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EMPRESÁRIOS 
SÃO CONVIDADOS 
PARA ENCONTRO 
SOBRE LEIS DE 
INCENTIVO AO 
ESPORTE
A Secretaria de Juven-

tude, Esportes e Lazer 
promove nesta sexta-feira 
(15), às 10 horas, uma reu-
nião para apresentar aos 
empresários da cidade os 
benefícios da Lei de Incen-
tivo ao Esporte. O encontro 
acontece no auditório da 
Acip, que apoia a iniciativa 
da Prefeitura.

As obras para a construção da alça 
de acesso ao bairro das Campinas estão 
em fase de fi nalização de trabalhos para 
receber o asfalto. Outro serviço que be-

nefi ciará os moradores é a ampliação 
da rotatória existente no local, que 
ficará adequada às novas dimensões 
da estrada.

Célia Lima

SEXTA-FEIRA

NUBLADO COM POSSIBILIDADE 
DE PANCADAS DE CHUVA

14º 24º

UV 6

PREVISÃO DO TEMPO
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PÁGINA 3

PÁGINA 3

PÁGINA 3

ESPORTES 14

PÁGINA 5

ESPORTES 14

PÁGINA 5

PREMIAÇÃO 7

Novos tubos 
vão evitar 
enchentes 
no Jd. Carlota

Obras preparam acesso 
ao bairro das Campinas 
para receber asfalto

COMPETIÇÃO ESPORTIVA VAI 
INTEGRAR BAIRROS DE PINDA

Os presidentes dos bairros interessados em integrar a com-
petição interbairros podem participar de uma reunião para 
conhecer o regulamento e apresentar sugestões, na quarta-
feira (20), a partir das 19 horas, no auditório da Prefeitura.

NOITE DO 
CALDINHO E 
BANDA NOVA 
DIMENSÃO NA 
FERROVIÁRIA

HOMEM QUE 
DESCOBRIU 
GISELE BUNDCHEN 
SELECIONA 
MODELOS EM PINDA

O olheiro Dilson Stein 
que, dentre tantos talen-
tos, descobriu Gisele Bun-
dchen, estará em Pinda na 
próxima semana para sele-
cionar modelos.

A equipe estará em bus-
ca de homens e mulheres 
de 8 a 25 anos. Mais infor-
mações no site www.dil-
sonstein.com.br.

MRV FAZ 
FEIRÃO DE 
IMÓVEIS

TRÂNSITO 
FICARÁ MAIS 
SEGURO

Trovadores terão 
prêmios e homenagens

A substituição dos tubos 
da rede pluvial de 0,4m para 
0,6m vai aumentar a vazão 
de água e evitar enchentes 
no Jardim Carlota, em Mo-
reira César. A Subprefeitura 

solicita aos moradores que 
evitem deixar materiais de 
construção em frente às re-
sidências, porque se levados 
pela água eles podem entu-
pir a tubulação.

A premiação e as homenagens referentes ao XXIV Concurso Nacional/Inter-
nacional de Trovas e XX Juventrova acontecem neste sábado (16), às 17 horas, 
no Espaço Cultural Teatro Galpão. O Concurso Nacional/Internacional de Trovas 
de Pindamonhangaba está entre os mais concorridos do Brasil.

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Funcionário recebe orientações para realização 
do serviço. Obra está em fase de sub-base para 
pavimentação

Os trabalhos, que começaram nesta semana, garantem tranquilidade aos moradores



A FERROVIÁRIA de Pinda realiza no dia 20/9, sá-
bado 22 horas, a Balada Retrô  animada pela  Banda 
1.000 Volts e Tops Djs que agitaram a Ferroviária e 
Clube Literário dos anos 80 e 90, revivendo os grandes 
sucessos dessas décadas. Tel (12) 2126-4444.  www.
aaferroviaria.com.br
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Tribuna do Norte EXPEdiENtEFundação dr. João romeiro

João Paulo OuverneyS om da
tErra

“... DIZ PRA mIm... Tão longe do chão serei os teus pés nas 
asas do sonho, rumo ao teu coração, permita sentir, se entrega 
pra mim..” – Pássaro de Fogo (Paula Fernandes)

Divulgação

Destaque da semana

Divulgação

Ferroviária tem eventos no fim de semana
A Ferroviária está com várias 

atrações no mês de agosto para as-
sociados do clube e para aqueles 
que ainda não são.

Banda Nova Dimensão
Nesta sexta feira (15), acontece 

mais uma edição da série ‘Som Ao 
Vivo’ no deck da piscina. O even-
to será animado pela banda Nova 
Dimensão, que embala seu público 
com o melhor do forró e do serta-
nejo.

A lanchonete do clube está com 
um cardápio variado com porções 
e cerveja gelada.

Associado em dia não paga e 
ainda pode retirar até dois con-
vites mediante apresentação do 
nome e RG dos convidados, com 
antecedência, na secretaria do 
clube. Na hora do evento o ingres-
so custa R$ 10 para homem. Mu-
lher até as 23h30 não paga e após 
esse horário, R$ 5.

Noite do Caldinho
Acontece no sábado (16), a 

partir das 19 horas, no ginásio, a 
segunda edição da ‘Noite do Cal-
dinho’, organizado pelo Rotaract 
Pindamonhangaba. O convite dá 
direito a saborear à vontade os cal-
dinhos de feijão, mandioca, caldo 
verde e quirera.

Os ingressos estão a venda ante-

cipadamente por R$ 10 e a R$ 12 
na hora do evento. Bebidas e doces 
serão vendidos à parte.

O evento tem apoio do Rotary 
Club Pindamonhangaba, Projeto 
Corupin Corredores de Rua e da AA 
Ferroviária. Mais informações pelo 
telefone 9 9187-1799.

Uma semana após o Dia Nacional de 
Controle do Colesterol (8 de agosto), 
uma pesquisa sobre hábitos alimenta-

res estarreceu a população. Antes em adultos e 
idosos, agora o colesterol também tem afetado as 
crianças e, obviamente, a culpa é dos pais.

Hábitos alimentares inadequados, como abu-
sar do fastfood e alimentos industrializados e 
não comer frutas, verduras ou legumes, são os 
principais “vilões” que podem favorecer o sur-
gimento da doença ainda na infância, além de 
outros problemas como obesidade, diabetes e hi-
pertensão.

Segundo a médica Elisabete Almeida, coor-
denadora do programa Meu Pratinho Saudável, 
iniciativa do Instituto da Criança do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP 
em parceria com a LatinMed Editora em Saúde, 
o colesterol elevado em crianças e adolescentes 
é mais comum do que se imagina. “Segundo a 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, o problema 
afeta, pelo menos, 20% da população entre dois 
e 19 anos de idade”, diz.

 Ela explica que os alimentos industrializa-
dos e os chamados fastfood contêm quantidade 
elevada de conservantes, aromatizantes e sal, 
responsáveis por alergias e problemas gastroin-
testinais, e pouca fibra, que prejudica o bom fun-
cionamento dos intestinos.

“Além disso, muitos produtos também con-
têm altas taxas de sódio, caso dos refrigerantes 
e do macarrão instantâneo, que causam retenção 
de líquidos e pressão alta”.

O problema neste caso não é apenas corrigir 
os hábitos alimentares dos filhos, mas, sobre-
tudo dos pais. Os filhos seguem exemplos e os 
aplicam em seu cotidiano. Deste modo, com ali-
mentação saudável dos mais velhos, as crianças 
naturalmente tendem a se espelhar neste com-
portamento, mesmo que venham futuramente a 
modificar a alimentação e a maneira de viver.

Para os pais, um alerta: mudem sua maneira 
de viver, não apenas por vocês, mas também pelos 
seus filhos. Aproveitem enquanto podem fazer as 
alterações e ainda têm controle sobre as crianças.

Perigo começa na infância

Exemplo dos pais leva crianças 
a desenvolver colesterol

ARENA 101 Pinda: 16/8 
(sábado) – Banda 8 segundos. 
Rumo a Barretos 2014. www.
arena101.com.br. Lista vip com 
Luzera – 9171-8990 e 7811-
9776.

BAR DO SANTISTA Pinda: 
som ao vivo toda quarta-feira e 
domingo, com ótimos artistas 
da cidade. Porções, bebidas, a 
simpatia do casal Zé Luiz e Lur-
des, e agradável local de encon-
tro de amigos

CASARÃO ROSEIRA – 
14/8 – grupo Pralana. Djs Digão 
e Juninho com diversos ritmos. 
Elas free até 23h.

CENTRO DE CONVIVÊN-
CIA do Idoso (CCI) Pinda – Bai-
le todo sábado às 19h. Aberto 
para pessoas a partir de 21 
anos. sócios não pagam e não-
sócios R$ 5,00.  Av. Abel Corrêa 
guimarães, 1.451, Vila Rica.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena:  16/8 – Reggae Expe-
riencia 2. manerva. 1º lote R$ 
20. Via Dutra, divisa guará/Lo-
rena.

CHICK NA ROÇA Taubaté:  
15/8 (sexta) –  Balada Univer-
sitária. João Pedro & Fabiano.  
Estrada do Barreiro.

CLUBE DA VILA são Be-
nedito realiza bailes no Recinto 

são Vito (moreira César): 17/8 – 
Banda gold. 31/8 – Banda Real-
ce. Tel (12) 3642-2087.

CLUBE DO LAZER Taubaté: 
DOmIngO 21h:  17/8 – Banda 
Ocean. 24 – magia som. 31 – 
Raio X  (baile dos aniversarian-
tes). Todas bandas de sP. QUAR-
TA-FEIRA:  20/8 – mix 80. Tel. 
3633-5389 e 3011-0400.

CLUBE DO VAQUEIRO Ro-
seira:  16/8 (sábado) – Banda 
Rastaela. Aniversário do clube 
com bolo e champanhe. Elas 
free até 0h.

CREIX TÊNIS CLUBE de 
Tremembé “Creix”:  16/8 (sába-
do) – não haverá baile, terá bin-
go beneficente. 23 – Chamego.
com. 13/09 (sábado 22h) – Baile 
Especial. nova Dimensão. sor-
teio de um carro Clio 97. Tel (12) 
99602-9554 e 9911-0521 e do 
clube: Tel (12) 3674-2413.

ESTÂNCIA NATIVA Caça-
pava:  Fernando & Fabiano. 15/8 
(sexta) –  Talis e Welinton. noite 
dos aniversariantes do mês, ele 
e mais dois amigos são vip.16/8 
(sábado) – Lucyana. Jorge 
Dimas. 20/8 (quarta) – Fernando 
& Fabiano, e hugo & Tiago.  0/9 
(sexta) – michel Teló 

EXPOLAG Lagoinha: 15/8 – 
Fernando & Fabiano. 16/8 – Zé 

Ricardo & Thiago. 17/8– Flávio 
de Paula & Izaias.

FERROVIÁRIA Pinda – 
som ao vivo no deck da piscina 
sEXTA-FEIRA:  Associado em 
dia não paga e  pode retirar dois 
convites na secretaria. não só-
cios: h R$ 10 e m vip até 23h30, 
e R$ 5 após esse horário. 15/8  
– nova Dimensão. 22 – André 
guedes (André & Andressa). 
29 – Chamego.com (Anjinho do 
Vale).

FERROVIÁRIA Pinda: 20/9 
(sábado 22 h) – Balada Retrô, 
com a Banda 1.000 Volts e Tops 
Djs da Ferroviária e Clube Lite-
rário dos anos 80 e 90 reviven-
do os grandes sucessos dessas 
décadas. Tel (12) 2126-4444

HÍPICA PARAÍSO Tauba-
té: Terça (20h) – sertaneja com 
banda ao vivo e quirerinha na 
faixa. Quinta Countryneja com 
melhores banda e vaca atolada 
na faixa. Tel (12) 99797-1474.

MANGUEIRÃO Pinda: Ago-
ra sob nova direção (Lúcio Tava-
res – Paquinha), está realizando 
ótimos bailes toda sexta-feira 
com a Banda gold e outras da 
cidade e região.  Informações 
telefone (12) 99708-2011

MINGAU DANÇANTE 
Taubaté: 23/8 (sábado 19h) – 

Todos os ritmos dos anos 70 e 80. 
Pagode, sertanejo, telão, som me-
cânico.  Caldinhos de vários sabo-
res. Rua moreira sales, 87, Parque 
das Fontes, Taubaté

MUTLEY Taubaté:  15/8 (sex-
ta) – girls at Fun. Banda mr. Bur-
ns. 16/8 (sábado) – Tequila Fever. 
Tom antos e equipe de tequileiras. 
dayse@mutley.com.br. By pass/ 
Info: (12) 988118300 – Oi (12) 
981425508 - Tim. Tel (12) 3632-
5540.

ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 
15/8 (sexta) – Dead Fish.  Aber-
tura Banda Fuzi.  16/8 (sábado)  
- Alanis marissete e granberries.  
17/8 (domingo 19h) – Fúria Festi-
val. Duas bandas.

PINDABAR Pindamonhanga-
ba: QUInTA – 14/8 – Quintaneja.  
sEXTA –  15/8 – Conexão de Pago-
de. sÁBADO – 16/8 (12h) – Pago-
de com feijoada. sÁBADO – 16/8 
(22h) – Boogie Oogie – A Festa. 
Banda 1.000 Volts, revivendo os 
anos 70, 80 e 90. Dia 7/9 (do-
mingo) – Amigos do samba, com 
4 vocalistas de grandes grupos. 
segunda – sertanejo com cerveja 
Itaipava a R$ 1 a noite toda. Tel 
(12) 3645-5805, 99142-0181 e 
99163-9001.

RANCHO SANTA FÉ Apareci-
da:   8/8 (sexta) – gino & geno. 

15/8 – nando & Ricky. 22/8 
– Fernando & Fabiano. 5/9 – 
Israel novaes.

Tel. (12) 3105-1663 e 
8100-9062

RECANTO CAIPIRA Pin-
da, no sindicato Rural:  16/8 
(sábado) – Wilson & Washin-
gton. Baile com as melhores 
bandas toda quinta e sábado. 

Tel. (12) 3648-4036 e 9775-
0389.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: Almoço com música ao 
vivo todo domingo. Veja pro-
gramação especial de agos-
to:  23/8 (sábado) – Especial 
Raul seixas. 25/10 (sábado) 
– Bailão sertanejo. Telefone 
(12) 3652-2120.

