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Os empresários de Pindamonhanga-
ba podem aumentar o número de clientes 
e a receita dos negócios com técnicas de 
marketing oferecidas pelo Sebrae em par-

ceria com a Acip – Associação Comercial e 
Industrial. O ciclo de palestras tem 16 ho-
ras de duração e começa nesta terça-feira 
(21).
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TERÇA-FEIRA

NUBLADO COM POSSIBILIDADE 
DE CHUVA COM CURTOS 
PERÍODOS DE SOL

16º 24º

Fonte: CPTEC/INPE

UV 12

PREVISÃO DO TEMPO

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
obras para facilitar o trânsi-
to nas ruas do Cardoso, dos 
Bentos e Dr. Fontes Junior.

A principal alteração será 
proporcionada pela constru-
ção de uma ilha entre as ruas 
Dr. Fontes Junior e do Car-
doso, na região da pracinha 
na subida do Alto Cardoso, 
dividindo a entrada e saída 
do bairro e evitando aciden-
tes. 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba entregou as obras 
de recapeamento asfáltico 
nas ruas da Vila São Benedito 
e da Vila São João, em Morei-
ra César, na quinta-feira (16). 
Durante a cerimônia, o pre-
feito destacou os trabalhos de 
infraestrutura realizados no 
município para o desenvolvi-
mento da cidade e para me-
lhorias na qualidade de vida 
da população.

Prefeitura entrega recapeamento 
nas vilas São Benedito e São João

Combate à 
dengue é 
intensifi cado 
no centro

Empresários podem ter mais clientes e receitas

CAMINHADA 
REFORÇA AÇÕES 
DE PREVENÇÃO 
AO CÂNCER

CURSO DE 
SECRETÁRIA 
DO LAR COMEÇA 
NA QUARTA

MORADORES 
COMEMORAM 
CHEGADA 
DA ÁGUA NO 
ATANÁZIO

FINAL DE SEMANA 
É MARCADO 
POR ACIDENTES

GINÁSTICA E 
NATAÇÃO 
SÃO DESTAQUES 
ESTADUAIS

FESTIVAL DE TEATRO 
SEGUE ATÉ SÁBADO

Alterações facilitam trânsito 
no acesso ao Alto Cardoso

Os bairros da região cen-
tral da cidade são o alvo da 
mobilização dos profi ssio-
nais da Secretaria de Saúde 
para eliminação do mosqui-
to transmissor da dengue. 
Nesta segunda-feira (20), os 
trabalhos de orientação dos 
moradores e eliminação dos 
criadouros foram feitos no 
Bosque, Crispim, centro, Boa 
Vista, Andrade, Carangola 
e Santana. As atividades na 
região central continuam até 
sexta-feira (24). 

Durante inauguração, prefeito ressaltou os investimentos do município em obras de infraestrutura 

Além de facilitar 
acesso, obra vai 
evitar acidentes

Maria Fernanda Munhoz
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Sarau da academia de Letras

Em homenagem ao Dia 
do Poeta, no Brasil comemo-
rado no dia 20 de outubro, 
um soneto de Florbela d’Al-
ma da Conceição Espanca, 
poetisa ignorada pelos apre-
ciadores e críticos da poesia 
em vida. Só teve seus versos 
admirados depois de morta. Foi na noite da última 

quinta-feira, na nova sede 
da AP - Academia Pinda-
monhangabense de Le-
tras, no histórico Palace-
te Tiradentes (Largo São 
José). Os acadêmicos par-

ticipantes tiveram a  opor-
tunidade de apresentar 
seus trabalhos em prosa 
e verso e desfrutar de mo-
mentos de poética harmo-
nia, proporcionados por 
versos e boa música.

Participantes do Sarau da APL

Portal R3

Portal R3

Portal R3

Edson e maju, a música... 

Poetisa meire, uma lembrança... 

Coube a Du-
pla Edson Ri-
cardo e Maria 
Júlia, a Maju, 
professor e alu-
na da Escola 
Estadual Ryoiti 
Yassuda, ani-
mar o primeiro 
sarau da Aca-
demia de Le-
tras realizado 
no palacete.

Entre as declama-
ções, uma lembrança 
à poetisa que se foi. 
Os acadêmicos Maurí-
cio Cavalheiro e Jura-
ci Faria declamaram a 
poesia de Meire Carva-
lho, da coletânea ‘Voo 
Inaugural – Poesia a 
oito mãos’ (Gráfica e 
Editora São Benedito, 
Pindamonhangaba-SP, 
2013) livro que teve a 

participação de Meire, Ju-
raci, Maurício e Altair.

