João Carlos Martins volta a Pinda

Arquivo TN

Ana Camila Campos

Mudança no
Zoneamento
Urbano vai
atrair mais
empresas

O maestro João Carlos Martins, que se apresentou no aniversário
de 308 anos de Pindamonhangaba, volta à cidade na quinta-feira (7).
O músico vai tocar na abertura do projeto Casa Noel – que visa arrecadar fundos para instituições assistenciais da região.
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Cidade recebe 22 peças de teatro
Maria Fernanda Munhoz

Peça ‘Para Meninos e Gaivotas, um voo rasante’ foi a primeira do Espaço Cultural

Sebrae apoia
Cocepelco
para reabrir
Nobrecel
PÁGINA 6

O Espaço Cultural Teatro Galpão foi inaugurado
na tarde de domingo (3) e
recebeu a peça ‘Para Meninos e Gaivotas, um voo
rasante’, que foi convidada
para a 36ª edição do Feste
– Festival Nacional de Teatro.
Iniciado no Bosque da
Princesa, no sábado (2),
com a peça de rua ‘Desvairado Desassossego’,
o festival segue até o dia
17, e totalizará 22 apresentações, entre espetáculos infantis, adultos, de
rua e convidados.
Todas as peças são gratuitas e quem quiser colaborar pode doar produtos
de limpeza e higiene pessoal, que serão encaminhados para as instituições
assistenciais do município.
A programação completa está site da Prefeitura
www.pind amonhang aba.
sp.gov.br/feste2013.

Maria Fernanda Munhoz

Prefeito entrega chave do Espaço Cultural Teatro Galpão

‘Robinho’ vence corrida

Jd. Resende segura empate
contra Pindense, pelo 35
O Jardim Resende empatou em 1 a 1 contra o Pindense, no domingo (3), no Campo Alegre,
pelo Campeonato 35, e manteve a invencibilidade e a liderança no grupo B. Os gols da partida foram marcados por Adriano (Jd. Resende) e Gilbertinho (Pindense).
ESPORTES 10
Israel Dias

ESPORTES 10
previsão do tempo
TERÇA-FEIRA - 5/11
Nublado e
pancadas de chuva
16ºC
19ºC

QUARTA-FEIRA - 6/11
Encoberto e
com chuvas
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
20ºC

15ºC
22ºC
FONTE:CPTEC INPE

Inscrições
para Fatec
terminam
na quinta

As inscrições para o processo seletivo da Faculdade de
Tecnologia de Pindamonhangaba para o 1º semestre de 2014
terminam na quinta-feira (7).
São oferecidas 200 vagas
para os cursos superiores
gratuitos de Tecnólogo em
Soldagem (40 vagas), Processos Metalúrgicos (80 vagas),
Manutenção Industrial (40 vagas) e Projetos Mecânicos (40
vagas).
PÁGINA 5

Apresentações
musicais marcam
encerramento
do Nosso Bairro

QUINTA-FEIRA - 7/11
Chuvas
isoladas
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Robson Karlos e
Arone Lucia foram
os vencedores da
3ª etapa do Circuito Corrida de Rua
em Moreira César,
no sábado (2).
ESPORTES 10

ESPECIAL FESTE 7

100 Nome
vence na
Copa Distrito

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

João Carlos Ribeiro Salgado

PÁGINA 3
Atacante Gilbertinho, do Pindense, toca na saída do goleiro Dante (Jd. Resende) e empata partida
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Com estoque crítico, SP precisa de doação de sangue

Editorial
Espetáculos para todos
Pindamonhangaba tem diversas tradições.
Uma delas, com certeza, é a do teatro. Com
a chegada da 36ª edição do Feste – Festival
Nacional de Teatro – e a reabertura do Espaço
Cultural Teatro Galpão (antiga Cootepi), neste
ﬁnal de semana, a tradição está ainda mais
forte.
O público que prestigia as artes cênicas (teatro, dança etc.) estava ansioso, aguardando
a reabertura do único espaço apropriado para
essas apresentações. Agora, o teatro Galpão
vem com assentos estofados e uma série de
melhorias na parte estrutural, que garantem
a segurança e o conforto tanto de quem frequenta quanto de quem atua no local.
São 15 dias de apresentações, com 22 espetáculos vindos de diversos lugares do país,
para os públicos adulto e infantil. A Prefeitura
preparou um site com todas as informações
do festival, e que será abastecido com fotos
após os dias de evento. É o www.pindamonhangaba.sp.gov.br/feste2013
Além do teatro Galpão, o Bosque da Princesa também será palco dos grupos teatrais,
na modalidade rua, que, inclusive, neste ano
conta com três representantes de Pinda.
Os ingressos também podem ser trocados
por materiais de limpeza e de higiene pessoal, que serão entregues ao Fundo Social de
Solidariedade para serem encaminhados às
instituições assistenciais da cidade. Ou seja,
além de assistir a espetáculos especialmente selecionados para o público de Pindamonhangaba, ainda há a oportunidade de ajudar
a quem precisa.
Mesmo não sendo competitivo, o festival
agita a cidade. Seja por meio dos grupos que
estarão alojados em Pinda ou pelas pessoas
de outros municípios que virão prestigiar o
evento. O público, ainda, colabora para a premiação, opinando para a entrega de troféus
aos destaques das companhias participantes.
É, participação popular. As primeiras peças
deram o tom para esta 36ª edição. No Bosque
ou no teatro Galpão, o público foi receptivo à
proposta do evento. Além de comparecer ao
evento, a população opinou, criticou, elogiou
e, especialmente, se divertiu com as primeiras
atrações. Até o dia 17, muita coisa há de vir.
Não há desculpas para se acomodar e o espetáculo já começou.

Datas Comemorativas
Veja as datas que se comemoram hoje,
5 de novembro, e nos próximos dias
5/11 – Dia da Cultura, Dia de São Zacarias, Dia do Designer, Dia do
Radioamador, Dia do Cinema Brasileiro, Dia do Escrivão de Polícia, Dia
do Técnico Eletrônico.
6/11 - Dia de São Leonardo, Dia de São Severo.
7/11 - Dia da Ação Católica, Dia de São Florêncio, Dia Nacional dos
Tribunais de Contas.
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A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo está convocando
a população para doação de sangue. Em todo o Estado, os bancos
de sangue estão com estoque em
situação crítica.
“A partir de novembro aumenta a necessidade de doações,
por conta do aumento dos acidentes. Por isso, estamos convocando a população a doar e
sangue e colaborar com a regularização dos estoques”, diz
Osvaldo Donini, coordenador da
Hemorrede Estadual.
Para doar sangue basta estar
em boas condições de saúde, estar alimentado (porém evitar a ingestão de comida gordurosa nas 4
horas que antecedam a doação e
bebidas alcoólicas 12 horas antes da coleta), ter entre 16 e 67
anos, pesar no mínimo 50 kg e
trazer documento de identidade
original com foto.
A lista dos postos de doação de
sangue em todo o Estado está disponível para acesso pelo site http://

Divulgação

www.saude.sp.gov.br/doesangue.
Em Pindamonhangaba, a doação está prevista para o mês de
dezembro no Araretama. Enquan-

região. O Hemonucleo ﬁca na rua
Joaquim Távora, s/n. centro (atrás
do Hospital Escola). Mais informações pelo telefone (12) 3622-5410.

Feira Cientíﬁca foi sucesso na escola Félix Adib, no Lessa
Divulgação

A escola municipal Prof. Félix
Adib Miguel, no Lessa, realizou, na
última semana, a VI Feira Cientíﬁca
– Compartilhando Conhecimentos,
com a participação de alunos do
pré ao 5º ano. Os projetos apresentados pelos alunos foram: Água:
O bem mais precioso (Pré A e B);
Horta Educativa: Plantar para Alimentar (1º ano A); Geração de
EnergiaTransformando e Preservando com Práticas Educativas
(1º ano B); Meio Ambiente: Minha Responsábilidade (2º ano A);
TransformAÇÃO – Trabalhando

a transformação do ambiente por
meio de práticas de preservação
(2º ano B); Planeta Sustentável
(3º ano A); A Energia que move
o Mundo – Experimentos sobre o
uso da Energia e sua utilização
sem disperdício (3º ano B); Plantas – Construindo Conhecimentos
(4º ano A); e Energia para a Vida
– Corpo Humano: Funções e Sistemas (5º ano A e B). Alunos e parceiros participaram e a comunidade
prestigiou mais essa iniciativa da
escola. A gestora da escola agradece a todos os colaboradores.

Escola realiza sarau em homenagem a Vinícius de Moraes
A escola municipal Dr. André
Franco Montoro, no Crispim, realizou na quinta-feira (31), um Sarau
em homenagem aos 100 anos de
nascimento de Vinícius de Moraes.
O projeto “Cantando e Encantando
com o Poetinha”, maneira carinhosa como era chamado, teve início
em agosto. Os alunos pesquisaram
a vida e obras deste ícone da música
brasileira e realizaram uma exposição de releituras, caricaturas, desenhos e objetos. Os alunos declamaram as poesias e contaram com a
presença de convidados, como Isabel Sacramento e sua neta Bruna, a
poetisa Ana Maria Jório Marcondes,
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a professora Célia Maria de Oliveira
Silva e Juliane de Lima Barros, do

grupo ABDA, que interpretou “Eu
sei que vou te amar”. A gestora da

Valorização de trabalhadores de artesanato
Divulgação

Mesmo em meio ao 36º Feste,
Festival de Teatro de grande porte
e que mobiliza toda a equipe da
Cultura, o Departamento também
está valorizando o artesanato da cidade. Na última sexta-feira (1º/11),
o diretor de Cultura se reuniu com
mais de 60 artesãos da cidade para
conversar a respeito das novas mudanças na disposição das bancas
na praça Monsenhor Marcondes
e de outras ações que serão desenvolvidas com os artistas. Atualmente, o local que abriga a feira de
artesanato na praça está passando
por uma reestruturação, para beneﬁciar artesãos e público.