O Abrigo Municipal realiza, 
neste sábado (16), duas feiras 
de adoção de animais.

A primeira será das 9 às 13 
horas, na estação Arteduva-
le, com bazar da Associação 
Centopeia arrecadando fun-
dos para os cuidados com os 
animais abandonados. Em se-
guida, a equipe do AMA segue 
para o Shopping Pátio Pinda, 
para realização da Feira de Fi-
lhotes de Cães e Gatos, das 15 
às 20 horas. Todos os animais 
do Abrigo receberam os cuida-
dos necessários e estão pron-
tos para serem adotados.

Atualmente, mais de 40 fi-
lhotes de cães e gatos estão no 
AMA a espera de uma nova fa-
mília. Para adotar, é necessá-
rio apresentar RG e compro-
vante de endereço. 

Trabalhadores nascidos em 
outubro já podem sacar o abo-
no salarial do PIS - Programa de 
Integração Social. Para os nasci-
dos em novembro e dezembro, o 
dinheiro estará disponível a par-
tir dos dias 21 e 28 deste mês, 
respectivamente.

O crédito é referente ao perí-
odo de 2014/2015 e corresponde 
a um salário mínimo, R$ 724. O 
PIS pode ser sacado até o dia 30 
de junho de 2015. O calendário 
determina que em setembro re-
ceberão o abono os trabalhado-
res que nasceram nos meses de 
janeiro, fevereiro e março.

Para ter acesso ao benefício, 
há três opções para o trabalha-
dor: crédito em conta, quando o 
trabalhador possui conta indivi-
dual na Caixa; crédito na folha 
de pagamento, se o empregador 
tiver celebrado convênio Caixa 
PIS-Empresa; e saque nos ter-
minais de autoatendimento, nos 
correspondentes Caixa Aqui, em 

Abono salarial para nascidos 
em outubro já pode ser sacado

casas lotéricas e em agências 
bancárias.

Para sacar, é preciso que o 
beneficiário apresente o número 
do PIS e um documento de iden-
tificação. 

Em caso de dúvida, o ban-
co orienta o trabalhador a ligar 
para o Serviço de Informação 
ao Cidadão no telefone 0800 
726 0207 ou procurar qualquer 
agência da Caixa.

Feira de 
adoção 
de animais
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cidade

Trânsito e PM organizam ações 
para segurança no tráfego

A equipe do Depar-
tamento de Trânsito da 
Prefeitura esteve, na úl-
tima semana, em visita 
ao comandante do 5º 
BPM/I ten.cel PM José 
Sodário Viana. Entre 
os assuntos tratados, 
teve destaque a par-

ceria existente entre o 
departamento e a Polí-
cia Militar, por meio de 
convênio, para as ativi-
dades de fiscalização de 
trânsito, além de blitz 
educativas em pontos 
estratégicos, sempre vi-
sando mais segurança e 

prevenção de acidentes.
Além disso, estão 

previstas para setem-
bro, quando se come-
mora a Semana Na-
cional do Trânsito, 
atividades em conjunto 
com a PM,  na região 
central e do shopping.

MArIA FErNANDA MuNhoz
***

As obras para a 
construção da alça de 
acesso ao bairro das 
Campinas, a partir do 
bairro Cidade Nova, 
estão em fase de fina-
lização da sub-base e 
base, para que receba 
o asfaltamento. o lo-
cal já recebeu limpeza 
vegetal, terraplana-
gem e nivelamento de 
solo, além de guias, 
sarjetas e galeria.

De acordo com 
informações da Se-
cretaria de obras, 
essa é uma obra de 
grande porte, que 
abrange área total de 

12.415,48 m². Além 
de duas pistas, a obra 
total contempla guias, 
sarjetas, calçadas, 
ciclovias e canteiros 
centrais. A rotatória 
já existente será am-
pliada, para atender 
as novas dimensões 
da estrada. Em uma 
das alças será feita, 
ainda, a retificação 
da curva de acesso 
ao viaduto, ligando 
a área já existente à 
nova construção.

Essas complemen-
tações no projeto pos-
sibilitarão encaixes 
para garantir a segu-
rança do tráfego na-
quela região.

Mercado Municipal recebe pintura Jardim Carlota ganha 
nova tubulação

Escola do Araretama promove 
projeto contra dengue

Alça de acesso às ‘Campinas’ 
recebe preparação para asfalto

A alça de acesso está sendo preparada 
para receber a pavimentação

MArCoS VINíCIo CuBA
***

A Subprefeitura de Mo-
reira César está realizan-
do a troca da tubulação no 
Jardim Carlota. os traba-
lhos tiveram início nesta 
semana. Foram substitu-
ídos os tubos de 40 pelos 
de 60 cm. A troca  tem o 
objetivo de aumentar a 
vazão e evitar problemas 
no período de chuvas. A 
Subprefeitura solicita aos 
moradores que evitem 
deixar materiais de cons-
trução em frente às resi-
dências, porque se levados 
pela água podem entupir a  
tubulação.

Além da substituição 
dos tubos foram realiza-
dos serviços de limpeza 

nas tubulações. Demais 
bairros do distrito tam-
bém têm recebido as equi-
pes para serviços de lim-
peza e obras.

A equipe conta com a 
compreensão dos mora-
dores quanto aos trans-
tornos ocasionados pelas 
obras.

MArIA FErNANDA MuNhoz
***

A escola municipal 
“Prof. Elias Bargis Ma-
thias”, do Araretama, de-
senvolve um trabalho que 
visa o controle e a preven-
ção da dengue, junto aos 
alunos. Toda a escola par-
ticipa do projeto.

No dia 29 de julho foi 
realizado um dia especial 
de conscientização, quan-
do os alunos acompanha-
ram as fases de desen-
volvimento do mosquito 
Aedes Aegypti por meio 
de imagens no computa-
dor, observaram as larvas 
do mosquito que foram 

doadas pela Vigilância 
Epidemiológica de Pin-
damonhangaba, e depois 
foram orientados quanto 
às formas de prevenção e 
propagação da dengue.

De acordo com a ges-
tora da unidade, escola e 
comunidade estão unidas 
no combate à dengue.

O prédio do Mercado Municipal, no centro da cidade, recebe o serviço 
de pintura em toda a sua fachada. O mesmo serviço é realizado no 
Palacete Tiradentes, atual sede do Departamento de Turismo. Com 
essas ações, a Prefeitura contribui para a preservação e valorização 
dos prédios históricos do município. 

Atividade realizada 
em sala de aula

Divulgação/SEC

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Marcos Vinício Cuba

Divulgação Deptran

Obra vai evitar enchentes no bairro

Reunião abordou ações para um trânsito seguro
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Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

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

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

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

Vereador Janio Lerario

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

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

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

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

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

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

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

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

Através do requerimento 
nº 1.602/2014 – aprovado 
no plenário da Câmara - o 
vereador Professor Eric (PR) 
pediu na última sessão ordi-
nária, estudos e providências 
para construção de uma UBS 
(Unidade Básica de Saúde), 
no bairro Jardim Azeredo, 
localizado no Distrito de 
Moreira César.

Acompanhando o cres-
cimento considerável da 
população dos bairros loca-
lizados da linha férrea até a 
rodovia Presidente Dutra e a 
falta de um atendimento de 
qualidade aos moradores, o 
vereador Professor Eric teve  
a iniciativa - através de reque-
rimento - de fazer a solicitação 
ao Prefeito para a construção 
desta unidade para o bairro. 
Na ocasião também foi fei-
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Vereador Professor Eric solicita 
construção de UBS para Jardim 
Azeredo, em Moreira César

to um requerimento verbal 
ao Prefeito, na presença da 
Secretaria de Saúde do muni-
cípio, Sandra Maria Carneiro 
Tutihashi, para construção de 
uma UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) para o Distrito 
de Moreira César.

Por sua vez, o vereador 
ressaltou a importância da 
construção dessas unidades no 
Distrito de Moreira César. “É 
muito importante esse investi-
mento no Distrito de Moreira 
César, pois os moradores ne-
cessitam de um atendimento 
médico de qualidade. Acre-
dito que, com a instalação 
dessas Unidades de Saúde, 
não resolverá os problemas 
de saúde do município, porém 
será um grande passo nessa 
batalha”, concluiu o vereador 
Professor Eric.

Vereador Professor eric 
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Vereador feL iPe césar - fc Vereador caL

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) está 
agradecendo ao Prefeito Vito 
Ardito Lerario e as Secretarias 
de Planejamento, de Educação 
e Cultura e de Assuntos Jurídi-
cos, que se empenharam para 
resolver todos os problemas que 
surgiram durante o período de 
desapropriação do terreno para 
a ampliação da Escola Munici-
pal José Orlando Siqueira do 
Amaral - Padre Zezinho, na 
Vila São Benedito.

Cal está contente, pois 
recebeu a informação através 
do ofício nº 1649/2014 GAB, 
referente ao requerimento nº 
1479/2014, de sua autoria, in-
formações que a Secretaria de 
Obras está realizando o certame 
para a contratação da empresa 
que irá realizar a ampliação da 
referida escola, em virtude do 
Excelentíssimo Senhor Juiz ter 
dado a imissão de posse do ter-

O vereador Carlos Eduar-
do de Moura – Magrão (PPS) 
agradece ao Chefe do Poder 
Executivo por atender mais um 
pedido de sua autoria. 

No dia 14 de outubro de 
2013, o vereador protocolou o 
requerimento nº 2.604/2013 - 
aprovado por unanimidade – no 
qual solicitava a reforma e am-
pliação da Escola Padre Zezinho, 
localizada na Vila São Benedito.

Na época, o vereador Magrão 
destacou que os alunos da Escola 
Padre Zezinho haviam sido des-
locados para o prédio antigo do 
Sesi, na Vila São José, por conta 
de uma ampliação da escola. Os 
transtornos aconteceram por 
conta das salas inadequadas ao 
aprendizado; devido ao calor 

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) solicita à 
Administração Municipal a 
reforma total da quadra de 
esportes localizada no final da 
rua Antônio Caetano Junior, 
no bairro do Bosque.

O vereador, faz esta solici-
tação pois, o local encontra-se 
em estado de abandono, neces-
sitando de pintura, reforma do 
alambrado, troca das tabelas, 
demarcação das linhas da 
quadra e pintura geral interna 
e externa.

O vereador Toninho da 
Farmácia, aguarda a liberação 
de recursos federais, para que 
num futuro próximo, o local 
seja coberto e possa tornar-
se um ginásio poliesportivo, 
mas enquanto estes recursos 
não são liberados, a reforma 
é necessária para não haver 
mais deterioração da quadra.

UBS Crispim
O vereador Toninho da 

Farmácia, desde a administra-

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) esta propondo 
ao Executivo a criação de um 
Distrito para Pequenos e Médios 
Empresários da cidade.  Hoje, 
muitos empreendedores pagam 
altos aluguéis, inviabilizando seu 
trabalho. A sugestão do vereador 
é que a administração municipal 
realize estudos para viabilizar 
este Distrito Empresarial, exclu-
sivamente para beneficiar o em-
presário pindamonhangabense, 
nas áreas de funilaria, mecânica, 
serralheria, carpintaria, oficinas e 
outras. “Queremos proporcionar 
ao pequeno e médio empresário, 
condições de atender nossa popu-
lação com condições favoráveis 
ao seu empreendimento”, destaca 
o vereador Felipe César – FC.

Teatro e Casa
da Cultura de
Moreira César
O vereador Felipe César – FC 

solicitou ao prefeito a realização 
de estudos e providências para a 
implantação de um Teatro Muni-
cipal com Casa da Cultura, para 
atender os moradores da região 
do Distrito de Moreira César.

É importante ressaltar que 
o Distrito conta hoje com uma 
população superior a 50 mil 
habitantes e que a área cultural é 
bastante carente nesta importante 
região do município. “Solicita-
mos também que seja construído 
com um espaço reservado para 
o Coral da Terceira Idade, que 
vem realizando um trabalho de 
socialização de grande valia para 
a cidade. Precisamos cultuar e 
incentivar todas as manifestações 
culturais de nossa cidade e esta 
solicitação vem de encontro aos 
anseios da nossa população”, 
enfatiza o vereador Felipe Cé-
sar – FC.

Cal agradece prefeito Vito Ardito 
pelo empenho na ampliação 
da Escola Padre Zezinho

reno da área que será ampliada.
O vereador Cal também 

agradece a família dos herdeiros 
que colaboraram, se prontifi-
cando a assinar o documento 
de desapropriação para dar 
andamento aos trabalhos, que 
com certeza deixam todos os 
pais de alunos e os moradores 
da Vila São Benedito e região 
felizes, pois a Escola Padre 
Zezinho é tradicional e querida 
por muitas pessoas que por ali 
estudaram ou tiveram parentes 
nesta conceituada escola. 

Agradecimentos também 
a Câmara de Vereadores que 
aprovou por unanimidade na 
Sessão do último dia 11de 
agosto, a verba de R$ 1,3 
milhão, destinada para essa 
obra que possibilitará o retor-
no dos alunos que hoje estão 
provisoriamente estudando 
no antigo prédio do SESI, na 
Vila São José.

Felipe César – FC 
pede a construção de 
um Distrito Empresarial

Poupatempo para
o Produtor Rural
O vereador Felipe César – FC 

reitera solicitação ao Governador 
Geraldo Alckmin, pedindo a ins-
talação de um Poupatempo para 
o trabalhador rural, nos moldes 
das cidades de Itapetininga e 
Avaré, com os mesmos serviços 
oferecidos pelo programa, de 
modo a facilitar o atendimento 
para o “homem do campo”. Em 
sua justificativa, o vereador alega 
que o trabalhador rural não pode 
deixar seus afazeres por muito 
tempo, e um atendimento direto 
e diferenciado a ele, facilitará em 
muito para que possa regularizar 
sua documentação. “Tudo que 
uma casa de agricultura faz, esse 
Poupatempo Rural também faz, 
de uma forma ainda mais eficaz. 
O produtor terá acesso a mais 
de 50 tipos de serviços ofere-
cidos, como a emissão de Guia 
de Trânsito Animal Eletrônica 
(e-GTA), adesão aos programas 
da Secretaria de Agricultura, 
linhas de crédito, financiamento 
e seguro rural do Feap, entre 
outros”, explica o vereador Felipe 
César – FC.
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O vereador Janio Ardito 
Lerário (PSDB) está muito 
otimista com o crescimento 
econômico e sustentável de 
Pindamonhangaba. O vereador 
acredita que “realmente é uma 
satisfação ver a nossa cidade 
sendo bem cuidada e crescendo 
muito”.

