diversas demandas dos clien-
tes, oferecendo mais facili-
dade e conveniência aos mo-
radores e frequentadores da 
região.

O Tenda mantém suas ope-
rações de Atacadista Distri-
buidor com a comercialização 
de mais de 12 mil itens. São 
mais de 1 milhão de clientes 
ativos cadastrados e cerca de 
4.000 colaboradores atuando 
em diversas áreas.

A inauguração da loja de Pinda será na quinta-feira (24), às 9 horas

Prefeito e diretor do Tenda, Fausto Severini

Cíntia Camargo

Cíntia Camargo

Professores e Gestores 
participam de capacitação 
do ‘Escolas Sustentáveis’

maria Fernanda munhoz
Professores e gestores 

da Rede Municipal de Ensi-
no participam, na quinta-
-feira (24), do 4º módulo 
do projeto “Escolas Susten-
táveis”, na antiga sede da 
Secretaria de Educação. No 
total, 40 profissionais de 20 
unidades escolares partici-
parão da iniciativa, que será 
das 7h30 às 11h30 e das 
13h30 às 17h30. 

Realizado em parceria 
entre a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Educação 
e a Novelis, os objetivos 
do projeto são promover a 
mudança de comportamen-
to e a promoção de atitu-
des e práticas sustentáveis 
entre professores, alunos e 
comunidade escolar, além 
da melhora dos indicado-
res de sustentabilidade da 
escola, como água, energia, 
resíduos sólidos, ambiente 
e  biodiversidade.

As abordagens se dão 
por meio da formação para 
a ação, na qual professores 
passam por uma jornada 
que articula o sentir, o 
refletir e o agir, e também 
por meio da realização de 
oficinas de desenvolvimento 
pessoal, nas quais os 
profissionais desenvolvem 
suas habilidades para 
a realização do projeto 
escolar. 

Os eixos temáticos do 
projeto são Meio Ambiente 
(água, energia, resíduos e 
biodiversidade), Cidadania 
e Qualidade de Vida (consu-
mo consciente, alimentação 
saudável, atividades físicas 
e higiene). 

Esse é mais um proje-
to de grande importância 
realizado para a formação 
dos professores e gestores 
da Rede Municipal, visando 
oferecer um ensino cada 
vez melhor para as crian-
ças de Pindamonhangaba. 

Pinda participa de feiras 
de turismo renomadas

maria Fernanda munhoz
Pindamonhangaba tem 

sido representada nos mais 
importantes eventos turísti-
cos do país. No último mês, o 
Departamento de Turismo da 
Prefeitura, em parceria com o 
Circuito Mantiqueira, esteve 
presente na Feiraturr - Feira 
de Turismo Rural e na Fis-
tur - Feira Internacional de 
Produtos, Serviços e Susten-
tabilidade para Gastronomia, 
Hotelaria e Turismo, realiza-
das na capital paulista. 

Durante esses eventos, 
Pindamonhangaba apresen-
ta seus produtos turísticos 

formatados, por meio de 
material de divulgação, de-
gustação e, algumas vezes, 
participação de artistas. As-
sim, a intenção é mostrar que 
a cidade tem muito a oferecer 
e que está preparada para re-
ceber turistas, colaborando, 
assim, para impulsionar a 
economia local. 

Além disso, a cidade pro-
cura levar os profissionais 
que trabalham com turismo 
em Pinda para participar des-
sas feiras, visando troca de 
experiências e colaborar para 
seu aprimoramento profissio-
nal e de seu estabelecimento. 

Presença também na Feiratur

Divulgação

“Baile Rosa” anima a campanha 
“Em Outubro Pense Rosa”

daniela gonçalves
Um animado baile mar-

cou as atividades da cam-
panha “Em Outubro Pense 
Rosa”. Na pista de dança do 
Recinto São Vito, em Moreira 
César, jovens vovós e vovôs 
bailaram ao som de muito 
forró durante o “Baile Rosa”.

O evento gratuito foi pro-
movido pelo Cimc – Con-
selho do Idoso de Moreira 
César e aconteceu como uma 
forma de interagir e cons-
cientizar os participantes so-
bre a campanha. Durante o 
encontro, foi proporcionado 
um lanche e um brinde ofere-
cido pela escola Art Toledo, 
parceira do Cimc.

Desde o início do mês, a 
Prefeitura tem realizado vá-
rias atividades para despertar 
nas mulheres a conscientiza-
ção sobre a necessidade de 
fazer os exames preventivos 
e mamografias. O objetivo 
é evitar o câncer do colo do 
útero e o de mama.

A população feminina 
pode procurar a unidade de 
saúde mais próxima de casa 
para conferir a programação 
e fazer os exames. De acordo 
com o Inca - Instituto Nacio-
nal do Câncer, quando os diag-
nósticos são feitos no início as 
chances de cura são maiores. É 
importante salientar que estas 
doenças podem levar à morte.O evento gratuito foi promovido pelo Cimc

Cíntia Camargo

Pindamonhangaba pode ter ‘Prefeito 
Empreendedor’ premiado pelo Sebrae

daniela gonçalves
O prefeito de Pindamonhangaba está 

concorrendo ao prêmio de Prefeito Empre-
endedor pelo Sebrae - Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

O Prêmio Sebrae Prefeito Empre-
endedor, que está em sua 8º edição, é 
concedido a prefeitos municipais que 
tenham implantado projetos de estímulo 
ao surgimento e ao desenvolvimento de 
pequenos negócios e à modernização da 

gestão pública, contribuindo de forma 
efetiva para o desenvolvimento econô-
mico e social do município.

Para concorrer ao título, foi apresen-
tado ao Sebrae o projeto Nosso Bairro, 
que visa capacitar à população dos bair-
ros de maneira itinerante. Sob tendas, o 
projeto capacita e oferece a oportunida-
de dos munícipes se inserirem no mer-
cado de trabalho, podendo até se tornar 
microempreendedores.

A premiação ocorre em etapas, 
e será divulgado o nome do prefeito 
premiado em 2014. A prefeitura visa 
implantar a Sala do Empreendedor até 
o mês de março do ano de 2014, para 
dar um melhor suporte aos empresá-
rios da cidade.

Prefeito Empreendedor
O prefeito já recebeu o prêmio de 

Prefeito Empreendedor em outras ges-
tões, na etapa estadual.
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‘Andorinhas na Janela’ 
Recentemente, recebemos um exemplar de ‘Andorinhas 
na Janela: uma história de amor com a poesia’. Quem 
nos presenteou foi a a própria autora, a poetisa Júlia Faria 
Carvalho, que frequentemente está vencendo os concursos 
de poesia  promovidos pelo CCI – Centro de Convivência 
de Idosos do bairro Vila Rica. Livro composto e impresso 
pela Gráfica Editora São Benedito (Pindamonhangaba-SP, 
2013), com a organização e a apresentação de Juraci Faria 
e ilustrações de Marina Faria. Em ‘Andorinhas na Janela’, 
Júlia vem a esta  janela que nos  proporciona  a publicação 
de um livro, compartilhar conosco suas reminiscências e 
alguns questionamentos existenciais à luz da poesia. Sobre 
o precioso conteúdo reunido pela autora em 100 páginas, a 
arte-educadora e poetisa da APL, Neila Cardoso, revela... 
“neste seu novo livro, que vem comemorar dez anos de 
escrita poética, Júlia não deixa o eixo de sua poesia. Na 
renovação de seus poemas, sentimos que continua a 
soar o mesmo amor pelos movimentos da natureza, pelas 
relações afetuosas, pela alegria de viver, mesmo diante 
de dores e fracassos”. Já para outra poetisa sua amiga e 
também acadêmica, Juraci Faria, a obra... “é um precioso 
registro dos voos da poetisa aos campos verdejantes da 
inspiração e, como as andorinhas que retornam em nossas 
vidas a cada primavera, seus versos nos concedem o 
canto, a presença magistral e o equilíbrio desta ‘menina 
poetisa’ nos fios mais altos de sua existência!”

Voo Inaugural reúne poemas dos irmãos Altair 
Fernandes  e Meire Carvalho e os amigos Juraci 
Faria e Maurício Cavalheiro 

Com ‘Andorinhas na Janela’, a autora 
Júlia Faria Carvalho completa os seus 
10 anos de poesia

Palestra sobre a ‘Página de 
História’ do jornal  Tribuna 
e lançamento do livro ‘Voo 
Inaugural’ em sessão da APL

Nesta sexta-feira (25), às 20 horas, no Museu Histórico 
Dom Pedro I e Dona Leopoldina, será realizada a ses-
são solene da APL – Academia Pindamonhangabense 
de Letras referente ao mês de outubro. Na programa-
ção, palestra com o acadêmico e ‘Presidente de Honra’  
da APL, dr. Francisco Piorino Filho, sobre o tema: ‘A 
Pàgina de História do jornal Tribuna do Norte’; lança-
mento do livro Vôo Inaugural, coletânea de poesia que 
tem como autores: Meire Carvalho, Altair Fernandes, 
Juraci Faria e Maurício Cavalheiro; apresentação lite-
rária dos alunos da Escola Estadual Professor Rubens 
Zamith; apresentação musical com o Grupo Daruê.

