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‘Guri’ abre 80 vagas para
cursos gratuitos de música
O ‘Guri’ está oferecendo 80 vagas para aulas de instrumentos musicais, canto
coral e iniciação musical em Pindamonhangaba, que conta com três polos do
projeto. Para Moreira César, as 12 vagas disponíveis são para aulas de violino,
viola, clarinete, ﬂauta transversal, saxofone e percussão; para o Tabaú, há 40
vagas para violoncelo, contrabaixo, percussão e violão; outras 28 vagas são
oferecidas no Araretama para coral, percussão e violão.
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Grupo de Pinda pode trabalhar
com os Doutores da Alegria
Arquivo pessoal

O grupo Anjos da Guarda - Palhaços Doutores de
Pindamonhangaba pode
ser contratado pela ONG
Doutores da Alegria, que
está recebendo inscrições
para oﬁcinas de orientação
do programa Palhaços em
Rede.
Como o trabalho realizado pelos ‘Anjos de Pinda’, que existe desde 2002,
atende todos os requisitos
exigidos pelos Doutores da
Alegria, os pindenses podem integrar o famoso trabalho existente no país.
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POLÍCIA
PRENDE
ASSASSINO DE
ADVOGADA
Anjos da Guarda - Palhaços Doutores - durante atividade na Santa Casa de Pindamonhangaba

EDUARDO
GIMENEZ E DANIEL
ROSA ASSUMEM
GRÊMIO TIPÊS

Matrículas para Fatec
terminam quarta-feira
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Artistas levam
cultura de
Pinda para
feira estadual

Os 240 estudantes aprovados na primeira chamada do
vestibular da Fatec - Faculdade de Tecnologia - devem efetuar as matrículas na unidade
até hoje. Se as vagas ofereci-

das não forem preenchidas
pelos candidatos da primeira
chamada, a segunda lista será
aﬁxada na faculdade na quinta-feira (17), e os aprovados
deverão fazer a matrícula até

sexta-feira (18). Perderá direito à vaga quem não ﬁzer a
matrícula na data determinada ou deixar de apresentar os
documentos exigidos.
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Akim/AgoraVale

Onze artesãs, um artista
plástico e um culinarista levaram um pouco da cultura
de Pindamonhangaba para
a Feira Revelando São Paulo, que aconteceu em São
José dos Campos, entre
os dias 9 e 13 de julho. Os
artistas da cidade participaram com um estande de
artesanato, outro de escultura em barra e um rancho
tropeiro.
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14º
PREDOMÍNIO DE SOL NA
MAIOR PARTE DO PERÍODO

27º
UV 5
Fonte CPTEC/INPE

Para o segundo
semestre foram
oferecidas 240
vagas para os
cursos

A Polícia Civil de
Pindamonhangaba
prendeu na noite de
segunda-feira (14), o
assassino da advogada
Nilza Maria Hinz, morta a tiros na semana
passada quando saia do
serviço. Encontrado, o
autor dos disparos, que
não tinha passagem
pela polícia, confessou
o crime e está preso.

MENOR E
COMPARSA
ROUBAM,
BATEM CARRO E
SÃO PRESOS
Após assaltar um pai
de família no Vila Rica,
um menor e seu comparsa roubaram seu
veículo Ecosport na noite de sábado (12) e fugiram sentido Araretama.
Perseguidos pela polícia, eles bateram o carro
na estrada do Mombaça
e tentaram fugir a pé,
mas foram capturados.
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DITORIAL
Para facilitar
transações no Brics...

Brasil pode ter nova
moeda - similar ao Euro

A

CNI - Confederação Nacional da Indústria –
propôs na terça-feira (15), aos chefes de Estado reunidos na cúpula dos Brics, em Fortaleza, que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul
utilizem suas próprias moedas em transações entre si,
em vez de dólares e euros.
A proposta, que vem dos brasileiros, mas constará
em uma carta assinada por empresários dos cinco
países, vai ao encontro da posição defendida pelos governos em questão de que o grupo ofereça alternativa ao
sistema institucional liderado hoje pelos EUA e potências europeias, inclusive com a criação de seu próprio
banco.
O chamado Banco de Desenvolvimento dos Brics, a
ser oficializado nesta cúpula, será também a primeira
realização concreta do grupo, lançado em 2009 a partir do acrônimo criado por um banco de investimentos
dos EUA.
Mais do que afirmação política, porém, a ideia de
transações em moeda local - que levaria alguns anos
para ser implementada - visa reduzir perdas ocorridas
na dupla conversão cambial e os custos de transação.
“Uma iniciativa importante do banco seria realizar a
troca direta de moeda entre os países do Brics, algo que
diminuiria custos de transação e facilitaria a negociação entre os países associados”, afirmou o presidente
da CNI, Robson Braga de Andrade, em comunicado à
imprensa. “Em um eventual negócio poderíamos trocar yuan por rubros ou reais por rand sul-africanos.
Reduziria custos e aumentaria o rol de influência entre os países.”
Empresários dos cinco países se reuniram na segunda-feira (14), para discutir maneiras de fortalecer a integração econômica e intensificar investimentos, dando
início à sexta cúpula do Brics, em Fortaleza.
A ideia é aproveitar a aliança política do bloco para
emplacar uma agenda econômica prática.
O banco, com capital inicial de US$ 50 bilhões que
pode ser ampliado para US$ 100 bilhões, terá foco no
financiamento de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento, não só membros dos Brics.
A problemática neste caso é o exemplo negativo que
vem da Europa. Na criação do Euro, em 1999, a expectativa era de que a moeda única resolvesse diversos entraves cambiais e facilitasse as transações econômicas.
Hoje, porém, alguns países reclamam das regras impostas pela cúpula da União Europeia, e ameaçam não utilizar a moeda. Resta saber se no Brics, os líderes conseguirão colocar à mesa todos os anseios e, especialmente,
receios, além da difícil tarefa de fazer funcionar.
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* José Valdez de Castro Moura