Segundo o parlamentar, 
várias entidades são respon-
sáveis por este crescimento. 
Ele citou como exemplo o Mi-
nistério da Educação que, por 
meio do PAC 2 (Programa de 
Aceleração do Crescimento), 
possibilitou a construção de 
seis novas creches. O pedido 
dessas melhorias foi resultado 
das diversas reuniões que o 
prefeito fez com os moradores 
de cada bairro. Janio Lerario 
informou ainda que “além de 
quatro quadras cobertas para 
escolas, o município construiu 
uma cobertura de quadra po-
liesportiva e estão sendo feitas 
também diversas obras de 
galerias de águas de pluviais”. 
Janio disse que “vale a pena 

Janio Lerario demonstra 
otimismo com obras e 
crescimento de Pindamonhangaba

destacar que estas galerias 
são obras importantíssimas e 
que tem a função de fazer a 
drenagem e manejo de águas 
evitando enchentes em áreas 
de acúmulo de água nas vias 
e organizando a vazão até os 
córregos e rios.

O vereador esclareceu 
que “várias empresas já se 
instalaram e outras estão por 
vir, trazendo para o nosso 
município muitos empregos e 
renda”. Ele falou também da 
duplicação da avenida Manoel 
César Ribeiro, da construção 
da UBS - Unidade Básica de 
Saúde - do Ipê II e das 3 novas 
UPAS (Unidade de Pronto 
Atendimento) que serão insta-
ladas em Moreira Cesar, Cida-
de Nova e Araretama). “Quero 
parabenizar o prefeito e toda 
sua equipe, que tem trabalhado 
muito para o crescimento da 
cidade, demonstrando muito 
cuidado com a população. 
Isso não acontecia há muito 
tempo”, finalizou o vereador 
Janio Lerario.

Magrão agradece ao Executivo 
por reforma e ampliação da 
“Escola Padre Zezinho”

Projeto de Lei foi aProvado e visa
a reforma e a amPLiação da escoLa

e pela distância que os alunos 
teriam que percorrer até a escola 
“improvisada”. “A maioria das 
crianças são obrigadas a irem a 
pé ou de bicicleta da Vila São 
Benedito até Vila São José”, 
explicou o vereador. Na sessão 
da última segunda-feira, dia 11, 
foi aprovado - por unanimidade 
- o Projeto de Lei nº 117/2014, 
do Poder Executivo, que dispõe 
sobre a abertura de crédito adi-
cional suplementar, no valor de 
R$ 1.300.000,00 para reforma e 
ampliação da “Escola Municipal 
Padre Zezinho”. “Agradeço 
aos nobres pares que votaram a 
favor desse projeto, necessário 
para a realização das obras na 
escola Padre Zezinho”, concluiu 
o vereador Magrão.

Vereador Magrão

Toninho da Farmácia solicita 
reforma total da quadra de 
esportes do bairro do Bosque

ção passada, solicita um novo 
espaço para a UBS - Unidade 
Básica de Saúde do bairro do 
Crispim. O pedido foi feito 
devido ao crescimento popu-
lacional do bairro. “É preciso 
construir um novo prédio pois 
o prédio onde esta instalado 
hoje a UBS é muito pequeno. 
A UBS do Crispim precisa de 
um lugar maior para atender a 
grande demanda da população 
da região que cresceu muito 
nestes últimos três anos. Por 
este motivo, peço urgência 
nas providências por parte da 
prefeitura”, destaca o vereador 
Toninho da Farmácia 

o Vereador Toninho da farMácia,  no desTaque, Pede a reforMa da quadra 
de esPorTes do bairro do bosque, que se enconTra eM esTado de abandono
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Caça talentos que 
descobriu Gisele 
Bundchen seleciona 
modelos em Pinda

AIANDRA ALVES MARIANO
* * *

O Shopping Pátio Pinda 
vai sediar, neste fi m de se-
mana, o feirão de imóveis 
“Apê na Mão MRV” que, en-
tre outras opções, vai ofere-
cer apartamentos adaptados 
para pessoas com defi ciência. 

A ação, que acontece de 

sexta-feira (15) a domingo 
(17), vai apresentar o empre-
endimento Parque Princesa 
do Vale. O residencial possui 
opções de um e dois dormitó-
rios, além de 15 apartamentos 
para portadores de necessida-
des especiais.  

O condomínio ainda conta 
com uma área de lazer com 

salão de festas, playground, 
academia, salão de jogos, 
quadra poliesportiva e salão 
de festas. 

Os preços médios são de 
R$ 115 mil para unidades com 
um dormitório e de R$ 130 
mil para dois quartos. 

O Feirão vai funcionar das 
10 às 22 horas.

PM identifi ca autor de crime

A Polícia Militar foi comu-
nicada na tarde da última 
quarta-feira (13), por volta das 
14h30, sobre a ação de dois 
pixadores no bairro da Boa 
Vista. Ao perceberem a apro-
ximação da equipe, eles ten-
taram se livrar de duas latas 

de spray, jogando-as em uma 
caçamba.

Após abordagem, os policiais 
encontraram uma porção de ma-
conha e um celular que guardava 
vídeos de ações de pichação. 

Conduzidos ao Distrito Poli-
cial, foram ouvidos e liberados.

POLÍCIA

A Polícia Militar pren-
deu na última quinta-feira 
(13), um criminoso que 
estava sendo procurado 
por prática de roubo. O 
roubo estava sem solução, 
porém, uma equipe da PM 
reconheceu o autor do 

crime, que circulava na rua 
Haras Paulista e o enca-
minhou para o 1º DP de 
Pinda.

Nos próximos dias o caso 
será encaminhado para a 
Justiça para abertura de 
processo criminal.

Polícia fl agra pichadores em ação

AIANDRA ALVES MARIANO
* * *

Uma equipe do olheiro 
Dilson Stein, que descobriu 
a top Gisele Bundchen, es-
tará em Pinda no dia 23 de 
agosto, para fazer uma sele-
ção de modelos. Com 29 anos 
de experiência no mundo da 
moda, Stein é considerado o 
maior descobridor de mode-
los do Brasil. Além de Gisele, 
ele também lançou as mo-
delos Alessandra Ambrósio, 
Clarice Vitkauskas e Thairine 
Garcia.

A equipe do scouter estará 
na cidade em busca de  ho-
mens e mulheres de 8 a 25 

anos, que queiram ingres-
sar no mercado da moda. “O 
nosso objetivo é informar os 
aspirantes a modelos para 
que tenham consciência de 
que existem desafi os e de que 
isto é uma profi ssão. Lapidar, 
mas também orientar sobre 
as difi culdades e como fazer 
delas uma motivação para se 
chegar ao sucesso como uma 
supermodelo”, afi rmou Stein.

Depois de selecionados, 
os candidatos vão participar 
de uma reunião para expor 
os planos para a preparação 
e carreira. Quem aceitar as 
propostas e contratar os ser-
viços de Stein poderá par-

ticipar das outras etapas da 
preparação com a equipe, 
que conta com aulas teóricas 
e práticas sobre a profi ssão 
para fi nalmente passar pela 
última etapa do curso, que é 
organizado e ministrado pelo 
próprio Stein.

Para quem quiser partici-
par, a seleção acontece no dia 
23 (sábado), a partir das 15 
horas, no Colonial Plaza Ho-
tel. Menores devem compa-
recer acompanhados dos pais 
ou responsáveis.

Mais informações no site 
www.dilsonstein.com.br e 
pelo email atmpindamonhan-
gaba@gmail.com. Brasileira é a modelo mais bem paga do mundo

Feirão de imóveis oferece 
apartamentos para 
pessoas com defi ciência

Feirão do “Apê na Mão MRV” atenderá das 10 às 22 horas

Divulgação

Divulgação

A CCR NovaDutra deu iní-
cio ao recrutamento de pessoas 
com defi ciência para atuar em 

NovaDutra realiza recrutamento de profi ssionais
Vagas são para as áreas operacionais das unidades de trabalho distribuídas ao longo da Dutra

suas unidades de trabalho, lo-
calizadas na via Dutra. As vagas 
são para as áreas operacionais 

das Balanças e das Bases do SOS 
Usuário da Concessionária, nos 
estados de São Paulo e do Rio 

de Janeiro, incluindo a base em 
Pindamonhangaba.

 O recrutamento faz parte do 
Programa de Inclusão de Pes-

soas com Defi ciência do Grupo 
CCR, criado em 2008. “É uma 
iniciativa que visa à prática da 
cidadania plena e à valorização 
das diferenças, com a promoção 
do desenvolvimento profi ssio-
nal”, explica Eliana Ishicawa, 
responsável pela Gestão de Pes-
soas da CCR NovaDutra.

 Os interessados devem en-
viar currículo para o e-mail va-
gas.novadutra@grupoccr.com.
br. Ishicawa ressalta que todos 
os candidatos participarão do 
processo de recrutamento em 
base de igualdade, desde que 
preencham os requisitos de qua-
lifi cação exigidos. “Além disso, 
todos os currículos recebidos 
serão cadastrados no banco de 
candidatos do Programa de In-
clusão de Pessoas com Defi ciên-
cia do Grupo CCR”, salienta.

 Mais informações podem ser 
obtidas pelo e-mail vagas.nova-
dutra@grupoccr.com.br.

SOBRE A CCR 
NOVADUTRA: 
A CCR NovaDutra é res-

ponsável pela administração 
da rodovia Presidente Dutra, 
via com 402 quilômetros de 
extensão e que liga as duas 
regiões metropolitanas mais 
importantes do País: Rio 
de Janeiro e São Paulo. A 
rodovia abrange uma região 
altamente desenvolvida, que 
responde por cerca de 50% 
do PIB brasileiro. A Con-
cessionária tem 18 anos de 
existência e foi a segunda a 
integrar o Grupo CCR.
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MARCOS VINÍCIO CUBA
***

As ruas Pascoal Cor-
neti e 21 de abril, em Mo-
reira César, estão sendo 
niveladas para receber as 
guias e sarjetas. Nesta re-
gião, foi construída uma 
galeria de águas pluviais 
com aproximadamente 
500 metros. O serviço de 
nivelamento iniciou na 
semana anterior.

As galerias contam 
com tubos de 60 cm e os 
ramais com tubos de 40 
cm. Esta região possui 
rede de água e esgoto e 
como há projetos para 
asfaltar a região a gale-
ria se faz necessária.

As moradoras Raquel 
Rafael Fortes e Maria de 
Lourdes Santos de Olivei-
ra ficaram muito felizes 
com a conclusão da obra 
e agradeceram aos profis-
sionais pelo serviço, que 
valorizará o local.

Marcos Vinício Cuba

Ruas do distrito são niveladas 
para receber guias e sarjetas

Nivelamento da rua para guias e sarjetas

Salgados fritos e gor-
durosos, bolos com alto 
teor de açúcar e refrige-
rantes podem dar lugar a 
inúmeros tipos de comi-
das saborosas e saudáveis 
nas festas de aniversário 
infantis.

Segundo a médica Eli-
sabete Almeida, coorde-
nadora do programa Meu 
Pratinho Saudável, alguns 
petiscos são fáceis e até 
mais baratos que a média 
gasta em coxinhas e ou-
tras frituras, sem falar nos 
salgadinhos de pacotes.

Para os salgados, ela 
recomenda lanches de 
pão de forma integral com 
patê de atum e bauruzi-
nhos assados com queijo, 

peito de peru e tomate. 
“Esses itens podem agra-
dar tanto crianças quanto 
adultos”, diz.

A especialista suge-
re espetinho de frutas ou 
uma taça de iogurte de-
corada com frutas, além 
de crepes, como opção 
saudável para as festas 
infantis, já que permitem 
a exploração de recheios 
diferenciados e têm mas-
sa feita a partir de ovos e 
farinha de trigo ou a inte-
gral. A tapioca, cuja massa 
é feita com fécula de man-
dioca, é mais uma alterna-
tiva e com um amplo le-
que de recheios possíveis.

Em vez de refrigeran-
tes, o programa indica su-

cos naturais ou os de soja. 
“Há diversos sucos colo-
ridos e saudáveis como 
de cenoura, beterraba, 
laranja, manga, abacaxi, 
hortelã, gengibre e outras 
opções”, afirma Elisabete. 
“Ao preparar, coloque as 
frutas no liquidificador 
e sirva em seguida, para 
preservar os nutrientes”, 
ela acrescenta.

A coordenadora do 
programa diz que o bolo, 
ponto alto da festa, pode 
ser feito com farinha de 
aveia ou integral e ter al-
ternativas como recheios 
iogurte natural batido 
com frutas vermelhas e 
enfeitado por cima com 
frutas da estação.

Festa de criança também pode ter comida saudável e saborosa

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Obras e DSM 
– Departamento de Servi-
ços Municipais - , realiza 
serviços de manutenção 
em todos os bairros da ci-
dade. Na semana entre os 
dias 7 e 13 de agosto, fo-
ram feitas limpeza, capina, 
roçada, manutenção em 
estradas rurais, remoção 
de entulho e seguida a pro-
gramação do Pega-tudo.

Os bairros que rece-
beram limpeza, capina e 
roçada foram: Jardim Re-
sende, Beta, Vitória Park, 
Cidade Nova, centro, Cris-
pim, Jardim Imperial, Vila 
Rica e Lago Azul. 

Já a equipe de manu-
tenção em estradas rurais 

finalizou a terraplana-
gem na área que receberá 
o cemitério municipal de 
Moreira César e na alça 
do viaduto do bairro das 
Campinas. Realizou, ainda, 
a manutenção da estrada 
de ligação entre o Ribeirão 
Grande e o Graminha e da 
estrada Guamirim. 

A equipe da remoção de 
entulho atuou na área ver-
de do Residencial Maria 
Áurea, área do Lar São Ju-
das Tadeu, avenida Mário 
Nogueira da Silva (Nova 
Esperança), rua Mirabeau 
Antonio Pini (Araretama), 
ruas Pedro Angelo Foroni 
e Kassaro Maru e avenida 
Ten. Cel. Manoel Pereira 
dos Santos (Cidade Jar-
dim), bairro Castolira e 
Estrada Municipal Alcides 
Soares de Oliveira.