Acadêmicos Maurício e 
Juraci

dia do Poeta

Ser poeta

Ser poeta é ser mais alto, é ser maior
do que os homens! morder como quem beija!
É ser mendigo e dar como quem seja
Rei do Reino de aquém e de além dor!

É ter de mil desejos o esplendor
E não saber sequer que se deseja!
É ter cá dentro um astro que flameja,
É ter garras e asas de condor!

É ter fome, é ter sede de Infinito!
Por elmo, as manhãs de oiro e de cetim...
É condensar o mundo num só grito!

E é amar-te, assim perdidamente...
É seres alma, e sangue, e vida em mim
E dizê-lo cantando a toda a gente!

Sobre a data
O Dia Nacional do Poeta é comemorado a nível extra-oficial,   não há 

uma lei que oficialize o dia 20 de Outubro como Dia do Poeta. A razão da 
escolha desta data se deve ao fato do movimento Poético nacional ter sur-
gido no dia 20 de outubro de 1976, em São Paulo,  na casa do jornalista, 
romancista, advogado e pintor brasileiro Paulo menotti del Picchia. Já o dia 
14 de março  é celebrado pelos poetas brasileiros como  o dia nacional da 
Poesia. a data homenageia o poeta brasileiro do romantismo, Castro alves, 
nascido em 14 de março de 1847.

Dupla musical formada por 
aluna e professor  

O calor excessivo tem afetado muita gente. Mal 
humor, cansaço, estresse e irritação são algu-
mas das características mais encontradas em 

grande parcela da população em épocas de calor, sobre-
tudo quando a temperatura está acima da média – como 
tem acontecido nas últimas semanas.

Estudos recentes associam que o índice de criminali-
dade aumenta em períodos de calor e caí nas épocas de 
frio. Neste contexto há de se considerar dois fatores. O 
primeiro deles é que, no frio as pessoas tendem a ficar 
mais tempo dentro de suas casas ou ambientes fechados, 
além de ingerir menos substâncias que alteram o compor-
tamento, como o álcool. 

Por outro lado, no calor, as pessoas saem mais e estão 
mais expostas à marginalidade existente nas ruas e ainda 
estão propensas a consumir mais álcool. Mas, os crimes 
não estão apenas ligados à exposição da pessoa à violên-
cia.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pú-
blica, a escala de violência se eleva na sexta-feira à tarde e 
se prolonga até a tarde de domingo, independentemente 
da temperatura. Entretanto, pesquisas recentes mostram 
que em períodos de elevadas temperaturas, o número de 
atos de selvageria, furto, roubo, dano, homicídio, latro-
cínio, estupro e outros crimes chega a aumentar em até 
40%.

Para o psiquiatra, Luiz Roberto Nütz, tudo se resume 
na mudança do comportamento. Embora não associe 
temperatura a crime, ele evidencia que calor causa distúr-
bios no comportamento animal, especialmente nos seres 
humanos. Essas alterações variam de leve a intensa, de-
pendendo de cada pessoa, principalmente se houver ou-
tros fatores.

Segundo ele, algumas pessoas são mais propensas a 
apresentar mudanças. “O calor, dilatação dos vasos san-
guíneos, a maior irrigação do corpo e, consequentemente, 
do cérebro alteram a produção e liberação de hormônios e 
‘dopam’ parte da nossa capacidade de distinção e raciocí-
nio. Isso varia entre cada indivíduo, mas dependendo dos 
medicamentos que se esteja usando (no caso das pessoas 
que tomam remédios) ou de situações cotidianas vividas 
naquele momento, pode desencadear atos antes inimagi-
náveis”.

Para Nütz, isso não significa que todos se tornarão 
mais agressivos. “Por mais que as pessoas gostem de dias 
ensolarados e de calor, até porque isso remete à alegria, a 
alta temperatura faz com que haja mudança no comporta-
mento, irritabilidade e intolerância”.

Segundo ele, independentemente do calor, todos estão 
vulneráveis a mudanças no comportamento. A dica é bem 
simples. Respirar fundo, ingerir bastante água, de prefe-
rência gelada, e pensar bem antes de agir. Caso note ou 
notem mudanças comportamentais mais intensas, procu-
rar um médico.