CONVOCAÇÃO - 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, 
na data e local abaixo, para a realização da “20ª Reunião Ordinária” do ano em curso, cuja 
pauta vem a seguir:

Pauta:
— Informes 
— Leitura e aprovação de ata
— Deliberação “Sustentando Esperança”
— Deliberação “Registros Entidades”
— Edital FUMCAD - prioridades
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Dia:  22/10/2013 (terça-feira)
Horário:  17h (dezessete horas) 
Local:  Auditorio da Prefeitura Municipal

Adriano Augusto Zanotti
Presidente

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

CMDCA — Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 

LICENÇA DA CETESB
PEDREIRA ANHANGUERA DO VALE LTDA, torna público que requereu na CETESB, Agência de Tau-
baté, a Renovação de Licença de Operação para extração de minério, sito à ESTRADA MUNICIPAL DA 
ANHANGUERA S/N, BAIRRO PIRACUAMA, PINDAMONHANGABA/SP.

LICENÇA DA CETESB
SIC LAZARO DO BRASIL LTDA, torna público que requereu a CETESB a renovação de Licença de 
Operação para a fabricação de peças e acessórios para máquinas, sito á rua Bananal, n 45 cidade nova 
Cep 12414-300 Pindamonhangaba-SP.

 

FUNÇÃO 
AÇOUGUEIRO 
AJUDANTE DE CHURRASQUEIRO 
AJUDANTE DE MONTADOR DE VIDROS 
AJUDANTE DE OBRAS 
ATENDENTE DE TELEMARKETING 
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 
AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO 
BALCONISTA DE LANCHONETE 
BARMAN 
CABELEIREIRO ESCOVISTA 
CALDEIREIRO 
CHAPEIRO DE LANCHE 
ENCARREGADO DE ESTACIONAMENTO 
ENCARREGADO DE OBRAS 
ENCARREGADO DE SUPERMERCADO 
FERRAMENTEIRO DE MOLDES PLÁSTICOS 
FORNEIRO DE PIZZARIA 
GARÇOM 
LAVADOR DE AUTOMÓVEIS 
MECÂNICO DE AUTOS 
MONTADOR DE VIDROS 
MOTORISTA DE FURGÃO (com habilitação C) 
NUTRICIONISTA 
OPERADOR DE CAIXA 
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO 
OPERADOR DE TELEATENDIMENTO 
PADEIRO CONFEITEIRO 
PEDREIRO   
PINTOR DE AUTOMÓVEIS 
PIZZAIOLO 
PROFESSOR DE ALEMÃO 
REPOSITOR DE MERCADORIAS 
SUPORTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO 
TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRA CESAR
 

DATA: 18/10/2013

ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br
ou comparecer ao Pat: para cadastro - Av. Albuquerque Lins, Nº 138 – São Benedito 
– Pindamonhangaba-SP — ou ainda na Av. José Augusto Mesquita, Nº 170 – Sub-Pre-
feitura- Moreira César

O Horário de segunda a sexta das 8h as 16 horas, munido de Pis Ativo, Carteira de 
Trabalho, Rg e CPf.

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

ENDEREÇO: Av. Dr. Jorge Tibiriça, 571
CNPJ/ CPF: 13.782.245/0002-40
RAZÃO SOCIAL: BR Farmaceutica Ltda

MUNICÍPIO: Pindamonhangaba UF: SP

Comunicado de DEFERIMENTO

                                                             __Pindamonhangaba, __30___ de __setembro _ de ___2013__________. 

DATA PROTOCOLO: 22/07/13Nº PROTOCOLO: 1087/13

A Diretora  do DPRAS Vania Cristina Fernandes

Defere cadastro nº 01/2013 de medicamento conforme artigo 124 da portaria 6/99 e portaria MS 344/98 para dispensação

de medicamentos de uso sistêmico a base de substâncias da lista C2 (retinóides)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Sidney Campos Ribeiro   CRF: 72281

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 apre-
sentar 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  29/10/2013 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

96º CRISTIANE BUENO VIEIRA
RUA JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS FILHO, 44 – VILA SÃO PAULO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-594

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

O cooperativismo é uma associação autônoma 
na qual as pessoas se unem voluntariamente  
para satisfazer aspirações e necessidades de 
diversos matizes: sociais, econômicas, culturais, 
criando então uma empresa de propriedade co-
letiva e democraticamente dirigida, tendo como 
base princípios tais como: busca de resultado útil 
e comum a todos, igualdade, participação, trans-
parência, honestidade e responsabilidade. Seu 
grande objetivo é realmente prestar serviços e 
não o lucro , o que nos faz crer que o Sistema 
Cooperativo, surgido em 1884, em Manchester 
(Reino Unido) foi mais do que uma ideia: repre-
sentou concretamente  uma proposta séria para 
combater o capitalismo selvagem, privilegiando o 
esforço coletivo, a fraternidade,enfim, estabele-
cendo a justiça no trabalho. O que realmente faz 
parte dos seus princípios? Não podemos esque-
cer: adesão e desligamento voluntário, autono-
mia e independência, gestão democrática pelos 
membros que a compõem, participação econô-
mica dos cooperados, educação, formação, in-
formação e trabalho em prol do desenvolvimento 
das suas comunidades.    
Pertenço, desde o final da década de 70 ao Siste-
ma Cooperativo da Unimed, que surgiu no Brasil 
em final da década de 60, quando em 1967 surgiu 
em santos-SP, a primeira cooperativa médica do 
Brasil. Foi o passo inicial para tornar o trabalho mé-
dico mais valorizado, mais digno e liberto das amar-
ras cruéis do capitalismo desumano representado 
pela Medicina de Grupo, os vampiros da nossa me-
dicina que tanto nos humilharam e só acumularam 
riquezas. E, observamos o quanto isso dignificou a 
nossa profissão e proporcionou um ganho melhor 
para os médicos em todos os sentidos.
Assistimos, no momento atual, ao surgimento de 
mais uma cooperativa que tem como finalidade 
dar oportunidade de trabalho e resgatar a cida-
dania aos funcionários da Nobrecel, fábrica de 
celulose e papel, cuja falência foi decretada re-
centemente pela justiça. Não cabe, no momento, 
crucificar os responsáveis pela situação grave em 
que se encontram os ex-funcionários que foram 
atirados ao desemprego e passam por dificulda-
des. É papel do Poder Judiciário. O momento é 
de usar o bom senso e procurar alternativas. E, 
com esse propósito, foi criada a Cooperativa dos 
Ex-Funcionários da Nobrecel, a qual pretende 
fazer funcionar a antiga fábrica de Coruputuba 
(como é carinhosamente chamada), ela que foi 
uma das mais importantes fábricas da América 
Latina. Ex- funcionários como: Evandro César, 
Paulo Toledo, os engenheiros André Salgado e 
Nelsinho Cabral, entre outros, estão nessa luta 
que tem um objetivo tão nobre. Cabe à Justiça 
decidir, bem como ao BNDES abrir linha de finan-
ciamento a essa proposta que é economicamen-
te viável. Que prevaleça a JUSTIÇA SOCIAL que, 
em outras palavras, significa respeito à dignidade 
de tantos trabalhadores honestos, que geram e 
pagam seus impostos, e desejam melhores dias 
para os seus filhos.

*O autor  foi Médico do Trabalho na Nobrecel, é 
prof. universitário, mestre e doutor pela USP, Ma-
gister ad Honorem da Universidade de Bolonha 
(Itália) e ‘Prof. Convidado’ das Universidades de 
Bonn, Colônia, Munique (Alemanha) e Sorbonne 
(França).

Cooperativismo 
e Nobrecel
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Moradora de 
Pinda participa 
da semifi nal do 
“Faces 2013”
AIANDRA ALVES MARIANO
Beatriz Montei-
ro Santos, de 
15 anos, que 
mora em Pinda-
monhangaba, 
participou, no 
sábado (19), da 
semifinal regio-
nal do “Faces 
2013” - concur-
so de modelos 
realizado pela 
Pernambucanas 
em parceria com 
a Ford Models.
A semifinal 
aconteceu na 
praça de eventos 
do Via Vale Gar-
den Shopping, 
em Taubaté. Na 
ocasião, hou-
ve um desfile 
dos candidatos 
com a coleção 

Primavera-
-Verão 2014,  
da Pernam-
bucanas, com 
apresentação de 
Gianne Alber-
toni – modelo, 
apresentadora 
e protagonista 
das campanhas 
da rede. Após 
o desfile, Gian-
ne anunciou os 
classificados 
para a etapa fi-
nal do concurso, 
que acontece em 
dezembro.
Beatriz não con-
seguiu se classi-
ficar. Irão repre-
sentar a região 
as modelos Whi-
tney, Wanessa, 
Renan e Alexan-
dra.