Pega-tudo
De 11 a 14 de agosto, 

o Pega-tudo foi finali-
zado nos bairros Socor-
ro, Parque das Nações, 
Ariene, Nehemia e Ma-
ria Áurea, com serviço 
de capina, varrição, lim-
peza geral e retirada de 
62 viagens de caminhão 
de entulho. 

De 18 a 21 de agosto, o 
Pega-tudo estará nos bair-
ros Abílio Flores e Alto 
Cardoso. Durante este pe-
ríodo, moradores desses 
bairros devem retirar o 
entulho de seus quintais e 
depositar na calçada para 
que a equipe da Prefeitura 
possa fazer a coleta. Com o 
serviço, a Prefeitura cola-
bora para a eliminação dos 
criadouros do mosquito da 
dengue nos quintais. 

Prefeitura realiza serviços de manutenção na cidade

Roçada e limpeza na quadra de esportes da rua 13 de Maio, no Crispim

Divulgação DSM

Algumas substituições devem ser feitas no cardápio infantil

Divulgação Frituras podem ser substituídas por alimentos assados, refri-
gerantes por sucos naturais e o bolo pode ser feito com farinha 

integral recheado com iogurte e frutas da estação



premiação

TEMA REGIONAL
INSANO 

VENCEDORES 
Insanidade, eu suponho,
é deixar de ser feliz,
ao abrir mão do seu sonho
como, insano, um dia eu fiz.
Bessant - Pindamonhangaba-SP 

O mundo insano, eu garanto,
faz a divisão errada:
brinda tão poucos com tanto
e tantos com quase nada.
Bessant - Pindamonhangaba-SP 

Nossas almas divididas,
são, na estranha analogia,
pedaços de duas vidas
que foram só uma,um dia...

João P. Ouverney 
– Pindamonhangaba-SP

Sabendo o quanto te quero,
e que este querer é insano,
me punes por ser sincero
e esqueces que eu sou humano...
José Ouverney - Pindamonhangaba-SP 

O insano se reproduz
quando eu vejo, entre cristãos,
um bando gritando:” À cruz!”
e um louco lavando as mãos !...
José Ouverney - Pindamonhangaba-SP

MENÇÕES HONROSAS 
Preciso encontrar um jeito
de por fim nesta paixão,
mas só se arrancar do peito
este insano coração.
Argemira Marcondes - Taubaté-SP 

Insano amor que persiste
e diz “ não vou”, insolente...
-Passado morto que insiste
em viver no meu presente!

João P. Ouverney 
– Pindamonhagaba-SP

Insano é o que visualizo
no teu jeitinho travesso,
prometendo - num sorriso -
carícias que desconheço!
José Ouverney - Pindamonhangaba-SP

Por ser refém dos anseios,
ante os dias tão tristonhos,
sei que estranhos  devaneios
tornam reais os meus sonhos...

José Valdez de Castro Moura - 
Pindamonhangaba-SP 

Não te julgues derrotada
ante os insanos tropeços,
pois a vida tresloucada
também traz os recomeços !

José Valdez de Castro Moura - 
Pindamonhangaba-SP 

MENÇÕES ESPECIAIS 
Na escalada do progresso,
não haja um desejo insano
de se alcançar o sucesso
agindo como tirano!

Angélica V.R dos Santos - 
Taubaté-SP 

É cruel, é desumano,
meu coração é quem diz,
eu me tornei um insano
só por tentar ser feliz.
Argemira Marcondes - Taubaté-SP 
Fuja da insana receita
que a muitas vidas ilude:
esperar boa colheita
sem plantar na juventude.
Bessant - Pindamonhangaba-SP

Mulher sensata procura
parceiro insano, talvez
para um voo de aventura
nas asas da insensatez.

Élbea Priscila de S. e Silva 
- Caçapava-SP 

Muito jovens desumanos
e de atitude indevida,
comportam-se como insanos,
perdendo o melhor da vida!

Glória Tabet Marson 
- São José dos Campos-SP 

TEMA NACIONAL 
SENSATO

VENCEDORES 
Na minha idade avançada, 
ser sensato é insensatez...
-Agora ou é tudo ou nada:
sou feliz ou perco a vez !

A.A.de Assis - Maringá-PR 

Nos meus olhos mais sensatos
os aplausos não são meus,
pois eu corrijo os meus atos
pelos erros que há nos teus...

Austregésilo de Miranda Alves 
Senhor do Bonfim-BA

Sensato é aquele sujeito
que ao mundo sabe ao que veio,
e, em respeito ao seu direito,
respeita o direito alheio !

Edmar Japiassu Maia - 
Nova Friburgo-RJ 

Amei...Fui louco, de fato...
Paixão insensata e torta...
-Pois quem pensa em ser sensato
quando o amor arromba a porta?

Pedro Mello - São   Paulo-SP 
“Deixa esse amor que te mata!”
-É o que a prudência me diz,
mas antes ser insensato
que ser sensata e infeliz !

Wanda de Paula Mourthé
Belo Horizonte-MG 

MENÇÕES HONROSAS 
Quando o desejo cintila
e arrebata o coração,
até o sensato vacila
e põe de lado a razão.

Eliana Ruiz J.- 
Balneário Camboriú-SC

Meu pai -  um homem sensato-
ensinou-me a ser prudente,
ao dizer:”Vê, se, de fato,
há chão firme à tua frente!”.

Maria Madalena Ferreira-
Magé-RJ 

O sensato é, na verdade,
dotado de dupla essência:
senhor da própria vontade
e escravo da consciência!

Renata Paccola – São Paulo-SP 

Quando eu finjo que te odeio,
o meu olhar,mais sensato,
de ternura sempre cheio,  
me desmascara no ato...

Sérgio B. Correa - 
Nova Friburgo-RJ 

Sei que a razão não acata
a escolha que agora eu fiz...
Mas, deixei de ser sensata
e resolvi...ser feliz!

Therezinha D.Brisolla - São 
Paulo-SP

 MENÇÕES ESPECIAIS 
Fomos sensatos os dois,
 e por cautela e receio,
deixamos para depois
nosso agora que não veio.

Almerinda Liporage - Rio de 
Janeiro-RJ

Fui sensato, fui prudente,
arrependo-me hoje em dia.
O amor exige da gente 
ter-se  um pouco de ousadia.

Antonio C. Rodrigues - São 
Gonçalo-RJ 

Quem, do bom senso, ouve a voz
antes de agir sem pensar,
nunca se entrelaça entre nós
difíceis de desatar.
José Lucas de Barros - Natal-RN 

Enquanto houver um sensato
protegendo o verde e as fontes,
haverá feijão no prato
e água descendo dos montes.

Roberto R. Vilela - 
Pouso Alegre-MG 

Um dia, ouvindo a razão,
disse adeus a quem me quis...
e confesso ao coração:
-Eu fui sensata... e infeliz !

Therezinha Dieguez Brisolla- 
São Paulo

Quando falavas de amor
proferias “frases feitas”...
Brilhante papel de ator
das mentiras mais perfeitas!

Ercy Maria M. de Faria - 
Bauru- SP

Ante a dor, o pranto mudo...
E, no meu choro infeliz,
minha lágrima diz tudo
que nenhuma frase diz...!

Mara Mellini Gracia  - 
Caicó-RN

O Juventrova originou-se de 
um projeto da UBT-Pindamo-
nhangaba junto aos professores 
de língua portuguesa. Teve início 
em 1995 com a denominação “A 
Trova na Escola” (direcionado a 
alunos a partir da 5ª série). Pelo 
significativo número de partici-
pantes e número de edições (20ª 
edição), pode ser considerado 
o maior concurso estudantil da 
modalidade até agora realizado 
em todo o território nacional. 
Embora sua realização seja de 
âmbito municipal, tem recebido 
e aceito participações de cidades 
vizinhas.  

O tema proposto este ano foi a 
palavra «Copa».  Quinze escolas 
enviaram trovas de seus alunos. 
No total, 1.355 trovas participa-
ram do concurso, sendo classi-
ficadas 40  (relação abaixo) pela 
comissão julgadora, todas consi-
deradas vencedoras. A premiação 
também será no evento de sába-
do e a comissão organizadora dos 
concursos informa que os alunos 
premiados (e seus acompanhan-
tes) que não tiverem condução 
própria poderão utilizar a con-
dução que a Prefeitura colocará 
à disposição, com saída às  horas 
da Praça Monsenhor Marcondes 
e retorno ao mesmo local após a 
realização do evento.

XX JUVENTROVA 

ALEXANDRINA GOMES DE 
ARAÚJO RODRIGUES    
Copa não é brincadeira,
e todos os torcedores
vão levantar a bandeira
ao ver nossos jogadores.

Guilherme Alves da Silva  
7º Ano – Ensino Fundamental  

  

2. EE ALFREDO PUJOL
A Copa está pra chegar,
ganhar é a nossa missão.
Vamos gritar e vibrar
junto com a seleção.

Juliana Rodolfo Rodrigues 
Cabral - 3º Ano – Ensino Médio

A Copa não mata a fome,
Copa não dá moradia,
nem a dor que nos consome
essa Copa remedia.

Aline Aparecida Cézar de 
Oliveira -3º Ano – Ensino Médio

Cinco Copas já ganhamos,
esta será no Brasil.
Para que não a percamos
a torcida vai a mil.

Wagner Marques da Silva 
Junior - 3º Ano – Ensino Médio

A Copa já está chegando
com obras pra terminar.
Tem muita gente roubando
sem ninguém desconfiar.

Ruan Carvalho da Fonseca
3º Ano – Ensino Médio

Bate forte coração
nesta Copa, no Brasil,
que vai ter muita emoção
como ninguém nunca viu.

Andrew Gabriel de Assis Costa
3º Ano – Ensino Médio

Não tem ordem, nem progresso,
nesta Copa sem razão.
Brasil está sem sucesso,
onde está a Educação?

Álvaro da Silva Lima
3º Ano – Ensino Médio

3. EE PROFESSORA ESCOLÁS-
TICA ANTUNES SALGADO
E quando a Copa Chegar,
todos vamos assistir,
o Brasil irá jogar
e todos vamos curtir.

Sinaia Helena Bandeira
7ª série – Ensino Fundamental

Nesta Copa vai rolar
muita bola no gramado,
e todos vão festejar
com nosso Brasil amado.

Lilit Maiara de Castro Dias
7ª série – Ensino Fundamental

 

4. EE PROFESSOR EURÍPEDES 
BRAGA
Na Copa, toda a torcida
em frente à televisão,
ficou numa só batida,
no ritmo do coração.

Paulo Gabriel Cavalheiro Gobbo
6º ano – Ensino Fundamental

EE IOLANDA VELLUTINI
Esta Copa venceremos
e vamos comemorar...
Nacionalistas seremos,
até depois que acabar!

Jéssica Lima dos Santos
7ª série Ensino Fundamental

A Copa é tão importante
porque o mundo vai parar.
A torcida está confiante
pra ver o Brasil ganhar.

Vitória Danielle dos Santos Batista
8ª série – Ensino Fundamental

ISIS CASTRO MELLO CESAR
Todo mundo está contente,
a Copa vai começar.
Rola a bola, minha gente,
quem será que vai ganhar?

Gabrielle Nogueira Macedo
6º ano – Ensino Fundamental

Vamos logo, galerinha,
a Copa vai começar.
Veste a sua amarelinha
pra ver o Brasil ganhar!

Maria Aparecida R. Rodrigues
6º ano – Ensino Fundamental

JOÃO PEDRO CARDOSO
Nesta Copa vai ter festa,
muita comemoração!
Para nós, o que nos resta
é o grito de campeão!

Fábio Henrique Gonçalves de 
Oliveira2º ano – Ensino Médio

A Copa tem alegria,
nós jogaremos com raça!
Jogando com ousadia,
para levantar a taça!
Luís Felipe da Silva
2º ano – Ensino Médio

Nesta Copa, já prevejo,
muita comemoração,
e com vontade, desejo
o nosso Brasil campeão!

Denise Vieira de Sousa
2º ano – Ensino Médio

ETEC JOÃO GOMES DE ARAÚJO
Está faltando alguns meses
pra nossa Copa chegar,
e como nas outras vezes
nós iremos celebrar!

Marcileia de Souza
1º ano – Ensino Médio

 
 EE PROFESSOR JOSÉ 
AYLTON FALCÃO
Estamos sem hospital
e a nossa Copa chegou!
Morre Lu, morre Durval,
e a galera grita gol! 

Miriam Rodrigues da Silva
1º ano – Ensino Médio

E esta Copa, minha gente?
O que se comemorar?
se nosso povo doente
nem maca tem pra deitar!?

Gabriela Silva Elias 
2º Ano – Ensino Fundamental

Gastaram a maior grana
para a Copa realizar.
A galera foi com gana
às ruas a protestar.

Reinaldo Henrique Leite Monteiro 
-2º Ano – Ensino Fundamental

Nesta Copa vou gritar
e quero ouvir a Nação.
Não vamos desanimar
se não formos campeão.

Évelin Clotilde de Moura
3º Ano – Ensino Fundamental

O Brasil impõe respeito,
a Copa nos traz a taça.
Quem sabe faz, faz bem feito
jogando de corpo e raça.

Murillo das Dores Alves
2º Ano – Ensino Fundamental

EMEF PROFª MARIA AMÉLIA 
DO PATROCÍNIO (TREMEMBÉ)
As estrelas vão brilhar
nesta Copa, no Brasil.
A galera vai vibrar,
com gols que nunca se viu!

Beatriz de Paula
8º ano – Ensino Fundamental

Norte a Sul, Leste a Oeste,
meu povo em busca de pão.
Em cultura não se investe,
mas pra Copa há solução.

Cristiane de Oliveira M. Bento
9º ano – Ensino Fundamental

A torcida vai vibrar
com a nossa seleção.
Vai sorrir e vai cantar
na Copa com emoção.
Andressa M. da Silva
 7º ano -  Ensino Fundamental

11. ESCOLA PROFESSOR 
PEDRO SILVA
Copa do Mundo vai ser
este ano, e com emoção,
vamos competir e ver
nosso Brasil campeão...

