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AgoraVale

Parque da Juventude sedia 
competição de motocross

Os organizadores da 2ª 
etapa da Copa Agora Vale 
de Motocross, que será re-
alizada neste fi nal de se-
mana, esperam cerca de 
20 mil pessoas no Parque 
da Juventude para acom-
panhar as provas. Além 
das disputas de motocross 
e velocross com pilotos de 
todo o país, haverá outras 
atrações, como aeromode-
lismo, balonismo, slackli-
ne, balada, dentre outros.

Nova modalidade, crossfi t fortalece 
músculos e garante saúde dos pindenses

Academias e profi ssionais 
de educação física de Pin-
da estão investindo em uma 
nova modalidade para ajudar 
a manter o corpo em forma e 
cuidar da saúde das pessoas. 
Trata-se do crossfi t, atividade 
que vem do treinamento mili-
tar e ajuda a tonifi car múscu-
los e dar mais resistência aos 
praticantes. Os educadores 
físicos Manuella Colin Bra-
zão e Alex Roseguini foram 
os primeiros na região a atuar 
com o crossfi t, que une vários 
estilos de treinos como ginás-
tica e levantamento olímpico.

FUNVIC 
ABRE 
INSCRIÇÕES 
PARA 
VESTIBULAR

Escola João 
Gomes de 
Araújo recebe 
homenagem

As professoras Lucia da Sil-
va Teixeira, Cilmara Apareci-
da Ribeiro e Patrícia Campos 
Magalhães desenvolveram 
trabalhos que destacam os 
83 anos da Etec João Gomes 
de Araújo. As docentes par-
ticiparam do IV Encontro de 
Memórias e História da Edu-
cação Profi ssional no Centro 
Paula Souza, em São Paulo, 
e apresentaram artigos re-
lacionados à instituição, sua 
criação, formação dos alunos, 
dentre outros.

APÓS GREVE, 
TRABALHADORES 
DA GERDAU 
GANHAM ABONO

Após cinco dias de paralisa-
ção, os funcionários da Gerdau 
voltaram a trabalhar na quar-
ta-feira (8). De acordo com o 
Sindicato dos Metalúrgicos, a 
classe conseguiu alguns bene-
fícios, dentre eles um abono de 
R$ 1.200 - que vai injetar cerca 
de R$ 2,6 milhões na economia 
da cidade.

PINK FLOYD 
COVER 
CONTAGIA 
FÃS DA BANDA

MARINELI 
PROMOVE 
‘NOITE DA 
IMUNDA’

BRINQUEDOS 
IRREGULARES 
SÃO APREENDIDOS 
EM PINDA
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Divulgação

Pilotos de vários estados do Brasil vão competir na pista do Parque da Juventude, neste fi nal de semana
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DITORIAL

JOSÉ OUVERNEY É “MAGNÍFICO TROVADOR” 
EM NOVA FRIBURGO, DESDE 2008

VIVA MAIS FELIZ, DEIXE UMA TROVA FALAR POR VOCÊ

T R O V A
alando deF www.falandodetrova.com.br

Divulgação

A TROVA NO VALE DO PARAÍBA

Divulgação Divulgação

É de conhecimento de todos que um dos fa-
tores determinantes que contribuem para 
o colesterol alto e as doenças cardiovas-

culares é a inatividade física. De acordo com o Dr. 
Mauro Guiselini, consultor científi co das atividades 
físicas do projeto “Uma cidade, um desafi o”, sua 
ausência é um grave problema cultural mundial.

Na pesquisa Vigitel, realizada pelo Ministério da 
Saúde em 2012 no Brasil, apenas 33,5% da popula-
ção adulta praticava o nível recomendado de ativi-
dades físicas em seu tempo livre. Outro dado rele-
vante apontou que a prática do nível recomendado 
de atividade física no tempo livre foi maior entre os 
homens (41,5%) do que entre as mulheres (26,5%).

Este último dado é até surpreendente, porque as 
mulheres são mais preocupadas com a aparência 
física e com a saúde.

Voltando ao ponto central da discussão, estudos 
comprovaram que a prática de exercícios físicos é 
benéfi ca para a prevenção e o combate a diversas 
doenças, inclusive as cardiovasculares. A prática 
regular de atividades físicas pode promover uma 
melhora no funcionamento do sistema cardiovascu-
lar, que por sua vez utiliza a gordura como uma das 
fontes de energia, gastando o seu excesso. A ativida-
de física regular pode melhorar não somente a saú-
de, mas também a capacidade funcional, qualidade 
de vida e independência das pessoas. 

Segundo Dr. Guiselini, recomenda-se que seja fei-
ta pelo menos três vezes por semana, sendo cinco o 
ideal. “As pessoas que gastam de 2.000 a 2.500 ca-
lorias adicionais por meio de atividades cotidianas 
e exercícios, diminuem a mortalidade decorrente 
de doenças do coração. Essas medidas não farão o 
indivíduo viver mais, mas evitarão que morra mais 
cedo”, explica.

