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PINDAMONHANGABA 14 DE OUTUBRO DE 2014TERÇA-FEIRA

Com o objetivo de aten-
der à população e melhorar 
a infraestrutura da cidade, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba está realizando uma 
série de obras e duas delas 
serão entregues esta sema-
na. Nesta terça-feira (14), às 
19h30, será a vez dos mora-

dores da estrada do Maçaim 
receberem as galerias de 
águas pluviais, asfalto e par-
quinho infantil; na quinta-
feira (16), às 19h30, haverá a 
entrega do recapeamento as-
fáltico na Vila São Benedito, 
em Moreira César.
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Marcos Vinício CubaBairros Vila 
São Benedito 
e Maçaim 
recebem 
melhorias

O Corpo de Bombeiros de Pindamo-
nhangaba tem um novo comandante. 
Na última quinta-feira (9), o tenente 
PM Metuzael Ferreira da Silva visitou 

o prefeito de Pindamonhangaba para 
se apresentar e se colocar à disposição 
no atendimento às necessidades do 
município.

Judoca de 
Pinda é 
medalhista 
no Paulista

A atleta Bianca Ferreira 
conquistou o terceiro lugar 
pela categoria Sub 15 meio 
pesado no Paulista Aspiran-
tes. O evento ocorreu em 
Mauá no último sábado (11) 
e reuniu mais de 900 atletas.

Independente 
vence o 
Cinquentão

O Independente foi o gran-
de vencedor da 78ª Copa Azes 
do Passado, na categoria Cin-
quentão. A vitória contra o 
Maricá foi de goleada, com o 
placar fi nal de seis a um, em 
um confronto emocionante 
ocorrido no campo Vera As-
soni.

MAIS DE OITO MIL 
ALUNOS PARTICIPAM 
DAS OLIMPÍADAS 
DE MATEMÁTICA

Até sexta-feira (17), a 
Rede Municipal de Ensino 
promove, entre as 39 esco-
las municipais, a Olimpíada 
de Matemática 2014. Podem 
participar alunos do 1º ao 5º 
ano e a previsão é que mais 
de oito mil crianças façam 
parte da atividade. Nesta edi-
ção, a novidade é a inovação 
tecnológica.

NOSSO BAIRRO ABRE INSCRIÇÕES 
PARA NOVOS CURSOS

Para comemorar o Dia 
das Crianças, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba pro-
moveu diversas atividades. 
No sábado (11), os mora-

dores de Moreira César se 
reuniram no Centro Es-
portivo José Ely Miranda, 
“Zito” e, no domingo, foi a 
vez do Bosque da Princesa 

sediar a diversão. Ativida-
des como o futebol de sa-
bão, surpreenderam crian-
ças e pais, que entraram na 
brincadeira.

Corpo de Bombeiros tem novo comandante

Milhares de crianças participam das 
festas promovidas pela Prefeitura

ESTUDANTES 
PLANEJAM 
ATIVIDADES 
DURANTE RECESSO

Devido à Copa do Mundo 
de 2014, algumas unidades 
escolares de Pinda entraram 
em recesso, pois o calendá-
rio escolar acabou sendo al-
terado. O jornal Tribuna do 
Norte ouviu estudantes de di-
ferentes escolas sobre o que 
pretendem fazer durante esse 
tempo livre. Entre as opções 
estão colocar os estudos em 
dia e viajar.
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O Sindicato dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba-CUT realizou 
nos dias 9 e 10 a formatura de mais 
57 alunos do curso de Informáti-
ca Básica oferecido gratuitamente 
pela instituição.

O prazo de inscrições para novas 
turmas termina na sexta-feira (17). 
Ainda há vagas para a subsede de 
Moreira César. As aulas começam 

no dia 20 e as turmas são divididas 
entre crianças/adolescentes, idade 
livre e melhor idade.

Segundo o secretário de for-
mação, Celso Antunes, o sindicato 
reserva algumas vagas para a co-
munidade, para atender ao proje-
to Sindicato Cidadão. Mais infor-
mações pelo telefone da subsede 
3637-3634.

Excel. Até o dia 15 de outubro 
também estão abertas inscrições 
para curso de Excel, níveis Inter-
mediário e Avançado. As aulas se-
rão na sede do sindicato, às quin-
tas-feiras, das 20 às 22 horas, e a 
parceria com a Excellence oferece 
descontos de 30% para sócios da 
entidade. Informações pelo telefo-
ne 3637-3315.Quase cinco meses após a última proje-

ção positiva, os especialistas do mer-
cado econômico voltaram a elevar a 

previsão para o PIB – Produto Interno Bruto – 
do Brasil. Precisamente, foram 19 semanas cal-
culando o índice para baixo, mas agora, ao que 
tudo indica, a economia pode dar sinal de fôle-
go. Já estava na hora.

Segundo o boletim Focus divulgado nesta se-
gunda-feira (14) pelo Banco Central, os econo-
mistas aumentaram a previsão de alta no índice 
de 0,24% para 0,28%. O 0,04% pode não pare-
cer muita coisa, mas é sim.

Pode significar a recuperação econômica que 
o Brasil precisa após tantas perdas.

A especulação no mercado financeiro foi posi-
tiva após as primeiras avaliações e isso já moti-
vou diversos setores a refazerem as contas.

Por outro lado, a previsão para a inflação, no 
entanto, também aumentou – o que já era de se 
esperar.

Agora, os especialistas esperam que o IPCA 
– Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que 
mede a alta de preços oficiais no país, encer-
re 2014 em 6,45%, patamar bem superior aos 
6,32% do relatório da semana anterior.

Ou seja, o arroz, o feijão, a carne, as frutas e os 
serviços devem subir, de novo.

Obviamente não queremos a inflação, mas 
ao menos desta vez há uma perspectiva positiva 
para o PIB.

A continuar assim, ao menos a esperança dos 
brasileiros tende a melhorar. Se um lado, haverá 
críticas severas e com razão à inflação; de outro, 
o crescimento do Produto Interno Bruto pode 
significar mais emprego, renda e estabilidade.

São os dois lados da moeda e só cabe espe-
rar para as próximas previsões. Fazer o Brasil 
crescer e controlar a inflação é uma tarefa extre-
mamente difícil, mas a força do incansável povo 
brasileiro é capaz de grandes transformações. 
Está na hora de sermos mais otimistas com o 
país e com nós mesmos.

após formatura, sindicato anuncia 
últimas vagas para moreira César

Tudo em alta

Inflação sobe; previsão 
do PIB também

A APL está de casa nova,
no Palacete Tiradentes!
comemoremos essa conquista
todos juntos, alegremente!
 
Vamos fazer um sarau!
Leve um texto de sua autoria.
Entre canções e poemas,
brindaremos a nossa Academia!

o acadêmico pro-
fessor Ricardo Estevão 
de almeida preparou 
um convite em versos 
para o sarau que a 
aPL – academia Pin-
damonhangabense de 
Letras realizará  nesta 
quinta-feira (16), com 
início às 19 horas, em sua sede no Palacete Tiradentes (Lar-
go São José), confira:

Sarau da aPL

a coluna Registro Cultural homenageia a data com duas 
trovas premiadas de trovadores de nossa UBT-União Brasi-
leira de Trovadores – Seção de Pindamonhangaba:  

Muitas palavras busquei
que rimassem com ‘amor’,
e a mais bonita que achei
foi uma só... ‘Professor’!
João Paulo Ouverney 
(1º lugar - XV encontro de Trovadores 
de Petrópolis-RJ em 1999)
 
Professor, eu te bendigo
por tanta benfeitoria;
és a semente de trigo
do pão da sabedoria
Ernesto Tavares de Souza (in memoriam)   
4ª colocada no mesmo concurso 

No último sábado 
(11), comemorou-se 
151 anos do nasci-
mento do inesquecí-
vel autor de Pindamo-
nhangaba Através de 
dois e meio séculos, 
obra imprescindível 
para quem pesquisa a 
história de Pindamo-
nhangaba: Athayde 
marcondes.

Dia do Professor – 15 de outubro

 
Quando todo mundo contribui,
o bem é fonte inesgotável!
Leve salgado, doce ou bebida,
será um encontro memorável!

A intenção é fazê-lo todo mês
para a partilha de ideias e emoções!
Cultivando a arte e amizade
que unem os nossos corações!

Athayde Marcondes

Recordando: Festa das Árvores 

Em 2009, em plenária 
solene da aPL, o acadêmico 
Francisco Piorino, depois de 
fazer palestra referente à 1ª 
Festa das Árvores, doou à 
entidade (era presidida por 
Bete Guimarães) uma flâmu-
la alusiva ao evento. É opor-

tuno destacar  que a Festa 
das Árvores foi realizada em 
7 de junho de 1902, idealiza-
da por João Pedro Cardoso, e 
representa a primeira mani-
festação ecológica e de pre-
servação do meio ambiente 
da américa Latina.

Bete Guimarães e Piorino apresentam a flâmula 
alusiva ao centenário da Festa das Árvores 
(comemorado em 2002) 

José Athayde Marcondes

Sarau com a participação da APL 
realizado em 2013, biblioteca Rômulo 
Campos D’Arace

Arquivo TN

Arquivo TN

Acip recebe oficina 
para empresários

Quarta 
Sertaneja

O Restaurante 
Colmeia realiza, 
nesta quarta-feira 
(15), a ‘Quarta 
sertaneja’. A partir 
das 20 horas, 
os presentes 
poderão dançar 
e se divertir no 
local, que fica no 
km 6 da estrada do 
Ribeirão Grande. A 
música sertaneja e 
a animação ficam 
por conta de Jairo, 
Douglas e Matheus. 
Mais informações 
pelo telefone 
3642-2120

Com o objetivo de au-
xiliar empreendedores a 
identificar as principais 
habilidades para a boa 
condução da gestão de 
sua empresa, uma par-
ceria entre o Sebrae/SP 
e Acip – Associação Co-
mercial e Industrial de 
Pindamonhangaba, reali-
za na quarta-feira (15), a 
oficina “Desenvolva sua 
Empresa”. O encontro 
será na Acip e acontecerá 
das 10 às 12 horas e vai 
envolver os presentes por 
meio de vídeos, ativida-
des individuais e dinâmi-
cas de grupo. A iniciativa 
faz parte da programação 

da Semana do Empre-
endedor, que acontece 
no município até dia 
18 de outubro.  Mais 

informações e ins-
crições pelo telefone 
3644-7100

Divulgação

(a academia de letras convida a todos, solicitando que le-
vem um texto de sua autoria – tema livre – um prato de 
salgado ou refrigerante).   
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cidade

Marcos Vinício cuba
***

o corpo de bom-
beiros de Pindamo-
nhangaba tem como 
comandante o tenente 
Metuzael Ferreira da 
Silva. O filho de Maria 
bernardete da silva e 
Gilvan Ferreira da silva,  
irmão de Moacir Ferrei-
ra da silva e Mosana 
Ferreira da silva assu-
miu o posto da cidade 
há aproximadamente 
um mês. Pai de Yago e 
marido de Joice encon-
trou-se com o prefeito  
na última quinta-feira 
(9) para se apresentar.