Daniel Eduardo
3º ano – Ensino Médio

A Copa gera união
entre as nações a jogar.
O troféu de campeão
só o melhor pode levar.

Diego José dos Santos
2º ano – Ensino Médio

 
      
12. COLÉGIO SICILIANO
Rola a bola no Brasil,
juntos, vamos festejar.
Com alegria juvenil,
a Copa vamos ganhar.

Mayara Yasmin
8º ano – Ensino Fundamental

13. YOLANDA BUENO DE GODOY
Bola na ponta do pé
com o coração na mão.
Muitos torcendo com fé
na Copa com emoção!

Maicol de Campos Alves
8ª série – Ensino Fundamental

Vai ter gente diferente,
gente que nunca se viu.
Galera toda contente,
pois a Copa é no Brasil!

         Ana Carolina de Almeida 
         8ª série – Ensino Fundamental

A Copa já está chegando,
gastando muito dinheiro.
O governo está gastando
com suor do brasileiro.

         Wellington Monteiro Nunes
          1º ano – Ensino  Médio.

YONNE CÉSAR
Nossa torcida animada,
na Copa, um gol aplaudiu,
vibrando da arquibancada: 
acabou! É do Brasil!

Luciana Machado Alves 
4º Termo - EJA

15. WILSON PIRES
Eu ficaria mais feliz
se a Copa, o Brasil ganhasse.
Mas tudo o que eu sempre quis
é que a miséria acabasse.

Diego Henrique Chinachi
2º B – Ensino Médio

Se estádio nenhum cair
e o Brasil for campeão,
quando a Copa se extinguir
vão cuidar da Educação?

Letícia Cristina de Oliveira Santos
7º B – Ensino Fundamental

Galeras ficam ligadas
na Copa, e eu fico também.
As lojas ficam fechadas
que não é pra entrar ninguém.

Thácila Castro de Paula
7º B – Ensino Fundamental

Somente na Copa investe
quem governa esta nação,
E o povo com fome e peste,
Eis a real situação.

Naila Marina Oliveira 
7º B – Ensino Fundamental

Na Copa vamos vibrar,
pois vai ter muita emoção.
Todo mundo vai gritar
com os gols da seleção.

João Vitor da S. Batista 
7º Ano – Ensino Fundamental

No Brasil a Copa rola...
Onde está a população, 
enquanto o governo enrola,
esquecendo a educação?

Vitória Ferreira Ribeiro 
3º Ano – Ensino Médio

O povo fica indignado:
- Políticos sem noção!!!
Na Copa há muito aplicado,
e na nossa Educação !!!?

Rafaella Ribeiro de Oliveira
7ª série – Ensino Fundamental

Madrinha e Padrinho 
Anualmente são escolhi-

dos o padrinho e a madrinha 
do Juventrova entre os pro-
fessores que trabalham a tro-
va em suas escolas, os trova-
dores e as pessoas envolvidas 
na realização do Juventrova, 
que se destacam pela boa 
vontade e atenção dispensada 

XXIV CONCURSO NACIONAL/
INTERNACIONAL DE TROVAS DE 
PINDAMONHANGA – ANO 2014

com o concurso e com a UBT
-Pindamonhangaba . 

Este ano homenageamos 
como Madrinha, Mary Ellen 
Juliano Rivelli, representando 
a Biblioteca Municipal Verea-
dor Rômulo Campos D’Arace.  
Para Padrinho, Edson França 
Reis, representando o jornal 
Tribuna do Norte.

A diretoria da UBT-Pin-
damonhangaba agradece aos 
amigos da trova, Mary Ellen e 
Edson, pela importância que 
dão à realização deste certa-
me estudantil da trova.  

Professores, os 
semeadores da trova
A UBT-Pinda  também 

registra sua gratidão aos pro-
fessores – redes pública e 
particular – que ao longo dos 
anos de realização do Juven-
trova vêm contribuindo na 
divulgação da modalidade 
poética trova e na prática do 
trovismo entre seus alunos. O 
obrigado da União Brasileira 
de Trovadores   por concilia-
rem a participação de seus 
alunos no referido concurso  
com os demais eventos que 
constituem o importante ca-
lendário escolar.

Conforme é solicitado no 
regulamento enviado anual-
mente às escolas, os profes-
sores que fizeram constar os 
seus nomes juntamente com 
os trabalhos enviados este 
ano foram: Samira Nasser, 
Cláudio Luiz Arantes Perei-
ra, Maria Antonia Dias, Ale-
xandro Flausino, Rosana 
Aparecida, Cinachi Bicudo,  
Elisabete Aparecida Mendez, 
Goretti Flores Goffi, Patrícia 
Monteiro, Cláudia Raizer da 
Silva, Fabiana Almeida Perei-
ra, Vera Lúcia Leite Lourenço 
Ribeiro Garcia, Suzi Jane R. 
Estevan, Cláudia Ribeiro dos 
Santos, Ana Maria Ferreira, 
Cristiane Donizetti de Olivei-
ra e Thassia Kristine da Sil-
va, Hilda Helena de Oliveira, 
Mônica Cristina de Queiroz 
Abreu, Elisabete Aparecida 
Mendez , Goretti Flores Goffi, 
Lucimara Aparecida Ferrei-
ra, Carla da Silva Costa, Vera 
Lucia  Leite Lourenço Ribeiro 
Garcia, Kamila Carlos Rodri-
gues da Costa, Claudio Luiz 
Arantes Pereira, Luís Felipe 
Figueiredo, Maria Isolina O. 
de Souza e Ademar  Paes dos 
Santos.

Juventrova: trova estudantil faz 20 anos   

O Concurso Nacio-
nal/Internacional e o Ju-
ventrova são realizados 
anualmente pela Seção 
local da UBT - União Bra-
sileira de Trovadores em 
parceria com a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
(Secretaria de Educação 
e Cultura, biblioteca Ve-
reador Rômulo Campos 
D’Arace e demais depar-
tamentos municipais en-
volvidos) e apoio do jor-
nal Tribuna do Norte.

Temas para 2015

Nacional – Ousadia

Regional – Covardia

Juventrova - Caderno

Concurso Nacional/Internacional e Juventrova
ALTAIR FERNANDES

Com declamação de trovas 
de autores veteranos e de jo-
vens trovadores acontece neste 
sábado (16), com início às 17 
horas, no Espaço Cultural Teatro 
Galpão (avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso,  2.750),  a pre-
miação e homenagens referentes 
ao XXIV Concurso Nacional/
Internacional  de Trovas e XX 
Juventrova, concurso estudantil 
da modalidade. 

O Concurso Nacional/Inter-
nacional de Trovas de Pinda-
monhangaba está entre os mais 
concorridos certames da moda-
lidade no Brasil, daí a qualidade 
dos trabalhos participantes. Em 
sua realização é dividido em duas 
categorias. A Regional é aberta a 
trovadores de Pinda, cidades da re-
gião do Vale, serra da Mantiqueira 
e Litoral Norte. Da Nacional/In-
ternacional participam trovadores 
das demais cidades do Estado de 

São Paulo, de outros estados e de 
países de Língua Portuguesa. 

Pela categoria Regional, que 
este ano teve como tema a palavra 
Insano participaram  118 trovas. 
Na categoria Nacional/Interna-
cional, tema  Sensato, participa-
ram 415 trovas. Após a minuciosa 
apreciação, as comissões julgado-
ras apontaram  as quinze melhores 
trovas de cada categoria distribu-
ídas entre vencedoras, menções 
honrosas e menções especiais. 

Evento reúne trovadores locais, 
da região e de outros estados 
brasileiros na festa da trova de 
Pindamonhangaba

Jovens estudantes – redes pública e 
particular – de Pinda e até de cidades 
vizinhas recebem medalhas e certificados 
pela participação no concurso estudantil 
de trovas Juventrova

Arquivo TN

Evento que anualmente integra a programação comemorativa ao aniversário 
da cidade, no mês de julho, será realizado sábado (16), no Espaço Cultural Teatro Galpão  
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Tribuna do Norte
patrimônio Histórico

Conhecer e preservar 
é dever de todos

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

Patrimônio histórico 
pode ser definido como um 
bem material, natural ou 
imóvel que possui significa-
do e importância artística, 
cultural, religiosa, docu-
mental ou estética para a 
sociedade. estes patrimô-
nios foram construídos ou 
produzidos pelas socieda-
des passadas, por isso re-
presentam uma importante 
fonte de pesquisa e preser-
vação cultural.

Pindamonhangaba pos-
sui um grande patrimônio, 
que precisa ser conhecido 
e preservado, com a ajuda 
da população. Por isso, o 
departamento de Patrimô-
nio Histórico da Prefeitu-
ra vem desenvolvendo um 
projeto de visitas ao acer-
vo do Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, e organi-
zando meios para realizar 
mais efetivamente a edu-
cação patrimonial, já que 
o departamento é ligado à 
Secretaria de Educação e 
Cultura da Prefeitura. Esse 
trabalho será realizado com 
mais recursos a partir da 
inauguração do restauro do 
Palacete 10 de Julho, que 
abrigará o Centro de Me-
mória “Barão homem de 
Mello”, prevista para breve. 
“Quando as pessoas conhe-
cem a história de um local, 
sua importância e o papel 
que tiveram na época em 
que foram construídos, pas-
sam a valorizar, a respeitar 
e a preservar aquele local 
ou monumento, e transmi-
tem esse sentimento para 
sua comunidade, família e 
próximas gerações. Por isso 
pretendemos dar acesso às 
pessoas a esse tipo de co-
nhecimento”, explicou a di-
retora de Patrimônio his-
tórico da Prefeitura.

Atualmente, o Depar-
tamento de Turismo da 
Prefeitura é um dos maio-
res colaboradores do de-
partamento de Patrimônio 
Histórico no que se refere 
a divulgar a importância 
da história de Pindamo-
nhangaba e da cidade para 
o país, por meio do proje-
to “Conheça a sua cidade”, 
que realiza o city tour histó-
rico cultural, voltado tanto 
para turistas como mora-
dores da cidade.
Preservação e proteção

Há uma preocupação 
mundial em preservar os 
patrimônios históricos da 
humanidade, através de 
leis de proteção e restau-
rações que possibilitam a 
manutenção das caracterís-
ticas originais.

Mundialmente, a Unes-
co - Organização das Na-
ções Unidas para a Cultura, 
Ciência e Educação é o ór-
gão responsável pela defi-
nição de regras e proteção 
do patrimônio histórico e 

Maria Fernanda Munhoz
* * *

A região histórica da 
comunidade de Coruputuba 
será preparada para rece-
ber turistas. A formatação 
desse novo roteiro turísti-
co de Pindamonhangaba 
está sendo preparada pelo 
trabalho em conjunto dos 
departamentos de Turismo 
e de Patrimônio Histórico 
da Prefeitura, com o repre-
sentante da Fazenda Nova 
Coruputuba.

O grupo se reuniu na 
última semana, por inter-
médio do vereador Cal, que 
viveu sua infância e adoles-
cência naquela comunida-
de. Nessa primeira reunião, 
os interessados conheceram 
um pouco da história do 
local e discutiram a respeito 
do que pode ser feito para 
atrair o turista.

O Departamento de 

Patrimônio Histórico fará 
um levantamento de datas 
e fatos históricos e pretende 
montar um espaço como ex-
tensão do Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina no local. O 
Departamento de Turismo 
vai montar o roteiro, que 
incluirá a igreja de Nossa 
Senhora Aparecida e outros 
pontos que serão levanta-
dos no próximo encontro, 
ainda neste mês.

“Coruputuba é um local 
muito importante, que faz 
parte da história de Pinda-
monhangaba e de muitas 
pessoas que ainda moram 
em Pinda. Essa história não 
pode se perder, os mora-
dores da cidade precisam 
conhecer o que representou 
essa comunidade e toda a 
sua organização”, explicou 
a diretora de Turismo da 
Prefeitura.

Coruputuba terá 
roteiro turístico

A igreja de Nossa Senhora Aparecida será um 
dos locais integrantes do roteiro

No primeiro encontro, várias ideias foram 
discutidas para o desenvolvimento do roteiro

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

cultural da humanidade. 
no Brasil, existe o iphan 
-  Instituto do Patrimônio 
histórico e artístico na-
cional), que atua na gestão, 
proteção e preservação do 
patrimônio histórico e ar-
tístico no país. 

Quando um imóvel é 
tombado por algum órgão 
do patrimônio histórico, 
ele não pode ser demolido, 
nem mesmo reformado. 
Pode apenas passar por 

alguns dos patri-
mônios históricos 
mundiais são: 

Pirâmides de gizé (egi-
to), machu Picchu (Peru),  
estátua da Liberdade 
(estados Unidos), muralha 
da China (China), torre 
de Piza (itália), Coliseu de 
Roma (itália), Palácio de 
Versalhes (França), torre 
eiffel (França) e acrópole 
de atenas (grécia). no 
brasil: Cidade histórica de 
ouro Preto (minas gerais), 
Centro histórico de olinda 
(Pernambuco), Pelourinho, 

estação da Luz (são Pau-
lo), Ruínas de são miguel 
das missões (Rio grande do 
sul), Cristo Redentor (Rio 
de Janeiro), Conjunto Urba-
nístico de brasília e Palácio 
do Catetinho (brasília).

Patrimônios HistóriCos 
mundiais e naCionais

na Lei orgânica municipal, artigos 
6 e 215, são citados ainda, como 
patrimônio da cidade, (artigo 

6) “o bosque da Princesa, a Figueira 
das taipas, o bosque das Cerejeiras, 
os cedros do antigo grupo escolar dr. 
alfredo Pujol, os templos religiosos 
de característica histórica, os edifícios 
públicos ou não que tenham condições 
arquitetônicas destacadas ou reconheci-
do valor histórico” e (artigo 215) “cons-
tituem patrimônio cultural do município 
as atividades dos figureiros e do folclore 
(...), as festividades populares, a preser-
vação da memória dos pindenses que 
contribuíram para o desenvolvimento 

tribuna é Patrimônio

Palacetes Tiradentes e Visconde da Palmeira, que abriga o museu

processo de restauração, 
seguindo normas específi-
cas, para preservar as ca-
racterísticas originais da 
época em que foi construí-
do.