Beatriz Monteiro (3ª da direita para esquerda), 
com os outros semifi nalistas do concurso

População prestigia 30ª Festa de São Judas

ANA CAMILA CAMPOS
Com muita animação, na 

última sexta-feira (18), teve 
início a 30ª Festa de São 
Judas Tadeu. Tendo como 
tema “Família como prin-
cípio de transformação da 
sociedade e do mundo”, as 
celebrações tiveram início 

com a ‘missa da família’, 
celebrada pelo frei Laér-
cio de Carvalho e pelo frei 
Diego Bastos. Mesmo com 
chuva, os fi eis comparece-
ram ao Lar São Judas para 
celebrar.

No sábado (19), a missa 
das crianças teve a anima-

ção dos Pastorinhos de Fáti-
ma. Na parte social, muitas 
barracas fi zeram a alegria 
dos presentes, pois oferece-
ram uma grande variedade 
de opções como: panzeroti, 
yakissoba, massas, sanduí-
ches, truta, churrasco, pas-
tel, doces etc.

Também no sábado, hou-
ve a participação do Ballet 
Júlia Pyles, que apresentou 
várias performances. Já no 
domingo (20), a animação fi -
cou por conta de uma dupla 
sertaneja, que fez muita gen-
te dançar.

A programação também 

conta com bingo e barraca 
do bazar.

Para o frei Diego, em 
2013, a festa tem um tom 
especial, pois é a primeira 
edição em que ele irá ce-
lebrar. “É uma ansiedade 
tão boa aguardar este dia”, 
comenta. Juntamente com 

o frei Laércio de Carvalho, 
ele convida  a população a 
participar das missas e da 
parte social.

O evento vai até do-
mingo (27), dia em que 
haverá procissão solene 
às 18h30, seguida de san-
ta missa.

Festa de São Judas Tadeu atraiu a população, que além das celebrações prestigiou as barracas e as apresentações, como a dupla sertaneja no domingo (20)

Arquivo TN

AIANDRA ALVES MARIANO
Termina na quinta-feira 

(24), o período de inscrições 
para o processo seletivo da 
Etec - Escola Técnica Esta-
dual de Pindamonhangaba 
para o 1º semestre de 2014. O 
valor da taxa é de R$ 25. 

Ao todo, são oferecidas 
800 vagas em quatro modali-
dades de cursos: Ensino Mé-
dio, Ensino Técnico Integra-
do ao Ensino Médio, Ensino 
Técnico e Ensino à Distância 
(semipresencial). 

Na Etec João Gomes de 
Araújo, as vagas são para o 
Ensino Médio (80 vagas); 
Logística integrado ao En-
sino Médio (40 vagas); Me-
cânica integrado ao Ensino 
Médio (40 vagas); Adminis-
tração (80 vagas), Cozinha 
(Gastronomia – 40 vagas), 

Termina na quinta-feira o prazo de 
inscrições para vestibulinho da Etec

e para efetuar a inscrição. A 
prova será no dia 1º de de-
zembro.

Informática (120 vagas), Me-
cânica (80 vagas), Nutrição e 
Dietética (40 vagas) e Servi-
ços Jurídicos (40 vagas). 

Na unidade também serão 
oferecidos dois novos cursos 
na modalidade Ensino a Dis-
tância. O Técnico em Admi-
nistração (40 vagas) terá aulas 
aos sábados e o Técnico em 
Comércio (40 vagas) terá au-
las às quartas e sextas feiras. 

Na cidade, também exis-
tem os cursos de Administra-
ção (40 vagas) e Contabilidade 
(40 vagas) na Extensão da Etec 
na EE Prof. Rubens Zamith, 
no D istrito de Moreira César; e 
os cursos de Comércio (40 va-
gas) e Logística (40 vagas) na 
Extensão na EE Alzira Franco, 
no Alto do Cardoso. 

No site www.vestibuli-
nhoetec.com.br os candida-

tos encontram todas as in-
formações necessárias para 
escolher os cursos e unidades 

A Cocepelco - Coopera-
tiva de Trabalho em Celulo-
se e Papel Coruputuba en-
viou uma comitiva com oito 
pessoas ao Rio de Janeiro, 
na sexta-feira (18), para uma 
reunião técnica com o BN-
DES - Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Social e com a Unisol - 
 Central Nacional de Coope-
rativas e Empreendimentos 
Solidários.

O objetivo do encontro 
foi detalhar o projeto de mo-
dernização e ampliação da 
Nobrecel – empresa centená-
ria na fabricação de celulose 
e papel.

Os membros da Cocepelco 
exibiram dados do plano es-
tratégico de expansão da em-
presa para suprir as necessi-
dades do mercado nacional e 
da América do Sul.

“Apresentamos nosso 
cronograma de implantação 
de novos e modernos equi-
pamentos, que vão acelerar 
a produção, reduzir os custos 

BNDES e Cocepelco defi nem 
aumento da produção de papel

do produto e fornecer mate-
rial de mais qualidade”, ex-
plicou o presidente da coope-
rativa, Paulo Toledo.

Parte desses equipamen-
tos foi verifi cada, em São 
Paulo, durante a Feira Inter-
nacional de Celulose e Papel. 
Na ocasião, o engenheiro de 

implantação da cooperativa, 
Nelson Campos, estudou o 
sistema de funcionamento de 
equipamentos produzidos na 
China e Alemanha para utili-
zá-los com a linha de crédito 
do BNDES.

Para o membro do con-
selho fi scal, Evandro Cé-

sar Raimundo, a feira inter-
nacional também aumentou 
a carteira de clientes e for-
necedores. “Um momento 
importante para network da 
cooperativa, que está pros-
pectando nossos comprado-
res de papel e outras empre-
sas que fornecem celulose”.

São oferecidas 800 vagas para quatro modalidades

Membros da cooperativa foram convidados pela diretoria técnica do BNDES
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A paróquia Nossa Senho-
ra da Assunção (igreja de São 
Benedito) realizou no último 
final de semana a Festa da 
Mãe Rainha. O objetivo foi 
celebrar o início do Ano Jubi-
lar do Centenário da Aliança 
de Amor, que acontecerá em 
18 de outubro de 2014. 

Na sexta-feira (18), dia 
consagrado à Mãe Rainha, a 
missa foi celebrada pelo pa-
dre Vitor Hugo, com presen-
ça dos missionários e coor-
denadores do movimento na 
região, marcando a abertura 
do Ano Jubilar.

Sobre a Mãe Rainha 
O Movimento de Scho-

enstatt teve início no dia 18 

Centenário da Campanha da Mãe Rainha de Schoenstatt 
de outubro de 1914 na cida-
de de Schoenstatt (Alema-
nha). O fundador, padre José 
Kentenich, fez uma Aliança 
de Amor com Nossa Senho-
ra, pedindo que ela estivesse 
sempre presente em sua vida 
e de seus seminaristas, ensi-
nando-os a seguirem Jesus 
e fazerem sempre a vontade 
do Pai. A partir dessa data, a 
Mãe e Rainha se estabeleceu 
em uma capelinha onde eles 
se reuniam para rezar, trans-
formando-se em um Santuá-
rio de Graças. Hoje, existem 
muitos santuários filiais es-
palhados pelo mundo onde 
os participantes da Campa-
nha se reúnem para rezar 

No sábado (19), a Acip - 
Associação Comercial e In-
dustrial de Pindamonhanga-
ba realizou o último sorteio 
da Campanha Festival de 
Prêmios. O evento aconteceu 
na praça Monsenhor Mar-
condes, com a presença da 
diretoria da Acip e imprensa 
local.

Uma das ganhadoras, 
Cristiane Barbosa A. de 
Deus, estava passando pela 
praça na hora do sorteio e 
afirmou estar muito contente 
com o prêmio. Os sorteados 
foram: 
- Regina Maria Corrêa de 
Macedo Leite - Just Dance

Acip faz sorteio da Campanha 
Festival de Prêmios 

- Carlos Alberto da Silva 
Gonçalves - Nintendo DSI
- Maria José Moreira - Ipod 
touch
- Cristiane Barbosa A. de 
Deus - X Box 360

Campanha Natal Acip 
- Tamanho Família

Terminada a Campanha 
Festival de Prêmios, a As-
sociação Comercial prepa-
ra agora a Campanha Natal 
Acip - Tamanho Família, que 
vai sortear 10 caminhões de 
prêmios. A campanha tem 
início no dia 1º de novembro 
e segue até janeiro. A promo-
ção tem a autorização Caixa 
Nº 61493-2013.Cristiane Barbosa e diretora da Associação Comercial

Divulgação

Divulgação

e agradecer a Deus pelas 
bênçãos, graças e milagres 
recebidos pela intercessão 
da Mãe Rainha e Vencedo-
ra Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt. No Brasil, o mo-
vimento começou na cida-
de de Santa Maria (RS), em 
1947, orientado pelo padre 
Celestino Trevisam. Somen-
te em 1950 foi difundido por 
todo o Brasil, tendo sido con-
vidado João Luiz Pozzobom 
para conduzir a imagem aos 
lares, hospitais, escolas, 
enfermos e famílias. Os 
coordenadores da campanha 
na Diocese de Taubaté são: 
Poul Albert Hansen e Maria 
Aparecida Hansen. Igreja “São Benedito” recebeu fiéis para consagração à Mãe Rainha

Na última quinta-feira (17), 
no auditório da Santa Casa,  
foi realizado o lançamento do 
livro “Comandei um Pelotão 
de Fuzileiros” – uma entrevis-
ta com o tenente-coronel de 
Infantaria da Força Expedicio-
nária, Túlio Campello, escrito 
por Eros José Sanches.