Pindamonhangaba e a UBT

O encanto de Pindamonhangaba com o movimento
trovadoresco data dos idos da década de sessenta quando o poeta fluminense Orlando Brito, na “Terra Fértil do
Saber e da Aptidão” divulgou a trova e realizou alguns
concursos de âmbito Regional e Nacional. Diga-se, de
passagem, que a Princesa do Norte Paulista sempre teve
trovadores da melhor estirpe, e três nomes despontam:
Balthazar de Godoy Moreira, João Martins de Almeida e o
Professor Lauro Silva.Todos estão na ‘Mansão do Senhor’.
Na década de oitenta, o então presidente da UBT União Brasileira de Trovadores para o Estado de S. Paulo,
o trovador - poeta Izo Goldman (1932 - 2013), com o
intuito de promover a divulgação e a prática da trova,
nomeou delegado da UBT - Estado de S. Paulo o médico
e professor universitário, trovador José Valdez de Castro
Moura. Entretanto, só em 1992, precisamente, no dia
28 de maio, em reunião coordenada pelo dr. Valdez na
Câmara Municipal de Pindamonhangaba, com as presenças de entusiasmados poetas e trovadores, fundou-se a
Seção de Pindamonhangaba, cuja primeira diretoria ficou
assim constituída:
Presidente: prof. dr. José Valdez de Castro Moura.
Vice-pres. de Administração - João Paulo Ouverney.
Vice-pres. de Finanças – profa. Edvalda Alves Moreira.
Vice-pres. de Cultura – prof. Paulo Tarcísio da Silva
Marcondes.
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Eduardo Gimenez é novo presidente
do Tipês; Daniel Rosa é o vice
O esportista Eduardo Gimenez
foi eleito o presidente do Grêmio
Tipês para o biênio 2014/2015. Ele
terá como seu braço direito, Daniel
Rosa, que ocupará a vice-presidência do tradicional clube de Moreira
César
Conhecido como Tricolor do
Distrito, o Tipês conquista glórias
e façanhas em sua trajetória. Hoje,
o clube possui equipes disputando
todas as categorias do futebol de
Pindamonhangaba, além dos grupos que participam do ‘Sexta-feira’,
‘Sabadão’ e ‘Domingueira’.
Em atendimento exclusivo à
Tribuna do Norte, Gimenez garantiu que vai direcionar os trabalhos
de sua gestão para os campeonatos.
“Continuaremos com total participação em todas as competições
organizadas pela Liga Pindamonhangabense de Futebol e ainda pretendemos melhorar ainda
mais nossa base, nosso futebol

Divulgação

Divulgação

de revelação de talentos, resultados e também lazer. O Grêmio
Tipês e todos seus colaboradores
merecem uma atenção especial e
muito dedicação por parte da diretoria e é isso que vamos fazer
nesse período em que nos con-

fiaram esta honrosa missão”. O
vice, Daniel Rosa, que é primo do
ex-jogador Deco, que já defendeu Portugal nas copas de 2006
e 2010, disse que estará ao lado
de Eduardo Gimenez em todas as
atividades do Tipês.

Apae Pinda se prepara para
congresso em setembro
Entre os dias 4 e 6 de setembro, profissionais e membros da
diretoria das 306 Apaes – Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais do Estado de São
Paulo irão participar do Congresso Estadual das Apaes. O
evento, promovido pela Federação, terá como tema “A Apae do
Século XXI”. A unidade de Pin-

damonhangaba vai participar do
congresso, que será realizado em
Araraquara e terá a apresentação
de palestrantes renomados em
diversas áreas de atuação, entre
elas gestão, captação de recursos,
assistência social, educação e
saúde. As inscrições para o evento serão abertas em julho, no site
da federação.

Começa prazo para solicitar voto em trânsito
Divulgação

O eleitor que pretende votar
fora de sua cidade nos dias 5 e 26
de outubro, primeiro e segundo
turno do pleito geral, pode requerer o benefício nos cartórios eleitorais até dia 21 de agosto. O voto
em trânsito permite que o cidadão que esteja viajando, vote em
municípios com mais de 200 mil
eleitores, mas só para escolher o
presidente da República. De acordo com o TSE - Tribunal Superior
Eleitoral, 92 cidades (e não apenas

Vice-pres. de Relações Públicas – Altair Fernandes Carvalho.
Conselho Municipal: profa. Eloyna Salgado Ribeiro, trovador Ernesto Tavares de Souza, trovador Augusto Gomes.
Suplentes: profa. Julieta Reale Vieira, trovadora Maria
Laurentina da Cruz, trovador Alcides Vasques e profa.
Maria de Lourdes Andrade.
A posse da diretoria ocorreu em 7 de julho de 1992
ao ensejo do encerramento do Concurso Regional e
Nacional-Internacional de Trovas com a presença do
presidente estadual da UBT, trovador Thalma Tavares. A
UBT – Seção de Pindamonhangaba já realizou 23 concursos regionais e nacionais/internacionais de trovas, todos
com intensa participação de trovadores do Brasil e de
Portugal, revestidos do mais completo êxito. Ressalte-se
o apoio da municipalidade por meio da Biblioteca Pública
Municipal. À biblioteca municipal a gratidão da nossa
UBT. Além dos referidos concursos a UBT – Seção de
Pindamonhangaba realiza o JUVENTROVA (já em sua
20ª edição) com jovens estudantes das redes pública
e particular de Pindamonhangaba, com participação de
escolas de cidades vizinhas. Recorde Nacional, em termos de participação, ao longo desses abençoados anos.
O jornalista Altair Fernandes, responsável pela coordenação do Juventrova recebe, em média, de 2.500 a
3.500 trovas.Trata-se de um certame literário oriundo do
projeto “A Trova na Escola”, idealizado pelo presidente
que conta com o apoio imprescindível dos professores de
Língua Portuguesa do município. O Juventrova, além de
ser um instrumento de divulgação da trova, cumpre uma
função de inclusão social importante. Há uma ampla cobertura da mídia local e regional sobre o Juventrova que,
é o maior concurso de trovas do Brasil realizado com
jovens. A semente está lançada. A árvore há de crescer!

as capitais) terão voto em trânsito.
A lista completa pode ser conferida
na página do TSE na internet. Para
poder votar em outra cidade, o
eleitor deverá procurar o Cartório
Eleitoral, indicando onde estará no
dia da votação. É preciso levar um
documento oficial com foto no dia
da solicitação do serviço à Justiça
Eleitoral. Após o cadastramento, o
cidadão fica impedido de votar na
seção de origem, mas poderá pedir
o cancelamento até o fim do prazo.

Os trovadores de Pindamonhangaba participam ativamente de concursos nacionais e regionais e já conquistaram mais de quatro centenas de premiações, fato
que coloca a seção como um celeiro de trovadores bons
e vitoriosos. Todos são importantes! Todos enaltecem
Pindamonhangaba, a generosa Terra que nos acolhe!
A atual diretoria da Seção-Pindamonhangaba
está assim constituida:
Presidente – prof. dr. José Valdez de Castro Moura
Vice-presidente de Administração – jorn. João Paulo
Ouverney.
Vice-pres. de Cultura – profa. Ana Maria Jório Marcondes.
Vice-pres. de Finanças - José Guarany Rodrigues.
Vice-pres. de Relações Públicas- Altair Fernandes Carvalho.
Suplente diretoria - prof. Paulo Tarcísio da Silva Marcondes.
Secretário - Maurício Cavalheiro
Secretaria Executiva - profa. Helena Groh de Castro Moura
Conselho Municipal - trovador Nélio Bessant
Efetivos:
Trovadora Norma Marcondes e
Trovador Luiz Antonio Rose.
Suplentes: José Raul Vinci, Anna Clara Rose e
Luiz Carlos Júnior.