Para ele e outros especialistas, utilizar a velha 
desculpa de quem não tem tempo, já virou ‘bordão’ 
dos mais ‘preguiçosos’. Para médicos e também até 
para antropólogos, o ideal é a pessoa ser um pouco 
‘egoísta’. Pensar na própria saúde em primeiro lu-
gar, pois sem ela não tem como cuidar dos fi lhos, 
trabalhar, arrumar a casa, etc.

Outra desculpa, a de que não tem dinheiro, é bo-
bagem. Atividade física é gratuita em todo lugar. 
Em Pinda, por exemplo, além das ações regulares 
da secretaria municipal de esportes, há várias op-
ções que brotam a cada dia. Além disso, ninguém 
precisa pagar para sair e caminhar ou correr. Mexa-
se, seu corpo é sim uma máquina e como tal precisa 
de cuidados.

Pink Floyd cover no Óbvio

O Marinelli Eventos promove 
nesta sexta-feira (10), a partir das 
23 horas, a festa ‘Noite da Imunda’. 
Uma super produção que promete 
agitar Pindamonhangaba. O Ma-
rinelli fi ca na estrada municipal 
Santa Cruz, 215, Jardim Eloyna. 
Mais informações pelo telefone 
(12) 9 8186-0777.

A União Brasileira de Tro-
vadores – UBT possui dire-
torias estaduais em todos os 
Estados onde haja um mínimo 
de três seções municipais. Se-
ções existem em municípios 
que possuam pelo menos seis 
trovadores. Onde a quantida-
de é menor, a UBT instala De-
legacias.  No Vale do Paraíba, 
Região Serrana e Litoral Norte 
existem três seções: Pindamo-
nhangaba, Taubaté e São José 
dos Campos. E algumas Dele-
gacias, como em Tremembé, 
Campos do Jordão e Guara-

tinguetá, por exemplo.  Em 
termos de realizações, Pinda 
e Taubaté promovem anual-
mente seus concursos nacio-
nais de trovas, enquanto São 
José dos Campos os tem rea-
lizado mas apenas virtualmen-
te.  Seria interessante (a suges-
tão é nossa) que essas poucas 
cidades que possuem seus tro-
vadores no Vale do Paraíba se 
reunissem e formassem uma 
espécie de Associação Regio-
nal, com reuniões periódicas, 
abrindo, quem sabe, a possibi-
lidade de promover de forma 

mais intensa essa interessante 
modalidade poética que hoje é 
praticada por tanta gente nas 
redes sociais.

 A seguir, divulgaremos tro-
vas de alguns dirigentes regio-
nais da UBT, cujos trabalhos 
aparecem com menos frequ-
ência na mídia:

 
Eu só sei que nada sei,
e nem quero mais saber...
quanto mais penso que sei,
mas tenho para aprender.
GERTRUDES GRECO – Dele-
gada da UBT em Guaratinguetá

 Jamais fi carei passiva
ante a luz do teu olhar;
há muito já sou cativa
deste teu jeito de amar!
MIFORI – Presidente da Seção 
UBT em São José dos Campos
 
A recompensa do amor,
quando puro e verdadeiro,
nunca nos deixa supor
algum cunho fi nanceiro.
MARCOS FONSECA – Delega-
do da UBT em Caraguatatuba

As professoras da Etec João 
Gomes de Araújo, Lucia da Silva 
Teixeira, Cilmara Aparecida Ribei-
ro e Patrícia Campos Magalhães, 
participaram do IV Encontro de 
Memórias e História da Educação 
Profi ssional no Centro Paula Sou-
za - Ceeteps. O evento ocorreu nos 
dias 6 e 7, em São Paulo.

Esta equipe docente faz parte do 
projeto de Memórias e História da 
Educação Profi ssional desde o ano 
de 2010. Elas desenvolvem pesqui-
sas e apresentam artigos relaciona-
dos aos 83 anos de vida da escola.

Neste ano as professoras apre-
sentaram dois trabalhos, com os se-

guintes títulos: “Os primórdios da 
Escola Normal em Pindamonhan-
gaba e sua transição para a Etec 
João Gomes de Araújo” e “Transi-
ção e transformações vividas pela 
Etec João Gomes de Araújo nos 20 
anos de Ceeteps”. O primeiro tra-
balho foi apresentado nas Palestras 
Temáticas e o segundo nas Comu-
nicações Orais.

A professora Patrícia Magalhães 
apresentou um pôster na Sessão de 
Pôsteres: ‘Laboratório de Ciências, 
um espaço esquecido e preservado’.

O evento contou com a presen-
ça da superintendente do Ceeteps, 
professora Laura Laganá, e demais 

autoridades.Também foram feste-
jados os  45 anos do Centro Paula 
Souza.

A ação foi promovida pelo Cen-
tro de Capacitação Técnica, Peda-
gógica e de Gestão e pelo Grupo 
de Estudos e Pesquisas em Me-
mórias e História da Educação 
Profissional do Centro Paula 
Souza e reuniu professores, es-
tudantes de pós-graduação e 
pesquisadores envolvidos com 
as memórias e história da edu-
cação profissional, buscando o 
intercâmbio científico e tecnoló-
gico entre as instituições de en-
sino e pesquisa.