Lançamento de livro

Oficial autografa livro sobre pelotão de fuzileiros

Na ocasião, foi realizada 
uma noite de autógrafos, na 
qual estiveram presentes os 
familiares e amigos do ex-
-militar, falecido em 2008, que 
prestigiaram o escritor pela 
grande homenagem em me-
mória de Túlio Campello e dos 
ex-combatentes do Exército.

Ana Camila Campos 
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Prefeito acompanha 
lançamento de 
curso de pedagogia

Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba realizou, nos dias 
14 e 15 de outubro o 2º En-
contro de Manipuladores de 
Alimentos, com a participa-
ção de 220 profissionais res-
ponsáveis pela alimentação 
nas unidades escolares  mu-
nicipais. O evento aconteceu 
na Etec João Gomes de Araú-
jo, pela equipe da Secretaria 
de Educação.

Nos dois dias de capacita-
ção, foram abordados diver-
sos temas, como qualidade 
de vida e motivação; ginás-
tica laboral; boas práticas de 
manipulação; gastronomia 
em cozinha escolar; além 
da realização de uma Roda 
de Terapia Comunitária e da 
divulgação e premiação do 
concurso de receitas que in-
crementarão o cardápio da 
merenda no ano que vem.

Vivência foi elogiada
As terapeutas comunitá-

rias da Secretaria de Educa-
ção realizaram uma vivên-
cia com as participantes. “A 

Pinda terá espetáculo de luz 
e sombras na quarta-feira

Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba terá, 

nesta quarta-feira (23), um 
espetáculo diferente. A Cia 
Quase Cinema apresenta, às 
20h30, a intervenção urbana 
“Barravento: A Tempestade 
de Shakespeare”, um teatro 
de luz e sombras gigantes nas 
paredes externas do Museu 
Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina.

O espetáculo é gratuito e 
aberto ao público de todas as 
idades.

O espetáculo/intervenção 
urbana ocupa espaços públi-
cos das cidades utilizando 
a arquitetura como parte da 
obra. Um trabalho híbrido, 
que nasceu nas artes cênicas 
e dialoga com a arquitetura, 
cinema, dança, performance 
e artes plásticas. 

Inspirado na obra “A 
Tempestade”, de William 
Shakespeare, o espetáculo 
revela uma ilha, repleta de 
sons, seres sobrenaturais e 
magia, onde o Duque de Mi-
lão escreve sua história de 
transformação, jogo de po-
der, amor e perdão.

Num ritual de sombras e 

No espetáculo, sombras gigantes serão projetadas nas paredes externas do 
Museu, contando história inspirada em sucesso de Shakespeare

Divulgação

luz o espetáculo apresenta as 
forças simbólicas e imagéti-
cas do texto numa aproxima-
ção à magia da nossa brasi-
lidade. 

A Cia Quase Cinema, 
fundada em 2004, nasceu 

do encontro entre várias lin-
guagens artísticas. O foco 
de investigação do grupo é 
o teatro de sombras, explo-
rado como possibilidade de 
expressão que contempla di-
versas linguagens e remete 

ao primitivo e à simplicida-
de. Intervir no espaço urbano 
com sombras gigantes tor-
nou-se a principal pesquisa 
da companhia, que procura 
sempre ocupar lugares sim-
bólicos das cidades.

Cintia CaMargo
O prefeito de Pindamo-

nhangaba acompanhou na 
última semana o lançamen-
to do novo curso de peda-
gogia da Faculdade Bilac, 
ocorrido na ACI - Associa-
ção Comercial e Industrial 
de São José dos Campos.

No lançamento, ele e 
representantes de outras 
prefeituras da região 
foram presenteados com 
um voucher para um 
workshop com o tema 
‘Professor do Século 
XXI’. Destinado a dez 
profissionais da área de 
educação de cada uma 
das cidades presentes, o 
evento acontece no dia 19 
de novembro de 2013.

Na ocasião, o prefei-
to elogiou a iniciativa da 
instituição em lançar o novo 
curso, cujo foco é formar 
professores que utilizam 
a tecnologia a favor da 
educação. “Hoje o mundo 
está globalizado e tudo 
acontece muito rápido. Esse 
novo professor vai enten-
der o que a juventude vem 
cobrando. Precisamos de 

professores atualizados 
para melhorar o Brasil”, 
comenta.

O curso
O novo curso de pedago-

gia da Faculdade Bilac conta 
com, além das disciplinas 
comuns à carreira, mais de 
600 horas destinadas às 
13 matérias tecnológicas, 
como Tecnologia Educacio-
nal, Internet e Ambientes 
Virtuais, Softwares Edu-
cacionais, Pedagogia dos 
Projetos na Era Digital e 
Aprendizagem em Educação 
à Distância, dentre outros.

Os alunos ainda têm au-
las em um amplo laboratório, 
inédito no Brasil, construído 
em uma área de cerca de 
200 m². Outra novidade é a 
certificação parcial, que será 
oferecida aos alunos a partir 
de um ano e um trimes-
tre para exercerem cargos 
como auxiliar de secretaria, 
auxiliar de orientação edu-
cacional, dentre outros da 
área de gestão.

O curso, com duração de 
três anos e meio, será mi-
nistrado a partir de janeiro 
de 2014. 

Pinda recebeu bolsa de workshop para educadores

Cíntia Camargo

Melhor Idade participa 
do “Trem do Forró”
Maria Fernanda Munhoz

No mês em que se 
homenageia o idoso, 
o Departamento de 
Turismo da Prefeitura 
está realizando diversas 
atividades para os 
grupos da melhor idade 
do município. Na quinta-
feira (17), foi realizada 
a ação “Trem do Forró”, 
para a turma do CCI Vila 
Rica.

Mais de 60 idosos 
participaram da 
atividade, que consiste 
em um passeio de trem 

da Estrada de Ferro 
Campos do Jordão, até 
a altura do Reino das 
Águas Claras, ao som 
de muito forró, com a 
Banda Gold. Os mais 
animados até arriscam 
alguns passos de dança.

O prefeito foi 
convidado e prestigiou 
a saída do grupo. Ele 
cumprimentou a todos 
pela vice-colocação nos 
Jogos Regionais do Idoso 
e os parabenizou pela 
energia e alegria que 
sempre demonstram.

Antes mesmo da partida do trem o grupo já 
estava dançando, ao som do forró

A alegria do grupo contagiou o prefeito, que 
esteve presente para cumprimentar os atletas 
vice-campeões dos Jogos Regionais do Idoso

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Prefeitura realiza 2º Encontro 
de Manipuladores de Alimentos

Concurso de receitas divulga vencedoras

oportunidade foi muito espe-
cial, já que os funcionários 
contribuem com o bem-estar 

de todos os alunos. Nada 
mais justo e reconhecido do 
que oferecer a vivência de 

cuidado a todos eles”, expli-
caram as terapeutas.

A vivência iniciou com as 
participantes sentadas, for-
mando um grande círculo, e 
tendo a oportunidade de rela-
xar, ao som de música suave, 
seguindo os comandos da te-
rapeuta. Em seguida, foram 
divididos grupos menores 
para a troca de experiências, 
terminando num abraço co-
letivo, com a mensagem de 
que sempre vai haver alguém 
para apoiar um ao outro e que 
cabe a cada um o controle de 
como se portar ou se sentir 
frente a uma adversidade.

“Quero, em primeiro lu-
gar, agradecer por este en-
contro, que foi de grande 
valia. Aprendemos mais a 
manipular os alimentos de 
maneira correta. A roda de 
terapia foi ótima. Pudemos 
nos unir mais, expor nossos 
sentimentos e a alegria de 
estarmos unidas em todos os 
propósitos”, declarou Ma-
rieta Aparecida de Carvalho 
Vieira, do NAP Bela Vista.

O concurso de receitas 
entre as merendeiras, reali-
zado em julho, teve os ven-
cedores divulgados durante 
o 2º Encontro. A comissão 
julgadora avaliou: apresen-
tação visual, sabor, textura e 
criatividade.