EXPEDIENTE

*Presidente da UBT - Seção de Pindamonhangaba.
Presidente do Conselho Estadual da UBT - Estado
de São Paulo.
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EDUCAÇÃO

Estudantes aprovados na Fatec
têm até hoje para fazer matrícula
Os 240 estudantes que
foram aprovados a primeira chamada do vestibular
da Fatec – Faculdade de
Tecnologia de Pindamonhangaba – realizado em
junho deste ano, tem até
esta quarta-feira (16) para
efetuarem as matrículas.
A lista de classificação
geral do processo seletivo da Fatec de Pindamonhangaba para o 2º
semestre de 2014 está
afixada na unidade e disponível no site www.vestibularfatec.com.br.
No município as vagas são para cursos su-
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periores gratuitos de
Tecnólogo em Mecânica:
Processos de 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). Também há 40 vagas
para o curso de Gestão
Empresarial, na modalidade EAD – Ensino a
Distância. Os cursos de
tecnologia da Fatec têm
duração de três anos.

Segunda chamada
Se as vagas oferecidas não forem preenchidas pelos
candidatos da primeira chamada, a segunda lista será
afixada somente na faculdade na quinta-feira (17) e os
aprovados deverão fazer a matrícula até sexta-feira
(18).
Perderá direito à vaga quem não fizer a matrícula
na data determinada ou deixar de apresentar os documentos exigidos.

Os cursos da Faculdade de Tecnologia têm duração de três anos

Documentos para matrícula
Para efetivar a matrícula, o candidato deve entregar uma
foto 3x4 recente e cópia autenticada em cartório ou cópia simples acompanhada do original de cada um dos seguintes documentos: certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente; histórico escolar completo do Ensino Médio ou equivalente;
certidão de nascimento ou casamento; carteira de identidade
(RG); cadastro de pessoa física (CPF); título de eleitor, para os
brasileiros maiores de 18 anos, com o comprovante de votação
ou certidão de quitação eleitoral; documento de quitação com

o serviço militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo
masculino. O candidato que ingressou no Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deve apresentar
histórico escolar ou declaração escolar, comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio na rede pública municipal,
estadual ou federal. Caso o candidato pretenda obter aproveitamento de estudos em disciplinas já concluídas em outro curso
superior, deve apresentar a documentação referente à carga
horária, ementa e programa da disciplina cursada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL N.º 4.273, DE 03 DE JULHO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais,
R E S O L V E:
1- Alterar a Portaria Geral nº 4.153, de 19 de dezembro de 2013, que constituiu a Comissão de
Recebimento de Materiais, para incluir como membro da Secretaria de Educação e Cultura a
servidora a seguir indicada:
- REGIANE PEREIRA NOGUEIRA – Técnica em Nutrição
2- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
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Encontro aconteceu em São Paulo com Prefeito
e autoridades do Centro Paula Souza
Assessoria

Obra

da

Unidade Básica

de

Saúde

do bairro

Na manhã da última quinta-feira, dia 3, o vereador
Carlos Eduardo de Moura –
Magrão (PPS) visitou as obras
da Unidade Básica de Saúde
- UBS - do bairro Terra dos
Ipês II. A obra está em fase
de acabamento.
Na oportunidade, Magrão
foi recebido pelo Sr. Orlando
que, com muita paciência,
percorreu todo o prédio da
nova UBS. O prédio é amplo,
com uma arquitetura moderna,
que vai ajudar a desafogar os
outros postos de saúde de Moreira César, onde atualmente
a demanda é grande.
O vereador Magrão des-

Vereador Magrão foi recebido pelo Sr.
Orlando; eles percorreram o prédio da
nova UBS do Terra dos Ipês II

Terra

dos Ipês

II

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

está em fase de acabamento

taca que “havia uma preocupação de sua parte, com o
atendimento nos Postos de
Saúde do Distrito de Moreira
César, que constantemente
vivem sobrecarregados, pois
atendem grande número de
pacientes”. Desta forma, o
vereador vinha cobrando,
através de requerimentos, a
retomada das obras de construção da UBS da Terra dos
Ipês II, uma vez que, a mesma
encontrava-se paralisada. “É
gratificante ver nosso trabalho
ser reconhecido. As obras
foram retomadas e já estão
em fase de acabamento. Em
breve, a população receberá
este posto de saúde novo, para
que sejam atendidos com mais
conforto e dignidade”, destaca
o vereador Magrão.
Ele enfatiza que “em 2013,
protocolou o Projeto de Lei nº
17/2013, de 02 de fevereiro,
que encontra-se atualmente
em fase de tramitação, no
qual visa denominar a referida
UBS, de Benedito Marcelino
da Silva, em homenagem a
esse cidadão, que sempre lutou
pelas causas públicas”.

Vereador Professor Eric

O vereador Professor Eric
(PR) reuniu-se com o prefeito
Vito Ardito Lerario, a diretora
da ETEC João Gomes de Araujo, Professora Mirtes Marroco
Paim e autoridades do Centro
Paula Souza em São Paulo, para
discutir a implantação de mais
cursos técnicos em nossa cidade,
entre eles, o de “Técnico em
Segurança do Trabalho” no Distrito de Moreira César. Durante
o encontro, ficou acertado entre
as partes, firmar um convênio
entre a prefeitura e o Centro
Paula Souza, onde nossa cidade
cede o espaço físico e monta o
laboratório, enquanto o Centro
entra com toda tecnologia necessária para o andamento do
curso. “Precisamos cuidar para
que as pessoas de nossa cidade
consigam empregos aqui. Nosso parque industrial é grande,
novas empresas estão vindo se
instalar em Pindamonhangaba
e, por esta razão, é necessário
que novos cursos preparem a

qualificação profissional dos
moradores de nossa cidade.
Agradeço à diretora da ETEC,
Professora Mirtes, ao prefeito
Vitão e toda sua equipe, que estão dando todo apoio necessário
para que este projeto se concretize. Vamos trabalhar juntos para
mais esta conquista”, concluiu
o Professor Eric.
Centro Comunitário e
Iluminação no Taipas
Através do requerimento
nº 1.281/2014, endereçado ao
Executivo municipal e ao Secretário de Planejamento, Jorge
Samahá, o vereador Professor
Eric está solicitando estudos e
providências para construção
de um centro comunitário no
bairro Taipas. Já no requerimento nº 1.295/2014, o parlamentar solicita ao Executivo, à
Empresa Bandeirante Energia
e à Subprefeitura a instalação
de iluminação na rodovia Abel
Fabrício Dias – SP 62, nas proximidades da Igreja Santa Cruz,
no bairro Taipas. “O Taipas é o
último bairro de nossa cidade em
direção à Roseira. Muito antigo,
precisa de benfeitorias simples
para melhorar o dia-a-dia dos
moradores. Peço ao Prefeito que
estude com carinho e realize,
no menor tempo, estas obras
que, sem duvida alguma, vão
melhorar a vida dos moradores
daquela comunidade”, concluiu
o vereador Professor Eric.