Estudantes participam de AcampaVerde
Divulgação

Nos dias 25 e 26 de outubro,
o projeto de Educação Ambiental
Casa Verde promoveu o 1º Acam-

escola agradece a participação e
envolvimentos dos familiares.

Novembro
Azul
A Sociedade Brasileira de Urologia, juntamente com o instituto
Lado a Lado pela Vida, iniciaram
uma campanha de conscientização
do câncer de próstata, denominada
Novembro Azul.
Algumas das ações serão a iluminação (em azul) de monumentos
de diversas capitais do país e conscientização em estádios de futebol.
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to isso, a população da cidade
pode se dirigir ao Hemonúcleo de
Taubaté – instituição responsável
pelo abastecimento do produto na

paVerde, para os alunos do curso
Ecologistas do Futuro, oferecido
às crianças da Vila São Benedito e

adjacências, no horário inverso ao
período de aula.
As crianças passaram por atividades como palestras, contação
de história, observação de aves e
até mesmo a simulação de um julgamento, com o tema “Entradas,
posse e povoamento na região
do Vale do Paraíba”, abordando o
período de colonização. Participaram os parceiros Biomas Naturais,
APTA, Projeto Escola Integrada e
Pinda Mais Verde. Para o Casa
Verde, esta atividade foi de grande
importância, pois as crianças demonstraram autonomia, respeito,
companheirismo e senso de trabalho em equipe, que eram o maior
objetivo.

Campanha
Natal Solidário
Até o dia 21 de novembro, a
Fapi/Funvic realiza a campanha
“Natal Solidário”, um projeto que
apadrinha crianças e adolescentes
de 0 a 14 anos.
Neste ano, serão doados roupa, sapato, um brinquedo e uma
caixa de bombom. Os kits serão
distribuídos em diversos bairros da
cidade.
Os interessados em participar
devem procurar a Capelania Fapi
para pegar os dados da criança
a ser apadrinhada. Os presentes
devem ser entregues na faculdade
até o dia 21 de novembro.
No dia 6 de dezembro, haverá a
festa que vai presentear os jovens,
a partir das 9 horas, nas escolas
apadrinhadas pela campanha.
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Audiência propôs mudanças no
Zoneamento Urbano da cidade
Tribuna do Norte
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Daniela Gonçalves
Realizada na última semana, na Prefeitura de Pindamonhangaba, a audiência pública
que discutiu a situação do Zoneamento Urbano da cidade, conforme Lei Complementar nº 03 de 10 de outubro de 2006 – Plano
Diretor Participativo do Município de Pindamonhangaba.
O evento foi realizado por meio do Departamento de Planejamento, que propôs
mudanças nos bairros: Feital, Pinhão do Borba, Água Preta e Socorro. O plano também
propôs intervenções na estrada do Atanásio.
No Feital, foi proposto que a Zona Empresarial e Industrial na rodovia Presidente Dutra,
localizada na avenida João Francisco da Silva,
seja ampliada, a fim de acompanhar o cres-

Marcos Vinício Cuba

No encontro foram propostas
mudanças no Feital, Pinhão do
Borba, Água Preta e Socorro

cente desenvolvimento no setor empresarial e
industrial do município, e a demanda de áreas
para novas empresas na região daquele bairro.
No bairro do Atanázio, a ampliação da estrada
do Pinheiro, visando o programa habitacional
“Minha casa, minha vida”, para atender a crescente população do município de Pindamonhangaba, carente de moradia própria.
Depois de acatadas pela população participante na audiência, as propostas foram
encaminhadas à Câmara Municipal para a
devida aprovação.

Pinda promove campanha
voltada aos homens
MarCos viníCio Cuba
Os homens de Pindamonhangaba poderão participar
de várias ações durante o mês

de novembro. A Prefeitura está
preparando a campanha “Novembro Azul” e este público
terá a oportunidade de cuidar

da própria saúde. Serão disponibilizados vários tipos de exames, basta procurar a unidade
de saúde mais próxima.
André Nascimento

Profissionais da Prefeitura irão divulgar a programação da campanha em breve

No dia 30 de outubro,
foi promovida uma reunião
com representantes das secretariais de Saúde e Assistência Social, Esportes e
Lazer, Relações Institucionais e Educação, Cultura e
Turismo para definirem os
trabalhos.
De acordo com as informações da Secretaria de Saúde, as unidades irão oferecer
atendimento em horário especial, para que os homens
que trabalham possam cuidar
da própria saúde e fazer os
exames.
Entre os dias 18 e 23 será
desenvolvida a Semana da
Saúde do Homem e na ocasião a população masculina
poderá fazer exames preventivos que identificam fatores
de riscos e agravos. Serão
disponibilizados exames para
verificar o colesterol, detecção de câncer de próstata, sífilis, HIV, diabetes, hepatites,
entre outros.

Nosso Bairro se despede do Pasin/
Mantiqueira com apresentações musicais
Cintia CaMarGo
O projeto Nosso Bairro
encerrou no último domingo (3), suas atividades nos
bairros Pasin/Mantiqueira,
com uma manhã de recreação e muitas apresentações
musicais dos alunos que participaram das oficinas, além
de inúmeras ações de saúde,
entre as quais verificação de
pressão arterial e diabetes.
Participaram alunos das
oficinas de dança de salão,
capoeira, maculelê, jazz,
balé e dança de rua, que

André Nascimento

Distrito recebe serviço
de poda de árvores
Atendendo a solicitação de moradores, o
Distrito de Moreira César
está recebendo o serviço
de podas em diversos
locais. Nesta semana,
a equipe terceirizada
realizou a poda de um
bambuzal que estava próximo à rede de

energia, na rua 21 de
abril, no loteamento
João Tamborindeguy. O
próximo local a receber
a equipe de podas será
a estrada do Atanázio.
Em seguida, as praças e
canteiros no restante do
distrito também receberão este serviço.
Divulgação

Equipe da Prefeitura no loteamento Tamborindeguy

Cidade sedia encontro
sobre implantação do samu

André Nascimento

Flávio Balbino

Júlia Nascimento

também receberam seus
certificados de conclusão
dos cursos. Durante toda a

manhã, a população presente pôde conferir a produção
de trabalhos nas oficinas de
André Nascimento

Prefeito observa moradora em evento do Nosso Bairro realizado no Pasin/Mantiqueira

biscuit, mosaico, pintura em
tecido, tela e cestaria em
jornal entre outros.
Para Júlia Nascimento,
participar da 4ª edição do
projeto na oficina de corte
de cabelo, foi a oportunidade de aperfeiçoar seus
conhecimentos. “Eu fazia
vários procedimentos e conhecia técnicas, mas foi
aqui que aprendi a cortar
cabelo. Em apenas um mês
consegui a qualificação que
precisava para me tornar
uma cabeleireira de verdade”, disse.
O marceneiro Flávio
Balbino também fez muitos elogios para oficina do
curso de Corte de Cabelo.
“Estava sem trabalhar no
ramo e precisava de uma
nova renda. Participar deste curso foi a chance que
precisava para garantir uma
nova opção de trabalho”,
salientou.
Com o término desta edição, o projeto Nosso Bairro
se prepara para abrir as inscrições no bairro Castolira,
onde permanecerá entre os
dias 24 de novembro e 21
de dezembro.

MarCos viníCio Cuba

Pindamonhangaba sediou
um encontro sobre a implantação do Samu - Serviço
de Atendimento Móvel com
Urgência regional na manhã
do dia 4 de novembro. A
ação foi desenvolvida no auditório da Prefeitura e contou
com a presença de prefeitos
e secretários de saúde da
região. De acordo com as
informações da Secretaria de
Saúde de Pindamonhangaba,
e o encontro foi uma iniciativa do município.
Participaram do evento
representantes de Taubaté, Tremembé, Campos do
Jordão, Lagoinha, Santo
Antonio do Pinhal, São
Bento do Sapucaí, São Luiz
do Paraitinga, Natividade da
Serra e Redenção da Serra.

Robson Alves da Silva,
representante de Redenção,
comenta que a reunião foi
muito produtiva e a região
terá um grande ganho com
o Samu, porque vidas serão
salvas e a população estará
mais amparada.
O consultor técnico
da Coordenação Geral de
Urgência e Emergência do
Ministério da Saúde, Lissandro Luis Pinto da Silva,
esclareceu algumas dúvidas
e também forneceu várias
informações aos participantes. “O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência vai
beneficiar a população no
atendimento primário. Será
montada uma central de regulação em Taubaté, haverá
suportes básicos e avançados na região”, disse.
Marcos Vinício Cuba

Reunião aconteceu no auditório da Prefeitura
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Ama e Centopeia participam
de feira no Bela Vista
Divulgação

O POETA POTIGUAR

A despedida de Meire...
Arquivo Pessoal

A coluna desta terça-feira é dedicada à poetisa Meire Carvalho. Esta irmãzinha foi a quinta de uma série de sete meninas e dois meninos que dona
Olívia e seu Francisco tiveram neste plano de provas e expiações. Meirinha
partiu para o plano espiritual há exatamente uma semana, no dia 29 de outubro último. Não estava bem de saúde. Antes de partir deixou-nos sua valiosa contribuição poética na coletânea Voo Inaugural, título justificado pelo
poema que abaixo publicamos (um dos finalistas do VII Festipoema-2013).
Mais que um poema, uma despedida que ela fez prevendo o final de sua
trajetória entre nós com a conclusão da missão terrena que lhe fora confiada. Alguns de seus poemas da mencionada coletânea ainda se encontram
em uma página de famosa rede social na qual ela se identificava como
‘Latifah’ (temas & poemas – Latifah).
VOO INAUGURAL
Vivo num casulo só meu,
na companhia da agonia e da felicidade
de uma larva em transformação.
Tempo precioso, presente divino,
preparação para um novo amanhecer.
A metamorfose se aproxima...
forças inexplicáveis me envolvem
e ameaçam o casulo irromper.
Me sentirei ameaçada?
Pequena demais quando a transformação acontecer?
Minhas asas ainda que lindas e exuberantes,
ao dar o primeiro voo, não vão se perder
ou temer a imensidão do céu azul?
Por que esta liberdade conquistada,
me apavora e me excita?
Mesclada de sentimentos de alegria, medo e prazer,
ainda assim, sei que devo enfrentar e obedecer
Quão divino é este momento!
Da pequenina janela já posso ver,
fontes de luz iluminando meu caminho,
o qual agora devo percorrer.
Mas, algo me trava no espaço,
esqueço por um instante
que já não preciso de passos,
o meus destino me chama,
o infinito me pertence...
Posso agora voar
mas, não me afasto, nem me despeço,
nos jardins hão de me encontrar,
sem as flores eu não fico
porque não sei viver sem amar.