Os fãs de rock progressivo, 
especialmente dos ingleses 
do Pink Floyd estão eufóri-
cos. Nesta sexta-feira (10), o 
bar Óbvio trará o show cover, 
com a banda Makenna, de 
uma das mais cultuadas de 
todos os tempos.

Segundo fãs e organizado-
res, a apresentação é uma es-
pécie de prévia do 15º álbum 
da banda, ‘The Endless Ri-
ver’, que será lançado mun-
dialmente dia 10 de novem-
bro.

O Óbvio fi ca na rua Pru-
dente de Moraes, 222, e o 
evento começa a partir das 22 
horas. Mais informações pelo 
telefone (12) 3648-4913. 

Professoras da “João Gomes” participam 
de atividades sobre memórias e história

‘Noite da 
Imunda’ 
no Marinelli

Atividade física é essencial

‘Falta’ de tempo 
e dinheiro é desculpa

Divulgação
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Copa Agora Vale vai reunir 
competidores de todo o país

Funvic abre inscrições 
para vestibular 2015

Brinquedos irregulares são apreendidos 
em lojas de Pindamonhangaba

Uma operação realizada 
em Pindamonhangaba du-
rante o mês de outubro pelo 
Ipem-SP -  Instituto de Pe-
sos e Medidas - apreendeu 
140 brinquedos sem selo de 
certifi cado de segurança do 
Inmetro. 

Em 16 lojas de brinque-
dos fi scalizadas, o órgão 
verifi cou que 1.600 pro-
dutos, como bonecas, car-
rinhos, jogos, bicicletas, 
berços e cadeirinhas in-
fantis para carros estavam 
irregulares.

Desse total, 8,4% dos 
produtos apresentaram 
problemas e seis lojas fo-
ram autuadas.

Os produtos recolhi-
dos em desacordo com as 
normas de segurança se-
rão destruídos e os lojistas 
autuados têm prazo de 10 
dias para apresentar defe-
sa no Ipem. As multas po-
dem variar de R$ 800 a R$ 
30 mil.

Em casos de dúvida, 
desconfi ança ou se o con-
sumidor encontrar irregu-
laridades, é recomendado 
entrar em  contato com o 
serviço da Ouvidoria do 
Ipem-SP pelo telefone 
0800-013-0522, de segun-
da a sexta, das 8  às 17 ho-
ras ou enviar e-mail para: 
ouvidoria@ipem.sp.gov.br. 

Cliente encontra 
‘chupa cabra’ em 
caixa eletrônico 

A Polícia Militar encontrou, na úl-
tima terça-feira (7), vários equipa-
mentos denominados chupa-cabra 
em uma agência bancária de Pinda.

O crime foi denunciado por 
um cliente, que percebeu o obje-
to estranho quando depositava 
e acionou a polícia. O objeto foi 
encontrado na agência do Banco 
do Brasil que fi ca na praça Monse-
nhor Marcondes. A PM vistoriou os 
outros caixas e encontrou mais 6 
aparelhos.

A perícia técnica foi chamada 
ao local. O caso foi apresentado ao 
plantão policial.

Operação foi realizada pelo Ipem

No próximo fi m de se-
mana, Pindamonhangaba 
recebe a segunda etapa da 
Copa Agora Vale de Moto-
cross MX e VX. O evento 
acontece no Parque da 
Juventude e tem a progra-
mação recheada de atra-
ções, que vão das 8 às 18 
horas no sábado (11) e no 
domingo (12).

A organização espe-
ra um público de 20 mil 
pessoas para acompanhar 

Copa Agora Vale vai reunir 
competidores de todo o país
Copa Agora Vale vai reunir 
competidores de todo o país
Copa Agora Vale vai reunir 

pilotos de várias partes do 
país. O evento tem o apoio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e a entrada será 
um quilo de alimento não 
perecível (exceto sal).

Além das disputas de 
motocross e velocross, a 2ª 
estapa do Agora Vale terá 
outros atrativos como: 4º 
Encontro de Aeromodelis-
mo, Balonismo, Exposição 
de Aeronaves, Voo Pano-
râmico, Apresentações de 
BMX, Paraquedismo, Es-
cotismo e Slackline. Além 
de praça de alimentação e 
restaurante (A Biruta), es-
tão programadas diversas 

atividades infantis (brin-
quedos infl áveis) e de-
monstração de Wheeling 
com o piloto Alemão.

*Outro destaque é a 
Balada Aeronigth com djs 
e bandas Blackommodo-
ro, Rádio Motel – Acústi-
co e Belator.

Os ingressos para a ba-
lada são vendidos pelos 
patrocinadores e no local 
por R$ 20.

Mais informações e re-
gras da competição na pá-
gina www.copaagoravale-
motocross.com.br.

Estudantes que dese-
jam se candidatar a uma 
vaga para cursos de En-
sino Superior da Funvic 
– Faculdade de Pinda-
monhangaba já podem se 
inscrever.