O tenente afirma que 
assumir o posto foi uma 
oportunidade em sua 
carreira e quer agarrar 
com todas as forças. Ele 
trabalhava em barueri, 
e é de Taubaté, e residir 
na região o deixou  mui-
to contente.

“a Prefeitura de Pin-
da tem convênio com o 
Estado para prestação 
de serviços dos bombei-
ros há muito tempo, e 
tem nos apoiado no que 
a gente precisa. o bom-
beiro bem aparelhado e 
bem estruturado é im-
portante para a popu-
lação. não temos o que 
reclamar da adminis-
tração municipal. Tra-
tamos vários assuntos 
com o prefeito e algu-
mas coisas estão sendo 
providenciadas e tudo 
que estamos pedindo 

Maria FErnanda Munhoz
***

Pindamonhangaba está 
recebendo uma série de 
obras, por toda a cidade. 
além das necessidades téc-
nicas e de infraestrutura, a 
Prefeitura, via Secretaria de 
obras, realiza grande parte 
dos serviços atendendo as 
solicitações da população, 
como é o caso do recapea-
mento asfáltico na Vila São 
benedito.

a obra será entregue, 
oficialmente, para a po-
pulação, nesta quinta-fei-
ra (16), em cerimônia às 
19h30, com presença de 
diversas autoridades.

o recapeamento do 
asfalto na Vila São bene-
dito abrangeu a principal 

rua do bairro - guilherme 
nicoletti – além de algu-
mas travessas. no total, 
foram beneficiadas ainda 
as ruas José Cassiano de 
Palma, Padre orlando Si-
queira do amaral, olímpio 
Correa Penino, Jofre ma-
chado e Jacinto da Silva, 
somando um total de 2 
km de recapeamento.

de acordo com o 
engenheiro da Secretaria 
de obras da Prefeitura, 
a manutenção do pa-
vimento asfáltico está 
sendo realizada devido ao 
desgaste da vida útil do 
pavimento, ao longo do 
tempo, e também aten-
dendo as solicitações da 
população, sendo utiliza-
da a técnica à quente.

Cícero Prado 
terá atividade do 
Outubro Rosa

Marcos Vinício cuba
***

na tarde desta terça-
feira (14), o público femi-
nino de Moreira cesar e 
região  poderá participar 
de um grande encontro 
no centro comunitário 
cecília nicoletti, cícero 
Prado, a partir das 13 ho-
ras. Esta atividade integra 
a programação do “outu-
bro rosa”, desenvolvido 
pela secretaria de saúde e 
assistência social, com o 
apoio de diversos parcei-
ros.

no encontro haverá 
palestras sobre prevenção 
e cuidados com a saúde; o 
público poderá fazer yoga, 
oferecida por meio do de-
partamento de cultura, e   
aproveitar a tarde de bele-
za, com várias dicas para 
ficar ainda mais bonita.  

o objetivo da campa-
nha “outubro rosa” é 
fazer com que as mulhe-
res previnam-se contra o 
câncer de mama e do colo 

uterino. basta procurar a 
unidade de saúde mais 
próxima para participar 
das ações. até o final do 
mês, as equipes irão fa-
zer diversas atividades. 
os profissionais da se-
cretaria de saúde e as-
sistência social também 
participarão com ações 
em espaços públicos.

no sábado (18), terá 
atividades preventivas so-
bre a saúde da mulher no 
spani, das 8h30 às 13 ho-
ras. dia 21 haverá pales-
tras no recinto são Vito, 
em Moreira césar, das 8 
às 10 horas, com a asso-
ciação Terapia e Lazer, e, 
às 16 horas, a Missa rosa 
na paróquia são Vicente 
de Paulo.

a diretoria do cci Vila 
rica (avenida abel cor-
reia Guimarães, 1.451), 
convida a população para 
a palestra sobre preven-
ção ao câncer de mama e 
do colo uterino e a ação 
social que será realizada.

Corpo de Bombeiros de 
Pinda tem novo comando

Recapeamento 
das ruas da Vila 
S. Benedito será 
entregue na quinta

junto ao prefeito e secre-
tários temos conseguido, 
graças a deus, por causa 
desta parceria bem feita”, 
revela o tenente.

o comandante in-
forma que as principais 
ocorrências, no momen-
to, são as queimadas em 
mata, devido ao período 
de seca, na sequência são 
os acidentes de trânsito 
envolvendo motociclis-
tas. Para diminuir os re-
gistros deste tipo de aci-
dente, foi realizada uma 
campanha de conscienti-
zação em parceria com o 
departamento de Trânsi-
to da Prefeitura.

o corpo de bombeiros 
também fornece diversas 
orientações ao público 
por telefone, o comandan-
te destaca que são solici-
tadas informações sobre 
como entrar no corpo 
de bombeiros, regulari-
zação da documentação 
de estabelecimentos co-
merciais e industriais, 
alvarás, etc. “Temos uma 
seção específica de infor-

Conheça o Corpo 
de BomBeiros

mações técnicas, é o Posto 
de atendimento Técnico 
e há profissionais para 
esclarecer as dúvidas. 
a pessoa pode ligar no 
3643-1999 e pedir para 
falar na seção técnica. o 
atendimento é de segun-
da a sexta-feira, das 9 às 
12 e das 13 às 16 horas, 
mas a recomendação é ir 
ao posto para sanar todas 
as dúvidas.”

o tenente comenta 
que o número de trotes 
tem diminuído bastan-
te, entretanto, de dez li-
gações, seis são trotes e a 
maioria deles feitos por 
crianças, porque este 
público não tem senso 
de responsabilidade, e 
pede aos pais para cons-
cientizar os filhos.

Metuzael conta que 
os bombeiros brincam 
que não se tornam es-
tes profissionais, e sim 
já nasceram bombeiros. 
Ele entrou na Polícia 
com 23 anos, e seu foco 
era ser bombeiro, e con-
seguiu com 27 anos. 
“Eu falo que não tra-
balho e sim me divirto 
todos os dias, porque 
faço o que gosto, e é gra-
tificante ajudar as pes-
soas”, conta o coman-
dante.

A sede do Corpo 
de Bombeiros de 
Pindamonhangaba fica 
na avenida São João 
Bosco, 965, no bairro 
Santana. O efetivo atual 
é de 30 profissionais, 
entre prontidão e o 
administrativo. Esta 
equipe conta com viatura 
de combate a incêndio, 
resgate, duas viaturas 
orgânicas que fazem 

o serviço de apoio em 
ocorrências e diversos 
equipamentos de serviço 
operacional.

“Estamos à disposição 
e quem quiser conhecer 
o Corpo de Bombeiros 
pode ir lá, é só chegar, 
pode levar seu filho, 
as crianças gostam 
bastante, todos são 
sempre bem-vindos”, 
finaliza o comandante.

Obras foram realizadas mesmo aos finais de semana

divulgação

prefeitura inaugura melhorias no maçaim
Maria FErnanda Munhoz

* * * 
nesta terça-feira (14), 

a comunidade do Ma-
çaim recebe, oficialmen-
te, diversas melhorias 
realizadas pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba. a 
inauguração está marcada 
para as 19h30, na Estra-
da Professor Moacyr de 
almeida, 42, próximo à 
igreja.

as melhorias foram 
feitas pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da secretaria de 
obras e doV – depar-
tamento de obras e Via-
ção. no local, foi trocada 
a tubulação e duplicação 
da galeria de águas plu-
viais que passa sob a es-
trada do Maçaim, com a 

Unidade fica na av. São João Bosco, no  Santana

colocação de oito tubos 
de 1,5m e diâmetro de 
0,6m.

Em seguida, foram 
feitos 650 metros de as-
falto no sistema cbuQ 
(concreto betuminoso 
usinado a Quente), pela 

equipe da usina de as-
falto da Prefeitura. Fi-
nalizando, foi instalado 
um parque infantil com 
cinco brinquedos.

Essas melhorias aten-
deram a solicitação dos 
moradores da comuni-

dade, em reunião com a 
administração munici-
pal. o investimento total 
da Prefeitura na obra foi 
de r$ 66.536,00 (ses-
senta e seis mil e qui-
nhentos e trinta e seis 
reais).

Troca de tubulação e duplicação da galeria de águas pluviais

Foram feitos 650 metros de asfalto Equipe da Prefeitura instala parque infantil no bairro

divulgação

divulgação divulgação

divulgação
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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

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

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

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

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

Vereador Fel ipe César - FC

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@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
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Professor Eric pede ônibus 
gratuito para pessoas 
com mais de 60 anos

apareCido de oliVe ira, 
a F i lha alessandra e a 

atriz que interpretou seu 
poema, nanda Berthoud

Vereador 
proFessor eriC
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O vereador Janio Ardito Lerario 
(PSDB) apresentou uma Moção de 
Congratulações - nº 109/2014 - ao 
senhor Aparecido de Oliveira pela 
conquista do 3º lugar no Festipoema - 
Festival de Poemas de Pindamonhan-
gaba e por sua história de superação 
e pelo trabalho que vem realizando 
através de palestras motivacionais.  