A ascens ão de Meire Aparecida...

Recebi, com carinhosa oferta, o último livro publicado pelo
jovem e talentoso poeta MANOEL CAVALCANTE DE SOUZA CASTRO, norte-rio-grandense da encantadora Pau dos
Ferros, a denominada Princesa do Oeste Potiguar.Iniciado
precocemente na poesia, inspirados nas cantorias que ouvia no sertão, ele escreve (já tem 10 cordéis publicados)
com suavidade e lirismo, em especial em “PAU DOS FERROS À SOMBRA DA OITICICA”, um poema composto por
dezenas de setilhas, uma verdadeira canção nativista.Nessa obra, presenciamos o encontro maravilhoso entre poesia
e amor que são coisas sublimes que encantam, brincam
conosco no nosso processo existencial. E, aqui, emerge a
pergunta:”O que é poesia?”. Ora, poesia é uma daquelas
palavras indefinidas, mágicas, igual à palavra TEMPO,
como nos mostra Santo Agostinho em “ CONFISSÕES”: “
Quid est tempus? Si Nemo me quaerat, scio; si quaerenti
explicare velum, nescio!”( O que é o Tempo? Se não me
perguntarem eu sei; se me indagarem o que é, não sei!”).
Num esforço de cantar a sua Terra e a sua História, surge
o estimado Manoel num trabalho herculeo e penoso, como
nos diz com muita franqueza:
“Procurei em muitos órgão,
Perambulei muitos dias,
Mas vi uma terra escassa,
Sem acervos, sem valias,
Porém achei pra salvar,
Pessoas pra compensar
As mil gavetas vazias...”
E, ocorre um desvelamento poético cativante: dezenas
de setilhas ricas de harmonia que provocam encantamento,
oriundas de um conjunto de sensações de uma memória
privilegiada, humanamente pontilhada de sinceridade.Tudo
isso compõe uma obra reveladora da inquietude criativa típica dos filósofos, poetas, teólogos,como bem nos explica
o filósofo norueguês Soren Kierkgaard: “são eles os mais
criativos e inovadores porque tratam de coisas e de temas
imortais que nunca chegam ao fim. É isso o que faz o jovem
poeta potiguar ! O talentoso poeta tem sobrancelhas grossas, traço atávico dos CASTRO que vieram de Portugal no
século XVI por vários recantos do Brasil, família da qual
tenho orgulho de pertencer, cujos integrantes têm outras
importantes características: gosto pela terra, pela palavra,
pela literatura e pelo direito. Aqui, relembro meu tio-bisavô
materno ANTONIO AUGUSTO CARDOSO DE CASTRO,
um jurista que foi Ministro do Supremo Tribunal Federal,
nomeado aos 46 anos de idade, em 1906,um dos mais jovens Ministros da História .Com esse gosto pela arte e pela
poesia, esse CASTRO essencialmente lírico, com estilo cuidadoso, vai encantando todos com o seu enorme potencial
poético,e sua cativante simplicidade.
• O autor é médico, prof. universitário, mestre e doutor pela
Universidade de São Paulo (USP). Magister ad Honorem da
Universidade de Bolonha (Itália), Prof. Convidado das Universidades de Bonn, Colônia, Munique e Berlim (Alemanha)
e da Universidade de Sorbonne (França).
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Diretoria 2010/2013 do CORÍNTHIANS FUTEBOL CLUBE DE PINDAMONHANGABA,
Mário Lúcio Glossi Maurício, nos termos dos artigos 16, alíneas “e”, “f” e “g”, 18 e 19, todos de seu
estatuto social, convoca todos os membros associados, maiores de 18 (dezoito) anos de idade, quites
com os cofres sociais e em pleno gozo de seus direitos estatuários, para participarem da ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA, que se realizará no dia 07 de dezembro de 2013, a partir das 10:00 horas, em
primeira chamada, e às 11:00 horas, em segunda chamada, com término às 17:00 horas, na sede do
clube sito à Rua do Cardoso nº 352, Alto do Cardoso, nesta cidade, para deliberarem sobre a ELEIÇÃO
dos membros efetivos e suplentes do CONSELHO DELIBERATIVO e CONSELHO FISCAL, bem como
do PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE da DIRETORIA, para o triênio 2014/2017.
Os interessados deverão se inscrever na secretaria do clube até o dia 27 de novembro de 2013 às 17:00
horas, prazo impreterível para formação das chapas e das cédulas de eleição.
Pindamonhangaba, 01 de novembro de 2013.
MARIO LUCIO GLOSSI MAURÍCIO - Presidente da Diretoria 2010/2013

A feira promovida pelo AMA e Centopeia
teve dois animais adotados

Maria Fernanda Munhoz
O Ama – Abrigo Municipal de Animais – e a Associação Centopeia de Proteção
aos Animais participaram,
na sexta-feira (1º/11), do
evento “3º Revelando a Escola”, realizado pela escola
municipal Prof. Moacyr de
Almeida, no Bela Vista. O
evento contou com exposição de projetos e trabalhos
desenvolvidos pelos alunos
durante o ano, entre eles, o

“Amigo Bicho”, em parceria
com o Ama e a Centopeia,
que realizaram uma Feira
de Animais – que teve dois
adotados – e a distribuição
de panfletos explicativos,
além de orientações sobre
o cuidado adequado com
cães e gatos de estimação.
Também colaboraram com o
evento, a Faculdade de Pindamonhangaba, o Comitê de
Mobilização pela Educação
e a Planeta Educação.

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a
CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA C O N V I D A a população
em geral, para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao projeto de Lei n° 147/2013,
que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pindamonhangaba para o exercício de
2014”, a ser realizada no dia 12 de novembro do corrente ano, às 9h, no Plenário “Dr.
Francisco Romano de Oliveira”, na sede da Câmara Municipal, localizada na Rua Alcides
Ramos Nogueira, n° 860 – Loteamento Real Ville, Bairro Mombaça.

Pindamonhangaba, 01 de novembro de 2013.

Vereador Martim Cesar
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento
Real
Mombaça
- 12400-900
- Telefax:
ATO N°
23,Ville
DE -31
DE OUTUBRO
DE
2013. (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

Estabelece o prazo para exame do Projeto de Lei que “Estima a
Receita e fixa a Despesa do Município de Pindamonhangaba para
o exercício de 2014”.

P O R T A R I A Nº 108/2013
Nomeia ASSESSOR PARLAMENTAR II
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria
RESOLVE:
Art 1º - Nomear o Senhor EDNEI ALVES ROVIDA para o emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR NÍVEL II do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, com salário de R$2.576,37 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais e trinta
e sete centavos), a partir do dia 04 de novembro de 2013, nos termos contratuais.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2013.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
Vereador RODERLEY MIOTTO
1 º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H.

ASSOCIAÇÃO PARA AUXILIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROJETO CRESCER
CONVOCAÇÃO
A Associação para Auxilio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer, convoca os voluntários, associados, todos aqueles sensíveis à causa da criança e do adolescente para a Assembléia Geral Extraordinária. A realizar-se no dia 21 (vinte e um) de novembro de dois mil e treze, ás nove horas, na Av. Dr. Antonio Pinheiro Júnior, 2769, Campo Alegre, a tratar da Eleição da diretória Executiva e Conselho Fiscal.
Ricardo Fabrício de Toledo - Presidente

Meire querida:
nada mais te trava o espaço,
já não precisas mais de passos,
o infinito a ti pertence...
Vai! Voa...
Mas não te despeças
Aguarde-nos na eternidade!
Que recebam num bosque de flores
quem na terra nos cobriu de cuidados
e de amores...
Vai! Voa...

VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º Os Vereadores poderão apresentar emendas ao Projeto de Lei que “Estima a
Receita e fixa a Despesa do Município de Pindamonhangaba para o exercício de 2014”, dirigindo-se à
Comissão de Finanças e Orçamento, constituída pelos Vereadores Martim Cesar – Presidente, Prof. Eric
de Oliveira e Janio Ardito Lerario, até as 17h do dia 22 de novembro de 2013.
Parágrafo Único. Durante o prazo estabelecido no caput deste artigo, os Vereadores
reunir-se-ão, a fim de elaborar as emendas a serem apresentadas à Comissão de Finanças e Orçamento.
Art. 2° Os Vereadores inframencionados passam a atuar juntamente com a Comissão de
Finanças e Orçamento, na análise do referido projeto de lei:
1- Antonio Alves da Silva
2- Carlos Eduardo de Moura – Magrão
3- Felipe César
4- José Carlos Gomes – Cal
5- Dr. Marcos Aurélio Villardi
6- Professor Osvaldo Negrão
7- Roderley Miotto
Art. 3° A Comissão de Finanças e Orçamento marcará audiência pública a ser realizada
até o dia 12 de novembro de 2013.
Art. 4° A Comissão de Finanças e Orçamento emitirá seu parecer sobre o Projeto de Lei
que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pindamonhangaba para o exercício de 2014” e
suas emendas até o dia 29 de novembro de 2013.
Art. 5° A apreciação do Projeto de Lei que “Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Pindamonhangaba para o exercício de 2014” será no dia 02 de dezembro de 2013.
Art. 6° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 31 de novembro de 2013.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEmbLEIA GERAL ORDINáRIA
O Condomínio Edifício Barão de Itapeva, por determinação de seu sindico convoca os senhores proprietários e inquilinos, para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 19 de Novembro de 2013 no
Condomínio Edifício Barão de Itapeva, sito a Rua: Av. Fortunato Moreira, 483 Centro, Pindamonhangaba
– S.P, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal. A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á, em primeira convocação as 19h00min com a presença de 2/3(dois)
terços dos condôminos, em segunda convocação às 19h30min em mesmo dia e local, com qualquer número de presentes. Outrossim, lembramos aos condôminos que seu comparecimento é um direito e que
as decisões tomadas são de cumprimento obrigatório, mesmo para os ausentes e os que divergirem.
Pindamonhangaba, 30 de Outubro de 2013.