A Fundação conta com 
16 cursos em diversas 
áreas (Ciências Exatas, 
Humanas e Biológicas). 
Interessados têm até 26 
de novembro para fazer a 
inscrição pelo site da ins-

tituição www.funvic.org.br 
ou nos Campus I (Dutra), 
que fi ca na avenida Radia-
lista Percy Lacerda, 1.000, 
bairro Pinhão do Borba 
– via Dutra saída Km 99 
(sentido SP/RJ), e Cam-
pus II (Centro Clínico), na 
rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, 316, centro.  A 
prova acontecerá no dia 29 
de novembro, no Campus 
I. Mais informações  pelo 
telefone 3648-8323. 

Funvic oferece vagas para 16 cursos

Após 5 dias, termina greve da Gerdau 
com abono que vai injetar R$ 2,6 milhões

Harsco e na Minotauro, que são 
empresas terceirizadas, e conti-
nuamos negociando com outras 
fábricas.”

Os dias parados na greve 

serão compensados conforme ne-
cessidade de cada área. A Gerdau 
de Pinda emprega cerca de 2.200 
trabalhadores na fabricação de 
laminados a aço.

Trabalhadores aprovaram em assembleia proposta de abono 
salarial, além de melhorias, na manhã de quarta-feira (8)

Guilherme Moura

Evento acontece no 
Parque da Juventude 
no fi m de semana

A greve da Gerdau terminou 
na quarta-feira (8), com a apro-
vação em assembleia da proposta 
de abono salarial, além de melho-
rias reivindicadas pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos de Pindamo-
nhangaba-CUT.

Cada trabalhador receberá R$ 
1.200 de abono, o que irá injetar 
R$ 2,6 milhões na economia da 
cidade. O índice de aumento sa-
larial ainda está sendo negociado 
entre a FEM-CUT/SP e a direção 
do Grupo 8 – da qual a Gerdau 
faz parte.

Segundo o secretário geral 
do sindicato, Herivelto Moraes – 
Vela, foi um avanço nas relações 
de trabalho dos funcionários.

De acordo com o presidente 
do sindicato, Renato Marcondes 
– Mamão, as mobilizações em 
Pinda pela Campanha Salarial 
continuam. “Houve uma greve de 
oito dias na Confab Equipamen-
tos, que teve conquista; essa, de 
cinco dias na Gerdau, também 
arrancou uma proposta e contri-
buiu para fechar os acordos na 

AgoraVale

Divulgação

Divulgação
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

AssessoriA de ComuniCAção
Assistentes de imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

www.CAmArAPindA.sP.gov.br

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279

e 3644-2281

-  

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

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

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

Vereador ricardo Piorino

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

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

Vereador dr. Marcos aurél io Villardi

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

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

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

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

Vereador roderley Miotto

Preocupado em oferecer 
maior comodidade e con-
forto à população da cidade 
e região, o Presidente da 
Câmara de Pindamonhan-
gaba, vereador Ricardo 
Piorino (PDT), apresentou 
requerimento na sessão 
ordinária desta segunda-
feira, dia 22, endereçado 
ao Secretário de Obras e 
Serviços do município, José 
Antônio Rodrigues Alves – 
com cópia ao prefeito Vito 
Ardito -, no qual solicita, 
em caráter de urgência, 
estudos e providências 
para facilitar o acesso dos 
motoristas que buscam as 
dependências do Poupatem-
po de Pindamonhangaba e 
ao Tenda Hipermercado.

Segundo Piorino, “o 

Ricardo Piorino solicita 
providências para facilitar 
acesso ao Poupatempo

“PoPulação tem reclamado das
dificuldades Para acessar o local”

recém-inaugurado Poupa-
tempo em nossa cidade, au-
mentou significativamente 
o acesso de veículos na 
região e no mesmo espaço 
físico existe um hipermer-
cado também com grande 
fluxo de carros e outros 
veículos”. Para o Presidente 
da Câmara, “até a presente 
data não existe um acesso 
adequado para que os mo-
toristas cheguem ao local 
mencionado”.

Piorino conclui afir-
mando que “o ajuste no 
trânsito naquela região e 
a facilitação do acesso aos 
motoristas ao Poupatempo 
e ao Hipermercado, sem 
dúvida alguma, daria maior 
tranquilidade e conforto à 
nossa população”.

O vereador Dr. Marco 
Aurélio Villardi (PR) reiterou 
na última sessão ordinária, 
no dia 06 de outubro, através 
de requerimento, a cobrança 
aos órgãos públicos, para a 
implantação das Unidades de 
Pronto Atendimento - UPA -  24 
horas, no bairro Araretama e 
no Distrito de Moreira César. 
O vereador fez esta solicitação 
em função da necessidade de 
um “Pronto Atendimento” 
nessas localidades.

De acordo com o vereador, 
“a implantação das UPAs 24 
horas irá proporcionar uma 
melhor assistência médica, 
trazendo mais conforto e se-
gurança para toda população 
de Pindamonhangaba, além 
de aliviar o PA do centro da 
cidade, descentralizando-o”.