Fale com o vereador Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:

C o m u n i ca ç ã o /C V P

Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP

Professor Eric dá mais um passo Felipe César – FC pede
para implantação de curso Técnico extensão da rede coletora
em Segurança do Trabalho
de esgoto até o Bonsucesso
de

Vereador Magrão
visita obras da UBS da
Terra dos Ipês II

16 DE JUlHO de 2014

Assessoria

4

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 solicitação ao Executivo para
que a administração faça a
extensão da rede coletora de
esgoto do bairro Massaim até
o bairro do Bonsucesso. “Os
bairros rurais sofrem com
problemas de infraestrutura
há muito tempo. É dever da
administração providenciar
estes serviços essenciais.
É mais qualidade de vida
para nossa população, peço
ao prefeito que providencie
urgentemente a implantação
da extensão da rede coletora
de esgotos até o Bonsucesso”,
destaca FC.
Campo de Futebol no
Castolira e Beira Rio
O vereador Felipe César
– FC enviou solicitação para
a administração municipal
solicitando estudos e providências para a construção

Fale com o Vereador Felipe César – FC

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

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

de um campo de futebol nos bairros do
Castolira e no Beira
Rio para beneficiar
os esportistas destes
bairros.
Segundo o vereador Felipe César –
FC, a reivindicação
do Castolira já foi
transmitida há mais
de 10 anos para as
autoridades, quando
da implantação do
loteamento, sendo
de suma importância para o lazer e a
prática esportiva dos
moradores. Quanto
ao Beira Rio, é um
pedido antigo e no passado já
houve tentativas de realizar,
porém sem sucesso, motivo
pelo qual a comunidade
esportiva da região vem solicitando toda atenção para
sanar essa antiga promessa.
“Aproveitamos também para
solicitar também a construção
de um Centro Comunitário
no bairro”, pede o vereador
Felipe César – FC.
Agrovilas
O vereador Felipe César
– FC também reiterou ao
prefeito cobrando a implantação de Agrovilas na zona
rural de Pindamonhangaba.
De acordo com o vereador,
na legislatura passada foram
realizadas diversas desapropriações, porém até o momento o projeto das Agrovilas,
que é uma maneira de fixar
homem ao campo, ainda não
saiu do papel.

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Janio Lerario parabeniza
Cal agradece Prefeitura,
Toninho da Farmácia
Governos Federal e Estadual agradece por revitalização
Executivo por realização de
Festival Junino do Vale do Paraíba por obras realizadas na cidade de área no Crispim
Assessoria

de
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Vereador Cal

Vereador Janio Lerario

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) fez questão
de parabenizar o Prefeito
Municipal e toda a equipe da
organização do “1º Festival
Junino do Vale do Paraíba”
que foi um sucesso e atingiu
o objetivo proposto.
Janio disse que “foi uma
iniciativa muito importante
que deve continuar, pois fez
um grande sucesso com participação de pessoas de todo o
Vale do Paraíba”. O vereador
afirmou que “a animação foi
muito grande, com a participação maciça da população
da zona rural”.
Janio ressaltou que o

Festival Junino foi um momento de confraternização
e entretenimento. “Foi um
encontro de pessoas amigas
com muitas atrações de boa
qualidade. Realmente um
grande sucesso, com diversos
pratos típicos desta época”,
salientou o vereador.
Para o vereador Janio, é
muito importante o apoio da
Prefeitura, principalmente por
ter escolhido o local e instalado a grande estrutura de palco,
barracas, som e a iluminação,
além de sanitários e toda decoração típica de festa que já
se tornou uma das principais
festas do ano.

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB), em nome
da população de Pindamonhangaba, agradece e cumprimenta a
administração municipal através
do prefeito Vito Ardito Lerario,
o Governo Federal e o Governo
Estadual pelas obras que estão
sendo realizadas na cidade, que
este ano comemora 309 anos.
Cal disse que estas obras são
de grande importância para a
população e trazem um desenvolvimento e maior qualidade de
vida para os moradores. As obras
no trânsito que foram citadas pelo
vereador são: duplicação da avenida Manoel César Ribeiro, alça
de acesso ao viaduto do Bairro
das Campinas, recapeamento de
várias ruas da cidade e do Distrito
de Moreira César - algumas já
recapeadas e outras que estão
no cronograma, licitação do recapeamento da rodovia Vereador
Abel Fabrício Dias - trecho do
bairro Mantiqueira até a cidade
de Aparecida e asfaltamento da
Estrada Municipal daAnhanguera, em parceria com a Pedreira
Anhanguera.
O vereador ressalta as obras
de importância na área da Saúde,
como a desapropriação do prédio onde funcionava o P.A. da

Fale com o Vereador Janio Lerario

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Unimed, que será transformado
no Pronto Socorro Infantil Municipal; a finalização do prédio
da UBS do bairro Terras dos
Ipês II, que atenderá a população dos bairros Terra dos Ipês
I e II, CDHU – Cícero Prado,
Liberdade I, II e III, e com isso,
desafogará a UBS da Vila São Benedito, que continuará atendendo
os bairros da Vila São Benedito,
Vila São João, Vila São José,
Pasin, Mantiqueira e Taipas; e
também a abertura da licitação
para a construção de três UPAS,
nos bairros Cidade Nova e Araretama e no distrito de Moreira
César; e ainda a reconstrução da
ponte do Mantiqueira.
O vereador Cal também
agradece as obras na área da educação, sendo elas: a construção de
duas escolas municipais, uma no
bairro Crispim e outra no bairro
da Cruz Pequena; creches em
fase final de construção no bairro
Liberdade e mais duas sendo
construídas, uma no Azeredo e
outra no centro de Moreira César
e a reforma da escola do Lessa,
que será transformada em creche.
Para finalizar, Cal menciona outras obras no município,
como o Poupatempo, a reforma
da tradicional Quadra Coberta,
a cobertura lateral do Mercado
Municipal e colocação de piso,
a construção de centros comunitários e cobertura de quadras de
vários bairros.
O vereador Cal também
parabeniza a cidade de Pindamonhangaba pelos seus 309 anos de
emancipação Político-administrativa e deseja que a Princesa
do Norte continue sempre bela
e progressiva.