Publicado no Departamento Legislativo.

LICENÇA DA CETESb
LATASA RECICLAGEM LTDA torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação Parcial N°
3004213, válida até 29/10/2015, para Alumínio e suas ligas; metalurgia do, sito, à AV JULIO DE PAULA
CLARO, 821, FEITAL, PINDAMONHANGABA/SP.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br
LICENÇA DA CETESb
TECN-SERV SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação N° 3004220, válida até 29/10/2017, para atividade de fabricação de Máquinas e
equipamentos de uso geral, indústria e comércio, sito à ESTRADA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ, 156,
BAIRRO DAS CAMPINAS, PINDAMONHANGABA/SP.

LICENÇA DA CETESb
CONFAB INDUSTRIAL S/A torna público que recebeu da CETESB a Licença de Prévia e Instalação Nº
3000653, para Ampliação e reforma da portaria mensalista, sitio à Rua Dr. Gonzaga, s/n, bairro Moreira
César Pindamonhangaba/SP.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

ANSATZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Torna público que requereu na CETESB a renovação de
Licença de Operação para atividade de Fabricação de Outras Máquinas e equipamentos de uso geral,
peças e acessórios. Av. Independência, No. 1010 - Cidade Nova - Pindamonhangaba/SP
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João Carlos Martins volta a Pinda
para participar de evento beneficente
aiandra alvEs Mariano
O maestro João Carlos
Martins voltará a Pindamonhangaba nesta semana, para
participar da Casa Noel, um
dos mais tradicionais eventos
natalinos beneficentes da cidade. Martins esteve em Pinda
em julho, quando participou
das comemorações pelo aniversário do município, com a
orquestra Bachiana.
Ele virá prestigiar a iniciativa que valoriza a arte e
atua como projeto social, por
realizar doações para entidades assistenciais. O evento
ainda terá como um de seus
convidados especiais o empresário Paulo Skaf, presidente da Fiesp e do Ciesp.
Este ano a Casa de Noel
vem com novidades também
em suas atrações. Um coral
irá recepcionar os convidados, enquanto jovens realizam a demonstração de trabalhos de restauro ao vivo.
Um livro sobre o tema será
lançado durante o evento,
pelo professor Júlio Barros,
especialista no assunto.

A Casa de Noel, que
acontece na fazenda Bela
Vista, será aberta na quinta-feira (7), às 19 horas, com a
venda de peças de artesanato. Parte da renda arrecadada
com a venda dos produtos e
dos convites do evento será
revertido para as entidades:
Casa Recomeço e a Fundação Dom Couto (de Taubaté),
e Lar São Judas (Pindamonhangaba), além de ajudar
uma atleta tetraplégica que
participa do grupo de pintores que utilizam os pés e a
boca para realizar suas obras.
A Casa de Noel foi idealizada pelas amigas, Andrea
Gonçalves e Judith Fernandes, com objetivo de arrecadar fundos para instituições
do Vale do Paraíba. A aplicação dos recursos é acompanhada por um grupo de
voluntários, para garantir o
bom uso das doações. Os ingressos são limitados e este
ano foram esgotados duas semanas antes do evento.
A apresentação do maestro
e músicos será às 20 horas.

Divulgação

Maestro retorna a Pindamonhangaba em evento que visa arrecadar doações para instituições de caridade

Museu inicia exposição em
homenagem à Escola de Pharmácia
Reprodução

Maria FErnanda Munhoz

O Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina realiza, a
partir desta terça-feira (5),
a exposição em homenagem aos 100 anos da Escola de Pharmacia e Odontologia de Pindamonhangaba,
comemorados em outubro.
A exposição conta com
armários, cadeira de dentista, frascos com remédios,
diplomas, fotos e outros
Uma das fotos
antigas, participantes
da exposição

documentos de ex-alunos
e professores da Escola de
Pharmácia. A exposição foi
montada com objetos cedidos por essas pessoas que
fizeram parte da história da
escola.
Com entrada gratuita,
a exposição estará aberta
ao público a partir das 13
horas.
O horário de funcionamento do museu é o seguinte: às terças-feiras, das
13 às 17 horas; de quarta a
sexta-feira, das 8 às 17 horas; e sábados e domingos,
das 13 às 17 horas.

Inscrições para vestibular da
Fatec terminam nesta semana
aiandra alvEs Mariano
As inscrições para o
processo seletivo da Fatec
- Faculdade de Tecnologia
de Pindamonhangaba para
o 1º semestre de 2014 terminam na quinta-feira (7).
O exame será no dia 8 de
dezembro.
No município são oferecidas 200 vagas para os
cursos superiores gratuitos
de Tecnólogo em Soldagem (40 vagas no período
matutino), Processos Metalúrgicos (80 vagas nos períodos vespertino e noturno),
Manutenção Industrial (40
vagas no período noturno)
e Projetos Mecânicos (40
vagas no período matutino).
Os cursos de tecnologia da
Fatec têm duração de três
anos.
Para concorrer a uma
das vagas do Vestibular, o
candidato dever ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente,
desde que no ato da matrícula comprove a conclusão
do curso.

Cerest Pinda participa
de seminário de Saúde
Mental e Trabalho
O Cerest Regional
de Pindamonhangaba
participou do 8º Seminário de Saúde Mental e
Trabalho do Grande ABC,
realizado no mês de outubro na cidade de São
Bernardo do Campo.
Na abertura do
evento a dra. Maria
Maeno, pesquisadora da
Fundacentro, ressaltou
a importância da ampliação do olhar para saúde
mental do trabalhador,
não só para a identificação e cuidados necessários nesta área, mas
também para a prevenção do adoecimento e
enfraquecimento psicossocial dos trabalhadores.
O primeiro palestrante, dr. Marcos Akerman,
discursou sobre o tema
‘Determinantes Sociais
de Saúde - a Centralidade do Trabalho’. Apre-

sentou diversas técnicas
inovadoras de enfrentamento das doenças do
trabalho, mas salientou
que o diálogo é uma
técnica antiga que não
se pode deixar de lado.
“O olhar para a saúde
do trabalhador deve
sempre levar em conta a
interação, a negociação
e a intersetorialidade”,
destacou.
O evento contou ainda
com o relato do psicólogo
José Agnaldo Gomes, que
abordou a luta política dos canavieiros por
melhores condições de
trabalho como pressuposto para a saúde mental
do trabalho. Simone Alves dos Santos e Lumena
Furtado palestraram sobre o Sofrimento Mental
relacionado ao Trabalho e
a Integralidade do Cuidado no SUS.

Arquivo TN

Rede Atacadista realiza curso
com receitas para a primavera
O Spani Atacadista de
Pindamonhangaba vai oferecer o curso culinário “Bolos de Primavera Alispec”.
Ministrado pela culinarista Valquíria Silva,
da empresa de alimentos
Alispec – especialista em
produtos doces – o curso
tem o objetivo de explorar
os mais variados tipos de
bolos com ingredientes
saborosos e refrescantes
para a primavera, como
o Bolo de Nozes e o Bolo
de Chocolate com Frutas

Vermelhas. As receitas
servirão como dicas para
os clientes do Spani que
pretendem aprimorar o
cardápio gastronômico do
seu comércio e ainda faturar uma renda extra.
A aula será ministrada
no dia 11 de novembro.
Para participar, os interessados devem procurar o
balcão de atendimento das
lojas e fazer a inscrição
solidária mediante a doação
de um quilo de alimento
não perecível.
Divulgação

Marcado para 8 de dezembro, exame coloca 200 vagas em disputa

As inscrições devem ser
feitas exclusivamente pela
internet, no site www.vestibularfatec.com.br. No último dia, o prazo termina às
15 horas. Para se inscrever é

necessário preencher a Ficha
de Inscrição e o questionário
socioeconômico, imprimir o
boleto e pagar a taxa no valor
de R$ 70, em qualquer agência bancária ou lotérica.

O Manual do Candidato, que traz todas as datas,
normas e orientações para o
processo seletivo, está disponível no site para download gratuito.