Reivindicações
ao Executivo
Preocupado com os mo-

radores do de Pindamonhan-
gaba, o vereador Dr. Marco 
Aurélio está apresentando ao 

Vereador Dr. Marcos Aurélio 
reitera requerimento para 
implantação de UPAs 24 horas

Executivo, várias reivindica-
ções dos munícipes da cidade. 
O vereador apresentou os re-
querimentos ao Executivo em 
sessão ordinária, contendo as 
solicitações e que eles possam 
ser resolvidos com urgência. 

Dentre algumas reivindi-
cações estão: a realização da 
limpeza nas áreas públicas; 
a manutenção dos pontos de 
ônibus e a manutenção da 
quadra de esporte do Bom 
Sucesso. Ele solicitou, tam-
bém, a reforma e a limpeza 
de alambrados no campo 
Walter Guimarães e Taipas. 
O Dr. Marcos Aurélio pediu, 
ainda, a manutenção preven-
tiva na Academia da Melhor 
Idade - AMI - no bairro Ci-
dade Nova. “Sempre estarei 
à disposição dos moradores 
da nossa cidade e cobrarei 
os órgãos públicos, principal-
mente quando o assunto for 
o bem estar da população e a 
saúde pública”, enfatizou o 
vereador Dr. Marcos Aurélio.

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

Vereador Professor osValdo

O vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PMDB) 
na sessão do dia 22 de setem-
bro, fez o Requerimento de 
número 1998/2014, solicitando 
ao Executivo Municipal com 
cópia ao DER - Departamento 
de Estradas e Rodagem, provi-
dências urgentes no sentido de 
limpar a Rodovia SP-62, em ra-
zão de diversos acidentes com 
ciclistas e motociclistas devido 
ao acúmulo de areia na parte 
central e nas laterais da pista. 
A limpeza da SP-62 começou 
nesta semana o que tem deixado 
os usuários contentes, pois com 
a realização desta limpeza, os 
acidentes poderão ser evitados.

Ribeirão do Curtume
O vereador Professor Os-

valdo protocolou também no 
dia 28 de julho, junto a Se-
cretaria de Obras e Serviços, 
o ofício de número 50/2014, 
onde pediu providências para 
a limpeza do Ribeirão do Cur-

Professor Osvaldo tem 
pedidos de limpeza na SP-62 e 
Ribeirão do Curtume atendidos

tume e também a poda do mato 
nas laterais. O ribeirão que fica 
entre os bairros do Carangola e 
Vila Suíça, bem como em toda 
a lateral do bairro do Andrade, 
estava muito sujo, deixando os 
moradores preocupados com 
animais peçonhentos e com 
insegurança. 

A limpeza do Ribeirão do 
Curtume também começou na 
semana passada e deve trans-
correr por toda esta semana. 
“Acredito, e muito, que o 
trabalho feito em conjunto 
sempre trará resultados posi-
tivos que beneficiará a toda 
população. Agradeço a todos os 
funcionários da subprefeitura 
de Moreira César, envolvidos 
nesta obra pela sua realização 
e atenção dispensada a mais 
esse nosso pedido e continuarei 
realizando meu trabalho para 
que nossa cidade melhore cada 
vez mais”, finalizou o vereador 
Professor Osvaldo.
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O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicitou ao prefeito 
Vito Ardito, providências 
junto ao departamento com-
petente, para que sejam feitos 
estudos visando melhorias na 
sinalização horizontal, em 
toda extensão da rua São João 
Bosco, principalmente na si-
nalização da ciclovia, pois há 
um grande fluxo de veículos 
que trafegam pela referida 
via e muitos não respeitam 
a sinalização colocando em 
risco a segurança dos ciclistas 
que transitam pelo local.

Lombada no
Jardim Resende
O vereador Martim Cesar 

solicitou ao Poder Executivo, 
providências junto ao depar-
tamento competente, para que 
sejam feitos estudos visando 

O vereador Roderley Miotto (PSDB) encaminhou solicitação 
ao Prefeito, com cópia ao Departamento de Trânsito, solicitando 
estudos para que haja instalação de ciclovias em todos bairros que 
dão acesso ao centro da cidade. O vereador alega que a bicicleta 
é o melhor meio de locomoção, além de ajudar na saúde melhora 
nosso meio ambiente e não polui o ar, desta forma, pede que sejam 
instaladas nos moldes da ciclovia instalada nas proximidades do 
bairro do Lessa e Shopping, contendo pintura vermelha e olhos 
de gato, melhorando a visibilidade dos motoristas e dando segu-
rança a quem utiliza. “Espero que meu pedido seja atendido o 
mais breve possível”.

Identificação dos nomes das ruas
O vereador Roderley Miotto ao percorrer a cidade e em diversos 

bairros, percebeu que em muitas ruas não existem placas contendo 
o nome para a identificação. O vereador encaminhou um pedido 
ao Executivo, solicitando a 
confecção de placas com nome 
das ruas para que haja melhora 
no trabalho dos correios e até 
mesmo para os moradores e 
visitantes de outras cidades. “É 
muito difícil você buscar um 
endereço e não conter placas 
de informações, é uma coisa 
básica que toda rua tem que 
ter e que faz uma diferença 
enorme”, explica o vereador 
Roderley Miotto.