Fale com o Vereador Cal

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) junto com
os moradores do Residencial Crispim comemoram a
autorização dada pela Cetesb para o prolongamento
da tubulação da galeria de
águas pluviais localizada
entre as ruas Pedro da
Cruz Salgado e Felisbino
de Almeida, no Bairro do
Crispim.
No ofício assinado pelo
Gerente da Agência Ambiental de Taubaté, engenheiro Mario Luiz Alves, o

Fotos: Assessoria

Assessoria
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Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
Assistentes

órgão ambiental autoriza a
obra e cita que trará benefícios a saúde dos moradores,
já que havia muitas reclamação sobre a proliferação
de insetos, fortes odores
causado por águas paradas
e esgotos sanitários.
“Esta é uma grande notícia para toda a comunidade
que lutou para que este local
fosse revitalizado e agora
com a autorização da CETESB fica viabilizado esta
obra”, destaca o vereador
Toninho da Farmácia.

C o m u n i ca ç ã o

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia
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HISTÓRIA

Altair Fernandes Carvalho

O processo eleitoral na Pinda
do limiar do pós-império
Em 1901, quando a Câmara Municipal ocupava
somente a parte superior
do palacete Tiradentes
- no térreo funcionava a
cadeia pública - os vereadores se reuniram e, com
a intenção de aumentar
o número de eleitores de
Pindamonhangaba, dividiram o território municipal em quatro seções de
alistamento eleitoral.
Na edição de 21/4/1901
do jornal Tribuna do Norte encontramos a publicação referente a esta iniciativa, na qual o presidente
da Câmara, o coronel Joaquim Marcondes Homem de Mello, divulgava
os cidadãos que seriam
os membros efetivos e
suplentes das comissões
encarregadas do alistamento, assim como os locais onde funcionariam as
seções de trabalho.
Os eleitos para tal finalidade estavam convidados a se reunir naquele dia
(21 de abril), às 10 horas,
para dar início aos trabalhos que “deveriam ser
executados em dias sucessivos durante o prazo de
30 dias”.
A 1ª seção funcionaria
na sala secreta do prédio
da Câmara (ignoramos
que sala seria essa); a 2ª

L

seção funcionaria na Mesa
dos Trabalhos da Câmara; a 3ª seria instalada na
Sala de Trabalhos da Câmara, “entrando, ao lado
direito”, conforme era
explicado na publicação;
a 4ª ocuparia “a mesma
sala, em frente à entrada”.
Convite para o
alistamento
Na mesma edição da
TN, o coronel José Francisco Homem de Mello,
que além de presidir a Câmara exercia as funções de
1º Juiz de Paz do Distrito
de Pindamonhangaba, na
forma da lei, convidava,
mediante publicação de
edital, os cidadãos para o
alistamento eleitoral.
Para se qualificar como
eleitor, o candidato deveria apresentar um requerimento no qual teria
que declarar: o município
(Pinda) como Distrito de
Paz onde residia e o tempo
de residência, especificando também o quarteirão
(o município era dividido
em 35 quarteirões); o endereço de seu domicílio;
idade, estado civil, filiação
e profissão; além de reconhecer firma por tabelião
e apresentar certidão de
idade (ou prova que a suprisse) e de residência.
O brasileiro naturaliza-

do que se interessasse em
ser eleitor deveria apresentar a respectiva carta
ou documento que provasse o exercício de cargo ou
função pública. A prova de
idade seria feita mediante
apresentação da certidão
competente ou justificação
que a suprisse ou ainda
com documento que comprovasse o exercício de
cargo ou função pública,
para as quais a lei exigia a
maioridade. Já a prova de
domicílio seria feita com
“atestado jurado ou do
delegado ou subdelegado
de polícia em exercício,
afirmando que o cidadão
residia naquele distrito há
pelo menos seis meses”.
República Velha
ou 1ª República
Este fato ocorrido em
Pindamonhangaba se deu
no período em que o Brasil vivia a 1ª República,
que passaria a ser denominada República Velha
(de 1889 até a Revolução
de 1930). Daqueles tempos para cá o processo
eleitoral sofreu alterações,
revelando profundas mudanças na sua concepção.
Da obra Legislativo
Paulista - Parlamentares 1835-1999, coordenada por Auro Augusto
Caliman, 2ª edição, São
pixgood.com
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embranças

Desencanto
Percorrendo de novo estes caminhos
por onde tantas vezes nós passamos,
venho, agora, encontrar somente espinhos
em vez de flores nestes mesmos ramos.
Quantas vezes, outrora, aqui sozinhos,
O amor que nos prendia, confessamos,
e ao murmúrio das aves que nos ninhos
se amavam, quantas vezes nos amamos!
Tudo em torno de nós, era beleza
e alegria, mas, longe de teus braços,
vejo, agora, tristonho, a natureza,
Que nos transforma neste exílio atroz,
faltando-lhe o murmúrio dos teus passos
e o encantado langor de tua voz!
H.C. Teixeira, jornal 7 Dias, 6 de março de 1955
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arquivo TN

Aspecto interno do Palacete Tiradentes (Largo São José) quando ali funcionava
a Câmara de Vereadores, transferida em 2008 para o lot. Real Ville
Paulo - Imprensa Oficial,
1999, citamos alguns dos
procedimentos eleitorais
na Velha República:
• A seção eleitoral deveria situar-se em prédio
público designado pela
Câmara. Na falta de prédios públicos a eleição poderia ser feita em edifícios
particulares. Tal exceção
permitia que a eleição se
realizasse na casa do chefe
político local.
• Os trabalhos eram
presididos por mesas
eleitorais compostas pelo
juiz de Paz mais votado
do distrito como presidente, e por outros quatro membros ( o 2º e o 3º
juízes de Paz e os dois primeiros suplentes).
• O voto não era obrigatório, mas a principal
alteração eleitoral introduzida na legislação eleitoral
republicana foi o fim do

chamado “censo pecuniário” (foi revogada toda a
exigência de renda), definiu-se que poderiam ser
eleitores todos os cidadãos
brasileiros maiores de 21
anos e no gozo dos seus direitos civis e políticos.
• Votavam somente os
que soubessem ler e escrever. Excluia-se os mendigos, os praças de pré,
excetuados os alunos das
escolas militares e ensino
superior, e os religiosos de
ordens monásticas, companhias, congregações ou
comunidades.
• O local destinado ao
processo eleitoral deveria
possuir uma divisão, que
não impedisse a fiscalização, separando a mesa
do espaço onde deveriam
ficar os eleitores, os quais
eram chamados a votar na
ordem da relação do alistamento. No espaço des-