Aparecido de Oliveira nasceu 
em 26 de Setembro de 1949 em 
Assaí, no Paraná. Teve uma infância 
muito difícil ao lado de seus muitos 
irmãos. Não conheceu o pai (faleci-
do quando ele tinha dois anos). Foi 
criado pela mãe Maria Idalina e o 
padrasto Antenor que era lavrador 
e naquela época sofria com a seca 
e a falta de chuva em sua lavoura. 
Aparecido foi obrigado a abandonar 
os estudos na quarta série, pois tinha 
que trabalhar na colheita do café 
para ajudar a mãe no  sustento dos 
irmãos. Casou-se com Dona Isabel 
e tiverem três filhos: Alessandra, 
Valquíria e Charles. Mudaram-se 
para Pindamonhangaba em 1979. 
Trabalhou em diversas empresas na 
cidade. Muito inteligente e devorador 
de livros, sempre tinha ótimas ideias e 
era promovido de cargo rapidamente. 
Mas perdeu muitos empregos por 
causa do alcoolismo. E, por conta 
do problema, Aparecido teve que se 
afastar de sua família. Impulsionada 
pela força do amor que sentia pelo 
pai, a filha mais velha, Alessandra 
procurou ajuda em um 
centro de recuperação. E foi 
ai que Aparecido iniciou a 
sua caminhada de volta para 
a “vida”. Em seu novo lar 
A fazenda em vivia que fez 
seu primeiro poema” MEUS 
ANJOS”, em homenagem 

Vereador Janio Lerario 
congratula-se com o Senhor 
Aparecido de Oliveira

“ElE é ExEmplo dE supEração E fé na vida”
aos amigos da filha, de quem obteve 
ajuda para sua internação. Permane-
ceu internado por um ano, período 
em que trabalhou cultivando jardins, 
auxiliou na construção e organização 
da ampliação do local. Leu muitos 
livros e escreveu inúmeros poemas. 
Quando saiu decidiu participar de um 
sarau. Timidamente, fez sua primeira 
declamação, obtendo grande sucesso 
entre vários membros, doutores, es-
critores, poetas e professores, todos 
membros da Academia Pindamo-
nhangabense de Letras.

Aparecido decidiu continuar 
seus estudos prestou vestibular 
e cursou “Letras” e com muitas 
dificuldades, trabalhando como 
auxiliar de serviços gerais concluiu 
brilhantemente a faculdade. Decidiu 
tornar-se um professor, fato que 
conseguiu por seu exemplo de boa 
vontade e superação. 

E, participando do Festipoema, 
Aparecido conseguiu a 3ª colocação 
devido as belíssimas poesias que fo-
ram apresentadas. Sua poesia “Chico 
Frô” foi apresentada pela atriz Nanda 
Berthoud, sua antiga colega de sala.

Hoje, Aparecido também mi-
nistra palestras motivacionais em 
escolas públicas sobre os grandes 
riscos do uso de drogas e, princi-
palmente, a bebida alcoólica. Ele 
conta sua história de superação e 
como a fé e a religião o ajudaram a 
abandonar os vícios.

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) reitera ao Pre-
feito, a realização de estudos 
para viabilizar a construção de 
uma rodoviária interestadual às 
margens da Rodovia Presiden-
te Dutra. Em sua justificativa, 
o vereador alega que a atual 
rodoviária, construída há mais 
de 30 anos é pequena e não 
comporta a entrada de mais 
empresas com novas linhas de 
ônibus. A construção de uma 
outra, mais moderna, com mais 
guichês e plataformas, à beira 
da Via Dutra, vai proporcionar 
que novas empresas e novas 
linhas possam ser criadas e 
atendidas, principalmente 
ligando as regiões norte e 
sul do Brasil, permitindo que 
Pindamonhangaba possa ter 
ligações com outras cidades e 
capitais do país. “Nossa cidade 

Felipe César – FC reitera 
pedido de construção de 
nova Rodoviária na Via Dutra

cresce a cada dia, e a 
Dutra está cada vez 
mais próxima, desta 
forma, uma rodoviá-
ria às margens desta 
rodovia, vai facilitar 
novas linhas e novas 
empresas”.

Hospital 
municipal em 
Moreira César
O vereador Felipe 

César – FC  encami-
nhou ao prefeito Vito 
Ardito um pedido 
reiterando a reali-
zação de estudos e 
providências para a 
implantação de um 
Hospital Municipal, 

para atender a região do Dis-
trito de Moreira César.

De acordo com o vereador, 
é importante ressaltar que o 
Distrito conta hoje com uma 
população superior a 50 mil 
habitantes e o atendimento 
na área da saúde necessita de 
melhorias, conforme relatado 
pela própria população desta 
importante região do muni-
cípio.

Agrovilas
O vereador Felipe César 

– FC também reiterou ao pre-
feito cobrando a implantação 
de Agrovilas na zona rural de 
Pindamonhangaba. De acordo 
com o vereador, na legislatura 
passada foram realizadas di-
versas desapropriações, porém 
até o momento o projeto das 
Agrovilas, que é uma maneira 
de fixar homem ao campo, 
ainda não saiu do papel.

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

Vereador toninho da FarmáCia

Preocupado com a falta de 
segurança, o vereador Carlos 
Eduardo de Moura - Magrão 
(PPS) está pedindo ao Executivo 
que instale câmeras de monito-
ramento na cidade para inibir a 
prática de delitos, como furtos 
de veículos, tráfico de drogas, 
proteção ao patrimônio públi-
co, furtos de lojas, latrocínios 
e roubos. O vereador havia 
protocolado no ano passado, os 
requerimentos nºs 158, 1.349 e 
2.995 solicitando este beneficio 
para a população de Pindamo-
nhangaba. Na sessão do dia 6 de 
outubro, ele reiterou o pedido 
através do requerimento nº 
2.077/2014.

Em 2013, o parlamentar 
conheceu as instalações do 
COI - Centro de Operação e 
Inteligência - de Indaiatuba/
SP,  que é referência no Brasil 
e no exterior. As câmeras foram 
instaladas em 2008 e, entre os 
anos de 2008 e 2012,  o furto de 
veículos caiu 70,1%, fazendo o 
COI chamar a atenção pelo nú-
mero expressivo na diminuição 
deste crime.  “Fiquei impressio-
nado ao conhecer as instalações 
do COI de Indaiatuba, uma 
estrutura de dar inveja. Todos 
empenhados em combater a 

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) solicita ao 
prefeito, através do Centro 
de Controle de Zoonoses, o 
início imediato da campa-
nha de castração de cães e 
gatos no município.

O vereador faz esta 
solicitação pois o número 
de animais abandonados 
nas ruas da cidade tem 
aumentado consideravel-
mente, e se não for toma-
das medidas imediatas a 
situação pode ficar fora de 
controle, pois um animal 
solto na rua e não castrado, 
torna-se um reprodutor em 
potencial,  fazendo com 

Através do requerimento 
nº 2.014/14, o vereador Pro-
fessor Eric (PR) solicitou ao 
Prefeito que fosse estudada a 
possibilidade de isentar pes-
soas a partir de 60 anos das 
tarifas do transporte público 
do município. Na ocasião, 
o vereador Professor Eric 
ressaltou a importância dessa 
conquista afirmando que “a 
aprovação do requerimento 
é o primeiro passo para con-
quistar esse beneficio para as 
pessoas de mais de 60 anos. 
Devemos considerar que essas 
pessoas já contribuíram bas-
tante com nossa cidade, sendo 
assim, a isenção da tarifa no 
transporte público será um 
benefício para que eles pos-
sam realizar suas atividades 
sem precisar se preocupar 
em ter que pagar tarifas pelo 
transporte. Devemos respeito 
e gratidão aos que trabalharam 
por toda vida e precisam deste 
benefício”. 

Faixa para pedestres
em Avenida do Feital
Preocupado com a segu-

rança dos moradores do bairro 
do Feital, que correm riscos 
de serem atropelados devido 
ao grande fluxo de veículos 
na Avenida João Francisco 
da Silva, nas proximidades 
do número 1215, o vereador 
Professor Eric, através do 
Requerimento nº 1.885/2014, 
solicitou que fosse implantada 
uma faixa para pedestre nessa 
região visando resolver essa 
situação de risco. “Acredito 
que com a instalação dessa 
faixa para pedestres, os mu-
nícipes terão mais segurança 
ao atravessar de um lado para 
o outro, pois por se tratar 
de uma avenida de grande 
fluxo de veículos, os mora-
dores encontram dificuldades 
para atravessar e, também, 
já foram registrados vários 
acidentes no local. O requeri-
mento é o primeiro passo para 

a conquista 
des sa  me-
lhoria para o 
Feital. Acre-
dito que, em 
breve, será 
realizado a 
i n s t a l a ç ã o 
dessa faixa”, 
enfatizou o 
vereador Pro-
fessor Eric.

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) agradece ao 
prefeito Vito Ardito e a Secretária de Educação, Profª Cidi-
nha Pedroso, pela agilização na construção das creches que 
possibilitarão a criação de mais vagas para suprir parte da 
demanda de nossa cidade, que possivelmente com a construção 
das outras já programadas, solucionará o problema.

Cal visita obras de creches 
no Liberdade, Azeredo, 
Moreira César e Lessa
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Preocupado com 
segurança, Magrão pede 
monitoramento por câmeras

Toninho da Farmácia solicita 
início imediato da campanha 
de castração de cães e gatos

que aumente cada vez mais 
a população de cães e gatos 
que perambulam pelas vias 
da cidade.

Campanha de 
vacinação anti rábica 
O vereador Toninho da 

Farmácia também solicita 
ao Executivo, informações 
sobre o inicio da campanha 
de vacinação anti rábica 
em nosso município, pois 
este trabalho é de grande 
importância no controle 
das doenças transmitidas 
por cães e outros animais. 
O vereador aguarda que esta 
vacinação comece o mais 
rápido possível.

Maltratar animais é crime, denuncie!

criminalidade com o apoio dos 
cidadãos. Vou lutar para ver 
implantado o monitoramento 
em nosso município”, afirmou. 

Isenção IPTU 
de 2015:  prazo termina
dia 31 de outubro
O vereador Magrão informa 

que os munícipes de Pindamo-
nhangaba tem direito a requerer 
na Prefeitura ou Subprefeitura, a 
isenção de IPTU/2015 até o dia 
31 de outubro de 2014, desde 
que preencham certos requisitos. 
Este benefício está amparado 
pela Lei Municipal nº 4.372, de 
22/12/2005.