Semáforo na rua Suíça
Esta semana o vereador Ro-

derley Miotto recebeu resposta 
do Executivo, em atenção ao Requerimento n° 1737/2014, onde 
solicitou ao Departamento de Trânsito estudos para instalação de 
semáforo na rua Suíça, mais precisamente na bifurcação que liga 
as ruas Ryoiti Yassuda com a Vereador Vitório Cassiano, na divisa 
entre os bairros Andrade e Carangola. O vereador fez esta solicitação 
atendendo os moradores de ambos bairros que reclamam que o 
trânsito no local em horário de pico se torna impossível adentrar 
ou sair dos citados bairros, além de que as crianças do Castolira 
e Carangola que estudam na escola do Andrade, constantemente 
atravessam a rua com extremo perigo. “Recebi a informação de 
que estão sendo realizados estudos no local para a implantação 
do equipamento, permitindo assim a entrada e saída dos bairros 
mencionados, dando maior fluidez no trânsito. Agradeço anteci-
padamente ao Prefeito e ao Tenente Henrique, por ouvir e atender 
nossa solicitação”, destaca o vereador Roderley Miotto.

Martim Cesar pede 
melhorias na sinalização da 
ciclovia da rua São João Bosco

a realocação de uma lombada 
existente na rua Myriam Ro-
drigues Penteado Alckmin, no 
Loteamento Jardim Resende, 
próximo a passarela de tra-
vessia de pedestres, sobre o 
córrego Duas Águas, pois o 
local apresenta um grande 
fluxo de veículos, o que difi-
culta a travessia de pedestres 
e principalmente estudantes 
nos períodos de entrada e saída 
das aulas.

O vereador Martim Cesar 
pede a retirada da lombada 
localizada após a faixa de 
pedestre, situação esta que 
coloca em risco a segurança 
dos moradores e alunos que 
passam pelo local, e seja 
instalada antes da travessa, 
para maior segurança da po-
pulação.

Vereador MartiM cesar Pede a realocação da loMbada ex istente na rua 
MyriaM rodrigues Penteado alckMin, no JardiM resende

Roderley Miotto pede 
ciclovias em todos os bairros 
com acesso ao centro da cidade

ORDEM DO DIA

36ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, no próximo dia 13 de outubro de 2014, 

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Proposta de Emenda à Lei Orgânica n° 01/2014, do Po-
der Executivo, que “Acrescenta dispositivo na Lei Orgânica 
Municipal”.

II. Projeto de Lei n° 17/2013, do Vereador Carlos Eduardo 
de Moura – Magrão, que “Denomina a UBS – UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE, localizada na Alameda das Grevíleas II, 
no Bairro Terra dos Ipês II, neste município, de BENEDITO 
MARCELINO DA SILVA”.

III. Projeto de Lei n° 143/2014, do Vereador Carlos Eduardo 
de Moura – Magrão, que “Denomina as Ruas do LOTEA-
MENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL MOEMA VILLE, 
na cidade de Pindamonhangaba”.

IV. Projeto de Lei n° 150/2014, da Mesa Diretora, que “Dis-
põe sobre a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal 
de Pindamonhangaba”.

 Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2014. 

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
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LICENÇA DA CETESB
NOVAMETAL DO BRASIL LTDA torna público que requereu na CETESB – Agência 
Ambiental de Taubaté – a Renovação da Licença de Operação, para beneficiamento 
de rolo de fio de aço inox para barras de aço inox no ramo de metalurgia, sito a Av. 
Alexandrina das Chagas Moreira, 695, Ind. Industrial, Pindamonhangaba / SP.