Calor ‘dopa’ o sistema nervoso
Crimes aumentam conforme 
intensidade da temperatura

Acip distribui prêmios do Dia das Crianças

outubro Rosa 
no Pátio Pinda

A partir de quinta-feira (23), 
o Shopping Pátio Pinda vai rece-
ber ações da Campanha Outubro 
Rosa. Até sábado (25), haverá 
esclarecimentos sobre o autoexa-
me, os preventivos e aferição de 
pressão para as mulheres. A ini-
ciativa é uma parceria com a Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de Saúde, 
Funvic – Faculdade de Pindamo-
nhangaba e Laboratório Cedlab.

música no 
Colmeia

Nesta  quinta-feira (23), 
o Restaurante Colmeia 

promove mais uma noite 
com música ao vivo. A 

animação será por conta 
das bandas Rádio Motel 

e Perfil Som de Barzinho, 
com o melhor do acústico 
e da MPB. No cardápio, 

opções como chopp, pizza e 
porções.

No último sábado (18), a Acip - 
Associação Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba - realizou 
o sorteio referente ao Festival de 
Prêmios - Game na Mão. O sorteio 
aconteceu na praça Monsenhor 
Marcondes, com a presença de di-
retores da Acip e de sua parceira, 
Sicredi - Cooperativa de Crédito,   
que distribuiu cofrinhos para as 
crianças, que também puderam 
participar do sorteio de kits da ins-
tituição. 

Os ganhadores da Campanha 
“Game na Mão” foram:

- benedita de Fátima Pereira Ribeiro        
  tablet Samsung galaxy Kids.
- Pedro de Camilo - 
  tablet Samsung galaxy Kids
- Leandro da mota alves - 
  X box 360 4g
- Laércio Pereira de Santana – 
  Play Station 3 250gb

Subprefeitura faz bicicletário 
no Centro Esportivo ‘Zito’

A equipe da Subprefeitura de 
Moreira César está realizando o 
nivelamento do piso para a cons-
trução de um espaço para que os 
alunos do Centro Esportivo José 
Ely Miranda, “Zito”, possam guar-
dar as bicicletas. A ação vai bene-
ficiar centenas de praticantes de 
atividades físicas. A Secretaria de 
Juventude, Esportes e Lazer ofe-

rece aulas de natação, futebol, fut-
sal, handebol, basquete, ginástica 
rítmica, capoeira, judô, entre ou-
tras modalidades no “Zito”. Além 
disso, há atividades do Programa 
Atleta do Futuro, Atletismo Cida-
dania, treinos de rugby e os ska-
tistas, praticantes de streetball e 
street dance também utilizam o 
espaço diariamente. 

Divulgação
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Ruas do Alto Cardoso 
têm alteração de trânsito

Maurino Junior
* * *

O Natal está se aproximando 
e para que as crianças carentes 
vivam a magia desta data, a 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba e o Fundo Social de Solida-
riedade realizarão a campanha 
“Natal Solidário”. O lançamen-

Curso de Secretária do Lar 
começa quarta-feira

Vila São Benedito e Vila São João 
recebem obras de recapeamento

Cíntia CaMargo
* * *

a administração mu-
nicipal entregou, na últi-
ma quinta-feira (16), as 
obras de recapeamento 
asfáltico na Vila São Be-
nedito e na Vila São João, 
no Distrito de Moreira 
César, totalizando 2 km 
de serviços.

o Programa Lições de 
Casa, desenvolvido pelo 
Departamento de assis-
tência Social da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
oferece diversos cursos 
de qualificação profissio-
nal. as aulas da atividade 
de Secretária do Lar terão 
início nesta quarta-feira 
(22) e serão realizadas na 
sede do Serviço de obras 

Sociais, na rua Frederico 
Machado, próximo à San-
ta Casa.

Para garantir a vaga, os 
interessados precisaram 
ir ao Centro de referên-
cia em assistência Social 
mais próximo de casa. a 
primeira turma contará 
com 40 alunos, de diver-
sos bairros.

os alunos aprenderão 

técnicas de  limpeza e ar-
rumação, lavar e passar, 
cozinhar e servir, baby-
sister e relações humanas, 
além de receber infor-
mações sobre conceitos e 
princípios, planejamento, 
execução de atividades e 
práticas de governança. 
Esta atividade é de forma-
ção e desenvolvimento do 
empregado doméstico.

Prefeitura 
lança 
campanha 
‘Natal 
Solidário’

to acontece nesta quarta-feira 
(22), às 15h30, no auditório da 
Prefeitura.

Os brinquedos arrecada-
dos farão a alegria de inúme-
ras crianças carentes que são 
atendidas em entidades assis-
tenciais e também das famílias 
que contam com os serviços 
dos Centros de Referência e 
Assistência Social e do Centro 
de Referência Especializado de 
Assistência Social.

Para presentear uma crian-
ça é só procurar os postos de 
coleta mais próximos.  Estas 
doações podem ser feitas no 
prédio da Prefeitura, no Fundo 
Social de Solidariedade, repar-
tições públicas e nas empresas 
parceiras. Qualquer contribui-
ção será bem-vinda.