As três primeiras coloca-
das foram: 1º -  Purê Esco-
lar, com 90 pontos, repre-
sentando a escola municipal  
Vito Ardito; 2º - Maionese 
Caseira, com 86 pontos, re-
presentando a escola muni-
cipal  Madalena Caltabiano; 
e 3º  - Estrogonofe Nutritivo, 
com 82 pontos, representan-
do a escola municipal Paulo 
Freire.

“Estamos muito emocio-
nadas e surpresas. Nossa 
receita foi elaborada para 

as crianças, pois muitas não 
comem legumes. Usamos ba-
tata e frango, e escondemos 
espinafre no meio do purê. 
Para enfeitar, colocamos 
escarola e milho”, explicou 
Rosely Ramos, representan-
do também as companheiras 
Aparecida Moreira e Eliana-
ra de Melo.

As três receitas vencedo-
ras receberão como prêmio 
uma viagem para curso de 
capacitação. De acordo 
com as organizadoras do 
concurso, os objetivos foram 
estimular a integração e 
valorizar o trabalho dos 
servidores, além de propor-
cionar receitas saudáveis 
e nutritivas para compor o 
cardápio da alimentação 
escolar 2014.

Encerramento da vivência, com um abraço coletivo

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

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

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

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

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

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador 
ricardo 
Piorino, no 
destaque,  
constatou a 
s ituação no 
local

Fo to s: 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:
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

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

Na última sessão de Câmara, 
o Presidente do Legislativo, 
vereador Ricardo Piorino (PDT) 
apresentou requerimento, apro-
vado por unanimidade, solici-
tando estudos e providências 
urgentes para a retirada de árvo-
re na Rua Hitler Ribeiro, altura 
do nº 166, no bairro Residencial 
Arco-Íris – Araretama.

De acordo com o vereador, 
a árvore em questão, vem cau-
sando danos na rede de esgoto, 
inclusive, culminando com o 
afundamento da calçada. “A 
situação está insuportável e não 

Ricardo Piorino solicita 
providências urgentes na Rua 
Hitler Ribeiro – Araretama

“A situAção está insuportável e AflitivA”

pode permanecer como está”, 
enfatizou Piorino. “ O problema 
já gerou muitos prejuízos aos 
moradores, que não conseguem 
transitar pelo local, além do 
rompimento das galerias, afun-
damento das calçadas e danos 
na rede de esgoto”.

O parlamentar pede que a 
situação seja revista o quanto 
antes. “A rede de esgoto é um 
serviço básico que garante 
qualidade de vida e bem estar, 
portanto, o serviço deve ser solu-
cionado o mais rápido possível”, 
pontuou Ricardo Piorino.

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

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

Professor Osvaldo tem 
pedido de melhorias atendido 
em Moreira César e na cidade

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) por meio do ofício 
nº 56/2013, enviado à subpre-
feitura do Distrito Moreira 
César, teve sua solicitação de 
melhoria da praça atendida 
prontamente pelo subprefeito 
Manoel Pereira dos Santos. A 
Praça São João, localizada na 
região central de Moreira Cé-
sar estava com suas luminárias 
queimadas, o que no período 
da noite contribuía para o 
aumento do risco de assaltos 
e outras atividades ilegais no 
local. “Fiquei muito contente 
pelo pronto atendimento reali-
zado pelo Subprefeito Manoel 
Pereira dos Santos, o “Mané da 
subprefeitura”, pois contribuiu 
para que a população tivesse 
mais segurança ao transitar no 
local”, salientou o vereador.

Outro pedido feito pelo 
vereador Professor Osvaldo, 
através do ofício nº 43/2013, 
enviado à empresa de ôni-
bus Pássaro Marron, era a 

instalação de coberturas nos 
pontos de ônibus utilizados 
pela empresa na rua Dr. Ru-
bião Júnior, na esquina com 
a avenida Coronel Fernando 
Prestes, pois segundo os usu-
ários destas linhas não havia 
qualquer tipo de proteção no 
local contra as intempéries. 
Em resposta, a Empresa Pás-
saro Marron havia informado 
anteriormente através de ofício 
que estava momentaneamente 
impossibilitada de atender 
à solicitação. Entretanto as 
referidas coberturas já foram 
instaladas nos pontos de 
ônibus e tem contribuído po-
sitivamente para amenizar a 
situação da população que as 
utilizam. “Acredito e muito 
que o trabalho feito em con-
junto sempre trará resultados 
positivos, que beneficiará 
toda a população, continuarei 
realizando meu trabalho para 
que nossa cidade melhore cada 
vez mais”, finalizou o vereador 
Professor Osvaldo.

Vereador Professor osValdo (no 
destaque) tem Pedidos atendidos Pela 
administração como a melhoria na 
Praça de moreira césar e cobertura 
do Ponto de ônibus da rubião Jr.

Projeto Escola de Excelência 
Esportiva é Indicação do vereador 
Roderley Miotto ao Executivo

Durante a 36ª 
Sessão Ordinária 
da Câmara de Ve-
readores de Pin-
damonhangaba, o 
vereador Roder-
ley Miotto (PSDB) 
entrou com mais 
uma indicação de 
Projeto de Lei ao 
Poder Executivo. 
Desta vez, o par-
lamentar propõe 
a efetivação do 
Projeto Escola de 
Excelência Espor-
tiva no município, 
de forma a atender 
e proporcionar aos 
jovens, que são 
os nossos futuros atletas e 
profissionais, uma qualidade 
de vida, preenchendo seus 
tempos livres.

O Projeto, que foi assina-
do e protocolado no último 
dia 14 de outubro, foi en-
caminhado ao Prefeito Vito 
Ardito, e o vereador pede a 
atenção do mesmo. “Peço 
que o nosso prefeito dê uma 
atenção especial a este Pro-
jeto, tratando-se que o futuro 
de nossas crianças e jovens 
é imprescindível e, com 
certeza, vem a acrescentar 
na formação e qualidade de 
vida dos mesmos”, salienta 
o parlamentar que indicou o 
Projeto, que tem como objeti-
vo principal oferecer práticas 

desportivas aos alunos 5ª 
série em diante de nossas 
escolas municipais. A ideia é 
que no contra turno das aulas, 
estes estudantes pratiquem 
atividades esportivas como 
ginástica artística, futsal, 
basquete, etc.

“A iniciativa do Projeto de 
Excelência Esportiva foi cria-
da em 2011 e deve vir, após a 
aprovação, somente a somar 
para nosso desempenho no 
futuro, onde teremos jovens 
conscientes, saudáveis e 
qualificados para poder nos 
representar, compondo as 
equipes que disputam por 
Pindamonhangaba”, fina-
lizou o vereador Roderley 
Miotto.

Vereador roderley miotto

Vereador Magrão 
pede “Mais Médicos” 
para Pindamonhangaba

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador magrão

Na ú l t ima 
sessão da Câma-
ra, dia 14, o vere-
ador Carlos Edu-
ardo de Moura 
– Magrão (PPS) 
requereu à Se-
cretaria da Saúde 
informações se 
o município de 
Pindamonhan-
gaba aderiu ao 
programa “Mais 
Médicos para o 
Brasil”, do Go-
verno Federal, 
que faz parte de 
um amplo pacto 
de melhoria do 
atendimento aos 
usuários do Sis-
tema Único de 
Saúde. O progra-
ma prevê mais 
investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades 
de saúde, além de levar mais médicos para regiões onde 
há escassez e ausência de profissionais. “Fiz o requerimen-
to, devido a falta de médicos para atendimento no SUS. 
Dezenove cidades do Vale do Paraíba se inscreveram no 
Programa Mais Médicos e eu quero saber se Pindamo-
nhangaba também se inscreveu. Toda ajuda é bem-vinda. 
Se existe o programa precisamos também aderir. Só quero 
ajudar a população, que sofre com a falta de médicos”, 
conclui o vereador.

Fiscalização da Vigilância Sanitária no
Pronto Socorro
Após inúmeras reclamações do péssimo estado dos 

banheiros, das pinturas defasadas e de equipamentos en-
ferrujados, o vereador Magrão reivindicou na sessão do 
último dia 14, através do requerimento nº 2.683/2013, que 
a Vigilância Sanitária faça uma vistoria para averiguar o 
atual estado do Pronto Socorro Municipal.

Segundo o vereador, a população tem que ser bem 
atendida e as instalações devem estar adequadas às nor-
mas da Vigilância Sanitária, pois se trata de saúde e da 
mesma forma que se exige das empresas, é preciso exigir 
do Pronto Socorro Municipal.