LICENÇA DA CETESB
BRUMMA COML. INDL. PRODS. QUIMS. LTDA torna público que requereu na CETESB – Agência 
Ambiental de Taubaté, a Renovação da Licença de Operação para a fabricação de Resinas 
Termoplásticas e Tintas em Geral, sito à Rua Uelson de Freitas Ramos, Lotes 2 e 3 Nº 490 – Distrito 
Industrial Dutra – Pindamonhangaba-SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº. 174/2014
Contrato nº: 258/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: A. P. de Oliveira Comércio de Móveis para Escritório para Móveis ME.
Objeto: Aquisição de cadeira fixa em courvim, conjunto de sofá, bebedouro elétrico, 
roupeiro de aço, espelho com rodízios, armário roupeiro de aço e arquivo de aço.
Valor: R$ 1.747,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 22/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi e Manoel Pereira dos 
Santos.
Assina pela contratada: Ariovaldo Pinto de Oliveira.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social e Subprefeitura de 
Moreira César.
Contrato nº: 259/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: C. T. Araújo Móveis ME.
Objeto: Aquisição de cadeira fixa em courvim, conjunto de sofá, bebedouro elétrico, 
roupeiro de aço, espelho com rodízios, armário roupeiro de aço e arquivo de aço.
Valor: R$ 3.221,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 22/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: José Ricardo Silva Araújo.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 260/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Isabelle de Castro Lemos EPP.
Objeto: Aquisição de cadeira fixa em courvim, conjunto de sofá, bebedouro elétrico, 
roupeiro de aço, espelho com rodízios, armário roupeiro de aço e arquivo de aço.
Valor: R$ 5.280,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 22/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Isabelle de Castro Lemos.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 261/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Marfvale Comércio e Representações de Móveis para Escritório Ltda. 
EPP.
Objeto: Aquisição de cadeira fixa em courvim, conjunto de sofá, bebedouro elétrico, 
roupeiro de aço, espelho com rodízios, armário roupeiro de aço e arquivo de aço.
Valor: R$ 2.001,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 22/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Frederico Cavalcanti Guratti.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 198/2014
Contrato nº: 269/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Dias & Saraiva Artigos Esportivos Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de aparelhos de musculação para a nova academia a ser 
implementada no Centro Esportivo João Carlos de Oliveira e no Centro Esportivo 
Zito em Moreira César.
Valor: R$ 44.610,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 30/09/14.
Assina pela contratante: Cleber Bianchi.
Assina pela contratada: Adriano Dias Saraiva.
Gestão do contrato: Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 260/2014
Contrato nº: 252/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Biosantec Comércio de Artigos Hospitalares Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares para a nova Unidade de Saúde do 
Bairro Terra dos Ipês II.
Valor: R$ 13.563,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Sandra Regina do Amaral Bergamaschi.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 253/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Centrovale Soluções para Saúde Ltda.
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares para a nova Unidade de Saúde do 
Bairro Terra dos Ipês II.
Valor: R$ 730,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 19/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Antonio dos Santos.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 254/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Equipar Suprimentos Odontomédicos Ltda.
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares para a nova Unidade de Saúde do 
Bairro Terra dos Ipês II.
Valor: R$ 170,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Guilherme Ramil Ruecker.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2014.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 28 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)3648-3809

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 108
 
Em: 29/05/2014

Processo nº: 0580

Atividade: Supermercado
Razão Social: Comercial Semar de Pinda
CNPJ: 04.103.530/0002-05

Endereço: Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1440- Alto do Cardoso

Município: Pindamonhangaba

Responsável Legal: José Raimundo Moreira

CPF: 274.330.118-03

Auto de Infração nº: 2208

Defesa: Indeferida

Auto de Imposição de Penalidade de Advertência nº: 1701

Recurso: Indeferido 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912

AUTO DE INFRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 107
 
Em: 29/05/2014

Processo nº: 0580/2014

Atividade: Supermercado

Razão Social: Comercial Semar de Pinda

CNPJ: 04.103.530/0002-05

Endereço: Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1440 Alto do Cardoso

Município: Pindamonhangaba

Responsável Legal: José Raimundo Moreira

CPF: 274.330.118-03

Auto de Infração nº: 2208

Defesa: Indeferida

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 294/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 297/14, referente à “Aquisição 
de sacolas ecológicas (ecobag), para uso no Departamento de Turismo em feiras e eventos”, com 
encerramento dia 30/10/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h 
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2014. 

PREGÃO Nº 295/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 295/14, referente à “Aquisição 
de materiais permanentes (moveis) para o Caps-Ad (centro de atenção álcool e drogas) recurso 
verba federal”, com encerramento dia 21/10/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível 
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço 
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2014. 

PREGÃO Nº 318/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 318/14, referente à “Aquisição de 
utensílios para a nova unidade de Pronto Atendimento Infantil e da unidade de Saúde do Bairro 
Terra dos Ipês II e de materiais de consumo para CPAS - AD (Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas) recurso verba federal”, com encerramento dia 23/10/14 às 14h e abertura às 
14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO

PREGÃO Nº. 205/2014
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 07/10/14, p. 08, concernente 
ao valor do contrato do Pregão supracitado, leia-se corretamente: “R$ 364.873,92”. As demais 
informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 296/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito 
na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 296/14, 
referente à “Aquisição de equipamentos de segurança para uso dos funcionários 
da Secretaria de Obras e Serviços”, com encerramento dia 21/10/14 às 14h e 
abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou 
através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2014. 
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O crossfit chegou: 
Nova modalidade 
ganha adeptos em 
Pindamonhangaba

AIANDRA ALVES MARIANO
* * *

Basta uma olhada na aca-
demia para perceber um novo 
cenário. Ao lado dos aparelhos 
de ginástica mais comuns, a no-
vidade são equipamentos nada 
convencionais para exercícios, 

Para treinar o crossfi t 
com segurança é impor-
tante procurar professores 
certifi cados e credencia-
dos. Basta consultar a sua 
cidade no site www.cros-
sfi t.com ir em “affi liates” 
e colocar o nome de sua 
cidade. Moradores de Pin-
da também podem obter 
mais informações sobre a 
modalidade pelos telefones 
(12) 98110-5160 e (12) 
98227-2882.