Quem pode
solicitar isenção?
- Proprietários de Imóveis 

residenciais c/ área construída de 
até 70 metros quadrados e cujo 
valor venal não ultrapasse 322 
UFMP’S – hoje R$ 22.784,72;

- Pessoas que tenham filho 
adotivo até 18 anos; 

- Pessoas com deficiência 
(física ou mental);

- Pessoas com doenças 
degenerativas (tratamentos on-
cológicos/soropositivos);

- Aposentado e Pensionistas 
com renda de até R$ 919,88/mês; 

- Desempregados e Ex-Com-
batentes e cônjuges.

Guarda 
muniCipal de 
indaiatuBa 
denise, 
Guarda 
muniCipal de 
pinda, Jota 
Fernando, 
Coordenador 
do Coi, 
Jesus, 
Vereador 
maGrão e

pm soares

a CreChe do Bairro do 
lessa Vai FunCionar no 

antiGo prédio da esCola 
muniCipal, que está 

sendo reFormada

a CreChe de moreira 
César está sendo 
Construída ao lado da 
BiBlioteCa

a CreChe do azeredo 
estão Com as oBras 

adiantadas, quase  
prontas 

as oBras da CreChe 
do liBerdade estão 
Bem adiantadas, 
Já reCeBendo a 
CoBertura
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Nesta semana os alu-
nos da Rede Estadual fa-
zem uma pausa nas ativi-
dades. O recesso escolar 
acontece entre os dias 13 
e 17 e foi definido no ano 
passado, quando a Secre-
taria da Educação do Es-
tado São Paulo elaborou 
um calendário especial 
para 2014, em virtude da 
Copa do Mundo.

Alunos de Pinda 
fazem planos

Em conversa com alu-

nos das escolas estadu-
ais de Pindamonhanga-
ba as respostas para o 
que se fazer nesta sema-
na são quase as mesmas: 
estudar.

Carlos Eduardo Villar 
está cursando o 1° ano 
do Ensino Médio na 
Escola Estadual João 
Martins de Almeida no 
Boa Vista, e contou que 
vai aproveitar para re-
organizar suas coisas. 
“Vou usar este tempo 

sem aula para estudar, 
fazer as atividades e co-
locar meus cadernos em 
dia”. Questionado so-
bre se prejudicará a ro-
tina escolar, respondeu 
que pode afetar, pois o 
tempo será curto para o 
4° bimestre e os profes-
sores terão que ‘correr’ 
com as matérias e pro-
vas.

Já a aluna Tainara Ne-
ves Sobrinho conta que vai 
tentar relaxar. “Vou ficar 

em casa e viajar nesta se-
mana. Queria muito ficar 
relaxada, porém, tenho 
trabalhos para entregar 
semana que vem”. Ela vê 
este recesso como um pre-
juízo porque na volta às 
aulas haverá campeonato 
interclasse e, encerrada a 
competição, provas. “Não 
terá muito tempo para os 
professores passarem as 
matérias e assim não terei 
muito que estudar para, 
as provas”. Tainara esta 

cursando o Ensino Médio 
na Escola Estadual Ale-
xandrina Gomes de Araú-
jo Rodrigues, situada no 
bairro Cidade Jardim.

Talitha Marcondes 
aluna da Escola Estadu-
al Doutor Alfredo Pujol 
conta que vai aproveitar 
para ler mais e adiantar 
os trabalhos da escola. 
Porém, ela pensa em des-
canso também: “A escola 
nos toma muito tempo, 
e vou para o Hopi Hari 

com a escola esta sema-
na, então vou aproveitar 
para relaxar, coisa que é 
meio difícil em época es-
colar”. Para ela, o recesso 
não é prejudicial porque 
eles entraram uma sema-
na antes este ano. Talitha 
está cursando o 1° ano do 
Ensino Médio.

Em Pinda, todas 
entidades ligadas ao 
Centro Paula Souza 
está com atividades 
normais.

AIANDRA ALVES MARIANO
***

A Gerdau abriu, na 
semana passada, 29 va-
gas para o Programa Jo-
vem Aprendiz, unidade 
de Pindamonhangaba. 

A empresa selecio-
nará estudantes que 
tenham interesse nos 
cursos de aprendiza-
gem em Eletricista e 
Mecânico de Manuten-
ção do Senai, com início 
previsto para janeiro 
de 2015.  As inscrições 
acontecem até quinta-
feira (16), no próprio 
Senai, e a prova de se-
leção será no dia 9 de 
novembro. 

Realizado em parceria 
com o Senai, o Programa 
Jovem Aprendiz consiste 
na capacitação profissio-
nal de jovens para indús-
tria, envolvendo ativida-
des teóricas e práticas, 
organizadas em tarefas 
de complexidade pro-
gressiva, desenvolvidas 
no ambiente de traba-
lho e caracteriza-se pela 
articulação entre forma-
ção e trabalho. O Progra-
ma tem duração de dois 
anos. 

Atualmente, a Gerdau 
conta com 800 jovens 
aprendizes atuando em 
suas mais de 150 unida-
des em todo o Brasil.

AIANDRA ALVES MARIANO
***

Seguem até o início de 
novembro, as inscrições 
para o vestibular da Fatec 
- Faculdade de Tecnolo-
giae para o vestibulinho 
da Etec - Escola Técnica 
Estadual de Pindamo-
nhangaba para o 1º se-
mestre de 2015. 

No caso da Fatec, são 
240 vagas para os cur-
sos superiores gratuitos 
de Tecnólogo Mecânica 
– Processos de Soldagem 
(40 no período matutino), 
Processos Metalúrgicos 
(80 nos períodos vesper-
tino e noturno), Manuten-
ção Industrial (40 no pe-
ríodo noturno) e Projetos 
Mecânicos (40 no período 
matutino). Há ainda 40 
vagas para o curso de Ges-
tão Empresarial na moda-
lidade Ensino à Distância. 
Os cursos de tecnologia da 
Fatec têm duração de três 
anos. 

Para concorrer o can-
didato dever ter concluído 
ou estar cursando o Ensi-
no Médio ou equivalente, 

desde que no ato da ma-
trícula comprove a con-
clusão do curso.

As inscrições devem 
ser feitas exclusivamen-
te pela internet, no site 
www.vestibularfatec.com.
br.  Para se inscrever é ne-
cessário preencher a ficha 
e o questionário socioeco-
nômico, imprimir o boleto 
e pagar a taxa de inscrição 
em qualquer agência ban-
cária ou lotérica. As ins-
crições seguem até o dia 
10 de novembro.

Etec
Na Etec são oferecidas 

680 vagas para cursos 
gratuitos em quatro mo-
dalidades: Ensino Médio, 
Ensino Técnico Integrado 
ao Ensino Médio, Ensino 
Técnico e Ensino à Dis-
tância (semipresencial). 

A novidade do ano é 
a abertura de 40 vagas 
para o curso técnico de 
Informática integrado ao 
Ensino Médio na EE Ga-
briela Monteiro Athayde 
Marcondes, na Cruz Gran-
de. Esse curso é em parce-
ria com o Programa Vence 

e é em período integral.
Na Etec João Gomes 

de Araújo, as vagas são 
para o Ensino Médio (40); 
Mecânica integrado ao 
Ensino Médio (40); Nutri-
ção Integrado ao Ensino 
Médio (40); Informática 
(40); Administração (80); 
Mecânica (80); Nutrição e 
Dietética (40) e Serviços 
Jurídicos (40). 

Na unidade também é 
oferecido o curso de Ad-
ministração na modalida-
de Ensino à Distância. O 
Técnico em Administra-
ção (40) terá aulas às se-
gundas e quartas-feiras à 
noite.

Na cidade, também são 
oferecidos o curso de Ad-
ministração na modalida-
de presencial (40) e EJA 
– Educação de Jovens e 
Adultos (40 vagas) para 
a Extensão da Etec na EE 
Prof. Rubens Zamith, no 
Distrito de Moreira César; e 
os cursos de Recursos Hu-
manos (40 vagas) e Logísti-
ca (40 vagas) para a Exten-
são na EE Alzira Franco, no 
Alto do Cardoso. 

Para concorrer a uma 
vaga do Vestibulinho 
para o Ensino Médio e 
do Ensino Técnico Inte-
grado ao Médio, o candi-
dato deve ter concluído 
o Ensino Fundamental 
nas modalidades regular, 
na EJA - Educação de 
Jovens e Adultos ou ter 
feito o Enceja - Exame 
Nacional para Certifica-
ção de Competências de 
Jovens e Adultos.

Os que pretendem 
fazer o Ensino Técnico 
precisam ter concluído 
o Ensino Médio ou estar, 
pelo menos, no 2º ano. 

No site www.vesti-
bulinhoetec.com.br os 
candidatos encontram 
as informações neces-
sárias para escolher 
os cursos e unidades e 
para efetuar a inscrição. 
A confirmação da ins-
crição será enviada ao 
candidato, por e-mail, 
até dez dias após o pa-
gamento da tarifa. 

O período segue até o 
dia 7 de novembro. O va-
lor da taxa é de R$ 30. 

Por volta das 
00h30 horas do últi-
mo domingo (12), um 
acidente de trânsito 
na rodovia Presiden-
te Dutra envolvendo 
dois veículos deixou 
uma vítima fatal.

Uma carreta ten-
tou fazer uma ul-
trapassagem e teve 

um dos pneus es-
tourados. Por causa 
do excesso de peso, 
o veículo ficou sem 
controle e tombou 
atingindo um carro 
de passeio. A vítima 
era um senhor de 62 
anos que trafegava 
sentido Rio de Janei-
ro, no km 95.

Alunos aproveitam recesso 
para estudar e descansar

Polícia

No último domingo 
(12), um casal sofreu ten-
tativa de roubo no Mom-
baça, por volta das 23h40. 
Os dois estavam em seu 
veículo quando foram 
surpreendidos por um 
homem de 23 anos que 
se aproximou e ordenou 
que a vítima, de 35 anos, 
saísse. Ao entrar no carro 
o ladrão foi surpreendido 
pelo outro passageiro que 

estava escondido no ban-
co de trás. 

Em luta corporal com 
o ladrão, a vítima com 
ajuda de populares con-
seguiu imobilizá-lo e cha-
mar a Policia Militar, que 
encaminhou a ocorrência 
ao Plantão Policial, onde o 
autor da tentativa de rou-
bo foi preso em flagrante e 
recolhido a Cadeia Pública 
de Cruzeiro.