Vereador professor Eric 
se reúne com comerciantes 
para discutir segurança

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

caPitão Pm caValheiro, Professor eric e subPrefeito mané

No dia 15 de outubro, ter-
ça-feira, o vereador Professor 
Eric (PR) esteve reunido com 
o Comandante da Polícia Mi-
litar de Pindamonhangaba, 
capitão PM Paulo Henrique 
Lourusso Cavalheiro e com 
diversos comerciantes do 
Distrito de Moreira César para 
debater e analisar a segurança 
da região. O vereador falou 
da importância das reuniões 
com todos os comerciantes, 
com a PM Comunitária e os 
representantes do Projeto 
“Vizinhança Solidária”. “É 
muito importante esse contato 
dos policiais militares com os 
comerciantes do Distrito de 
Moreira César. Isso intimida 
criminosos e estabelece uma 
parceria que visa aumentar o 
nível de segurança da região”, 
afirmou o Professor Eric. 

Por sua vez, o Capitão 
Cavalheiro ressaltou a im-
portância da atuação de uma 
Associação de Bairro, pois 
a mesma se torna fiscal dos 
problemas, principalmente 
quanto a segurança. “Acho 
extremamente fundamental 
essas reuniões. Por isso, 
pretendo entrar em contato 
com todos os presidentes de 

bairro da nossa cidade e fazer 
essas reuniões itinerantes para 
resolver esse crucial problema 
da segurança”, concluiu o ve-
reador Professor Eric.

Dia do Professor 
Na sessão em homenagem 

ao Dia do Professor, realizada 
na terça-feira, dia 15, o vere-
ador Professor Eric prestou 
grande homenagem ao pro-
fessor Cláudio Martins Júnior 
pelo excelente trabalho que 
vem desenvolvendo pela edu-
cação de Pindamonhangaba. O 
Professor Eric enalteceu a ba-
talha que travam, juntos, para 
divulgar os cursos técnicos 
gratuitos no Distrito de Morei-
ra César. O professor Cláudio 
foi agraciado com o Diploma 
de “Honra ao Mérito” pelos 
relevantes serviços prestados 
à educação de nossa cidade. 
“Conheço de perto o trabalho 
árduo que o Professor Cláudio 
trava pela educação. Temos 
uma paixão em comum: o 
crescimento da escola técnica 
de Moreira César. Sonhamos 
o mesmo sonho e acreditamos 
no dia em que teremos uma 
unidade independente da 
ETEC no Distrito”, exclamou 
o Professor Eric.

Toninho da Farmácia 
destaca a importância 
da posse responsável

Vereador toninho da farmácia

O Vereador Toninho 
da Farmácia (PDT), pre-
ocupado com as últimas 
notícias sobre abandono 
de animais nos bairros de 
nossa cidade, destaca o 
episódio que ocorreu nas 
proximidades da Vila São 
Paulo, onde dois cachorros 
foram cruelmente abando-
nados dentro de um saco 
na linha do trem que passa 
pelo bairro. O vereador 
destaca ainda a impor-
tância de uma campanha 
educativa sobre posse 
responsável e a conscien-
tização da população de 
que um animal necessita 
de cuidados, e a decisão de 
levar um animal para casa 
deve ser discutida com toda 
a família e analisado todos 

os prós e contras.
Algumas das 

principais ca-
racterísticas que 
devem ser anali-
sadas são: tama-
nho do animal; 
comportamento 
(ativo, calmo, 
etc); custos de 
vacinação; cus-
tos de alimenta-
ção; tempo dis-
ponível para dar 
atenção ao ani-
mal; aceitação 
dos membros 
da família com 
animais, entre 
outros.

Castração
O vereador 

Toninho da Farmácia soli-
cita ainda o inicio imediato 
da Campanha de Castração 
de Cães e Gatos no muni-
cípio. A castração impede 
a proliferação de animais 
abandonados nas ruas da 
cidade, evitando com isso 
episódios lastimáveis e 
cruéis de abandono.

Direito dos Animais
O vereador Toninho da 

Farmácia destaca ainda o 
Artigo 1º da Declaração 
Universal dos Direitos dos 
Animais, proclamada em 
Assembleia pela UNES-
CO, em Bruxelas, Bélgica, 
em 27 de Janeiro de 1978.

“Art. 1º – Todos os ani-
mais nascem iguais diante 
da vida e têm o mesmo 
direito à existência”.
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telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

VereAdor mArtim CesAr

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

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

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

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

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

A 36ª. Sessão Ordinária, realizada nesta segunda-feira, dia 14, foi 
marcada com a presença de diversos proprietários rurais de Pinda-
monhangaba, que pediram o apoio dos vereadores, junto à Admi-
nistração Municipal, pela manutenção do Diretor Valter, no setor da 
agricultura, pois o mesmo havia sido transferido de setor. O vereador 
Felipe César – FC (PMDB), sugeriu ainda que os trabalhadores e 
proprietários rurais façam um abaixo-assinado e que os vereadores 
apresentem uma Indicação de Projeto de Lei, visando a criação da 
Secretaria de Agricultura em Pindamonhangaba.
Projeto Esportivo
Outra manifestação da população é com relação ao Projeto Escola 
Excelência Esportiva, onde os pais e estudantes foram pedir apoio 
aos vereadores, para que a atual Administração não acabe com este 
importante projeto que tem revolucionado a área esportiva da cidade, 
atuando junto aos jovens, proporcionando atividades esportivas e 
revelando novos talentos que representam Pindamonhangaba no 
cenário esportivo da região, do estado e até mesmo nacionalmente.
Ordem do Dia
Apenas dois projetos constaram da Pauta da Ordem do Dia, da 36ª. 
Sessão Ordinária, todos aprovados por unanimidade. O Projeto de lei 
121/2013, de autoria do Executivo, que cria o Conselho Municipal 
da Juventude, que caberá acompanhar, analisar, indicar, propor, 
estimular e acompanhar a implementação de ações da política da 
juventude, bem como a articulação entre governo e sociedade civil. 
O segundo projeto aprovado, também por unanimidade, o Projeto 
de Lei 129/2013, de autoria do vereador Dr. Marcos Aurélio (PR), 
disciplina o descarte, o recolhimento e a destinação de medicamen-
tos vencidos, como proteção ao meio ambiente e à saúde pública 
do município. Em sua justificativa, o autor alega que atualmente o 
descarte aleatório de medicamentos vencidos, ou sobras, é feito de 
forma inadequada pela população, colocando em risco a saúde das 
pessoas, bem como agredindo o meio ambiente, contaminando o 
solo e as águas; além disso, o consumo indevido de medicamentos, 
principalmente vencidos, pode levar a reações adversas, graves, 
bem como intoxicações e outros problemas, comprometendo a saúde 
e a qualidade de vida da população. Esta Lei visa disciplinar este 
descarte, de forma correta.
Inclusões
Dois projetos de denominação foram incluídos na Ordem do Dia, o 
Projeto 123/2013, de autoria do vereador Janio Ardito Lerario (PSDB), 
que denomina de José João de Melo, a rua que sai da estrada Muni-
cipal dos Martins e vai até o sítio São João, no bairro Pau D’Alho. 
O projeto 144/2013, de autoria do vereador Toninho da Farmácia 
(PDT), que denomina de Pedro Balarin, o Centro Comunitário do 
Loteamento Residencial Vila São Paulo. Os dois projetos foram 
aprovados por unanimidade.
Próxima Sessão 
A 37ª Sessão Ordinária deverá ser realizada no Palácio Legislativo 
“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 21 de outubro 
de 2013, segunda-feira, às 18 horas, com transmissões ao vivo pela 
internet no site: www.camarapinda.sp.gov.br e nos canais 96 analógico 
e 4 digital da operadora de TV a cabo NET, de Pindamonhangaba.

O vereador Martim Cesar 
(DEM), solicitou ao Prefeito 
Vito Ardito, estudos visando 
a confecção de faixas de pe-
destre elevada (com lombada), 
ou a implantação de semáforo 
na rua Dr. Campos Salles. 
“Esta faixa elevada permitirá 
a redução de velocidade do 
veículo que está se dirigindo 
no sentido centro - bairro, per-
mitindo então a conversão dos 
veículos que vem da Travessa 
Guaianazes e da avenida Dr. 
Francisco Lessa Júnior, tendo 
em vista que neste trecho o 
tráfego de veículos é muito 
intenso”, explica o vereador.

Segurança
O vereador Martim Cesar 

O vereador Janio Ardito Lerário 
(PSDB) homenageou a professora 
Maria das Graças na Sessão Solene 
do Dia do Professor realizada no 
último dia 15 de outubro.

Janio relata que  “é um evento 
muito importante pois mostra que 
todos tiveram um mestre que fez 
parte de um período de nossa vida, 
nos guiando, criando uma base do 
nosso futuro e acreditando em nos-
sos sonhos.Sendo psicólogo de cada 
estudante com carinho, dedicação e 
paciência”.