Bolo de chocolate com frutas vermelhas
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Treinamento com Sebrae reforça ação
da Cocepelco para reabrir Nobrecel
Cerca de 20 membros da
Cocepelco - Cooperativa de
Trabalho em Celulose e Papel de Coruputuba estão participando de uma capacitação
com Sebrae, nas dependências da Cati - Coordenadoria
de Assistência Técnica Integral. As aulas serão ministradas até a quinta-feira (7), no
período da tarde.
O objetivo curso é elucidar questões de produção
e gerenciamento – que eles
enfrentarão na Nobrecel
com arrendamento da indústria. “Queremos restabelecer
o emprego para centenas de
pessoas de Pindamonhangaba e região e reativar a
produção de papel com a
fábrica – que está parada
há quase 100 dias. O curso
nos abre um novo horizonte
para as atividades e estamos
confiantes na Justiça porque
atendemos todas as exigências e temos garantias legais
para assumir a companhia

Odirley Pereira

NAP realiza palestra sobre
dificuldades de aprendizagem
Maria Fernanda Munhoz
O NAP – Núcleo de
Apoio Psicopedagógico – realizou, na segunda-feira (4),
uma palestra para os pais
com o tema: “Dificuldades
de Aprendizagem”, ministrada pela fonoaudióloga e pela
pedagoga da instituição. O
objetivo foi informar e orientar os pais e responsáveis a
respeito das dificuldades que
os filhos encontram em relação à leitura, escrita, matemática e outras situações de
aprendizagem.
De acordo com a gestora do NAP, muitas vezes os
pais não têm uma rotina de
estudo com os filhos, deixando tudo a critério da escola.
“Sabemos e devemos, cada
vez mais, informar a eles
que cada qual precisa cumprir seu papel, independen-

temente de tempo ou não”,
explicou. “Os pais devem ser
os primeiros a auxiliar e fomentar os filhos na superação
das dificuldades, entendendo
as limitações dos filhos, bem
como buscando ajuda por
meio dos profissionais”.
A gestora explicou ainda que a criança pode apresentar as mais variadas
dificuldades na parte de
aprendizagem, mas todos
têm condições de superação
e sucesso na escola.
No decorrer do ano, o
NAP promoveu várias palestras com este mesmo objetivo, de informar melhor os
pais, e continuará com esse
procedimento por entender
que ainda existe a necessidade de melhorar a participação
dos pais e responsáveis nesse
processo de aprendizagem.

Membros da cooperativa participam de curso promovido pelo Sebrae

de papéis”, avaliou o presidente da cooperativa, Paulo
Toledo.
Segundo ele, a iniciativa
do curso também visa melho-

rar o rendimento individual e
coletivo, beneficiando todos
os cooperados. “Nossa intenção é aprimorar as atividades no trabalho, desenvolver

Divulgação

nosso produto com mais agilidade e qualidade. Com isso
poderemos aumentar nossa
produção e ter preços mais
competitivos no mercado”.

Mulheres de Moreira César participam do “Outubro Rosa”
Marcos Vinício cuba
Durante o mês passado
foi realizada a campanha
“Em Outubro Pense Rosa” e
as unidades de saúde do município desenvolveram várias
ações. No dia 30, a equipe da
UBS da Vila São Benedito
realizou o encerramento das
atividades com um trabalho

de promoção à saúde e bem
estar da população.
O encerramento foi no
Centro Comunitário Cecília
Nicoletti, localizado entre os
bairros Cícero Prado e Liberdade, no Distrito de Moreira
César. Houve uma confraternização com café da tarde e
exposições de: amostra de

pintura em tecido, artesanato em garrafa pet, artesanato
com feltro e maquiagem com
o objetivo de conscientizar
sobre a prevenção do câncer
de mama e do colo do útero.
As ações foram planejadas pela equipe da UBS
com o apoio de voluntários.
Na ocasião, também ocorreu

coleta do exame preventivo e
o público pôde assistir a palestras.
A equipe da UBS da Vila
São Benedito promoveu atendimentos em horários estendidos, para que as mulheres que
trabalham pudessem fazer a
prevenção contra o câncer de
mama e do colo do útero.

Os pais sempre participam dos eventos
realizados pelo NAP

EspEcial FEstE
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36º Feste começa em Pindamonhangaba
Maria Fernanda Munhoz
Começou a maratona!
Desde sábado (2), Pindamonhangaba respira teatro com
o início do 36º Feste. As apresentações seguem até o dia 17
de novembro, com espetáculos
adultos e infantis no Espaço
Cultural Teatro Galpão, e de
rua no Bosque da Princesa.
Os ingressos para os espetáculos no teatro devem ser
retirados com antecedência na
bilheteria. Para as peças infantis, a partir das 13 horas, e
para as adultas, a partir das 17
horas. Quem puder colaborar,
pode trocar seu ingresso por
um produto de limpeza ou de
higiene pessoal. No final de semana, o público compareceu e
totalizou 200 produtos doados.

As doações serão entregues ao Fundo Social de
Solidariedade, que repassará
para as instituições assistenciais da cidade. Ou seja, além
de se divertir e se emocionar,
o público do Feste ainda terá
a oportunidade de ajudar a
quem precisa.
O 36º Feste é realizado
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Educação, Cultura
e Turismo, e organização do
Departamento de Cultura.
A programação completa do 36º Feste está no site
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br/feste2013. Curta,
também a página do Feste no
Facebook: www.facebook.
com/feste2013

Apresentação de dança durante cerimônia de inauguração do novo Espaço Cultural Teatro Galpão

Maria Fernanda Munhoz

‘Para meninos e gaivotas’
é sucesso de público
Maria Fernanda Munhoz

Atores interpretaram mário de Andrade e Fernando Pessoa

Abertura levou
poesia ao Bosque
Maria Fernanda Munhoz
“Desvairado Desassossego” foi o espetáculo convidado que abriu o 36º Feste,
no sábado (2), no Bosque da
Princesa. Encenado pela Cia
Roupa de Invento, de São
Paulo, a peça de rua foi trazida a Pinda pela parceria entre
a Prefeitura e o Governo do
Estado, por meio do Circuito
Cultural Paulista.
Em cena, o encontro en-

Maria Fernanda Munhoz

tre Mário de Andrade e Fernando Pessoa, em diálogos,
músicas e interação com a
plateia que compareceu ao
Bosque, mostrando que a
cidade aprova e prestigia as
atrações culturais.
A equipe do Departamento de Turismo também esteve
presente com o CIIT – Centro Itinerante de Informações
Turísticas, ajudando a divulgar a programação do Feste.

O espetáculo que
estreou o palco do novo
Teatro Galpão, “Para
meninos e gaivotas, um
voo rasante”, foi sucesso
de público, sendo necessário abrir uma segunda
sessão, devido à grande
procura. No total, mais
de 320 pessoas assistiram às duas exibições.
Encenado pela Cia
Sylvia que te ama tanto,
de São Paulo, o espetáculo convidado trouxe de
volta ao palco de Pinda
o pindamonhangabense
Marcelo Denny, diretor

de sucessos que ficaram
na história do teatro na
cidade, como “A Barca
do Inferno”, em que o
público pegava o bondinho da Estrada de Ferro
Campos do Jordão para
assistir à encenação.
Utilizando poucos diálogos e estimulando as
sensações da plateia, o
espetáculo conta a história do menino Gabriel e o
difícil convívio com o pai,
em contraponto ao carinho da mãe e dos avós.
Numa jornada pelas
profundezas do mar, ele
encontra sua essência.

Maria Fernanda Munhoz

Espetáculo emocionou a plateia no domingo (3)

Maria Fernanda Munhoz

O ingresso foi trocado por materiais de limpeza

Maria Fernanda Munhoz

Os 221 lugares do teatro foram ocupados na 1ª sessão

Teatro Galpão foi entregue à população
Maria Fernanda Munhoz
Prefeito e autoridades
municipais entregaram, oficialmente, o prédio do Espaço Cultural Teatro Galpão,
no domingo (3). A cerimônia contou com a presença
do público e a apresentação
das bailarinas da Escola de
Dança Gorette Von Gal e do
Núcleo de Pesquisa Educadança.
O novo teatro recebeu diversas melhorias para garantir o conforto e a segurança
dos artistas e público. Piso,
luminárias, poltronas estofadas, reforma nos banheiros,
construção de sanitário para
deficientes, pintura interna e
externa, nova fachada com
calçadas alargadas, foram
algumas das melhorias feitas
no prédio.
O prefeito destacou a importância da cultura e das
artes para o desenvolvimento da cidade. A secretária de
Educação afirmou que as artes são uma forma de educar
e que contribuem para formar

Maria Fernanda Munhoz

ConFira ProGraMaÇÃo doS diaS 5, 6 e 7
ESPETÁCULO INFANTIL
DIA 5 - SIMBÁ, O MARUJO
TEATRO GALPÃO - 15H
GRUPO TRUPE DE TRUÕES - UBERLÂNDIA/MG
AVENTURA, 6 ANOS, 50 MIN.

DIA 6 - PINOCCHIO-OLHOS DE MADEIRA
TEATRO GALPÃO - 15H
CIA ARTE-MÓVEL - AMERICANA/SP
ANIMAÇÃO, 7 ANOS, 55 MIN.
ESPETÁCULO ADULTO

Autoridades descerram a placa, inaugurando oficialmente o novo Teatro Galpão

cidadãos melhores. Já o diretor de Cultura lembrou da
criação da Cootepi, em 2000,
e do apoio que o prefeito deu

para o desenvolvimento da
então Cooperativa de Teatro
de Pindamonhangaba. Com a
entrega do prédio reformado,

com novo nome, a administração municipal mostra que
continua apoiando a cultura
na cidade.