Anúncio do passado
Folha do Norte, 1909

tinado à mesa, somente
poderiam estar seus membros e o eleitor chamado
a votar. Este deveria depositar seu voto em uma
urna lacrada a cadeado e
depois assinar o livro de
comparecimento.
• O eleitor apanhava as
cédulas com os cabos eleitorais antes de entrar no
recinto eleitoral. Apesar
de ser proibido, muitas
vezes elas eram distribuídas por membros da mesa
eleitoral.
• O Estado de São
Paulo era dividido em 10
distritos eleitorais (isso
começou em 1906) que
tinham como sede os seguintes municípios: 1º,
capital; 2º, Taubaté; 3º,
Guaratinguetá; 4º Itu;
5º, Botucatu; 6º, Campinas; 7º, Mogi-Mirim; 8º,
Limeira; 9º, São Carlos e
10º, Ribeirão Preto.
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Polícia prende assassino de advogada
Reprodução

Perícia no local onde ocorreu o assassinato da advogada Nilza Maria Hinz

A Polícia Civil de Pindamonhangaba solucionou, na noite de segunda-feira (14), o caso de
assassinato da advogada
trabalhista Nilza Maria
Hinz. Com amplo trabalho de investigação, a polícia chegou ao autor do
crime - um homem aposentado de 67 anos que
mora no bairro Campo
Alegre.
O homem era um excliente da advogada e a
teria matado porque ela
bloqueou um imóvel do
acusado para garantir

Bandido “meia roda”

Após roubar e bater carro,
assaltantes são presos
Vale News

A dupla, sendo um
menor, foi presa na
noite de sábado (12),
após assaltar uma vítima e roubar seu carro,
um Ecosport, no bairro
Vila Rica. Na fuga, foram perseguidos pela
Polícia Militar, se chocaram com um barranco
na estrada do Mombaça
e tentaram fugir a pé,
sendo detidos pela PM.
Encaminhados à delegacia, permanecem à disposição da Justiça.

um pagamento que ele
não havia efetuado.
Entenda o caso
No final da tarde de
sexta-feira (11), a vítima
foi morta a tiros no Alto
Cardoso. O crime aconteceu na rua Monteiro
Lobato, quando Nilza foi

atingida por dois disparos, um no ombro e outro
na cabeça.
Segundo informações
da polícia, ela foi abordada por um homem no
momento em que saía de
seu escritório. Ele teria
conversado por instantes e, então, efetuado os
disparos.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 188/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica N PINDA C PRADO U D IMOB LTDA,
responsável pelo imóvel situado a RUA HAILDO DE OLIVEIRA MARQUES, S/NR°, bairro
LAERTE ASSUMPÇÃO, inscrito no município sob a sigla NE15.11.05.016.000, QUADRA J,
LOTE 0010, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012
artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 189/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica N PINDA C PRADO U D IMOB LTDA,
responsável pelo imóvel situado a RUA HAILDO DE OLIVEIRA MARQUES, S/NR°, bairro
LAERTE ASSUMPÇÃO, inscrito no município sob a sigla NE15.11.05.018.000, QUADRA J,
LOTE 0012, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012
artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

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, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 24/07/2014 às 15:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
92º ALINE CORREA LEITE FERREIRA
AVENIDA MAJOR FRANCISCO BUENO GARCIA LEME, 466 - MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-070
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

P O R T A R I A Nº 057/ 2014

Nomeia Assessor Parlamentar.
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 servidor abaixo para o emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR NÍVEL II do
quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, com salário de
R$3.402,60 (três mil quatrocentos e dois reais e sessenta centavos), a partir do dia 16 de julho de
2014, nos termos contratuais.

Na fuga, foram perseguidos pela Polícia
mas se chocaram com um barranco

- VILSON APARECIDO DE SOUZA GUIMARÃES.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº4.276, DE 15 DE JULHO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve EXONERAR, a Sra. Elizabeth Cursino Rodrigues do emprego de
provimento em comissão de Secretária de Educação e Cultura, a partir de 15 de julho de
2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PORTARIA GERAL Nº 4.275, DE 08 DE JULHO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve DESIGNAR Sra Diana Souza Figueiredo, secretaria de escola, para substituir a
Sra Stephanie Paim Chiconini, Assistente Técnica de Relações Institucionais, durante o período
em que a mesma encontrar-se substituindo férias da Assessora Técnica, de 14 de julho a 02
de agosto de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Pindamonhangaba, 14 de julho de 2014.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR			
1 º Vice-Presidente 			

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário 			

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D A.

COMUNICADO
AMADEI ESCORAS METALICAS LTDA-ME, CNPJ nº 03.295.865/0001-10, solicita o comparecimento
do Sr. OSMAR DA SILVA JUNIOR, portador da CTPS nº 006030 série: 314/SP no prazo de 3 (três) dias
sob pena de caracterizar o abandono de emprego, conforme estabelece o artigo 482, alínea “i”, da CLT.

Trabalhadores temporários têm novas normas
Uma nova medida,
em vigor desde o dia
1º de julho, prevê um
novo prazo para contratos
temporários.
Antes, os contratos
temporários só podiam
ser firmados por três
meses, com acréscimo
de mais três, se assim
fosse necessário.
A norma, que consta na Portaria 789
publicada na edição
do Diário Oficial, de
3 de junho de 2014,
estabelece o acordo
por três meses pelo
empregador, que poderá pedir mais duas
prorrogações de três
meses, até que o contrato atinja o limite

máximo de nove meses.
“A vantagem é que as
empresas
contratantes
que, muitas vezes, precisam ficar mais tempo com
o trabalhador temporário, não precisarão mais
trocálo. Ou seja, poderão
contar com um colaborador que já conhece o
esquema de trabalho da
empresa e está adaptado
àquela função específica”,
comenta Sandra Fiorentini, consultora jurídica do
Sebrae-SP.
A especialista explica ainda que, com a nova
medida, acabarão as fraudes, já que, até então, as
empresas que precisavam
prolongar o tempo de permanência do colaborador

temporário
solicitavam
que este fosse para outra
agência
selecionadora,
mas continuasse na mesma função. “No dia a dia,
as empresas acabam precisando de mais do que
os seis meses mesmo. É
só pensarmos em uma licença-maternidade, por
exemplo, quando a funcionária pode ficar até
sete meses fora – com seis
meses da licença e as férias”, diz.
Para o contratado,
a principal vantagem é
poder estar na mesma
empresa por um período
maior, mantendo a fonte
de renda por mais tempo,
onde já está ambientado,
e poderá, inclusive, mos-

trar suas qualidades e
ter a possibilidade de
ser admitido no quadro de empregados
por prazo indeterminado.
Os micro e pequenos empresários devem saber que os trabalhadores temporários
podem ser contratados
em duas situações: na
substituição transitória de empregado regular e permanente e,
também, em datas em
que há acréscimo de
atividades, como Natal, Dia das Mães, Dia
das Crianças etc. Entretanto, a extensão só
vale para o primeiro
caso.