Pindamonhangaba con-
ta, atualmente, com os se-
guintes prédios tombados 
pelo Condephaat (órgão 
estadual): Palacete Tira-
dentes, Palacete 10 de Ju-
lho, Igreja São José, prédio 
da EE Dr. Alfredo Pujol, 

estrada de Ferro Campos 
do Jordão e Palacete Vis-
conde da Palmeira (que 
sedia o Museu Histórico). 
Tombados pelo município, 
são a Igreja Sant´Anna e a 
Matriz, além do patrimônio 
imaterial da cidade, que é 
incontável, formado pela 
cultura, folclore e costumes 
da população ao longo das 
gerações.

de acordo com a direto-
ra de Patrimônio histórico 
da Prefeitura, preservar o 
patrimônio cultural de uma 
cidade é manter as marcas 
de sua história ao longo do 
tempo e, assim, assegurar 
a possibilidade da constru-
ção dinâmica da identidade 
e da diversidade cultural da 
comunidade. 

“Quando um imóvel é 
tombado Por algum órgão do 
Patrimônio HistóriCo, ele não 
Pode ser demolido, nem mesmo 
reformado”.

Arquivo TN

artístico, cultural e científico, o acervo 
histórico, arqueológico, artístico, ecológico, 
documental e paisagístico do município, 
especialmente: (...) a Reserva ecológica 
do trabiju, a tribuna do norte e a Corpo-
ração musical euterpe (Redação dada pela 
emenda nº 03/1992)”.

Divulgação
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Em 17 de agosto se comemora o Dia Nacional do Patrimônio Histórico; Pindamonhangaba 
possui um grande patrimônio e conta com a população para sua preservação

Bosque da Princesa
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Nota máxima em 
segurança pelo Latin NCAP.

Sem limite 
de quilometragem.

Eleito pela revista 
Autoesporte como o 

Motor do Ano de 2014.

Em duas categorias:
abaixo de R$ 35 mil

e até R$ 29 mil.

Eleito o Melhor 
Hatch Compacto no 

comparativo da Revista 
Quatro Rodas.

 Eleito pela revista 
Autoesporte o melhor 

automóvel entre 
R$ 26.900 e R$ 39.390

Melhor consumo.
Classificação A - Inmetro.

Carro com menor 
custo de reparabilidade, 

segundo o CESVI.

Promoções válidas até 31/08/2014 para veículos com pintura sólida e frete incluso. 1 - Novo Gol 1.0 Total Flex, 4 portas, ano/modelo 14/15, cód. 5U3TN4+PC1, à vista a partir de R$33.990,00 ou fi nanciado pelo Banco Volkswagen com entrada de R$20.394,00 (60%) e 12 
prestações mensais de R$1.201,58 com a primeira prestação com vencimento em 153 dias. Taxa de juros: 0% a.m. e 0% a.a. Total da operação: R$34.812,96. CET para esta operação: 6,97% a.a. 2 - Fox 1.0 Total Flex, 4 portas, ano/modelo 14/14, cód. 5Z41N4+PK8+WAA, à 
vista a partir de R$36.490,00 ou fi nanciado pelo Banco Volkswagen com entrada de R$21.894,00 (60%) e 12 prestações mensais de R$1.286,27 com a primeira prestação com vencimento em 153 dias. Taxa de juros: 0% a.m. e 0% a.a. Total da operação: R$37.329,24. CET 
para esta operação: 6,62% a.a. 3 - Fox 1.6 Total Flex, 4 portas, ano/modelo 14/14, cód. 5Z41E4+PK8+WAA, à vista a partir de R$39.990,00 ou fi nanciado pelo Banco Volkswagen com entrada de R$23.994,00 (60%) e 12 prestações mensais de R$1.404,83 com a primeira 
prestação com vencimento em 153 dias. Taxa de juros: 0% a.m. e 0% a.a. Total da operação: R$40.851,96. CET para esta operação: 6,2% a.a. 4 - Take up! 1.0 Total Flex, 2 portas, ano/modelo 14/15, cód. 6A52K4, à vista a partir de R$27.190,00 ou fi nanciado pelo Banco 
Volkswagen com entrada de R$14.068,11 (51,74%) e 36 prestações mensais de R$499,00 com a primeira prestação com vencimento em 153 dias. Taxa de juros: 1,15% a.m. e 14,71% a.a. Total da operação: R$32.032,11. CET para esta operação: 18,93% a.a. IOF, cadastro e 
despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de fi nanciamento numa Concessionária Volkswagen Autorizada. Para os demais modelos e planos 
de fi nanciamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente à contratação. Crédito sujeito a aprovação. Garantia total de 3 anos válida para os modelos vendidos a partir de 01 de janeiro de 2014, sem limite de quilometragem para defeitos de fabricação, exceto 
Polo, Gol G4, Saveiro, Golf e Kombi (este último, limitado a 80.000 km), que continuam com 1 ano de garantia. É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. O up! obteve a melhor classifi cação, “A” (verde), no Programa Brasileiro de Etiquetagem 
do Inmetro entre os modelos equipados com motor fl exível, direção assistida e ar-condicionado. O up! é capaz de rodar, quando abastecido com gasolina, até 13,2 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada e, quando abastecido com etanol, 9,1 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada. 
Comparativo Hatches Compactos Revista Quatro Rodas - Ed. 654/ Março 2014. Para mais informações, consulte uma Concessionária Volkswagen Autorizada. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com defi ciência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834.

Respeite os limites de velocidade.

Gol 1.0 Trendline
2015 Completo

Fox 1.0
2014 Completo

Fox 1.6
2014 Completo

Volkswagen.
A escolha que faz a diferença.

TAXA ZERO + PRIMEIRA PARCELA SÓ EM DEZEMBRO.

www.vw.com.br/ofertas

TAXA 0% a.m
Entrada de 

Entrada de 

60%

52%

Saldo em 

12x

Saldo em 36x 
R$499

33.990
A partir de:
R$

TAXA 0% a.m
Entrada de 

60%

Saldo em 

12x

39.990
A partir de:
R$

Entrada de 

60%

Saldo em 

12x

TAXA 0% a.m
36.490

A partir de:
R$

• Airbag e ABS
• Direção hidráulica
• Ar-condicionado
• Preparação para som
• Vidros dianteiros e travas elétricas 

• Airbag e ABS
• Ar-condicionado
• Direção hidráulica
• Vidros, travas e retrovisores elétricos
• Chave canivete com alarme Keyless

• Airbag e ABS
• Ar-condicionado
• Direção hidráulica
• Vidros, travas e retrovisores elétricos
• Chave canivete com alarme Keyless

Chegou o up! Tudo nele é up.

up! 2 portas 
a partir de vw.com.br/upvw

R$27.190



Creche comemora Dia dos Pais

Pais e filhos participam de brincadeiras

 Divulgação SEC Divulgação SEC

Pais, avós, tios e padrinhos estiveram presentes na comemoração

Maria FErnanDa Munhoz
 ***

a creche escola munici-
pal “Maria aparecida Go-
mes – Sá Maria”, do Pasin, 
comemorou o Dia dos Pais 

na quinta-feira (7), com 
um café da manhã e uma 
tarde de brincadeiras.

“Foi um desafio para 
toda a equipe, pois sabe-
mos das dificuldades dos 

pais em participarem, de-
vido aos seus compromis-
sos de trabalho, mas para 
surpresa e principalmen-
te alegria das crianças, 
houve um número signi-

ficativo de pais”, disse a 
gestora.

Para a professora do 
berçário, “foi um momen-
to único, em observar os 
pais transformando-se em 

criança para junto brincar 
com seu próprio filho ou fi-
lha, ou seja, somando inte-
ração, relação, felicidade, 
amor, resultou na criança 
o prazer em ter o seu pai 

no contexto escolar”.
a equipe da escola 

agradece a todos os pais, 
avôs, tios e padrinhos pela 
disponibilidade em estar 
nesta homenagem.

COMUNICADO
Solicitamos á sr Joice Martins Evaristo, portadora do RG 40.501.529-X, CPF 
400.390.828-73 e CTPS 057692/00400, comparecer a empresa A de Souza 
& Cia Ltda, CNPJ 11.760.503/0001-82 para justificar as faltas sob pena de 
abandono de emprego.Tribunal de justiça 12,5x2col

 LEI Nº 5.684, DE 06 DE AGOSTO DE 2014.
Altera dispositivo na Lei nº 3.823, de 03 de agosto de 2001, que dispõe sobre a criação do 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, da Junta Administrativa de Recursos e Infrações- J.A.R.I., e dá 
outras providências.
Art. 1º Altera o art. 15 da Lei nº 3.823, de 03 de agosto de 2001, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art.15 A JARI reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana, em dias e horários previamente 
fixados por seu Presidente, e extraordinariamente, sempre que por ele convocada ou a pedido dos 
outros membros efetivos.
Parágrafo único. As sessões extraordinárias não excederão ao limite de  03 (três) sessões por mês.”

Art. 2º Altera o art. 23 da Lei nº 3.823, de 03 de agosto de 2001, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 23 Aos membros da JARI, pertencentes ou não ao quadro de servidores do Município, fica 
assegurado o direito ao recebimento de  jetom, verba de caráter eminentemente indenizatória, 
devida enquanto o membro estiver no efetivo desempenho e exercício das funções, na importância 
de 4,24 (quatro vírgula vinte e quatro) UFMPs (Unidades Fiscais do Município de Pindamonhangaba) 
por mês.

§ 1º O jeton de que trata o caput deste artigo será devido apenas aos membros, titulares ou 
suplentes, que efetivamente atuarem nos julgamentos. 

§ 2º Em caso de assumir o suplente, a remuneração será devida na proporção do número de 
reuniões participadas.

§ 3º Considera-se efetiva atuação nas sessões de julgamento o comprovado comparecimento e 
cumprimento das funções julgadoras, mediante assinatura do membro na Folha e Presença da 
JARI e na Ata lavrada. 

§ 4º O pagamento do jeton será efetuado na mesma data do pagamento dos vencimentos dos 
servidores públicos do Município de Pindamonhangaba, no mês subsequente a sua apuração, 
mediante a comprovação da efetiva atuação do membro da JARI na sessão de julgamento. 

§5º  As gratificações previstas neste artigo não têm natureza salarial, correspondem tão somente 
a uma verba indenizatória, não constituindo base de cálculo para adicionais e não poderá ser 
incorporado aos vencimentos dos membros que possuam vínculo com o Município. 

§6º  Do valor previsto no caput deste artigo serão proporcionalmente descontadas as ausências, 
em relação ao total de reuniões realizadas no respectivo mês, compreendidas as ordinárias e 
extraordinárias. 

§7º Para a realização de reuniões extraordinárias será acrescido ao jetom previsto no caput deste 
artigo o valor de 1,06 UFMPs (Unidades Fiscais do Município de Pindamonhangaba) por reunião 
comparecida pelo membro da JARI.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José Antonio Rodrigues Alves
Secretário de Obras e Serviços

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 06 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Extrato de Convênio n.º 70/2014 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba / Associação Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba  
Processo n.º 13317/2014 - Auxílio
Objeto: Projeto Camerata – Verba Fumcad
Valor: R$ 20.846,88
Data de Assinatura: 04/08/2014

Extrato de convênio  n.º 71/2014 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba / Associação Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba  
Processo n.º 21810/2014 - Convênio
Objeto: Projeto Camerata – Verba Fumcad
Valor: R$ 48.731,12
Data de Assinatura: 04/08/2014

Extrato de Convênio 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba / Secretaria da Educação, FDE com Município
Processo n.º 6832/2013
Objeto: Programa Ação Educacional Estado – Município / Educação Infantil
Valor R$ 1.940.777,02
Data de Assinatura: 02/07/2014

Extrato de Aditamento de Convênio n.º 138/2007 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba / Santa Casa de Misericórdia 
Processo n.º 1203/2007
Objeto: atendimento de urgência e emergência
Prazo: 30 dias
Data de Assinatura: 08/08/2014

Extrato de Convênio n.º 72/2014 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba / UNITAU
Processo n.º 7300/2014
Valor: R$ 49.934,48 – convênio e R$ 6.927,00 – auxílio 
Objeto: Programa do Governo Federal - PET 
Data de Assinatura: 05/08/2014

Extrato de aditamento de convênio – Convênio n.º 94/2012 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba / FUNVIC – Fundação Universitária Vida Cristã
Processo n.º 16072/2012
Objeto: estágio não remunerado obrigatório de fisioterapia
Prazo: 2 anos
Data de Assinatura: 15/08/2014

LEI N.º 5.682, DE 06 DE AGOSTO DE 2014
Autoriza ceder espaço para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e dá outras 
providências.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.1º. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, a título gratuito, espaço para o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, para instalação de unidade no Município de Pindamonhangaba. 
Parágrafo único.  A cessão se formalizará mediante termo ou contrato, do qual constarão 
expressamente as condições estabelecidas.
Art. 2º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 06 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA GERAL Nº 4.289, DE 06 DE AGOSTO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR o Sr. Maria Aparecida Ribeiro, Gestora Geral de Atividades Esportivas e de 
Lazer, para substituir o Sr. Roberson Salvador, Diretor do Departamento de Esportes, durante o 
período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 1º a 10 de agosto de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 06 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA GERAL Nº 4.290, DE 07 DE AGOSTO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR o Sr. Marco Antonio Amaral de Souza, Escriturário, para substituir o Sr. Pedro 
Paulo Dias, Chefe do Procon, pelo período de 05 (cinco) meses em que o mesmo encontrar-se em 
licença saúde, a contar de 08 de maio de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 07 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO

PREGÃO Nº. 220/2014
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 14/08/14, p. 05, concernente a data 
de abertura do Pregão supracitado, leia-se corretamente: “...com encerramento dia 28/08/14 às 8h 
e abertura às 8h30...”. As demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2014.

Grupo de amigos forma comunidade de esporte e lazer

Formado por cerca de 
50 integrantes, o grupo 
de amigos “romigão” re-
aliza suas atividades aos 

domingos, a partir das 8 
horas, no Campo do San-
tos, no Parque das nações. 
além do jogo de futebol, 

em pouco mais de qua-
tro anos, o romigão vem 
aproximando as famílias 
do grupo e de suas ativi-

dades, criando assim uma 
corrente de amizade entre 
os familiares e amigos dos 
integrantes. 

o grupo se utiliza da 
internet para divulgar 
suas ações, por meio do 
site www.romigao.com, 
que transmite os jogos em 
tempo real, com comentá-
rios lance a lance, e a pá-
gina no facebook romigão 
Futebol entre amigos. o 
evento mais recente foi 

no último domingo (10), 
quando foi realizada a 
inauguração do novo uni-
forme do time de futebol. 

os organizadores do 
romigão agradecem aos 
que colaboraram para a 
festa e convidam a todos 
para comparecer e conhe-
cer as atividades do grupo. 