DIA 7 - VAI PASSAR
TEATRO GALPÃO - 21H
MORPHEUS TEATRO - SÃO PAULO/SP
COMÉDIA DRAMÁTICA, 14 ANOS, 50 MIN.
PrOGrAmAçãO COmPLETA Em
http://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/feste2013
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Dr. Marcos Aurélio
Cal diz que conclusão da UBS
na Terra dos Ipês II irá melhorar solicita AMI para o
bairro Santa Cecília
atendimento na região
O vereador
José Carlos Gomes – Cal (PTB)
demonstrou todo
o seu contentamento com a
notícia de que
a Empresa “Gaspar & Gaspar”
ganhou a licitação da Prefeitura
para o término da
obra da Unidade
Básica de Saúde
(UBS) do bairro
Terra dos Ipês
II. A conclusão
da obra deverá
proporcionar aos
municípes dos
bairros Ipê II,
Liberdade I, II
e III e CDHU
Cicero Prado um Vereador cal
melhor atendimento na
área da saúde. Segundo
ele, também vai melhorar o
atendimento da UBS da Vila
São Benedito, que atende os
bairros Vila São José, Pasin,
Taipas e Mantiqueira. “Com
a UBS do Terra dos Ipês II,
o atendimento ficará dividido entre as duas unidades e
com isso quem ganhará é a
população dessa importante
região”, finalizou Cal.
Campanha de
Prevenção
O vereador Cal apresentou Requerimento à Prefeitura, junto às Secretarias da
Saúde e Administração para

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

de

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador dr. Marcos aurélio Villardi

que, juntas, façam a divulgação “falada e escrita” da
Campanha de Prevenção
Contra o Câncer de Próstata, intitulada “Novembro
Azul”. Ele também pede que
a campanha aproveite para
incentivar os funcionários
públicos da nossa Prefeitura, que tenham idade igual
ou superior a 45 anos que
façam esse exame fundamental para os homens.
Cal salienta que “o mês
de novembro é internacionalmente dedicado às ações
relacionadas ao Câncer
de Próstata e a Saúde do
homem”.

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

Professor Osvaldo
recebe visita de alunos
da Escola Alfredo Pujol

Vereador Professor osValdo e alunos da escola alfredo Pujol,
38ª. sessão ordinária, realizada no últiMo dia 1º.

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) recebeu no último dia 1º de novembro, a
visita dos alunos da Escola
Alfredo Pujol, na Câmara
Municipal, onde na ocasião
estava sendo realizada a 38ª
Sessão Ordinária, excepcionalmente nesta sexta-feira,
devido ao feriado do dia do
Servidor Público, no último
dia 28, segunda-feira.
Os alunos participaram
da Sessão e após a mesma,
foi dado o uso da palavra a
alguns alunos que aproveitaram para fazer perguntas
aos vereadores que permaneceram no Plenário. A Professora Roseli Marques dos
Santos que acompanhou os
estudantes, disse que: “essa
visita é importante para
que os alunos possam ver

AssessoriA

Martim Cesar reitera
cobertura para a quadra
poliesportiva no Carangola

junto coM Vereadores na

na prática como funciona
a Câmara de Vereadores”.
Para o Professor Osvaldo, a presença constante da
população de nossa cidade
nas Sessões e Audiências
Públicas é fundamental para
que todos tenham conhecimento dos projetos e leis que
são discutidos e votados,
pois dizem respeito a todos
os munícipes. “Acredito que
a vinda desses jovens a essa
Casa de Leis é o reflexo do
interesse cada vez maior
de nosso povo, sobre o
que acontece na política de
Pindamonhangaba, espero
que essa mudança de comportamento cresça mais para
que possamos ter cidadãos
mais exigentes com aqueles
que os representam”, destaca o vereador Professor
Osvaldo.
Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Dr. Marcos Aurélio (PR), em constante luta para a
melhoria da qualidade de vida da
população, solicitou à Prefeitura e
aos órgãos competentes, estudos e
providências para a implantação
de uma AMI (Academia da Melhor
Idade) no bairro Santa Cecília.
A prática de esportes e uma
vida ativa previnem e evitam problemas de saúde ocasionados pelo
sedentarismo, que hoje é uma das
maiores causas de problemas sérios
como a obesidade, a hipertensão
arterial e o diabetes. O combate ao
sedentarismo pode ser feito com o
apoio à prática de esportes, ao lazer
e à realização de atividades físicas,
que melhoram a qualidade de vida
dos cidadãos e proporcionam uma
vida saudável e ativa. A AMI será
um local onde as pessoas da melhor
idade poderão realizar estas atividades físicas. “O grupo da melhor
idade, que será beneficiado com
esta iniciativa, vem se destacando

cada vez mais na área esportiva e
dá exemplos de saúde e de cidadania para todos nós”, ressalta o Dr
Marcos Aurélio.
Reforma da quadra de
esportes do bairro
Parque das Nações
O Dr. Marcos Aurélio também
solicitou à Prefeitura, estudos e
providências para que seja realizada uma reforma na quadra
de esportes do bairro Parque das
Nações. Com a reforma da quadra de esportes, os moradores do
referido bairro poderão realizar atividades físicas tais como, futebol,
voleibol, basquetebol e a quadra
poderá também ser utilizada por
crianças e adultos como local
de entretenimento. “A reforma
da quadra de esportes do bairro
Parque das Nações, proporcionará
mais qualidade de vida, saúde,
esporte, lazer e entretenimento
aos moradores daquela região”,
enfatizou o vereador.

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

Projeto de lei do
vereador Roderley
Miotto para combater
a “saidinha de banco”
é aprovado
Preocupado com o aumento dos
crimes de “saidinha de banco”, o
vereador Roderley Miotto (PSDB) encaminhou um projeto de lei que obriga
as agências bancárias, no âmbito do
Município, a isolarem visualmente
o atendimento de seus usuários, das
pessoas que aguardam atendimento
e dá outras providências. O projeto
foi aprovado por unanimidade na
39ª Sessão Ordinária da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba,
realizada nesta segunda-feira, 4 de
novembro.
A expressão “saidinha de
banco” refere-se a uma modalidade
de crime que consiste no assalto ou
furto realizado logo após a vítima
sacar uma quantia, na maior parte das
vezes elevada, dos bancos, bem como
no setor do caixa. A alta incidência
desse tipo de crime fez com que ele
chegasse a se tornar tema quase que
semanal das reuniões da FENABAN,
a Federação Nacional dos Bancos. A
ideia do projeto é fazer com que os
bancos tomem medidas concretas
para combater este tipo de crime,
que começa dentro das agências e
nos postos de atendimento, onde
tem causado mortes, pessoas feridas
com gravidade, traumatizadas e com
sensação de insegurança.
A principal ação requerida pelo projeto de lei do vereador
Roderley Miotto é que os bancos
bloqueiem a visão dos usuários que
estiverem realizando qualquer operação nos caixas, o que pode ser feito,
por exemplo, com um biombo. Além
disso, deve-se manter uma distância
mínima de 2 metros entre os caixas
e as pessoas que esperam a vez na
fila. Outra ação importante prevista
no projeto de lei, é a fixação de cartazes em locais visíveis das agências,

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador roderley Miotto

alertando sobre os riscos de roubos
e demais medidas de segurança que
podem evitar situações de crime na
saída dos bancos.
O projeto de lei estabelece
advertência, multas e suspensão do
alvará de funcionamento, conforme
o número de reincidências, para
o não cumprimento das medidas
pelas instituições bancárias. Aprovado no plenário, o documento vai
para sanção do Prefeito e, após sua
publicação, estabelece um prazo de
60 dias para a adaptação das agências ao cumprimento da lei. “Casos
como o que aconteceu no último dia
16 de outubro, onde uma munícipe
sacou certa quantia de dinheiro, foi
perseguida por bandidos, assaltada e
baleada, não podem se repetir. Espero
que o Prefeito sancione esta lei com
urgência para salvarmos vidas em
Pindamonhangaba”, afirmou o vereador Roderley Miotto após a aprovação
do projeto de lei por unanimidade na
Câmara.

Vereador
MartiM cesar
( n o d e s ta q u e )
Pede a
cobertura
da quadra
PoliesPortiVa
do

O vereador Martim Cesar
(DEM) reiterou ao Executivo,
estudos visando a construção
de uma cobertura e a pintura do
piso, para a quadra poliesportiva
localizada na avenida Doutor
Georg Heiduscka, no bairro Residencial Carangola, esquina com
a rua Doutor Moacyr da Rocha
Leão, promovendo uma melhor
qualidade de vida aos esportistas.
Segurança
O vereador Martim Cesar,
encaminhou Indicação ao prefeito Vito Ardito, solicitando
providências para que seja feito
melhorias no piso asfáltico no
trecho que liga a rua Francisco
Piorino com a travessa Justiniano
Antunes. De acordo com o vere-

Alunos dA esColA AlFredo Pujol Presentes nA sessão ordináriA do último diA 1º.

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

ador, a condição atual desta via
vem trazendo risco aos pedestres
e condutores de veículos que
trafegam pelo local.
Campo Belo
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Executivo, é
para que sejam feitos estudos
visando a confecção de lombadas
no trecho que liga a rua Wilson
de Freitas e a rua Hilda Capovilla de Castro, no Loteamento
Residencial Campo Belo, próximo a quadra poliesportiva, a
fim de reduzir a velocidade dos
veículos que estão trafegando
acima da velocidade permitida,
colocando em risco a segurança
de moradores e pedestres que
transitam pelo local.

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

Ricardo Piorino
solicita mais segurança
para escolas da cidade
“O aumentO dOs delitOs está gerandO pânicO
nOs pais, alunOs e prOfessOres”
Durante a sessão de Câmara, realizada no dia 1º de
novembro, o vereador Ricardo
Piorno (PDT), fazendo uso
da tribuna, destacou um dos
requerimentos que apresentou,
no qual solicita providências
urgentes junto a policia local,
bem como a Administração
Municipal, junto a Guarda
Municipal, para tomada de
ações que possam controlar os
excessivos números de delitos
que vem ocorrendo nas escolas estaduais e municipais da
cidade, principalmente furto.
“Na quarta-feira, dia 30,
a Escola Municipal “Abdias
Júnior Santiago Silva”, localizada no bairro Santa Cecília,
foi furtada mais uma vez nesse
ano, causando grande prejuízo
e provocando pânico nos pais,
alunos e professores”. “O sentimento de insegurança está

tomando conta das pessoas”,
apontou o vereador.
Segundo o parlamentar,
diversas ações precisam ser
tomadas urgentemente pela
Administração, tais como:
acelerar o convênio com o
Governo do Estado para que a
Atividade Delegada saia do papel; instalação de câmeras de
monitoramento; policiamento
nas adjacências das escolas;
presença constante da Guarda
Municipal e outras estratégias
que sejam eficientes.
O vereador Ricardo Piorino, mais uma vez alerta a
necessidade de uma reestruturação completa da Guarda
Municipal, principalmente
na valorização dos servidores
(melhoria nos salários e equipamentos); abertura de Concurso Público para ampliação
do contingente; etc.