A rua do Cardoso recebe nova entrada para quem vem da Fontes Jr.

Maria FErnanDa Munhoz
 * * *

as ruas do Cardoso, dos Bentos e Dr. 
Fontes Júnior, no alto Cardoso, estão re-
cebendo obras de alteração de trânsito. 
Assim que finalizadas, as modificações 
das vias terão início.

Quem vem da rua Dr. Fontes Júnior e 
precisa subir à direita para a rua do Car-
doso terá uma via mais larga, com curva 
menos acentuada. a Prefeitura, por meio 
da Secretaria de obras, está utilizando 
o espaço da pracinha que havia ali para 
ampliar o acesso à rua do Cardoso, man-
tendo uma separação de vias, para quem 
desce da rua do Cardoso para a Dr. Fon-
tes Júnior, visando a segurança no trá-

fego. a rua do Cardoso permanece com 
dois sentidos e a Dr. Fontes Júnior per-
manece mão única sentido centro.

Já a rua dos Bentos, que vem no pro-
longamento da rua do Cardoso, passará 
a ser mão única somente no trecho até 
a esquina com a abel Corrêa guimarães 
(sentido Fontes Jr. / abel). Quem vem 
dos bairros Vila rica, Lessa e outros (pela 
abel), sentido Prefeitura, terá que entrar 
uma via antes para acessar a Dr. Fontes 
Júnior e subir pela rua do Cardoso ou se-
guir reto pela Fontes Júnior.

De acordo com informações do Depar-
tamento de trânsito da Prefeitura, a inten-
ção dessas modificações é diminuir o con-
flito nesse cruzamento entre as três ruas.

Segundo informações 
da Secretaria de obras, pe-
quenos trechos ainda serão 
recapeados, já que as obras 
de galerias, guias e sarjetas 
estão em fase de finalização. 
Para o prefeito de Pinda-
monhangaba, que entregou 
oficialmente a nova obra, o 
recapeamento foi realizado 
devido ao desgaste da vida 

útil do pavimento, trazendo 
maior mobilidade no trân-
sito dos bairros. “Estamos 
atendendo a população 
que conhece a realidade 
do bairro e sabe o quanto é 
importante essa melhoria”, 
disse o prefeito.

Para o presidente da 
associação de Morado-
res, gerson Leme, a en-

trega é a realização do 
comprometimento da ad-
ministração com o bairro. 
“Sabemos que em breve 
todas as solicitações serão 
atendidas”, disse Leme.

o recapeamento do as-
falto na Vila São Benedito 
abrangeu a principal rua 
do bairro - guilherme ni-
coletti, além de algumas 
travessas. no total, foram 

beneficiadas ainda as ruas 
José Cassiano de Palma, 
Padre orlando Siqueira 
do amaral, olímpio Cor-
rea Penino, Jofre Macha-
do e Jacinto da Silva.

Obras de asfalto totalizaram 2 km no bairro de Moreira César

Divulgação

Divulgação
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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

Na homeNagem da sessão soleNe do dia do Professor, a Professora maria 
elisâNgela de souza Correa, o vereador riCardo PioriNo e a Professora 
Kelly Crist iaNe ferNaNdes de olive ira

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

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, vereador 
Ricardo Piorino (PDT) dirigiu 
nesta quarta-feira, dia 15 de 
outubro, os trabalhos da sessão 
solene em comemoração ao 
“Dia do Professor”. O evento 
foi realizado no plenário da Câ-
mara e contou com a presença 
de autoridades municipais e 
estaduais e convidados. Foram 
homenageados professores e 
professoras das Redes Muni-
cipal, Estadual e Particular de 
Pindamonhangaba.

Além de presidir a sessão, 
Ricardo Piorino prestou justa 
homenagem à Professora 
Maria Elisângela de Souza 
Correa, da Escola “Criança e 
Companhia”. Ele destacou a 
capacidade e a competência 
da educadora na formação da 
nova geração de crianças e 
jovens da cidade. “Maria Eli-
sângela é sinônimo de educa-
ção com qualidade, dedicação 

Sessão Solene lembra o Dia do 
Professor e Ricardo Piorino 
homenageia Professora Maria Elisângela
“EducadorEs são símbolos dE dEdicação E 
profissionalismo na artE dE formar novos 
cidadãos. durantE a sEssão, o prEsidEntE 

também EntrEgou um diploma à profEssora 
KElly cristianE fErnandEs dE olivEira.”

e profissionalismo na arte de 
formar novos e conscientes 
cidadãos para Pindamonhan-
gaba, para o estado e para o 
País”, afirmou Piorino.