A Profª Maria das Graças Ferreira 
de Gouvêa nasceu no dia 11 de se-
tembro de 1950 em São Bento - MG. 
É filha de Joaquim Inácio Ferreira e 
Dona Maria Madalena da Costa. Ca-
sou-se com Jeferson Silva de Gouvêa, 
com quem teve dois filhos, Josemara 
Ferreira de Gouvêa e Lucas Mateus 
Ferreira de Gouvêa.

Maria das Graças se formou 
em Estudos Sociais pela Faculdade 
Salesiana São Joaquim, em Lorena 
- SP,  posteriormente cursou His-
tória na Universidade de Taubaté. 
Também se formou em Pedagogia 
pela Faculdade Nogueira da Gama, 
e em Geografia pela Faculdade Nossa 
Senhora do Sion, em Minas Gerais, 
e é pós-graduada em Gestão Esco-
lar pela renomada Universidade de 
Campinas – UNICAMP.

Maria é de uma família simples e 
sempre lutou para vencer os obstácu-

Vereador Janio Ardito 
homenageia professora 
Maria das Graça de Gouvêa

los da vida. Iniciou sua carreira pro-
fissional como empregada doméstica 
na casa da Profª Maria Helena Viviane 
Lima, onde trabalhou por 14 anos. Em 
seguida, começou a trabalhar como 
caixa em uma farmácia, para ajudar 
a pagar seus estudos.

No dia 25 de agosto de 1975, a 
Profª Maria das Graças começou a 
lecionar na Escola Estadual Instituto 
de Educação Conselheiro Rodrigues 
Alves, e desde então construiu uma 
admirável história dentro do universo 
escolar. Maria das Graças já lecionou 
em diversas escolas estaduais: Prof° 
Moura Rezende, e João Gonçalves 
Barbosa, ambas em Caçapava; Prof° 
Mario Bulcão Giudice; Prof.ª Yo-
landa Bueno de Godoy; Engenheiro 
Francisco Bicudo Lessa; Dr. Rodrigo 
Romero; Prof.ª Ismênia Monteiro 
de Oliveira; Prof.ª Iolanda Vellutini 
– onde também atuou como Vice-
Diretora - além das escolas Antônia 
Aparecida Carlota e Prof.ª Célia 
Keiko Ikeda, todas em Pindamo-
nhangaba.  “O professor tem que ser 
homenageado todos os dias, tamanha 
a luta de cada um deles”, salientou 
Janio. “Maria das Graças nunca 
desistiu dos seus sonhos. Portanto 
é uma pessoa a qual tenho a honra 
de homenagear por ser uma figura 
ilustre que tanto fez pela educação 
de Pindamonhangaba, um símbolo de 
orgulho para nós e seus familiares”, 
disse o vereador.

JAnio lerArio, 
professorA 
mAriA dAs 
GrAçAs, AmiGos 
e fAmiliAres dA 
homenAGeAdA

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Martim Cesar pede 
melhorias no trânsito da 
rua Dr. Campos Salles

também solicita ao Poder 
Executivo, para que seja feito 
melhorias no piso asfáltico da 
rua Ignácio Henrique Romei-
ro, na Chácara da Galega, no 
trecho que vai da altura do nº 
18 até o nº 56.  

Outro pedido do vereador, 
ainda na Chácara da Galega, é 
para que sejam feitos estudos 
visando melhorias no piso 
asfáltico da rua Francisca 
Bicudo de Mello, na Chácara 
da Galega, na altura do nº 245.  
De acordo com o vereador, a 
condição atual destas vias vem 
trazendo risco aos pedestres, 
motociclistas e condutores 
de veículos que trafegam por 
estes locais.

Na Sessão da Câmara de 
Vereadores do dia 14 de outubro 
foi aprovado, por unanimidade, 
o Projeto de Lei, de autoria do 
vereador Dr. Marcos Aurélio 
(PR), que disciplina o descarte, 
recolhimento e a destinação de 
medicamentos vencidos como 
proteção ao meio ambiente e à 
saúde pública do município de 
Pindamonhangaba.

O descarte aleatório de me-
dicamentos em desuso, vencidos 
ou sobras, atualmente é feito, 
por grande parte das pessoas, no 
lixo comum ou na rede pública 
de esgoto, o que pode trazer 
graves consequências, como 
o risco à saúde das pessoas 
que poderiam reutilizá-los por 
acidente ou mesmo intencional-
mente devido a fatores sociais 
ou circunstanciais diversos e 
outras consequências como a 

Projeto de Descarte de 
Medicamentos do Dr. Marcos 
Aurélio é aprovado por unanimidade

agressão ao meio ambiente, a 
contaminação da água, do solo e 
de animais. O consumo indevido 
de medicamentos descartados 
inadequadamente pode levar ao 
surgimento de reações adversas 
graves, intoxicações, entre ou-
tros problemas, comprometendo 
decisivamente a saúde e a quali-
dade de vida dos usuários. Com 
base nesta afirmação, justifica-se 
a criação da Lei que disciplina 
o descarte, o recolhimento e a 
destinação de medicamentos.

Como idealizador do Projeto 
de Lei, o vereador Dr. Marcos 
Aurélio comemora a aceitação 
por parte do Legislativo. “Os 
medicamentos, antes jogados 
no lixo comum, agora terão um 
descarte adequado, não colocan-
do mais em risco a população e 
o meio ambiente”, enfatizou o 
Dr. Marcos Aurélio.

Sessão é marcada por pedidos 
de manutenção do cargo do 
Diretor de Agricultura e do projeto 
Excelência Esportiva

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

VereAdor felipe CésAr - fC

O vereador Felipe César – 
FC (PMDB) enviou sugestão ao 
prefeito, através de Indicação, em 
que solicita a criação da Secretaria 
da Agricultura em Pindamonhan-
gaba. Em sua justificativa, o vere-
ador alega que o senhor prefeito 
determinou a transferência através 
de uma portaria, da Diretoria de 
Agricultura, que estava vinculada 
à Secretaria de Indústria e Comér-
cio, para a Secretaria de Governo 
e Integração, o que tem dificul-
tado a tramitação dos projetos e 
execuções de ações vinculadas à 
Diretoria citada. Além do mais, 
a Diretoria de Agricultura e a 
Secretaria de Governo e Integra-
ção, estão em locais diferentes, 
fazendo com que os agricultores 
de nosso município passem por um 
verdadeiro “pingue-pongue” para 
resolver as suas questões rurais. 
“Entendemos que desta forma, a 
criação de uma Secretaria especí-
fica vai melhorar toda a tratativa 
com relação à questão rural em 
nossa cidade, já que temos um polo 
regional da agricultura estadual 
situada em Pindamonhangaba, e 
o prefeito é rotulado, por raízes de 

Felipe César – FC pede 
ao prefeito a criação da 
Secretaria da Agricultura

família, à área rural”, enfatiza o 
vereador Felipe César – FC.

Redução da tarifa
do transporte coletivo
O vereador Felipe César – FC 

continua a reiterar para que o Exe-
cutivo, adote medidas imediatas 
com relação à redução da tarifa 
do transporte coletivo municipal, 
baseada na desoneração do PIS e 
COFINS do transporte público, 
conforme Comunicado SDG nº 
36/2013, datado de 27 de setembro 
de 2013, do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, onde faz um 
alerta a todos os municípios com 
relação a essas desonerações, com 
redução para alíquota 0%.

O vereador Felipe César – 
FC, vem insistindo com a atual 
administração há tempos, para 
que o valor da tarifa seja reduzida, 
porém até o presente momento o 
senhor prefeito nada fez, e nem 
mesmo mostrou boa vontade para 
atender a legislação federal, a Lei 
nº 12.860, de 11 de setembro de 
2013, que reduziu as alíquotas 
com base na desoneração do PIS/
PASEP e COFINS. A referida 
Lei, DETERMINA, aos órgãos 
jurisdicionados a necessidade de 
realizar revisão nos contratos afe-
tados por esta alteração tributária, 
nos moldes do art. 65, § 5º da Lei 
Federal nº 8.666/93.

Baseado no comunicado do 
Tribunal de Contas, o vereador 
Felipe César – FC, quer que 
o Executivo faça a revisão da 
tarifa, cumprindo a Lei Federal. 
“Esperamos que agora com esta 
determinação, o prefeito tenha 
bom senso e atenda aos apelos 
da população, e reduza a tarifa 
do transporte público de nossa 
cidade”, destaca o vereador Felipe 
César – FC.

Vereador Cal quer 
urgência para implantação 
da “Atividade Delegada”

Assessor de ComuniCAção/CVP

VereAdor CAl

O vereador José Carlos 
Gomes - Cal (PTB) está pe-
dindo urgência ao prefeito 
e ao Departamento Compe-
tente da Prefeitura para que 
agilizem a implantação e o 
funcionamento da “Atividade 
Delegada” (AD) em Pinda-
monhangaba. Outro pedido 
do vereador é o aumento o 
número inicial de 10 para, 
pelo menos, 30 policiais 
militares.