AssessoriA de ComuniCAção/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

carangola
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Magrão pede providências Professor Eric consegue
Toninho da Farmácia
comemora Lei que beneficia para retirada de veículos
iluminação pública para
Idosos para viajar de graça abandonados das ruas
“parquinho” do Marieta Azeredo

VereAdor toninho

dA

FArmáCiA

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) comemora a
nova lei que permite a gratuidade aos Idosos acima de 60
anos a gratuidade em ônibus
intermunicipais.
O Governador Geraldo
Alckmin sancionou no último
dia 23, a Lei que garante que
todos os idosos com 60 anos ou
mais podem viajar de graça em
linhas intermunicipais dentro
do estado de São Paulo.
De acordo com a Lei, é
garantido dois assentos aos
idosos, em todos os ônibus
intermunicipais. Esta Lei,
aprovada pela Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo e agora com a sanção do
Governador, está assegurada a
garantia Constitucional e legal
de amparo às pessoas idosas.
Na nossa região viagens

como Pinda - Taubaté ou
Pinda - Tremembé, usuários
acima de 60 anos não pagarão
mais passagens, à partir da
regulamentação da legislação,
que precisa ser feita até 24 de
janeiro.
O vereador Toninho da
Farmácia há vários anos tem
lutado para que em nosso
município, esta faixa etária da
população também tenha este
direito. “É com grande alegria
e satisfação que recebo a notícia da sanção desta lei, por
nosso conterrâneo, Governador Geraldo Alckmin. Espero
que aqui, em nosso município,
o prefeito seja sensível aos
nossos apelos e também venha
beneficiar os idosos acima de
60 anos no transporte público
municipal de nossa cidade”,
disse Toninho da Farmácia.
Escola do Crispim
O vereador Toninho da
Farmácia aguarda o início das
obras da nova escola do bairro
do Crispim que será construída
na rua Ceará, próxima a APAE.
Esta escola deverá contar com
12 salas de aula e beneficiará as
crianças dos bairros Crispim,
Andrade, Bosque, Carangola
e Santana. “Quero agradecer a
Secretária Profª. Beth Cursino,
pelo grande trabalho perante
a Secretaria de Educação.
Há mais de dois anos, desde
a administração passada, venho solicitando a
construção desta
escola, e agora
começa a se tornar realidade na
Administração do
prefeito Vito Ardito”, agradece o
vereador Toninho
da Farmácia.

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

“Estou pEdindo apEnas para quE sE cumpra
a LEi Em pindamonhangaba”

O vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS)
protocolou na sessão ordinária
da sexta-feira, dia 1º, o requerimento nº 2819/2013, solicitando
providências à Prefeitura para
retirar das ruas da cidade os
veículos que se encontram
abandonados. O vereador disse
que “a medida tem a finalidade
de preservar de maneira geral a
higiene pública no município,
assim como a Saúde”. “Protocolei este requerimento, após ter
recebido diversas reclamações
de carros abandonados nas ruas
de Pindamonhangaba. Estamos
nos aproximando da época de
chuvas e estou preocupado com
a higiene e com a saúde pública, neste caso específico com a
dengue.”, conclui o vereador.
Ele destaca que o Código
de Posturas do município (Lei
1.411, de 10/10/1974) trata da
materia no capítulo II - Da Higiene das Vias Públicas – onde
relata no artigo 26º, inciso II,
que fica expressamente proibido abandonar veículo na via
pública por mais de 3 (três) dias,
assim como carroçaria, chassis
ou outra parte do mesmo, por
mais de 24 horas. Também o
artigo 27º prevê aplicação de
multa a ser imposta a quem
descumprir a referida Lei. “Estou pedindo apenas para que se
cumpra uma Lei existente. Peço
à Administração Municipal,
assim como ao Deptran, uma
fiscalização rigorosa, no tratamento deste caso”, observa o
vereador Magrão.

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

VereAdor mAgrão

Segurança nas escolas
O vereador Magrão protocolou também requerimento
nº 2818/2013, para reiterar o
requerimento nº 1.695/2013, de
01/07/2013, reivindicando ao
Executivo providências e melhorias no sistema de segurança
em todas as escolas (Remefis),
com a instalação de sistema de
alarmes e monitoramento, bem
como o patrulhamento ostensivo da Guarda Municipal, com
a finalidade de inibir as ações
de vandalismos e furtos, como
o ocorrido no último dia 30 de
outubro, na Escola Municipal
“Abdias Júnior Santiago e Silva”, no bairro Santa Cecília.“A
escola foi alvo de criminosos
três vezes neste ano, com atos de
vandalismo e furtos. O sistema
de alarme e o patrulhamento
se fazem necessário para inibir
essas ações”, disse o vereador
Magrão.

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

Felipe César – FC reitera Janio pede à Prefeitura
que Viva Pinda implante
estudos para criação da
Secretaria da Agricultura linhas integradas
A ssessoriA

de

C omuniCAção /CVP

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

O vereador Felipe César –
FC (PMDB) enviou sugestão ao
prefeito, através de Indicação,
em que solicita a criação da
Secretaria da Agricultura em
Pindamonhangaba. O vereador
alega que o prefeito transferiu
a Diretoria de Agricultura, que
estava vinculada à Secretaria
de Indústria e Comércio, para
a Secretaria de Governo e Integração, o que tem dificultado a
tramitação de ações vinculadas
ao meio rural. Além do mais,
a Diretoria de Agricultura e
a Secretaria de Governo e
Integração, estão em locais
diferentes, fazendo com que os
agricultores de nosso município passem por um verdadeiro
“calvário” para resolver as suas
questões rurais. “Entendemos
que a criação de uma Secretaria específica vai melhorar a
tratativa com a questão rural,
já que somos polo regional da
agricultura e o prefeito, por
raízes de família, é ligado a

área rural”, enfatiza o vereador.
Construção do
Segundo anel viário
O vereador Felipe César
– FC reitera ao Executivo a
contratação de uma empresa
especializada para realizar
estudos visando a construção
do segundo anel viário em
Pindamonhangaba. O vereador alega que tendo em vista
o crescimento do município
nos últimos anos e o fluxo de
veículos, há necessidade de
novas rotas alternativas para o
contorno e o acesso da cidade.
Como este estudo e a obra
demandam muito tempo, o
vereador Felipe César – FC,
prevendo esta necessidade
num futuro próximo, pede ao
prefeito que se inicie as tratativas o quanto antes, visando o
segundo anel viário em Pindamonhangaba.
Cursos técnicos a
distância
O vereador Felipe César
- FC reitera ao Governo Federal, através do Ministério
da Educação e ao Governo do
Estado, através da Secretaria de
Educação, a possibilidade de
instalação de cursos técnicos
à distância, em diversas áreas
para beneficiar principalmente
os jovens e trabalhadores que
não tem tempo suficiente de
frequentar as aulas diariamente.
De acordo com o vereador,
esta iniciativa se faz necessária
para dar condições aos jovens
e aos trabalhadores em geral,
sobretudo os mais carentes, de
ter acesso à formação técnica
de forma gratuita.

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

O vereador Janio Ardito Lerario
(PSDB) solicitou
junto ao Executivo
para que a empresa responsável pelo
transporte urbano em
Pindamonhangaba, a
Viva Pinda, implante
linhas integradas em
nossa cidade.
“Pindamonhangaba tem aproximadamente 150.000
habitantes, e toda
a população merece este benefício,
principalmente os
trabalhadores e estudantes que utilizam ônibus
diariamente, e também não
podemos nos esquecer dos
que vão frequentar o Shopping
Pátio Pinda. Portanto, está
mais do que na hora de implantar os serviços de transportes urbanos integrados”,
salientou o vereador.
O morador de Moreira
César que necessita ir até
ao Shopping Pátio Pinda
(quando for inaugurado)
ou ao Araretama, vai até ao
centro da cidade, e de lá vai
para o Araretama gastando
duas passagens. Já com a
integração, o usuário vai
se deslocar por mais de um
bairro e irá pagar apenas
uma tarifa.
Janio deu o exemplo de
linha integrada que já existia

a bEnfEitoria é mais uma conquista do
vErEador para morEira césar

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Após conquistar a
instalação da Academia
da Primeira Idade (API)
no bairro Marieta Azeredo, o vereador Professor
Eric (PR) observou que à
noite a academia ficava
vazia pela escuridão do
local. Diante desse fato,
o vereador professor
Eric apresentou e teve
aprovado por unanimidade o requerimento
nº 2.701/2013, no qual
solicitou a instalação
de iluminação pública VereAdor proFessor eriC
na API que está localizada na o ótimo trabalho de todos
rua Jorge Marcos Azeredo, no eles em nossa cidade, o vere“Marieta Azeredo”. O objetivo ador Professor Eric organiza
é dar maior segurança às crian- uma Sessão Solene, que será
ças que frequentam o local. exclusiva para homenagear
“Sou muito grato ao Prefeito esses profissionais, no dia 07
e ao subprefeito por atenderem de novembro, às 19 horas, na
mais um pedido que beneficia Câmara Municipal. O evento
o distrito de Moreira César. É será realizado com base na Lei
uma felicidade ver as crianças Municipal nº 5.314/2011 que
brincando a noite já que ali era institui a Semana Municipal do
um lugar abandonado, que só Cabeleireiro e dos Profissiotinha mato. Com o calor, as nais da Beleza, a ser comemocrianças aproveitam por mais rada na semana que contiver
tempo o parquinho junto de o dia 03 de novembro. “Toda
seus pais e com mais seguran- classe trabalhadora é digna de
homenagem e com essa Lei
ça”, ressalta o vereador.
de 2011, presto homenagem e
Homenagem às
convido todos os profissionais
cabeleireiras de
da beleza, familiares e amigos
Pindamonhangaba
Para valorizar a classe dos para a sessão solene da prócabeleireiros e dos profissio- xima quinta-feira”, afirmou o
nais da beleza e parabenizar Professor Eric.