Futebol do Romigão movimenta atletas adultos e crianças Equipe apresentou novos uniformes - um azul e branco, e outro alvinegro

 Divulgação  Divulgação
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cidade
Profissionais debatem sobre 
novo modelo de incubadora

Profissionais da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
participaram da capacita-
ção sobre Gestão do Cadas-
tro Único e do Programa 
Bolsa Família, ministrada 
pela diretoria regional de 
Assistência Social de São 
José dos Campos, entre os 
dias 4 e 8 de agosto, em 
Campos do Jordão. A ati-
vidade contou com a pre-
sença de vários municípios. 
Pindamonhangaba foi re-
presentada pela diretora do 
Departamento de Assistên-

Professores municipais 
participam de capacitação do 
projeto “A Sociedade do Amanhã”

Pais comemoram dia 
com atividades culturais

MArCoS ViníCio CuBA
***

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, 
da Prefeitura promoveu 
um encontro, com profis-
sionais de vários setores, 
para apresentar o projeto 
de trabalho para possível 
implantação de um novo 
modelo de incubadora de 
empresas no município. A 
reunião aconteceu na ma-
nhã de quarta-feira (13).

Participaram represen-

tantes da Funvic-Soluções, 
Acip, Polo Apta, Sebrae, 
Fatec, Sincomércio, Etec, 
do Arroz Preto ruzene e da 
Agência de inovação inova 
Paula Souza.

os participantes rece-
beram informações sobre 
o conceito de incubadora 
na visão do Sebrae e de 
outros órgãos; do manual 
para implantação de in-
cubadoras do Ministério 
da Ciência e Tecnologia; 
do Cerne e o que é preciso 

para que as incubadoras 
tenham sucesso.

De acordo com Fran-
cisco Antonio Maciel no-
vaes, da inova Paula Sou-
za: “incubadora é um local 
que trabalha oportuni-
dades e gera empresas. É 
preciso dar oportunidades 
aos empreendedores para 
que possam sair da incu-
badora e ganhar espaço 
no mercado e se faz neces-
sário o planejamento, de-
cisões, controle e ações”.

MArCoS ViníCio CuBA
***

Em Moreira César os 
pais participaram de uma 
homenagem na terça-feira 
(12), no recinto São Vito, 
promovida por meio da 
Associação Terapia e La-
zer com apoio de amigos 
e parceiros, Prefeitura, 
entre outros. os partici-
pantes puderam apreciar 
brinquedos de antiga-
mente,  apresentações de 
dança e se confraterniza-
ram com um  café da ma-
nhã.

Ana Maria M. de Car-
valho, presidente da As-
sociação Terapia e Lazer, 
agradece pelo empenho da 
professora rita; das profis-
sionais do Cras de Moreira 
César; pela participação 
dos alunos de atividades 
esportivas das localidades 
Pasin, Karina e recinto e 

aos integrantes da Terapia 
e Lazer. os brinquedos, 
comes e bebes foram pro-
videnciados pelos alunos.

José Adalberto ribei-
ro, pai de oito filhos, sen-
do cinco enteados, revela 
que o convívio com todos 
sempre foi muito positivo. 
Para ele, festejar a data é 
algo muito importante, 
porque a presença da fi-
gura masculina na família 
faz a diferença na educa-
ção. “Achei essa homena-
gem muito boa, fico feliz 
ao ver as pessoas comemo-
rando essa data especial. As 
mães são fundamentais e 
os pais também. o pai tem 
que deixar sucessores e não 
apenas herdeiros, os suces-
sores irão transmitir coisas 
boas aos filhos, inclusive 
ensinar os filhos homens a 
fazer os trabalhos caseiros 
considerados femininos. 

Como na minha casa tinha 
muita gente todos aprende-
ram a fazer de tudo, então 
não passam por dificulda-
des. Agradeço de coração 
esta homenagem.”

José Augusto Damace-
no frequenta as ativida-
des da Associação Tera-
pia e Lazer há dois anos 
e afirma que participar 
da homenagem foi uma 
realização, porque além 
de resgatar a cultura de 
antigamente, as brinca-
deiras, os pais puderam 
aprender a cultura de ou-
tros lugares. Damaceno é 
do Ceará, está em Pinda-
monhangaba desde 1985, 
escolheu a cidade para 
viver porque  a considera 
tranquila. “Eu tenho dois 
filhos e comemorar o Dia 
dos Pais com eles foi óti-
mo, vir participar desta 
homenagem também”. 

MAriA FErnAnDA Munhoz
***

 Professores da rede 
Municipal de Ensino de 
Pindamonhangaba par-
ticiparam, na quinta-
feira (7), do 3º módulo 
de capacitação do Pasa 
- Projeto A Sociedade 
do Amanhã, realizado 
pela parceria entre a 
Prefeitura e a novelis.

Essa etapa foi cha-

mada de “Tecendo Par-
cerias” e teve a partici-
pação de 30 professores 
das 29 escolas que fa-
zem parte do Pasa, que 
apresentaram seus pro-
jetos de Escola ideal. 
Com o apoio técnico e 
pedagógico do Pasa, os 
participantes tiveram 
mais clareza de como 
trabalhar coletivamen-
te e encontrar saídas 

para os problemas de 
suas escolas. A expec-
tativa dos organizado-
res da capacitação é de 
que agora os educado-
res consigam implan-
tar projetos contínuos e 
que transformem as co-
munidades onde estão 
inseridos.

o próximo encontro 
está agendado para ou-
tubro.

Dinâmica realizada no 
encontro do Pasa

Divulgação/novelis

rita Santos

 Programas sociais são discutidos 
cia Social e pelo gestor mu-
nicipal do Cadastro Único e 
Programa Bolsa Família.

 o Cadastro Único é a 
base de dados das famílias 
de baixa renda e serve para 
facilitar o acesso dos cadas-
trados às políticas públicas 
que possam melhorar-lhes 
as condições de vida. Foram 
explanadas informações 
sobre o Bolsa Família, pro-
grama de transferência de 
renda às famílias em con-
dição de pobreza e extrema 
pobreza; sobre as três di-

mensões do Bolsa Família 
e o papel das instâncias de 
Controle Social na fiscaliza-
ção do programa.

os participantes foram 
informados sobre a impor-
tância da interlocução entre 
os entes federativos e os apri-
moramentos na execução dos 
serviços socioassistenciais. 
um teste realizado em final 
de capacitação serviu para 
mensurar o grau de aprendi-
zagem dos  participantes.

Pindamonhangaba tem 
se esforçado na aplicação 

de recursos financeiros fe-
derais para a melhoria da 
Gestão do Cadastro Único 
e do programa Bolsa Famí-
lia. Atualmente, o atendi-
mento está descentralizado 
no Cras de Moreira César 
e no Departamento de As-
sistência Social. Para os 
próximos meses, deve-se 
aumentar a qualidade das 
informações coletadas por 
meio de visita domiciliar, 
bem como, atendimen-
to móvel nas regiões mais 
afastadas.

Divulgação

Discutido projeto para implantação de novo modelo de incubadora

Recinto São Vito recebeu pais e mães nas atividades comemorativas

Profissionais compartilharam experiências
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MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Representantes da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba e das entidades mili-
tares Exército, Bombeiros 
e PM participaram de uma 
reunião na quarta-feira 
(13), no Palacete Tiraden-
tes, para definir os desfiles 
de Independência.

Da Prefeitura, participa-
ram representantes do De-
partamento de Cultura (or-
ganização), Obras, DSM, 
Elétrica, Trânsito, Guarda, 
Administração, Eventos, 
Comunicação, Fiscalização 
e Subprefeitura.

Os desfiles serão, no 
dia 5 de setembro, em 
Moreira César, e no dia 6 
de setembro, em Pinda-
monhangaba. No dia 7 de 

setembro, será realizado o 
hasteamento das bandei-
ras no obelisco da Praça 
Monsenhor Marcondes, 
às 10 horas. No mesmo 
dia, às 14 horas, será ini-
ciada uma nova atividade 
na programação oficial: 
a contação de histórias e 
visita guiada da exposição 
“Família Imperial e Real 
do Brasil” e outras exposi-
ções, no Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina.

De acordo com a maio-
ria dos participantes da 
reunião, o local do desfile 
em Pinda deverá ser na 
avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso. Outras 
reuniões serão realizadas 
para finalizar a organiza-
ção do evento.

P i n d a m o n h a n g a b a 
comemora, no dia 20 de 
agosto, os 192 anos da 
passagem de D. Pedro I 
pela cidade e sua Guarda 
de Honra Pindamonhan-
gabense.

Para celebrar a data, o 
Departamento de Patri-
mônio Histórico da Se-
cretaria de Educação da 
Prefeitura realizará uma 
homenagem à participa-
ção de Pinda na Indepen-
dência do Brasil, com a 
apresentação da centená-
ria Corporação Musical 
Euterpe, no Museu His-
tórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldi-
na, dia 20, às 20 horas.

Na ocasião, será aber-
ta a visitação à exposição 
“Família Imperial e Real 
do Brasil”. O evento tem 
entrada gratuita.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
*** 

O final de semana mar-
ca os dois últimos dias da 
Oficina de Interpretação, 
que está sendo realiza-
da pelo Departamento de 
Cultura da Prefeitura e a 
Associação Cultural Coo-
tepi, como preparação 
para o Festipoema 2014. 
As aulas começaram nos 
dias 9 e 10 e continuam 
agora, dias 16 e 17, sendo, 
dia 16 das 19 às 22h30 e 
dia 17, das 15 às 19 horas.

As oficinas são gratuitas 
e abertas a todos os inte-
ressados. Os oficineiros são 
os conhecidos diretores de 
teatro da cidade, Alberto 
Santiago e Ademir Pereira. 
Mesmo quem não parti-
cipou das primeiras aulas 
pode fazer parte da oficina 
deste final de semana.

As aulas são realizadas 
no Palacete Tiradentes, 
prédio que abrigava a an-
tiga Câmara Municipal, 

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

As cidades integrantes 
do Codivap Turismo se 
reuniram, nesta terça-feira 
(12), em Cachoeira Paulis-
ta. A instituição é formada 
pelos representantes de tu-
rismo das cidades do Codi-
vap, nesta gestão presidida 
por Pindamonhangaba.

Na pauta do encontro, 
aprovação do regimento 
interno da instituição, 
definição das câmaras 
temáticas, apresentação 
e visita ao ponto turístico 
escolhido pela cidade.

As reuniões do Codi-
vap Turismo são mensais 
e itinerantes. Em cada 
uma delas, a cidade sede 
se compromete a apre-
sentar alguns de seus 
atrativos turísticos para 
os outros secretários e 
diretores de turismo que 
compõem a instituição. 
No caso de Cachoeira 
Paulista, foi apresentado 
o Sítio e Apiário Floradas 
da Mantiqueira e reali-
zada uma visita técnica à 
Canção Nova.  

A reunião oficial foi 
aberta pelo prefeito 
de Cachoeira Paulista, 
João Luiz do Nascimen-
to Ramos, e contou com 
representantes de 17 
dos 44 municípios que 
integram o Codivap, 
além do representante 
do Governo do Estado. 
O ponto alto da reunião 
foi a definição das câ-
maras temáticas e das 
cidades integrantes de 
cada uma. São elas: 1 
– Estrutura e recepção 
ao turista e sensibili-
zação da comunidade; 
2 – Planos, programas 
e projetos, e formata-
ção dos produtos turís-
ticos atrativos; 3 – Re-
lações institucionais e 
políticas públicas; e 4 
– Promoção, comercia-
lização, comunicação, 
marketing, capacitação 
gerencial e operacional 
e gestão da qualidade 
da atividade turística.

A próxima reunião fi-
cou marcada para o dia 
2 de setembro, às 9h30, 
em Guararema.

Prefeitura e militares discutem 
desfiles da Independência

Instituições interessadas em participar do desfile devem procurar o Departamento de Cultura da Prefeitura

Maria Fernanda Munhoz

Museu celebra passagem de D. 
Pedro I por Pindamonhangaba

A centenária Corporação Musical Euterpe se apresentará no evento no Museu

Maria Fernanda Munhoz

Final de semana encerra Oficina de Interpretação

Cena do Festipoema de 2013

Codivap Turismo 
se reúne em 
Cachoeira Paulista

A reunião contou com representantes do turismo 
das cidades do Codivap. Prefeito de Cachoeira 
Paulista realizou a abertura do encontro

no centro da cidade, em 
frente ao Externato.

As inscrições devem 

ser feitas no Departa-
mento de Cultura, rua Dr. 
Campos Sales, 530, bairro 

São Benedito. Informa-
ções pelos telefones 3643-
2690 e 3642-1080.

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz
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MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba retorna, a 
partir do dia 31 de agosto, 
com o projeto Nosso Bair-
ro. Dessa vez, benefician-
do a comunidade do Vale 
das Acácias e região, com 
1.180 vagas nas 30 moda-
lidades de oficinas de lazer 
e de artesanato, que visam 
a capacitação de mão de 
obra e geração de renda 
para os alunos. Todas as 
atividades são gratuitas. 

De acordo com infor-
mações do Departamento 
de Turismo da Prefeitura, 
que organiza o projeto, o 
“Nosso Bairro” ficará por 4 
semanas na praça do Vale 
das Acácias. As novidades 
desta edição serão as ofi-
cinas de reciclagem com 
lona, pet apliqué, artesa-
nato com madeira e MDF, 
artesanato com cabaça, 
artesanato com E.V.A., 
pintura em vidro, bonecas 
de pano e dança indiana. 
A diretora de Turismo ex-
plicou ainda que, nesta 
edição, serão oferecidas 
todas as 30 oficinas, mas 
que, para as próximas, a 

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Neste domingo (17), o 
Bosque da Princesa rece-
berá atividades gratuitas 
de yoga e oficina de argila, 

das 10 horas ao meio-dia. 
Em caso de chuva, as au-
las serão transferidas para 
a quadra do Lar São Ju-
das, em frente ao Bosque.