Reprodução

Sandra Fiorentini, consultora jurídica do Sebrae-SP
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Projeto Guri abre inscrições para 80
vagas em cursos gratuitos de música

Inscrições vão até dia 15 de agosto. As vagas são para alunos de 6 a 18 anos incompletos

AIANDRA ALVES MARIANO
***
O Projeto Guri – programa de educação musical da Secretaria de Es-

tado da Cultura de São
Paulo, voltado para crianças e adolescentes – está
oferecendo 80 vagas para
aulas de instrumentos

musicais, canto coral e
iniciação musical em Pindamonhangaba.
O município conta com
três polos do projeto: um

em Moreira César, outro
no Alto Tabaú e o terceiro
polo no Araretama.
Para Moreira César, as
12 vagas disponíveis são

para aulas de violino, viola,
clarinete, flauta transversal, saxofone e percussão.
No Alto Tabaú, há 40 vagas para violoncelo, contrabaixo, percussão e violão.
Outras 28 vagas são
oferecidas no Araretama
para coral, percussão e
violão.
Novos alunos têm de
21 de julho a 15 de agosto
para realizar a inscrição,
o início das aulas ocorre
a partir de 28 de julho a
18 de agosto, de acordo
com a data de inscrição
de cada aluno. Outras
vagas podem abrir ao
longo do período de matrículas por conta de desistências.
Requisitos
Interessados devem
ter de 6 a 18 anos incompletos. Para efetuar
a matrícula é necessário
comparecer diretamente
ao polo em que desejam
estudar, acompanhados

pelos pais ou responsável, com RG ou certidão
de nascimento e comprovante de matrícula
escolar ou declaração de
frequência escolar referente ao semestre. Não é
preciso ter conhecimento
prévio de música, nem
possuir instrumento ou
realizar testes seletivos.
Endereços
Em Moreira César, o
polo fica na rua Guilherme Nicolletti, 753, Vila São
Benedito e funciona às segundas e quartas-feiras, das
14h30 às 18 horas.
No Araretama, no Projeto Guri às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 18
horas, na rua Cássio Pires
Salgado, S/N, Nova Esperança.
No Alto Tabaú, o polo
está localizado na rua Cônego Tobias, 168, Alto do
Tabaú e funciona às quartas e sextas-feiras, das 8 às
11 e das 13h30 às 18 horas.

Pesquisas explicam porque comemos mais no inverno
Endocrinologista dá dicas para segurar a ansiedade e comer somente
o necessário durante a estação mais fria do ano

Além de grande quantidade, pessoas comem
alimentos que não são adequados às necessidades

Um estudo da Universidade da Geórgia, nos
Estados Unidos, rastreou
o quanto as pessoas comiam em cada estação
do ano e com que rapidez
comeram. O resultado foi
que os entrevistados consumiram cerca de 200
calorias a mais por dia a
partir do outono, principalmente quando os dias
ficaram mais escuros. Um
segundo estudo explica
que, quando há menos
luz, as pessoas tendem a
comer mais e mais rápido
e a atitude está voltada ao
instinto humano.
Mauro Scharf, diretor
médico e endocrinologista
do Delboni Auriemo Medicina Diagnóstica, explica que nem todos os especialistas concordam com

SUGESTÕES PARA MANTER
A BOA FORMA NO INVERNO
- Tente não confundir fome com tédio. Se você está sem nada para fazer, beba um
copo de água e encontre algo para se ocupar. Se você ainda tem fome depois de 20
a 30 minutos, você provavelmente está realmente com fome. Faça pequeno lanche,
algo menos calórico, como uma fruta;
- Mantenha sua rotina de exercícios, nem que tenha que usar roupas extras para fazer seus
treinos em ambientes abertos;
- Não se prive dos alimentos que você ama. É só encontrar uma maneira de se encaixar estes
alimentos em seu cálculo de calorias, mas de uma forma esporádica e compensatória, ligada
ao dia de maior gasto energético, de mais exercícios, por exemplo;
- Cuide da hidratação. Muitas pessoas no frio acabam deixando de beber água. É
necessário tomar uma média de dois litros por dia. Esse consumo pode variar em
dias mais quentes ou mais frios e em dias com maior ou menor atividade física;
- Evite massas, que são muito calóricas, principalmente aquelas preparadas com molhos brancos e outros ingredientes com alto teor energético;
- Reduza o consumo de derivados do leite, como creme de leite, queijos amarelos
e manteiga.
- Cuidado com chocolate, nozes, castanhas e avelãs. Eles são nutritivos, contêm boa gordura,
mas são muito calóricos;
- Curta o inverno usando mais bebidas quentes e pouco calóricas. E lembre-se que este
é um excelente momento para descobrir os diferentes sabores dos chás, por exemplo.

essa teoria. “Alguns dizem
que não é instinto mas
sim o ambiente que nos
leva a comer mais. Muitos
acreditam que ter menos
afazeres e compromissos,
além de menos oportunidades para o exercício são
os fatores que contribuem
para o aumento do consumo, assim como as férias
em si”, diz o endocrinologista.
Segundo ele, duran-

te o inverno, o apetite
aumenta porque o gasto
energético é maior. “Por
causa do frio, o organismo se esforça mais para
manter a temperatura do
corpo normal”. Além disso, nesta época acontece
uma diminuição na produção de serotonina, um
neurotransmissor
que
promove a sensação de
bem-estar. “Para suprir
esta sensação de triste-

za e desânimo, a maioria
acaba compensando com
os alimentos”, reflete.
O médico diz que, com
esse aumento da fome, as
pessoas ficam propensas a
comer alimentos ricos em
gorduras e açúcares, o que
pode acarretar no aumento de peso indesejável.
“E, em casos mais sérios,
problemas de saúde como
o aumento do colesterol e
triglicérides”, alerta.
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DOUTORES DA ALEGRIA
abrem vagas para cidade