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

Vereadores têm novos
celulares para contato
com a comunidade

AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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V e r e A d o r F e l i p e C é s A r - FC

na época da empresa Pássaro
Marron, em que saiam da Rodoviária no mesmo horário
02 (dois) ônibus, seguindo
em sentidos opostos em direção ao Distrito de Moreira
César. Um ônibus utilizava
a rodovia SP-62 e o outro ia
pela estrada do Atanásio que
liga Moreira César ao Feital
e a Zona Leste, dando uma
volta completa beneficiando
20 (vinte) bairros e loteamentos, pagando apenas
uma tarifa.
“Espero que este pedido
seja implantado logo, para
que assim possa beneficiar
os municípes, principalmente com a inauguração do
Shopping que acontecerá em
breve” relatou Lerario.

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

Após processo licitatório - por meio do Pregão
Presencial 10A/2013 - realizado pela Comissão de
Licitação da Câmara de Pindamonhangaba no dia 14
de outubro, os vereadores estão com novos números
de celulares para contato com a população da cidade.
Os novos números são:
CAL (PTB)...............................99628-2058
DR. MARCOS
AURÉLIO (PR).......................99781-2438
FELIPE CÉSAR (PMDB)...... 99603-6822
JANIO LERARIO (PSDB).... 99643-0619
MAGRÃO (PPS)..................... 99609-4720
MARTIM CÉSAR (DEM)......99627-5206
PROF. ERIC (PR)....................99781-5209
PROF. OSVALDO (PMDB)....99633-6625
RICARDO PIORINO (PDT)..99747-7494
RODERLEY
MIOTTO (PSDB).....................99630-6305
TONINHO DA
FARMÁCIA (PDT)..................99740-6549
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
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Pindense desperdiça chances e
tropeça diante do Jardim Resende
Israel Dias

Goleiro João, do Pindense
Israel Dias

Lateral direito Arnaldo

Classificados, Pindense e
Jardim Resende se enfrentaram no domingo (3), no Parque São Domingos, com objetivos distintos, pelo 35.
Para o Pindense, garantir os três pontos significava
a permanência entre os melhores colocados, e dependendo da rodada, dormir em
primeiro no grupo. O Jardim
Resende tinha o objetivo
de continuar com 100% de
aproveitamento, e se possível, “zerar” os cartões amarelos dos atletas “pendurados” para a próxima fase.
O primeiro tempo começou com as equipes se
estudando e tocando a bola no meio campo. Responsáveis pela marcação, Guto e Adriano se deslocavam
e tentavam abrir brechas no
sistema defensivo do Pindense, que se fechava e não
deixava espaços para Plínio
e Delfim concluírem.
A partida se tornou “mor-

Equipes do Castolira
vencem no Salonão
Marcos Vinício cuba
As equipes A e B do
Castolira venceram na
sexta-feira (1º/11) no ginásio do Jardim Eloyna
pelo Salonão. O Castolira A encarou o Mantiqueira e venceu por 2 x 0; o
B massacrou o Juventude, placar 9 x 0.
As partidas são realizadas às quartas-feiras
no ginásio do CE “Zito”;
às quintas-feiras no Jardim Eloyna e na Ferroviária, e às sextas-feiras, no
Eloyna. Com exceção da
Ferroviária, 19h45, os de-

mais jogos começam às
20 horas.
Marcos Vinícius, jogador do Castolira A, comenta que este campeonato é
excelente e parabeniza os
organizadores. Ele revela
que a equipe está preparada e em busca do troféu
de campeã.
O técnico do Castolira A, Benedito Donizete Ferreira, afirma que a
chave em que o time está
é muito difícil, porque estão os melhores, mas que
a equipe está seguindo firme para fazer o melhor.

na”, com passes errados, e
pouca inspiração dos dois lados. No minutos finais da primeira etapa, em contra-ataque rápido, Adriano recebeu
na área e chutou cruzado para fazer 1 x 0 para o Jardim
Resende.
“Tentamos, mas foi difícil. Jogamos contra uma
equipe bem montada”,
disse Donizete, técnico do
Pindense.
Com algumas alterações,
o Pindense voltou diferente. A participação mais efetiva de Budinha contagiou
a equipe que partiu para cima e deu trabalho para a defesa adversária.
Em boa jogada pela esquerda, Budinha partiu com
a bola dominada, mas sofreu
falta de Célio, que foi punido com cartão amarelo. Logo após, em reclamação mais
exaltada, ele foi expulso.
Com 10 jogadores o Jardim
Resende passou a explorar

Israel Dias

Dante sobe ao “terceiro andar”, intercepta cruzamento, e impede gol do Pindense

os contra-ataques, mas Plínio, em má fase, não aproveitou, pelo menos, três chances
de gol.

No final, o esforço do
Pindense foi recompensado, Budinha deixou Gilbertinho na frente de Dante,

que nada pôde fazer para
evitar o empate. Final de
Jogo, Pindense 1 x 1 Jardim Resende.

Pinda na semifinal do Basquete
Marcos Vinício cuba
Jogando no Centro Esportivo João Carlos de Oliveira, “João do Pulo”, no dia
30 de outubro, a equipe Sub
17 de basquete masculino de
Pindamonhangaba venceu
Mongaguá por 53 a 23 e carimbou o passaporte para as
semifinais da Liga Paulista.
Pindamonhangaba venceu as duas primeiras partidas da série melhor de três,
pelos placares de 51 a 27, no
primeiro jogo, e 53 a 23 no
segundo. Os destaques da última partida foram o lateral
João Pedro, cestinha com 21
pontos, e o pivô David, com
20 pontos.
De acordo com as informações da Secretaria de Esportes a equipe vem se des-

Divulgação

O time treina diariamente para vencer as partidas

tacando neste campeonato
desde o início das competições, classificando-se como

a primeira da chave A, disputando vaga com outras cinco
cidades e foi o time com me-

lhor desempenho e pontuação de toda a primeira fase.
Os atletas serão preparados para enfrentar a
equipe de Guarujá. O primeiro jogo da semifinal
será na casa do adversário,
no dia 8 de novembro, às
18 horas. O segundo está
marcado para o dia 11, às
19 horas, no ginásio “João
do Pulo”, a população está convidada a torcer pela
equipe.
É importante lembrar que
os atletas de Pindamonhangaba são da Categoria Sub
16, mas com muita dedicação
eles têm se sobressaído e obtido destaque na competição.
Todos são de Pindamonhangaba e muitos deles foram revelados nas escolinhas.

Corrida de Rua reúne atletas
100 Nome estreia com
experientes e iniciantes
goleada na Copa de Moreira

Marcos Vinício cuba
A 3ª etapa do Circuito Corrida de Rua de Pindamonhangaba reuniu atletas experientes e alguns iniciantes na noite
do dia 2 de novembro em Moreira César. Enfrentar mais de
5 km é algo que exige muita
disposição e força de vontade,
isto é o que garantem quem já
tem anos de corrida. A próxima etapa será realizada em dezembro, no dia 15, o local será
definido pelos organizadores.
Os campeões foram Robson Karlos e Arone Lúcia,
eles comentam que a etapa
noturna é bem interessante e
apoiam aqueles que participaram pela primeira vez. Os
campeões destacam que o
importante é se exercitar, que
o atletismo é um esporte que
depois que a pessoa começa a
praticá-lo não consegue parar,
pois é apaixonante.
Ana Carolina Lopes Martins mora em São José dos
Campos e há quatro anos
frequenta o evento esportivo

João carlos Salgado Ribeiro

A próxima etapa será no dia 15 de dezembro

pindense. Ela destaca que
as etapas são sempre boas e
aprovou a etapa noturna.
Kelly Aparecida de Oliveira, moradora do bairro Socorro, em Pindamonhangaba,
comenta que a etapa noturna
é boa devido ao clima e contagia as pessoas. “A organização está de parabéns, sempre
com kits contendo camisetas
novas, estou adorando o circuito. O bacana também é a
reunião do pessoal”.
O circuito é realizado
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da

Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com a Etep
Faculdades.
Fernando César Ramos
conta que não fez a inscrição porque achou que não iria
aguentar correr mais de 5 km,
então resolveu fazer um teste
e gostou do próprio resultado.
“O interessante deste evento
é que quando parece que nossas forças estão se acabando
sempre há um estímulo, vem
alguém que já está acostumado e lhe motiva, depois que a
gente termina dá uma sensação de alívio e conquista”.

Marcos Vinício cuba
Teve início no dia 3 de
novembro a Copa Distrito
de Futebol e o 100 Nome ganhou de 3 x 1 do Piauí. Outro time que também acelerou foi o A Mil Por Hora, do
goleiro Pesadelo, que venceu
Moreira César por 5 x 2.
Valdir, presidente do
100 Nome, conta que a
equipe ganhou reforços,
e sempre teve vontade de
disputar a Copa Distrito.
te. Ele acredita que o campeonato será competitivo
e que o time tem grande
chance de chegar à final.
O jogo foi no “Zito”, que também recebeu
o Unidos Azuis e o Santa
Cruz. O Santa Cruz perdeu por 3 x 1, no entanto, a Liga deu vitória para
o Unidos Azuis por WO,
porque o adversário teria
utilizado um jogador em
situação irregular.

Marcos Vinício Cuba

Meia Nelsinho faz lançamento para atacante Rick

Resultados da rodada
Galáticos 1 x 1 Cícero Prado
Colorado 1 x 0 Real Esperança
Sapopemba 1 x 2 Vila São José