No primeiro e no ter-

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Integrantes do Conse-
lho Municipal de Cultura 
se reuniram na segunda-
feira (11), no Espaço Pat-
chô, para reunião mensal 
da instituição. Dessa vez, 
a reunião contou com a 
presença do diretor de 
Cultura da Prefeitura.

Na pauta, parcerias 
e ações conjuntas com o 

Departamento de Cul-
tura, além de esclareci-
mento de dúvidas sobre o 
Sistema Nacional de In-
formações e Indicadores 
Culturais, do Ministério 
da Cultura, entre outros 
temas.

O Conselho de Cultura 
é aberto a todas as pesso-
as interessadas em cola-
borar para o desenvolvi-
mento cultural da cidade.

Cidade retorna com “Projeto 
Nosso Bairro” no Vale das Acácias

população escolherá quais 
oficinas prefere receber.

As oficinas do projeto 
Nosso Bairro são voltadas 
para pessoas de pratica-
mente todas as idades, a 
partir dos 4 anos (balé in-
fantil, jazz e futebol). As 
oficinas de artesanato são 
abertas para pessoas a par-
tir de 13 anos. 

A abertura oficial do 
“Nosso Bairro” ocorrerá 
das 8 horas ao meio-dia, 
no Vale das Acácias, no 

dia 31 de agosto, com ati-
vidades de saúde, espor-
te, lazer, teatro, shows e 
envolvimento de todos 
os setores da Prefeitura. 
Durante o período que o 
projeto permanecer no 
bairro, haverá atividades 
também aos finais de se-
mana, além das oficinas, 
como teatro, palestras e 
outras ações. 
Início das inscrições 

Para participar das ofi-
cinas, é necessário fazer a 

inscrição no local do even-
to (Praça do Vale das Acá-
cias), de 26 a 29 de agos-
to, das 14 às 17 horas. 
Centros comunitários

O Departamento de 
Turismo da Prefeitura 
informa que, a partir de 
setembro, dez centros co-
munitários receberão dois 
tipos de oficinas. Na pró-
xima semana, serão reali-
zadas as reuniões para de-
finição dos locais a serem 
atendidos. 

Domingo tem aula de yoga e 
oficina de argila no Bosque

ceiro domingo, serão rea-
lizadas aulas de yoga, com 
a professora Dani da Ter-
ra. No segundo e quarto 
domingo, permanecem as 
rodas de dança circular, 
com os focalizadores Be-
bel Moraes e João Jun-
queira. Em todos os do-
mingos, o artista plástico 
Sérgio Callipo ministrará 
as oficinas de modelagem 
em argila.

Para participar, é só 
chegar. Pessoas de todas 
as idades são bem-vindas 
e não é preciso ter experi-
ência. Para a yoga, impor-
tante levar um tapetinho, 
toalha ou esteira pois a 
aula é feita na grama.

A primeira aula, re-
alizada há quinze dias, 

foi aprovada pelos mais 
de 60 participantes. Até 
quem experimentou a 
modalidade pela primei-
ra vez pretende voltar, 
como é o caso do rotei-
rista Paulo de Aragão. 
“Eu nunca tinha feito e 
adorei. No comecinho, 
eu ainda tive uns pen-
samentos do tipo ‘o que 
que eu tô fazendo aqui?’ 
(risos)... Mas agora eu só 
tento entender como vivi 
até hoje sem yoga. Já es-
tou contando os dias para 
a próxima aula”, disse.

As atividades são or-
ganizadas pelo Departa-
mento de Cultura, da Se-
cretaria de Educação da 
Prefeitura, e visam gerar 
qualidade de vida.

Conselho de 
Cultura define 
próximas ações

Momento da reunião, com a participação do 
diretor de Cultura da Prefeitura

Divulgação CMC

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Um grupo formado pe-
los “Bikeiros de Pinda” e 
profissionais liberais par-
ticipou, no sábado (9), do 
projeto ‘Conheça a sua ci-
dade’, desenvolvido pelo 
Departamento de Turis-
mo da Prefeitura. Cerca 
de 20 pessoas participa-
ram de um city tour pelos 
principais pontos turísti-
cos da cidade, com para-
da no Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina e visita 
ao Sítio Algodão Doce, no 
bairro da Cruz Pequena, 
que desenvolve o turismo 
rural.

Grupo de ‘bike’ participa de City Tour

Grupo durante visita ao empreendimento rural que desenvolve produtos a 
partir do leite de cabra

O projeto  tem como 
meta mostrar as belezas e o 
potencial turístico de Pin-

damonhangaba aos muní-
cipes, para que eles valo-
rizem tanto o patrimônio 

histórico quanto o turismo 
da cidade e que possam re-
ceber bem os visitantes.

Divulgação Turismo Pinda
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OFICINAS  DIAS  HORARIO ALUNOS  HORAS

1. Bordado com 
vagonite 

2ª e 4ª  8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

2. Reciclagem 
com lonas 

2ª e 4ª  8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

3. Pintura em 
tela 

2ª e 4ª  8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

4. Bijuteria  2ª e 4ª  8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

5. Mosaico  3ª e 5ª 8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

6. Artesanato 
com madeira 
e MDF 

2ª e 4ª  8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

7. Balé Infantil  2ª e 4ª  8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

8. Dança de 
salão  

2ª e 6ª  18h às 22h 30  50

9. Pintura em 
tecido 

3ª e 5ª  8h30 às 11h30
14h às 17h 

 

10.Pet Apliqué  2ª e 4ª  8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

11.Decoração 
com garrafas 
Pet 

 
3ª e 5ª  

8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

12.Trançado  
com filas 

3ª e 5ª  8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

13.Tapete com 
Lycra 

3ª e 5ª  8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

14.Artesanato 
com cabaça 

3ª e 5ª  8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

15.Jazz  3ª e 5ª  8h às 11h
14h às 17h 

40  60

16.Dança de rua 2ª e 4ª  18h as 21h 30 
 

40

17.Massagem  3ª e 5ª  8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

18. Artesanato 
com E.V.A 

6ª e sáb  8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

19.Macramê  6ª e sáb  8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

20.Pintura em 
vidro 

6ª e sáb  8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

21.Bonecas de 
pano 

6ª e sáb  8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60
 
22.Reciclagem 

com papel 
6ª e sáb  8h30 às 11h30

14h às 17h 
40  60

23.Biscuit  6ª e sáb  8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

24.Tricô  6ª e sáb  8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

25. Dança do 
ventre/indiana 

6ª e sáb  8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

26.Corte de 
cabelo 

2ª,3ª,4ª 
e 5ª 

8h30 às 11h30 40  70

27.  Unhas 
decoradas 

2ª,3ª,4ª 
e 5ª 

14h às 17h 40  70

28.Capoeira  2ª e sáb 
3ª e 5ª  

14h às 17h
18h às 21h 

40  60

29. Atividades 
físicas 

2ª,3ª,4ª 
e 5ª 

7h30 às 10h30 40  60

30.Modalidades 
esportivas 

2ª e 4ª  
3ª e 5ª 

8h30 às 11h30
14h às 17h 

40  60

PROGRAMAÇÃO 
PROJETO NOSSO BAIRRO 2014

31 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO

Célia Lima

Maria Fernanda Munhoz

O roteirista Paulo Aragão (centro) participou da yoga pela 
primeira vez e pretende retornar para a próxima aula

Oficina de pintura em tela foi atração em edições anteriores do projeto
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TABELA DO FUTEBOL

Atletas de Pinda disputam campeonato estadual

A Lei de Incentivo ao 
Esporte é uma excelente 
ferramenta e por meio deste 
auxílio os municípios têm 
a possibilidade de oferecer 
mais atividades esportivas à 
população. Nesta sexta-feira 
(15), às 10 horas, no audi-
tório da Acip – Associação 
Comercial e industrial de 
Pindamonhangaba, a Secre-
taria de Juventude, Espor-
tes e Lazer vai promover  
encontro com empresários 

para falar sobre a importân-
cia deste dispositivo legal de 
apoio.

 A reunião contará com 
a presença do secretário 
da pasta de Juventude, 
Esportes e Lazer, secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, representante da 
Gerdau, medalhista olímpico 
Edson Luciano, entre outros 
profi ssionais.

A Acip fi ca na rua Depu-
tado Claro César, 44, centro.

Reunião defi ne 
competição interbairros  

Futsal: jogos do 
Sub 20 e Adulto  

A rodada do Campeonato de 
Futebol de Salão continua hoje 
(15). Pela categoria Sub 20, o 
11° jogo será entre Senai Pin-
da e Fênix EC;  o 12°  jogo será  
entre Souza Hidroelétrica e  Se-
mar Santana. A primeira disputa 
acontece às 19h30;  a segunda, às 
20h30.  Ambos serão realizados 
na quadra do Alto do Tabaú.

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

Moradores de Pindamo-
nhangaba poderão participar 
de uma competição saudável e 
de integração entre os bairros. 
A Secretaria de Juventude, Es-
portes e Lazer da Prefeitura fará 
reunião com os representantes 
de bairro na quarta-feira (20), 
a partir das 19 horas, no auditó-
rio da Prefeitura, para conversar 
sobre o “Interbairros 2014”.

Esta atividade tem como in-
tenção promover a saúde e o 

convívio entre as pessoas por 
meio de esportes e lazer. Neste 
encontro serão apresentadas as 
propostas da Secretaria e acata-
das sugestões dos representan-
tes de bairro. As disputas estão 
programadas para acontecer em 
novembro.

A Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer da Prefeitura 
de Pindamonhangaba oferece 
esportes para crianças, jovens, 
adultos e     melhor idade. Inte-
ressado deve procurar um dos 
centros ou ginásios esportivos.

EMPRESÁRIOS SÃO CONVIDADOS 
PARA ENCONTRO SOBRE LEIS DE 
INCENTIVO AO ESPORTE

Pindamonhangaba foi re-
presentada nas fi nais dos Jo-
gos Escolares do Estado de São 
Paulo. Os atletas da Secretaria 
de Juventude, Esportes e Lazer 
defenderam o município ao lado 
de mais de 700 competidores e 
muitos tiveram destaque.

Equipe de revezamento medalha de bronze 
Mateus Estevão (à dir.), 
foi vice-campeão

Luiz Gustavo Consolino

Os jogos são para os alunos 
nascidos até o ano 2000, no en-
tanto, Pindamonhangaba teve a 
participação de estudantes nas-
cidos em 2001 e 2002, isto sig-
nifi ca que no próximo ano po-
derão representar o município 
novamente e conquistar pódios.

Chegaram  à fi nal do estado as 
modalidades: basquete masculi-
no e feminino, voleibol masculi-
no e feminino e atletismo mascu-
lino e feminino. As competições 
de atletismo ocorreram no Ibi-
rapuera e o nome de Pinda foi 
levado por Ana Luzia Corrêa de 

Brito, Camila Rodrigues da Sil-
va, Maria Eduarda Mello, Maria 
Cecília Almeida, Marcos Paulo 
Leal, Matheus Estevão, Marcele 
Peniche Gisele Dubsky e Stefane 
Fernanda M. Monteiro.

Marcos Paulo foi vice-cam-
peão na prova dos 250 metros, 
Mateus Estevão vice-campeão 
nos 1.000 metros.

No revezamento 4 x 75, Pin-
da foi bronze com as atletas Ana 
Luzia, Stefane, Maria Eduarda, 
Camila Rodrigues e Gisele Du-
bsky.

Jogadores de vôlei participam de 
avaliações neste final de semana

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

Este final de semana será 
marcado por vários jogos de 
voleibol no ginásio Juca Mo-
reira. Crianças e adolescentes 
serão avaliados em mais um 
festival da Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e Lazer. Os 
duelos serão nos períodos da 
manhã e tarde, sábado (16) e 
domingo (17), a partir das 8 e 
das 13 horas. No dia 23 con-
tinua a avaliação neste local, 
porém, somente no período da 
manhã.

Esta modalidade tem reve-
lado grandes talentos. Muitos 
atletas de Pindamonhangaba 
foram convidados a jogar em 
grandes clubes, caso de Na-
jari Fernandes Oliveira Car-

valho. Ele integrou a equipe 
Vôlei Futuro. Os principais tí-
tulos de sua carreira foram os 
Jogos Abertos Adulto 2009; 
Campeão Juvenil 2008/2009; 
Campeão Paulista Infanto 
2007; Campeão Paulista In-
fantil e Infanto 2005; Cam-
peão Copa Mercosul 2004  e 
Mundial Juvenil.

Com muita dedicação ao 
esporte, Najari conquistou o 
espaço merecido no voleibol, 
igual a ele, outros pindenses 
podem se destacar. A partir dos 
7 anos de idade é possível ma-
tricular-se em uma das escoli-
nhas de voleibol oferecidas pela 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, basta procurar o ginásio ou 
centro esportivo mais próximo 
para obter informações. Crianças a partir dos sete anos podem participar

SUB 11 - 8H30

Jogos aos sábados

Tipês x São Paulo
Local: Macedão

Cidade Nova x Santos
Local: Cidade Nova

Ferroviária x Etna
Local: Boa Vista

Folga - PS Gerezim
 
SUB 15 - 10H

Jogos aos sábados
 
PS Gerezim x São Paulo
Local: Azeredo

Colorado x Interpinda
Local: Vila São Benedito

Ferroviária x Etna
Local: Boa Vista

A Mil Por Hora x Santos
Local: Jardim Regina
 
QUARENTÃO - 8H45

Jogos aos domingos

Tipês x Andrada
Local: Macedão

São Paulo x Cidade Nova
Local: Morumbi

Independente x Bela Vista
Local: Bosque

Ramos x Santa Luzia
Local: Ramos

Folga - Comercial Mombaça
 
1ª DIVISÃO

Chave A
Jd. Cristina x Sapopemba
Local: Ramirão
Araretama x Rosário
Local: Jardim Resende
A Mil Por Hora x Areião
Local: Bairro das Campinas
 
Chave B
Castolira x Tipês
Local: Afi zp
Vila São José x 100 Nome
Local: Vila São José
Real Esperança x Cantareira
Local: Azeredo

Marcos Vinício Cuba

Luiz Gustavo Consolino
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