Durante patrulha-
mento no bairro Ouro 
Verde a Polícia Militar 
autuou um rapaz por trá-
fico de drogas na última 
segunda-feira (13).

Por volta da 1 hora 
um rapaz de 29 anos, ao 
perceber a presença de 
policiais, tentou fugir, 
sendo pego em seguida. 
Na revista, foram en-
contradas três pedras de 

crack, duas porções de 
maconha e cinco pinos 
contendo cocaína. Du-
rante busca na casa do 
rapaz, com permissão de 
sua mãe, foi encontrado 
mais maconha e pinos 
com cocaína. Já na De-
legacia, o rapaz foi au-
tuado em flagrante por 
tráfico de drogas   e con-
duzido à Cadeia Pública 
de Cruzeiro.

Acidente de trânsito faz 
vítima fatal

Assaltante desatento é 
rendido por vítima

Rapaz é preso por 
tráfico de drogas

Continuam abertas inscrições para vestibular da 
Fatec e para vestibulinho da Etec

GERDAU SELECIONA JOVENS 
APRENDIZES DO MUNICÍPIO

Tainara Neves Sobrinho Carlos Eduardo Villar Talitha Marcondes

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Divulgação
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17º Festil começa com espetáculo 
do Circuito Cultural Paulista

Dia 15, às 20 horas – “A BICICLETA 
VERMELHA” – direção: Giuseppe Semeraro - 
Circuito Cultural Paulista

Dia 16, às 20 horas - “FRAGMENTOS – O 
TEMPO” - Grupo Nossa Como Você Está 
Diferente! - ONG IA3 - Pindamonhangaba - 
CATEGORIA ADULTO

Dia 17, às 20 horas - “ERA OUTRA VEZ” 
- Teatro Laboratório Fêgo Camargo- Taubaté - 
CATEGORIA ADULTO

Dia 18, às 14 horas - ”DESCOBREU” 
- Cia de Teatro “Uta” - Salto de Pirapora - 
CATEGORIA INFANTIL

Dia 18, às 20 horas - “A MORTE TEM 2 
SUSPEITOS” - Grupo Triskelion – Taubaté - 
CATEGORIA ADULTO

Dia 19, às 20 horas - “NO NATAL A GENTE 
VEM TE BUSCAR” - Grupo Arte em Cena- São 
Paulo - CATEGORIA ADULTO

Dia 20, às 14 horas - “BRUXAS” - Grupo 
Arte em Cena - São Paulo - CATEGORIA 
INFANTIL

Dia 21, às 14 horas -”CEM ANOS DA BELA 
ADORMECIDA” - Grupo Estrela da Imaginação 
- São José dos Campos - CATEGORIA 
INFANTIL

 Dia 21, às 20  horas - “POR ENQUANTO 
ANTONIO” - Teatro Singular - Santo André - 
CATEGORIA ADULTO

Dia 22, às 14h -”PARLENDAR”- Cia de 
Teatro Uni-Duni-Tê - São Paulo - CATEGORIA 
INFANTIL

Dia 22, às 20 horas - “SONHOS” Grupo Faz 
e Conta - Pindamonhangaba – CATEGORIA 
ADULTO

Dia 23, às 14 horas - “A PRINCESINHA 
QUE QUERIA A LUA” - Cia Teatral 04 Cantos-
Quadra – CATEGORIA INFANTIL

Dia 23, às 20 horas - “RODA VIVA” - 
Filosofi a de Coxia - São Paulo - CATEGORIA 
ADULTO

Dia 24, às 14 horas -”PETER PAN” - Grupo 
de Teatro do CIL - São Paulo - CATEGORIA 
INFANTIL

Dia 24, às 20 horas - “PÍRAMO E TISBE” 
- Grupo de Teatro do Colégio Imperatriz 
Leopoldina -São Paulo - CATEGORIA ADULTO

Dia 25 às 20 horas - Premiação 
- ESCULTURAL- Escola de Teatro- 
Pindamonhangaba

Dia 16 às 20 horas 
Espetáculo: “FRAGMENTOS – O TEMPO”
Autor: Grupo Nossa Como Você Está Diferente!
Grupo: Nossa Como Você Está Diferente!
Projeto Atores Sociais ONG IA3
Cidade: Pindamonhangaba
Gênero: Drama 
Duração: 50 minutos
Recomendação: Livre
Direção: Cinthia Almendro da Silva
Elenco: Geovana Cristina, Maria Izabele, Claudio Eduardo Carlota, 
Helivelton Castro de Oliveira, Mateus Alessandro Reloger, Rafael 
Benedito Lima de Jesus, Gabrielle Cristina e Douglas Matheus.

CIRCUITO CULTURAL PAULISTA

Dia 15 às 20 horas
A Bicicleta Vermelha, Cia Princípio Ativo
Com: Giuseppe Semeraro, Silvia Lodi, Otto 
Marco Mercante, Dario Cadei, Cristina Mileti
Dramaturgia: Valentina Diana
Direção: Giuseppe Semeraro
Cenografi a: Dario Cadei
Figurinos: Cristina Mileti
Voz de fora do campo: Silvia Lodi
Trilha e músicas: Leone Marco Bartolo

Sinopse:
O fi o narrativo é fornecido por Marta que, ao 

folhear um álbum de fotos nos conta as aventuras 
excêntricas e heróicas de sua família. A família ganha a 
vida colocando brinquedos em ovos de chocolate sob o 
poder de Bankomat - o vilão - dono da casa, da fábrica 
de ovos de chocolate além de proprietário das estrelas e 
da lua. A força desta família reside na sua capacidade 
de transformar um instrumento de afl ição e opressão 
em um meio de libertação, tudo graças a Pino, irmão de 
Marta que, quase por acaso, vai encontrar uma manei-
ra de restaurar a dignidade da família.

Duração 55 minutos / Classifi cação 6 anos.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
* * *

O 17º Festil – Festival de Te-
atro Estudantil – tem início nes-
ta quarta-feira (15), às 20 horas, 
com o espetáculo “A Bicicleta 
Vermelha”, do Circuito Cultural 
Paulista. O evento segue até o 
dia 25 de outubro, com oito es-
petáculos adultos e seis infantis. 
Dois grupos de Pindamonhan-
gaba estão entre os participan-
tes deste ano.

Os grupos inscritos, de todo 
o país, foram selecionados por 
uma comissão julgadora e es-
tão concorrendo a troféus para 
os três melhores espetáculos 
nas categorias adulto e infantil 
e para os destaques individuais, 
nas duas categorias, em diretor, 
ator, atriz, ator coadjuvante, 

PROGRAMAÇÃO

atriz coadjuvante, cenário, ilu-
minação, fi gurino, sonoplastia, 
maquiagem e revelação. O es-
petáculo escolhido pelo público 
receberá o troféu de apreciação 
popular “Maria Luiza Bartholo-
meu” e a escola que levar mais 
alunos receberá o certifi cado de 
“Escola Cidadã promovendo a 
Cultura”.

Os ingressos são gratuitos 
e podem ser trocados por um 
brinquedo novo, que será doado 
para as comunidades carentes 
do município.

O Festil é uma realização da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura e Departa-
mento de Cultura, em parceria 
com a Escultural Escola de Te-
atro.

ESPETÁCULO CONVIDADO

Cena de ‘Bicicleta Vermelha’, espetáculo convidado que abre o Festil deste ano

ESPETÁCULO ADULTO

Sinopse:
Trata-se de um espetáculo sen-

sível e divertido que traz ao público 
memórias de uma senhora setu-
agenária e extravagante, D.Cro-
nolária, uma peculiar matriarca. 
Remete-nos a fi gura da avó que 
todos temos lembranças a contar. 
Cronolária é a senhora do tempo. 
Uma personagem que sabe como 
ninguém viver as adversidades que 
a passagem dos anos nos traz.

Nesta grande colcha de reta-
lhos que é o espetáculo de cenas 

fragmentadas , álbuns de família, 
histórias de novelas, Cronolária 
e Apego-personagem que num 
universo performático, catalisa 
e exprime todos os sentimentos 
ruins sobre as mudanças vividas 
nas vidas das personagens da 
família da grande avó, trazem ao 
público a refl exão sobre os valores 
familiares, amor, união, esperan-
ça e superação, mostrando que 
não importa como é e nem quan-
do, sempre é tempo de recomeçar 
sua própria história.

Espetáculo ‘Fragmentos - o Tempo’ abre o festival

Divulgação

Divulgação
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Crianças do Goiabal 
participam de festividades

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

Trabalhos em par-
ceria podem dar mais 

PÚBLICO SE DIVERTE COM 
MOTOCROSS E AEROMODELISMO

Após o sucesso da 
2ª etapa da Copa 
Agora Vale de Mo-

tocross, os organizado-
res começam a pensar 
na próxima edição.

A movimentação 
intensa no Parque da 
Juventude no sábado 
(11) e no domingo 
(12), ocasionadas pelo 
evento e pelo 4º Encon-
tro de Aeromodelismo 
de Pinda, agradou o 
público. 

“Trouxe meu fi lho 
para ver as competições 
de motocross e aprovei-
tamos para ver a expo-

sição de aeronaves, os 
pilotos e até almoçamos 
aqui. Foi muito diverti-
do”, disse o professor 
José Luiz Fonseca.

Iguais a ele, outros 
pais levaram os fi lhos, 
que aproveitaram para 
se divertir com brinque-
dos e outras atividades.

Além das provas com 
motocicletas, o aeromo-
delismo, organizado pelo 
Clube de Aeromodelistas 
de Pindamonhangaba, 
encantou o público com 
manobras e testes reali-
zados no ar por cerca 50 
participantes da região.

A destreza dos pilotos empolgou o público

resultados e pensando 
nisso houve uma grande 
união entre os profissio-
nais da unidade de saúde 

do Goiabal, a equipe da 
escola municipal Yvone 
Apparecida Arantes Cor-
rêa, o Projeto Crescer, a 

Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer, a Se-
cretaria de Educação e 
Cultura, o Departamen-
to de Cultura, e demais 
colaboradores para re-
alizar uma festa para as 
crianças da comunidade 
e assistidas pelo projeto 
social.