Para o vereador Cal, “o 
final do ano está chegando e 
com esse reforço dos policiais 
da Atividade Delegada, com 
certeza, as lojas e o comér-
cio em geral que costumam 
funcionar até mais tarde, 
terão maior segurança”. Ele 
afirma que “se já tivessemos a 
Atividade Delegada em nossa 
cidade, o assalto da saída 
de banco, que ocorreu nesta 
semana em Pindamonhanga-
ba - com uma vítima baleada 
- poderia ter sido evitado”.

Cal esteve em Taubaté e 
acompanhou o funcionamen-
to da Atividade Delegada, 
com os policiais andando 
em dupla pelas ruas do cen-
tro da cidade e presenciou a 
tranquilidade e segurança que 
as pessoas sentem com a ação 
dos policiais. “Com certeza, 
o mesmo irá acontecer em 
nossa cidade, pois com a 
soma de mais policiais, sob 
o comando do Capitão Cava-
lheiro, com o contingente que 
tem poderá melhorar muito 
mais”, afirmou Cal.

O vereador reivindica, 
também, que seja estendida 
a Atividade Delegada para o 
Distrito de Moreira César, a 
pedido dos comerciantes para 
evitar assaltos nos comércios 
desses locais. Cal sugere, 
ainda, que a AD seja colocada 
em prática na região Leste e 
no Araretama para dar maior 
segurança também para o 
comércio destas regiões.
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Esportes

Odirley Pereira

Israel Dias

Israel Dias

ODIRLEY PEREIRA
O jogo entre Fluminen-

se e Castolira, no domingo 
(20), no Vista Verde, foi bas-
tante equilibrado e terminou 
no 1 a 1. Ainda sob efeitos do 
início do horário de verão, 
as duas equipes começaram 
a partida de forma amena. 
Poucas foram as chances de 
gols. Com o desenrolar da 
partida, os jogadores foram 
se soltando.

Em um lance trabalhado 
do Fluminense, com troca 
rápida de passes e cruzamen-
to pela esquerda, do lateral 
Marciano, o atacante Mizão 
dominou e tocou na saída do 
goleiro – abrindo o placar 
para o tricolor.

Não houve muito tempo 
para comemorar. Ditinho re-
organizou o sistema defensi-
vo do Castolira, que passou 
a apostar na qualidade de Zé 
do Gás. Em uma falta na in-
termediária, Carlinhos bateu 
forte e colocado, empatando 
o jogo: 1 a 1.

A partir daí, foram poucas 
as chances de gol.

Para Mizão, faltou cal-
ma para o Flu. “Começamos 

Mizão e Carlinhos marcam no 
empate entre Flu e  Castolira

bem, mas não aproveitamos 
as chances de gol. Devíamos 
valorizar mais a posse de bola 
e defi nir as oportunidades”.

Para Carlinhos, o resulta-
do foi justo. “Foi equilibra-
do. Começamos pior, mas 
equilibramos e acho que o 
resultado foi justo pelo que 
as duas equipes apresentaram 
em  campo”.

Com um ritmo avassala-
dor, o Jardim Resende go-
leou a Afi zp, domingo (20), 
no Haras Paulista.

Logo no início, em joga-
da pelo meio, Plínio recebeu, 
driblou o goleiro e fez 1 a 0. 
O gol desarrumou a defesa 
da Afi zp, e facilitou o contra-
-ataque do adversário. Com as 
subidas dos laterais Uia (es-
querdo) e Arnaldo (direito) os 
espaços sobravam, e depois 
de cruzamento da direita, Plí-
nio de cabeça fez 2 a 0.

Luiz Antonio (técnico da 
Afi zp) pedia atenção a seus 
jogadores e que marcassem 
sob pressão. A orientação não 
deu resultado, porque Lu-
ciano (atacante) e Mauricio 
(meia) envolveram a defesa 
adversária e deixaram Plínio 
sozinho para fazer o terceiro.

Atordoada, a Afi zp ape-
nas “assistia” ao jogo. Aos 
23 minutos, em cobrança de 
falta, Flávio fez o quarto. 
Como estava fácil, o quinto 
não demorou a sair, Rodrigo 
acertou um petardo de fora 
da área e saiu comemorando.

Na etapa complementar, 

Jd. Resende goleia Afi zp por 5 a 0

FUTSAL – SUB 13
QUARTA-FEIRA (23), ÀS 20 HORAS, NO CE “ZITO”

Odirley PereiraOdirley Pereira

JOGOS ABERTOS DO INTERIOR

Capoeira feminina obtém título inédito para Pinda

MARCOS VINÍCIO CUBA
A equipe de atletismo 

PCD de Pindamonhangaba 
subiu ao pódio três vezes 
nos 77º Jogos Abertos do 
Interior “Horácio Baby Ba-
rione”. A prova ocorreu no 
dia 18 de outubro na pista 
do Ibirapuera, na capital 
paulista. Adail Alves da Sil-
va e Willian Paulo da Silva 
colocaram a prata nas malas 
e Sérgio Henrique de Matos 
Ribeiro, o ouro.

Eles contam que se sen-
tem muito felizes e honrados 
em representar Pindamo-
nhangaba na maior compe-
tição da América Latina e a 

conquista das medalhas re-
presenta a colheita dos fru-
tos, pois eles se empenharam 
bastante para defender a ban-
deira da cidade.

Ribeiro repetiu o feito nos 
Jogos Regionais e garantiu 
a medalha de ouro no lança-
mento de dardo. Adail subiu 
ao pódio no segundo lugar ao 
correr 5 mil metros e Willian 
colocou a prata na bagagem 
pelo lançamento de disco. 

“Novamente agradeço 
a minha família que me in-
centiva bastante. Vencer nos 
Abertos é muito gratifi can-
te e emocionante”, comenta 
Adail Alves da Silva.

MARCOS VINÍCIO CUBA
A equipe feminina de capoeira treinou in-

tensamente e mostrou que não foi aos Jogos 
Abertos do Interior apenas para participar. 
Com a experiência no gingado “Florzinha, 
Peter Pan, Tantam e Bombom” conquistaram 
o 3º lugar. A competição desta modalidade 
ocorreu dia 18.

Pindamonhangaba foi representada por 
Cinthia Raquel, Vanessa Aparecida, Thammis 
Cristine e Mariana Monteiro, sendo respec-
tivamente a “Peter Pan”, “Florzinha”, “Tan-
tam” e “Bombom”. 

A professora conta que todas fi zeram os jo-
gos da capoeira de angola e da regional, sendo 
jogos de dois minutos com parceiros diferen-
tes e a soma dos pontos rendeu o terceiro lugar 

para Pindamonhangaba, uma grata surpresa, 
tendo em vista que competem capoeiristas de 
todo o Estado de São Paulo.

Bombom afi rma que a equipe trabalhou 
bastante e o resultado foi esta conquista iné-
dita. Ela revela que é importante que cada um 
faça a sua parte pela capoeira, seja como es-
porte ou cultura, porque desta forma é possí-
vel difundi-la.

os técnicos fi zeram várias 
substituições, e as chances 
de gol aumentaram para os 
dois lados. O problema é que 
quando a Afi zp chegava, os 
atacantes desperdiçavam as 
oportunidades, ou o goleiro 
Dante fazia as defesas.

Plínio destaque do jogo, 
“esqueceu” como se faz 
gols e perdeu alguns lances 
em que estava sozinho na 
área, assim como Luciano 

e Maurício. André resumiu 
bem o que foi a etapa fi nal: 
“No jogo de hoje, principal-
mente no segundo tempo, o 
time foi displicente, fi cou 
acomodado. Se a partida es-
tava confortável, não é por 
isso que tínhamos que tirar 
o pé. O objetivo é tentar a 
pontuação para se classifi car 
em primeiro, mas ainda falta 
jogarmos contra o Estrela e 
o Pindense”.

Lateral do Jd. Resende invade a área pela direita e leva sufoco à Afi zp

Técnico André

Carlinhos Atacante Mizão

Com toque com lado de fora do pé, meia do Castolira puxa contra-ataque

JOGOS ABERTOS DO INTERIOR

Atletismo conquista 
medalhas nos Jogos 
Abertos do Interior

Cadeirantes honraram a tradição de Pinda

Técnico-guia ao lado de atleta nos Jogos

Meninas de Pinda 
conquistaram a 

medalha de bronze 
na capoeira

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Projeto Viva x Família Futsal
Mantiqueira x Castolira B
Saindo das Ruas x Maricá

FUTSAL – Sub 20
Quinta-feira (24), às 20 horas, no Alto Tabaú

100 Nome x Romântico
Corinthians x Senai Pinda
Castolira A x Juventude

FUTSAL – Sub 13
Quinta-feira (24), às 20 horas, na Ferroviária

Escola de Excelência x Nova Esperança
Ferroviária x Agenor

Sub 20 – Ferroviária x Nova Esperança