Arquivo pessoal

Em Pinda, o grupo Anjos da Guarda - Palhaços Doutores desenvolve o
trabalho e está habilitado para o projeto. Existente desde 2002, a equipe
formada por Célia Lima, Waldemir Vaz, Marco Aurélio Vaz e Marcela Silva é uma das referências da região em levar alegria, diversão e esperança para pessoas internadas. Na próxima semana, a Tribuna trará uma
reportagem sobre o grupo Anjos da Guarda - Palhaços Doutores.
A ONG Doutores da
Alegria está recebendo inscrições para as
Oficinas de Orientação
do Programa Palhaços
em Rede. Serão selecionados até 24 participantes (grupos e/ou
indivíduos) para atuar
com a figura do palhaço em hospitais do Estado de São Paulo para
participar de oficinas
de orientação, que têm
por objetivo reforçar a
atuação em rede, compartilhar a realidade
dos grupos, aprimorar
sua atuação e suas intervenções.
Podem se inscrever
pessoas que mantêm
projetos individuais ou
grupos de interação em
hospitais: amadores ou
profissionais, voluntários ou receber remuneração pelas interações
nos hospitais; pode ser
pessoa física ou jurídica. Em Pindamonhangaba, pessoas ou grupos
que já participaram de
ações em hospitais ou
clinicas podem aprovei-

tar a oportunidade para
fazer parte do ‘Doutores da Alegria’, como o
grupo Anjos da Guarda
- Palhaços Doutores.
O prazo limite para a
inscrição é 10 de agosto.
Para participar é preciso ter experiência de
um ano como palhaço
em hospitais e ser cadastrado no programa,
que pode ser acessado pelo site oficial dos
Doutores da Alegria
(www.doutoresdaalegria.org.br).
Preenchidos
estes
pré-requisitos, os interessados devem enviar
para o e-mailoficinasrede2014@doutoresdaalegria.org.br uma carta de
pelo menos um hospital
certificando a atuação
do grupo, além de material de imprensa que
comprove o trabalho.
Os pré-selecionados
receberão uma visita da
equipe de formação dos
Doutores de Alegria, entre agosto e setembro. O
intuito é acompanhar
uma hora de trabalho

Com brincadeiras, grupo de Pinda anima pacientes e familiares em hospitais da cidade

de cada grupo, conhecê-los para acrescentar
temas compatíveis com
a realidade de cada um
ao conteúdo das oficinas. A seleção final será
divulgada em 19 de setembro.
Já na sede da ONG,
em São Paulo, serão realizadas duas oficinas
de orientação em sala
de aula (27 e 28/9; 8 e
9/11). O conteúdo inclui
desde exercícios e jogos
de integração, sensibilização e improviso até

maquiagem e figurino,
além de questões relacionadas à parceria com
hospitais e observações
a partir das visitas realizadas nas cidades.
No complemento do
projeto, acompanhados
por um artista formador dos Doutores da
Alegria, os participantes
visitarão uma dupla de
palhaços do elenco da
ONG em um dos hospitais atendidos pelo grupo (entre 29/9 e 24/10;
e 10 e 29/11).

Artistas levam cultura de Pinda
para Feira Revelando São Paulo
AIANDRA ALVES MARIANO
***

Onze artesãs, um artista
plástico e um culinarista levaram um pouco da cultura
de Pindamonhangaba para a
Feira Revelando São Paulo,
que aconteceu em São José
dos Campos, entre os dias 9
e 13 de julho.
Os artistas da cidade participaram com um estande
de artesanato, outro de escultura em barra e um rancho tropeiro.
Para os participantes, a
feira é importante porque é
uma oportunidade de mostrar a história da cidade através da culinária e da arte, e
também é uma troca de experiências com artistas de
outros municípios do Estado.
Segundo Sérgio Calippo,
responsável pelo Rancho
Tropeiro de Pindamonhangaba na feira, e participante
do evento há 15 anos, o Revelando São Paulo vem crescendo mais. “Há dois anos, a
feira, que durava nove ou dez
dias, foi compactada para
cinco dias. Mas o movimento não diminuiu. Pelo contrário, a cada edição, mais
pessoas vêm nos prestigiar”,
contou.

No Rancho Tropeiro da
cidade, os destaques foram
o bolinho caipira e o café feito em fogão à lenha e coado
na hora em coador de pano.
“Somos a única cidade que
oferece o café feito ‘como
antigamente’. Por isso, o
movimento é intenso durante toda a feira. Isso é muito
legal, porque Pindamonhangaba tem um papel importante na história do café no
Brasil”, destacou Calippo.
Neste ano o evento
contou com 70 espaços de
culinária, 120 de artesanato e o Rancho Tropeiro
com 17 espaços. O público
que compareceu ao Parque
da Cidade de São José dos
Campos pôde prestigiar
apresentações de orquestras e grupos de manifestações artísticas tradicionais
como congada, moçambique, folia de reis, catira,
jongo, São Gonçalo, modas
de viola, carros de bois e
tropeiros.
O Revelando São Paulo –
Festival da Cultura Paulista
Tradicional visita algumas
cidades do estado no decorrer do ano. A próxima parada será na capital, no mês de
novembro.

Divulgação

Evento reúne tradições populares do Estado

Arquivo pessoal

Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que, desde 1991, atua junto
a crianças hospitalizadas, seus pais e profissionais da
saúde. A essência do trabalho é a utilização, no hospital, da paródia do palhaço que finge ser médico, tendo
como referência a alegria e o lado saudável dos pacientes e colaborando para a transformação do ambiente
onde se inserem.
Em mais de duas décadas de trajetória, já realizou
mais de 1 milhão de visitas com um elenco de cerca de
40 palhaços profissionais e possui unidades em São
Paulo, Rio de Janeiro e Recife.
Durante esse período, a organização ampliou e
diversificou suas atividades, a partir do Programa de
Palhaços Besteirologistas, e hoje possui um leque de
ações que visam compartilhar a cultura da alegria a
um maior número de pessoas.
No Rio de Janeiro, Doutores da Alegria mantém
um programa que leva variadas formas de arte, como
circo, música e poesia, a pacientes de hospitais públicos,
já tendo contemplado mais de 30 mil pessoas; e, no país
inteiro, a ONG articula uma rede de 1.158 iniciativas
semelhantes.
Doutores da Alegria desempenha, por meio de sua
Escola, um papel referencial na pesquisa da linguagem
do palhaço e na formação de jovens, artistas profissionais e interessados – cerca de 200 jovens artistas já se
formaram em um programa com duração de dois anos.
Outras atividades artísticas, como peças teatrais e as
Rodas Besteirológicas, são apresentadas ao público em
geral.
Mantida por doações de pessoas e empresas como a
White Martins, a organização é reconhecida em todo o
país por seu profissionalismo e atuação inovadora.
Possui a certificação de utilidade pública nas esferas
federal, estadual e municipal. Recebeu o Prêmio Criança da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança, foi
incluída três vezes na lista das 100 melhores práticas
globais da divisão Habitat da Organização das Nações
Unidas e recebeu o Prêmio Cultura e Saúde, concedido
em junho de 2009 pelo Programa Cultura Viva, iniciativa conjunta dos Ministérios daCultura e Saúde. Recentemente recebeu a certificação de entidade de assistência social do CNAS.