Mais de 100 crianças 
se divertiram  com o pu-
la-pula, pintura no rosto, 
bambolê, damas, dominó, 
tamancão, tobogã, perna 
de pau, e outras brinca-
deiras com os amigos. A 
festa ocorreu no centro 
comunitário e todos os 
alunos da escola munici-
pal puderam ter um mo-
mento lúdico.

A gestora da escola do 
Goiabal, Tatiane R. J. F. 
dos Santos, comenta que 
este momento foi mui-
to bom, porque promo-
veu a socialização com 
outras crianças e todos 
brincaram bastante. Ela 
destaca que todos fica-
ram encantados quando 
viram os brinquedos e 
que esta forma de  lazer é 
extremamente rica e pro-
veitosa.

A equipe do Proje-
to Crescer destaca que 
as parcerias são sem-
pre muito bem-vindas. 
Eles atuam no Goiabal 
há dois anos, oferecen-
do aulas de judô, futsal, 
dança, apoio pedagógico 
e psicossocial. A profis-
sional Carmem, que atua 
neste projeto, comenta 
que a festa foi muito bo-
nita, todos se ajudaram 
e as crianças puderam 
brincar, comer cachorro 
quente, bolo de chocola-
te e tomar suco.

A equipe da unidade de 
saúde do Goiabal, que  rea-
liza diversas ações durante 
o ano  todo, propôs mais 
esta atividade, que alegra 
as crianças com momentos 
de descontração.

Pula-pula foi uma das opções para as crianças no Goiabal

Crianças e adultos brincaram juntos com jogos de tabuleiro

                                                                                                                                   Leilão Brasil 
                                                            LEILÃO DE UMA CASA EM                     (11) 3965-0000 
                                                                 PINDAMONHAGABA                 www.leilaobrasil.com.br 
 

 

CASA A RUA Dr Fausto Vilas Boas esquina com Rua Sadao Kano, matrícula 
19.863 do CRI de Pindamonhagaba, Cadastro municipal 11-06-17-005-00 com 
405,12 m², Requerido  por  Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 
Brasil - Previ. Processo nº 0000530-86.2007.8.26.0445  da 1ª Vara Cível do Foro 
de Pindamonhangaba,  no portal de leilões eletrônico, 
www.leilaobrasil.com.br, DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente 
perante o 1° Ofício Cível, ou no escritório do leiloeiro oficial, Sr. Irani Flores, Av. 
Gaspar Vaz da Cunha, nº 52, Capital - SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3965-
0000. 

 
     2ª Praça 20/10/2014 às 10:20 horas - Lance Inicial de R$ 292.505,73 

                                                 
                                                            
                                                                 www.leilaobrasil.com.br

www.leilaobrasil.com.br, DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente 

Bosque e ‘Zito’ recebem centenas 
de crianças para comemorações

-

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

O Dia das Crianças em Pinda-
monhangaba foi festejado com 
muitas atividades em dois lugares 
no último fi nal de semana. No sá-
bado (11) os moradores de Moreira 
César e região aproveitaram o dia 
para levar os fi lhos ao Centro Es-
portivo José Ely Miranda, “Zito”. 
No domingo (12), as brincadeiras 
foram no Bosque da Princesa.

O futebol de sabão foi uma das 
atrações que chamou bastante a 
atenção das crianças e também dos 
adultos. Os adultos aproveitaram 
os momentos de lazer dos fi lhos 
para lembrar da própria infância e 
reviver as alegrias de quando iam 

ao Bosque se divertir com os pais.
 A administradora Regiane Ka-

rina da Cruz aproveitou a tarde de 
domingo no Bosque com o fi lho 
Marcello, 3 anos, e o esposo. A fa-
mília conta que achou maravilhoso 
o evento, porque a infância de hoje 
em dia está bem diferente de anti-
gamente.  

“Eu observei que a cidade está 
bem envolvida com o Dia da Crian-
ça, no museu teve contação de his-
tória, visita monitorada, achei legal 
a iniciativa e vir aqui para o Bosque 
e ver tanta criança, isso é família. 
Hoje em dia é mais difícil criar os 
fi lhos e a interação entre os pais e 
fi lhos é importante, eu moro em 
São Paulo e minha fi lha mora aqui 

e essas brincadeiras são bem baca-
nas. Eu me lembro de quando meu 
pai me trazia no Bosque”, comenta 
o jornalista Paulo Michel, que com-
pareceu ao Bosque da Princesa com 
a fi lha Isadora.

As atividades foram oferecidas 
por meio da Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer em parceria 
com diversas secretarias e departa-
mentos municipais. A equipe con-
vida os moradores do Araretama 
para a festa que acontecerá dia 18, a 
partir das 14 horas, no ginásio Rita 
Eni Cândido, “Ritoca”. As crian-
ças poderão aproveitar os brin-
quedos infl áveis, brinquedoteca 
e estações recreativas, além de se 
refrescar na piscina.Centenas de crianças brincaram no Bosque

Cléber Bianchi

MUSEU SEDIA OFICINA SOBRE 
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

MARIA FERNANDA MUNHOZ
* * *

A Secretaria de Educa-
ção e Cultura da Prefeitura, 
por meio do Departamento 
de Patrimônio Histórico, 
convida toda a comunida-
de a participar da ofi cina 
“Educação Patrimonial e 
o Patrimônio Histórico de 
Pindamonhangaba”.

A ofi cina irá focar nas 
defi nições do que é Edu-
cação Patrimonial, no 
Patrimônio Histórico e 
Cultural de Pindamonhan-
gaba, além de formar uma 
comissão interna e externa 

para a construção coletiva 
das ações de Educação 
Patrimonial na cidade.

A ofi cina será realizada 
na segunda-feira (20), 
às 19 horas, no Museu 
Histórico e Pedagógico D. 
Pedro I e D. Leopoldina. A 
participação é gratuita.

Educação Patrimonial 
é um processo educativo 
centrado no patrimônio 
cultural e que se volta 
para a aquisição de va-
lores e comportamentos 
que permitam seu reco-
nhecimento, valorização e 
preservação.

Divulgação

Divulgação

AgoraVale
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MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Entre os dias 6 e 10 de 
outubro, a equipe da Se-
cretaria de Saúde e Assis-
tência Social, profissionais 
da Subprefeitura e repre-
sentantes dos bairros, per-
correram a Vila São José, 
Vila São Benedito, Ipê II, 
CDHU Cícero Prado, Li-
berdade e Vale das Acá-
cias e retiraram, aproxi-
madamente, 10 toneladas 
de materiais inservíveis, 
que poderiam tornar-se 
criadouros para o Aedes 
aegypti.

Os principais criadou-
ros têm sido encontrados 
dentro das residências. 
São pratos de vasos de 
plantas, ralos externos 
e internos, entre outros. 

As pessoas que possuem 
animais devem trocar a 
água dos reservatórios 
diariamente.

Teve início na se-
gunda-feira (13), os tra-
balhos de remoção no 
bairro Vila Rica. Até o 
dia 17, as ações serão 
desenvolvidas também 
no Jardim Resende, Ga-
lega e Quadra Coberta. 
Entre os dias 20 e 24 os 
bairros que receberão as 
visitas serão centro, Bos-
que, Boa Vista, Andra-
de, Crispim, Carangola e 
Santana.

Denúncias sobre locais 
que possuem objetos e po-
dem tornar-se criadouros 
poderão ser feitas pelo te-
lefone 3648-1440 ou pelo 
e-mail dengue@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Equipe de combate à dengue 
remove 10 toneladas de materiais

Escola municipal do Vila Rica realiza trabalho sobre reciclagem e recebe orientações dos profissionais da saúde

Fabrício Carvalho

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003190-19.2008.8.26.0445 
A Dra. CLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
especialmente RAFAEL CEREZER, inscrito no CPF/MF nº 382.144.968-37, que perante este Juízo 
se processam os termos de uma ação de BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR, 
requerida por BANCO FINASA S/A, tendo por objeto a apreensão do veículo da marca HONDA CG 
150 TITAN KS, placa DYK8881, ano/modelo 2007, chassi nº 9C2K08107R168573, bem este havido 
através de contrato de alienação fiduciária nº 3655644422, em 03/05/2007, com duração pelo prazo 
de 40 meses. Assim é expedido o presente edital, com prazo de 20 dias, que será publicado e 
afixado na forma da lei, pelo qual fica citado RAFAEL CEREZER, e no futuro não possa alegar 
ignorância, ficando ainda advertido o citando de que, findo o prazo do edital, não sendo contestada a 
ação no prazo de 15 dias contados à partir da data de publicação deste, conforme Decreto 911/69, 
com alteração que lhe foi dada a Lei 10.931/04, podendo inclusive purgar a mora no prazo de 
5(cinco) dias. Advertindo-o de que não sendo contestada, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 
firmados pela autora. Cumpra-se o publicado e afixado no átrio do Fórum. Dado e passado nesta 
cidade. Pindamonhangaba, 03 de julho de 2014.  

2COL X4CM  

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 211/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) OLACI SOARES, responsável pelo 
imóvel situado a RUA MANOEL DE GODOY MOREIRA, S/NR, bairro       MOMBAÇA I, inscrito  
no   município    sob a   sigla SO110503043000,  para que efetue a limpeza do referido imóvel no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Extrato de Aditamento de Convênio n.º 138/2007 – 06/2014
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba / Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
Objeto: prorrogação prazo até 05/11/2014 – 45 dias
Processo n.º 1203/2007
Data de Assinatura: 26/09/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 204/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 204/14, referente à “Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção da academia de musculação 
do ginásio Luiz Caloi, visando a manter em bom estado de uso os aparelhos existentes para o 
treinamento de atletas e usuários”, com encerramento dia 31/10/14 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, 13 de outubro de 2014. 

PREGÃO Nº 300/2014
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. 300/14, referente à “Aquisição 
de minicidade de trânsito para uso em projetos de educação para o trânsito”, com encerramento 
dia 24/10/14 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, 13 de outubro de 2014. 

PREGÃO Nº 301/2014
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. 301/14, referente à “Aquisição de 
camiseta, avental, calçados, tênis e jalecos”, com encerramento dia 24/10/14 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, 13 de outubro de 2014. 