Dos centros de treinamentos militares para as 
academias, o crossfi t ganha espaço nas 
academias com série de exercícios variados

Nas barras, exercícios propiciam força, resistência e defi nição muscular

AIANDRA ALVES MARIANO
* * *

De acordo com a pro-
fessora de educação 
física Manuella Colin 

Brazão, o crossfi t é uma mo-
dalidade para todas as pesso-
as, pois tem como fi nalidade 
trabalhar todas as vertentes 
físicas. Tanto pessoas que 
já treinam há algum tem-
po quanto iniciantes podem 
praticar o crossfi t, desde que 
seja acompanhado por um 
profi ssional credenciado. 

“Nós somos treinados 
para adaptar os treinos para 
todos os níveis de atividade 
física, desde sedentários até 
atletas com um condiciona-
mento físico extraordinário. 
Mas para isso e importante 
procurar um treinador com 
experiência e certifi cação 
confi ável”, salienta.

Com três a cinco treinos 
por dia, os resultados apare-
cem rapidamente. “Podemos 
perceber em poucas sema-
nas de treino uma diferença 
signifi cativa na composição 
corporal com a redução da 
massa gorda e o aumento 

da massa muscular, além de 
melhora na capacidade car-
diovascular, força, agilidade, 
coordenação entre outros”, 
ressalta Manuella. 

A personal relata que, a 
perda de calorias por aula 
varia muito de acordo com 
o treino, mas numa aula de 
alta intensidade, a perda pode 
chegar a 800 calorias, mesmo 
para uma pessoa treinada. 

Foi pelos resultados ime-
diatos que Daniela Leite 
abandonou a musculação 
convencional para se dedi-
car à nova série de exercícios. 
Após seis semanas de cross-
fi t, ela já consegue comple-
tar o circuito dos treinos de 
forma ágil e garante que, de 
tudo o que já fez, o crossfi t se 
destacou por suas especiali-
dades. “É uma atividade que 
passa o tempo muito rápido 
porque a gente treina em tur-
ma, é muito intenso e pesa-
do. Eu sinto o resultado bem  
mais rápido de acordo com 
o que eu quero, que é perder 
gordura”,  comentou a aluna, 
que aliou os treinos a uma 
alimentação saudável.

UM ESPORTE PARA TODOS

Legenda

ONDE TREINAR

Legenda

como marretas, pneus de trato-
res, caixas de madeira e cordas 
usadas em construções e navios. 

Tudo isso pode ser visto na 
academia Oxy, onde trabalham 
os professores de educação fí-
sica Manuella Colin Brazão e 
Alex Roseguini. Lá, eles resol-
veram apostar na modalidade 
tipicamente norte-americana 
há alguns meses e o sucesso foi 
tão grande que, nesta semana, 
inauguram um novo espaço, de-
dicado exclusivamente à nova 
modalidade de exercícios.

O crossfi t é uma atividade 
física - mas por muitos é con-
siderada modalidade esportiva 
- com um programa de treina-
mento cujos principais pilares 
são a força, resistência e o con-
dicionamento físico geral.

Segundo Manuella, os exercí-
cios se baseiam em movimentos 
funcionais, realizados em alta 
intensidade e de forma variada. 
“No crossfi t o treino é completa-
mente diferente do convencio-
nal, porque é sempre variado. 
A cada dia é um desafi o dife-
rente, isso torna a modalidade 
super desafi ante. Além disso, 
trabalhamos sempre em alta in-

tensidade o que faz com que os 
resultados apareçam”, destaca a 
personal trainer.

O crossfi t utiliza exercícios 
funcionais baseados na Ginás-
tica e Levantamento Olímpico. 
“Também utilizamos muitos 
movimentos cíclicos como corri-

da, bike, natação e corda. Com o 
apoio de diversos equipamentos, 
fazemos movimentos simples 
como sentar e levantar, subidas 
na corda, soltos para cima de al-
guma coisa, fl exões, barras etc. 
Como é um treino diferente to-
dos os dias o repertorio de movi-
mentos é muito vasto”, garante. 

Descontração
As aulas podem ser individu-

ais ou em grupo e os treinos são 
muito descontraídos. “As pesso-
as se ajudam e se incentivam, o 
que torna nossos alunos super 
unidos. Mas também encon-
tramos alunos que querem um 
trabalho individualizado, o que 
também é super válido”.

Esse é o caso de Cecília Ven-
dramini, que treina crossfi t 
individualmente quatro vezes 
por semana. “Resolvi fazer um 
trabalho com personal e tenho 
obtido ótimos resultados. É um 
treino pesado, mas muito va-
riado e trouxe resultados mais 
rápidos que o treino convencio-
nal”, contou ela.

Já Tatiana Souza treina em 
grupo há seis meses e conta que 
as aulas são divertidas. “A tur-
ma se ajuda muito e, mesmo 
focadas, damos muita risada. É 
um clima gostoso que me moti-
va a vir para a academia. E com 
os resultados que aparecem 
logo, eu me sinto cada dia mais 
animada para as aulas”, afi rma.

Tatiana pratica a modalidade há seis meses

Cecília treina crossfi t 
quatro vezes por semana

Daniela sobre pneu, um dos 
elementos do crossfi t

Aiandra Alves Mariano Aiandra Alves Mariano

Aiandra Alves Mariano

Aiandra Alves Mariano