COMUNICADO
A Empresa SERV VALE AUTO TEC COMERCIAL LTDA EPP sito a Rua Amélia Prata 
Balarin,   96 declara que CAMILO ROBERTO ALBANO portador da carteira de trabalho 
23622, série 314 SP, está ausente do emprego desde o dia 17/09/2014 configurando 
assim o abandono de emprego de acordo com as Leis Trabalhistas vigente no pais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  22/10/2014 às 15:00 horas

ASSISTENTE SOCIAL

15º MARCELA NARJARA LOUZADA SANTOS
RUA JOÃO BINDÃO, 317 – JARDIM CALIFORNIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12062-160

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade e de curso específico, conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia  22/10/2014 às 14:30 horas
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
18º VIVIANE VEIGA DUARTE
RUA SEVERINO DA SILVA LOPES, 731 – JARDIM MARIANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-320

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de curso superior e especialização conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  22/10/2014 às 15:30 horas

MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. CARDIOLOGISTA INFANTIL

1º DENIS MORAES ABRAHÃO
AVENIDA GUIGNARD, 370 – APTO 102 – RECREIO DOS BANDEIRANTES
RIO DE JANEIRO – RJ
CEP 22790-200

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  22/10/2014 às 16:00 horas

MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

28º FRANCISCO CARLOS MISSE
AVENIDA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 500 – APTO. 71 – JARDIM EULALIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12010-600

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMIFNISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  22/10/2014 às 14:00 horas

RECEPCIONISTA

12º JULIANE ALVES LEITE
AVENIDA ABEL CORREA GUIMARÃES, 81 – APTO. 26 – BL. 2 - GALEGA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-010

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

MARIA FERNANDA MUNHOZ
 ***

Os alimentos origina-
dos da agricultura fami-
liar integrarão a merenda 
oferecida pela Secretaria 
de Educação da Prefeitu-

Merenda escolar terá inclusão de produtos da agricultura familiar

O chamamento público teve uma boa participação de interessados

Divulgação SEC

ra às unidades escolares 
municipais e estaduais. A 
cidade segue a determina-
ção da Lei Federal 11.947, 
que diz que pelo menos 
30% dos produtos adqui-
ridos para alimentar os 

estudantes com recursos 
do FNDE - Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento 
da Educação deverá vir da 
agricultura familiar.

Para atender a lei, foi 
realizado, no último dia 

26, um chamamento pú-
blico, dividido entre em-
presas formais e produto-
res individuais. Na parte 
de empresas formais, en-
tram leite em pó integral, 
leite UHT e suco de uva, 
que estão em fase de apre-
sentação de amostras. Os 
próximos passos serão a 
homologação e a assinatu-
ra de contrato.

Na parte dos produ-
tores individuais, dos 19 
produtos solicitados, ape-
nas cinco não foram apre-
sentados. De acordo com 
informações da Secretaria 
de Educação, houve uma 
boa presença de interessa-
dos do município e região, 
e uma integração positiva 
com os produtores rurais. 
Nesta semana, quarta-fei-
ra (15), será realizada a 
última sessão para desem-
pate entre os agricultores 

do município, às 13h30, 
no Departamento de Lici-
tações e Compras.

Os alimentos apre-
sentados foram: abóbo-
ra madura, abobrinha 
brasileira, acelga, alface, 
couve, beterraba, pepino, 
repolho, tomate, goiaba, 
laranja pêra, laranja pon-
cã, maracujá e mel em 
sachê. Faltaram: cenoura, 
chuchu, inhame, espinafre 
e banana.

Com a finalização do 
processo, os agricultores 
farão a entrega dos ali-
mentos no prédio do setor 
de Alimentação Escolar, 
no Alto Cardoso e a Pre-
feitura realizará a distri-
buição para as unidades 
escolares.

A secretária de Educa-
ção da Prefeitura se mos-
trou satisfeita com o re-
sultado do chamamento 

público. “Estamos felizes 
com a integração da agri-
cultura familiar na nossa 
merenda. Quem ganha 
são os nossos alunos, 
com produtos mais fres-
cos em sua alimentação. 
Agradecemos a todos que 
vieram participar do cha-
mamento, que foi o pri-
meiro, e que será realiza-
do novamente, de acordo 
com as safras. Por isso, 
incentivamos os agricul-
tores que ainda não parti-
ciparam, que procurem a 
Casa da Agricultura para 
retirar seu DAP, e parti-
cipem conosco das pró-
ximas oportunidades”, 
destacou.  

A intenção da Secreta-
ria de Educação da Prefei-
tura é servir a nova meren-
da ainda neste ano, já que 
as aulas seguirão até o dia 
22 de dezembro.
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CINTIA CAMARGO
***

Após a aprovação dos 
munícipes que participa-
ram das oficinas realizadas 
em vários centros comuni-
tários da cidade, por meio 
do projeto Nosso Bairro, 
as inscrições para os novos 
cursos acontecem nos dias 
16 e 17 de outubro, das 14  
às 17 horas.

As oficinas – gratuitas 
– são uma extensão do 
projeto aos bairros que 
ainda não estão recebendo 

o Nosso Bairro, com cur-
sos que tem a duração de 
um mês, como: bijuteria, 
chinelos decorados, corte 
de cabelo, manicure, cro-
chê e massagem relaxan-
te, entre outros. Confira a 
programação das oficinas 
e dos centros comunitários 
na tabela nesta página.
Cidade Jardim recebe 
atividades do Nosso 

Bairro
No último sábado (11), 

o Nosso Bairro começou 
no Cidade Jardim, com 

inúmeras atividades, en-
tre as quais: exames de 
saúde, brinquedos e pin-
tura nos rosto para as 
crianças, além de cadastro 
para casa própria, teatro e 
a exposição de trabalhos 
já realizados de algumas 
das 29 oficinas que serão 
oferecidas à população da 
região.

As atividades no Ci-
dade Jardim começa-
ram nesta segunda-feira 
e seguem até o dia 9 de 
novembro.

Nosso Bairro abre inscrições 
nos centros comunitários

Centro Comunitário                  Oficinas
Alto do Cardoso         Bijuteria e chinelos decorados
Araretama         Tapetes com lycras e Patch Aplique
Campinas         Corte de Cabelo e Manicure
Campos Maia         Massagem relaxante e Crochê
Cidade Nova          Fuxico
Cruz Pequena         Pinturaem Tecido e Reciclagem com papel
Jardim Eloyna         Ponto cruz
Jardim Resende          Decorações de Natal com pet e unhas decoradas
Parque das Palmeiras  Bonecas de Pano e Biscuit
Santa Cecília          Decorações com Cabaça e Decoração com EVA
Vila Rica                        Chinelos decorados e Patch Work Embutido
Vila São Paulo          Decorações com EVA e Bijuteria
Ouro Verde          Patch Aplique e Trançado com Fitas
Pasin                         Corte de Cabelo e Manicure
Vale das Acácias          Balé Infantil
Maricá                         Macramê e Bijuteria
Vila Rica                         Dança de Salão

Com foco no desen-
volvimento do raciocínio 
lógico e no aprendiza-
do lúdico, os alunos da 
Rede Municipal de Ensi-
no de Pindamonhangaba 
participam da Olimpíada 
de Matemática 2014. A 
atividade acontece de 13 
a 17 de outubro e conta 
com a presença de mais 
de 8 mil alunos, do 1º ao 
5º ano, das 39 escolas 
municipais.

A novidade é a in-
formatização da Olim-
píada. Nessa edição, os 
professores e mediado-
res elaboraram as ope-
rações matemáticas por 
meio de uma ferramen-
ta presente nos PC-Ta-
blets, que também serão 
utilizados pelos alunos 

durante a realização das 
provas. O resultado de 
cada atividade é obtido 
em tempo real e a pon-
tuação é calculada auto-
maticamente. Na sexta-
feira (17), os finalistas 
serão premiados com 
medalhas e certificados 
de participação.

 “Essa atividade faz 
parte das comemorações 
do Dia das Crianças e é 
importante para estimu-
lar o aprendizado, mos-
trando às crianças que a 
busca pelo conhecimen-
to pode ser prazerosa. 
Além disso, é uma ma-
neira de prepará-los para 
as avaliações diagnósti-
cas”, afirma a secretária 
de Educação e Cultura de 
Pindamonhangaba.

Alunos municipais 
participam da Olimpíada 
de Matemática 
Informatizada

Divulgação Planeta Educação

A Olimpíada segue durante esta semana em 
todas as escolas municipais

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realiza, na 
quarta-feira (15), o Fórum 
Municipal de Educação 
com o tema Qualidade na 
Educação: o DNA das esco-
las. O evento, que acontece 

em parceria entre a Secre-
taria de Educação e Cultu-
ra da Prefeitura e a Planeta 
Educação, será realizado 
em dois horários: das 7  às 
12  e das 13  às 18 horas, no 
Marinelli Eventos.

O fórum tem como ob-
jetivo promover a qualifi-

Pinda realiza Fórum Municipal de Educação

Turma da Manhã - 7 às 12h
7 às 8 horas - Credenciamento 
e Coffee
8 às 8h40 - Apresentação Cultural        
8h40 às 10 horas - Abertura e 
Atos Oficiais
10  às 12 horas - Palestra: “O 
Desafio Da Qualidade Na Edu-
cação” - Celso Vasconcellos

 Turma da Tarde - 13 às 18h
13 às 13h30 - Credenciamento
13h30 às 14h10 - Apresentação 
Cultural
14h10 às 15h30 - Abertura e 
Atos Oficiais
15h30 às 17h30 - Palestra: “O 
Desafio Da Qualidade Na Edu-
cação” - Celso Vasconcellos
17h30 às 18 horas - Coffee

A Secretaria de Educação, em 
parceria com a Planeta Educação, 
realizou, em setembro, uma reu-
nião geral com os gestores das uni-
dades de ensino, na qual diversos 
assuntos e alinhamentos impor-
tantes foram abordados. Essa foi 
a primeira reunião geral na gestão 
da nova secretária de Educação.

Entre os temas, foram feitas 
a avaliação e análise do Ideb –
Indice de Desenvolvimento da 
Educação Básica em compara-
ção com as grandes cidades do 
Vale do Paraíba, Pinda ficou em 
terceiro lugar, abaixo somente 
de São José dos Campos e Ja-
careí –; o alinhamento para o 
processo de avaliação municipal 
“Avalia Rede”, realizado no final 
do ano para todos os alunos; o 
Fórum Municipal de Educação; 
o alinhamento das próximas 

ações até o final do ano, como 
por exemplo, a Mostra das Me-
lhores Práticas, marcada para 
o dia 29 de novembro; e a ANA 
– Avaliação Nacional de Alfa-
betização, realizada ao final do 
ciclo ou 3º ano. A secretária de 
Educação contou que transmitiu 
para os gestores os princípios 
“LIMPE” (Legalidade, Impessoa-
lidade, Moralidade, Publicidade 
e Eficácia), que serão referência 
para os trabalhos da Secretaria.

De acordo com avaliação re-
cebida pela secretária de Educa-
ção, a reunião foi um sucesso, e 
recebeu elogios como: dinâmica, 
organizada, com liberdade para 
a colocação de ideias, posiciona-
mento e sugestões, que mostrou 
respeito pelo trabalho dos gesto-
res, além de ser um “resgate da 
identidade do sentido de Rede”.

Reunião geral tratou de diversos assuntos 
importantes e teve aprovação de todos

CronogramaREUNIÃO GERAL DISCUTIU FÓRUM E OUTRAS AÇÕES

cação profissional, além 
de valorizar e reconhecer 
o trabalho desempenhado 
pelos profissionais do se-
tor. O destaque fica para a 
palestra do professor Cel-
so Vasconcellos, que vai 
abordar os desafios que 
devem ser enfrentados 
para alcançar a qualidade 
na educação com foco na 
aprendizagem efetiva, o 
desenvolvimento humano 
pleno e a motivação.

Todos os professores da 
rede são esperados para o 
evento, somando cerca de 
mil profissionais. Para a 
Secretária de Educação 
e Cultura da Prefeitura, 
o evento, em comemora-
ção ao Dia do Professor, 
é uma oportunidade de 
trocar informações e ex-

periências, promovendo 
o desenvolvimento contí-
nuo dos profissionais da 
Educação.

O Marinelli Eventos 
fica na Estrada Municipal 
da Santa Cruz, 215.

 Celso Vasconcellos
Doutor em Educação 

pela USP - Universida-
de de São Paulo e Mestre 
em História e Filosofia da 
Educação pela PUC - Pon-
tifícia Universidade Cató-
lica, Celso Vasconcellos 
também é conferencista 
e escritor, autor de livros 
como Planejamento: Pro-
jeto de Ensino e Apren-
dizagem e Projeto Políti-
co-Pedagógico; e do Para 
Onde Vai o Professor - 
resgate do professor como 
sujeito de transformação.

Divulgação Planeta Educação

CINTIA CAMARGO
***

A Igreja Quadrangular 
do bairro Terra dos Ipês II 
completou, no último final 
de semana, 18 anos de ati-
vidades junto à população 
de Pindamonhangaba.

Para marcar a passa-
gem desta data, várias 
atividades foram realiza-
das, entre as quais cultos 
e encontros de pastores, 
levando à população da 
região mensagens de oti-
mismo e força de vontade.

Na noite da última sex-
ta-feira (10), o prefeito 

participou do culto com a 
pastora Edna Martins e sa-
lientou o trabalho realizado 
pelos evangélicos. “É muito 
importante que a igreja te-
nha um significado de re-
começo para as pessoas, de 
uma nova vida e de suces-
so”, disse o prefeito.

A pastora Edna tam-
bém dividiu com todos 
os frequentadores da 
igreja, sua alegria por 
essa vitória, quando a 
igreja completa mais 
um aniversário. “Vamos 
juntos continuar esse 
trabalho de evangeliza-

Igreja Quadrangular do Ipê II completa 18 anos

ção, entendendo que só 
depende de nós a con-

quista de dias ainda me-
lhores”, disse.

Prefeito destacou trabalho dos evangélicos

Locais das Oficinas

Atividades de atendimento à população tiveram grande procura

Divulgação

Divulgação

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO PARA A 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2014
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho 
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 9ª reunião extraordinária de 
2014, a realizar - se:
Dia: 16/10/2014     Horário: 9h 
Local: Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Casa dos Conselhos Municipais e Fundo Social de So-
lidariedade. 
PAUTA: 
O Plano Municipal de Assistência Social – 2014/2017
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do email: cmas@pindamonhangaba.
sp.gov.br 

Benedito Sergio Irineu - Presidente – Gestão 2013/2015
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Futebol pindense 
está na semifinal

Judoca de Pinda conquista 
bronze no PaulistaA equipe de futebol 

masculino de Pindamo-
nhangaba conseguiu a 
classificação antecipada 
para as semifinais da Copa 
São Paulo. O time ven-
ceu São Roque, no último 
sábado (11), por 3 x 0, na 
casa dos adversários, e ga-
rantiu a vaga na próxima 
etapa. Os gols foram mar-
cados pelo meia Dado e 
pelos atacantes Diguinho 
e Kadu.

De acordo com o téc-
nico William Castilho, a 
equipe não ofereceu chan-
ces ao adversário e domi-
nou o jogo do início ao 

Após bater São Roque, Pinda ganhou vaga e confiança na Copa São Paulo

fim. “Os nossos atletas co-
locaram em prática tudo 
que a gente trabalhou du-
rante a semana, e tivemos 
este excelente resultado. 

Continuaremos com os 
treinos fortes.”

O próximo jogo acon-
tecerá neste sábado (18), 
às 10 horas, no campo do 

Fluminense, no Vila Ver-
de. A torcida está convi-
dada para conferir o con-
fronto entre Pinda e CA 
Paulistano.

O último sábado (11) 
foi de competição para 
os atletas das catego-
rias de base do judô da 
Secretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer de 
Pinda. O município foi 
representado por nove 
judocas no Campeonato 
Paulista Aspirantes. O 
evento ocorreu em Mauá 
e contou com a presença 
de aproximadamente 
960 atletas de várias 
cidades do Estado de São 
Paulo.

A atleta Bianca 
Ferreira conquistou a 
medalha de bronze, na 
categoria Sub 15 meio 
pesado.

O judô pindense 
participa de vários cam-
peonatos e no próximo 
domingo (19) a cidade 
será representada por 42 
atletas no Torneio Caça-
pavense. Os professores e 
todos os profissionais da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer parabe-
nizam os judocas.

Bianca Ferreira

Divulgação

Divulgação

FeStivAl iguAldAde PARA o NAtAl Feliz eStá mARCAdo 

MARCOS ViníCiO CubA
* * *

O organizador do Festival 
Igualdade para o Natal Feliz, 
Carioquinha, informa que 
está marcada a data para 15ª 
edição do evento solidário. As 
atividades serão no dia 21 de 
dezembro, a partir das 8 ho-
ras, no campo do Estrela. Os 
interessados em colaborar já 

podem se mobilizar a partir 
deste domingo (19), quando 
haverá arrecadação de ali-
mentos na final do Quaren-
tão, que acontecerá no campo 
da Ferroviária.

Carioquinha comenta que 
o evento solidário começou 
quando um companheiro de 
futebol sofreu acidente e os 
amigos arrecadaram alimentos 

e dinheiro para dar uma força, 
desde esta época ele auxilia as 
pessoas. Em 2013 a ação aju-
dou 10 entidades e 130 famílias.

“Temos um parceiro e este 
ano temos patrocínio e tere-
mos a camiseta do festival 
também, quem quiser ajudar 
a gente pode ligar para mim 
no telefone 7813-6848”, desta-
ca Carioquinha.

As ações do Natal Feliz 
contarão com quatro jogos, 
os times confirmados são: 
Estrela, Fim de Carreira, In-
dependente, Maricá, Taubaté, 
Amigos do Mário Garcia, Sin-
dicato dos Metalúrgicos e São 
Paulo. O tempo dos jogos será 
30 x 30. Os times ganharão 
troféus e os jogadores meda-
lhas, além das homenagens.

MARCOS ViníCiO CubA
* * *

o independente sagrou-se campeão 
da 78ª Copa azes do Passado, categoria 
Cinquentão, do campeonato organizado 
por João tubarão. o confronto foi no 
campo Vera assoni e acabou em 6x1 
para o independente. Paulo molnar 
fez três, e os demais foram de delmo, 
bocão e biro. o gol de honra do maricá 
foi convertido num pênalti, batido pelo 
goleiro graneiro.

João rodrigues, “João tubarão”, or-
ganizador da Copa, homenageou Sonia 
maria Saraiva da mota com um troféu 
por acompanhar o futebol pindense e 
apoiar o esporte, oferecendo-lhe um tro-
féu. outras pessoas também foram ho-
menageadas, tendo os nomes gravados 
nos troféus. o de defesa menos vazada, 
goleiro Peru, foi para as mãos de betão, 
do Flamenguinho. Paulo molnar ganhou 
o de artilheiro, que ficou denominado 
baiano do maricá. o troféu de vice-cam-
peão recebeu o nome de Vitório aloísio 
das Virgens e o de campeão, genésio 
gonzaga.

Sonia é casada com baiano, técnico 
do maricá, e há 15 anos faz questão de 
acompanhar os jogos. “eu sempre gostei 
de futebol e quando meu marido come-
çou a mexer com isso resolvi acompanhá
-lo, dou alguns palpites também e ele 
acata, procuro falar sobre a escalação, 
participo de todas as reuniões de cam-
peonatos, ajudo em tudo que é possível. 
desde o começo eu acreditei no time e 
fomos vice, então eu agradeço a deus e 
a todos que jogaram, porque se não fos-
sem eles a gente não conseguiria isso”, 
revela Sonia.

Paulo molnar comenta que participar 
do campeonato é importante, porque 
está ficando mais velho e fazer parte 
deste grupo é uma preciosidade. “todos 

que estão aqui vem fazer o seu lazer, a 
gente sempre busca estar em forma físi-
ca e mental e neste campinho acontece 
o que a gente chama de futebol das an-

tigas, consegui fazer três gols e dedico 
isto a toda equipe, é um grande prazer 
jogar com esse pessoal”, finaliza.

equipe comemorou a conquista de mais um título no município

Carneiro foi um dos mais acionados

João Tubarão maricá ficou com o vice-campeonato

independente também fez artilheiro 

‘São-paulino’ recebeu troféu

Marcos Vinício Cuba
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independente goleia e sagra-se campeão do Cinquentão

Carioquinha
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