Em reconhecimento ao tra-
balho da docente e, em nome da 
Câmara de Pindamonhangaba, 
Ricardo Piorino entregou um 
Diploma de “Honra do Mérito” 
à professora Maria Elisângela. 
“Que essa homenagem seja o 
reconhecimento ao trabalho 
árduo, fiel e competente que a 
senhora realiza todos os dias 
na educação de nossos filhos”, 
finalizou Piorino.

O Presidente, vereador 
Ricardo Piorino, também 
entregou o “Diploma de Hon-
ra ao Mérito” à professora 
Kelly Cristiane Fernandes de 
Oliveira. Ela é professora da 
Escola “Criança e Companhia” 
e foi a representante da Rede 
Particular de Ensino de Pinda-
monhangaba.

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

O vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PMDB) 
participou na última quarta-feira, 
dia 15, da Sessão Solene em co-
memoração ao Dia do Professor, 
realizada na Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba. Como 
presidente da Comissão Per-
manente da Educação, Cultura, 
Turismo e Esporte, representando 
o Legislativo, o vereador foi o 
Orador Oficial da Sessão, que 
contou com a presença de pro-
fessores homenageados, amigos 
e parentes, que vieram prestigiar 
o evento.

O vereador Professor Osval-
do, em seu discurso, lembrou da 
realidade vivida pelos professo-
res atuais, que tem a possibilidade 
de transformar os alunos em seres 
pensantes, em ensinar a socieda-
de a fazer uma releitura da vida e 
na capacidade de se transformar 
a realidade de nossos país, é esta 
a função dos educadores de hoje.

O vereador Professor Os-
valdo homenageou a educadora 
Maria Célia Pinto, Dona Célia 
como é carinhosamente conhe-
cida por seus alunos. Formada 

Professor Osvaldo homenageia 
Dona Célia, da Escola Mário 
Bulcão, no Dia do Professor

em Pedagogia e Serviço Social, 
e Pós-graduada em Psicopedago-
gia, começou a lecionar em 1972, 
na Escola Estadual Mário Bulcão 
Giúdice, onde em 1978 tornou-se 
Vice Diretora, Em 1980 assumiu 
a Direção da Escola, e em 1984 
foi chamada pela Regional de 
Ensino para coordenar o pro-
jeto PROFIC - Programa de 
Formação Integral da Criança, 
de onde pediu para novamente 
voltar a Direção da Escola Mário 
Bulcão, que sempre esteve em 
seu coração, por ser a primeira 
escola que lecionou.

“A Dona Célia foi uma Dire-
tora de pulso, tanto com os pro-
fessores, quanto com os alunos. 
Uma Diretora que conhecia todos 
os alunos da escola chamando-os 
pelo nome, sabia a história de 
vida de cada aluno, e é essa garra 
pela educação e pelos alunos, 
que nos espelhamos na figura da 
Dona Célia. Merecidamente ela 
é nossa homenageada nesta Casa 
de Leis, e nesta data, pelos seus 
anos doados a educação em nosso 
município”, enfatizou o vereador 
Professor Osvaldo.

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

O vereador Roderley Miot-
to (PSDB) encaminhou ao 
Executivo o Requerimento n° 
1837/2014, em que solicita 
estudos visando a construção 
de dois banheiros, masculino 
e feminino, na Praça da Bíblia, 
localizada em frente ao cemité-
rio municipal.

“Faço esta solicitação pois 
o local é muito frequentado por 
moradores e crianças de diver-
sas áreas da cidade, que utilizam 
o espaço do parquinho para 
brincar. Lembrando também 
que a Administração liberou 
espaço para comercialização de 
diversos gêneros alimentícios, 
que se instalaram no local”, diz 
o vereador. 

Nos finais de semana a 
movimentação é grande, seja 
de moradores, de consumido-
res ou de crianças brincando, 
e não existe um banheiro nas 
proximidades para que os fre-
quentadores e os comerciantes 
possam utilizar. “Espero que a 
Prefeitura realize esta obra que 
trará muito mais comodidade a 
população”.

Lei da Saidinha de Banco
No ano passado foi aprova-

do por unanimidade o Projeto de 
Lei n° 5.584, de 20 de novembro 
de 2013, denominado “Saidinha 
de Banco”, onde obriga todas as 
agências bancárias na cidade de 
Pindamonhangaba a isolarem 
visualmente com obstáculos 
físicos, tipo “biombos”, as pes-
soas que aguardam atendimento 
das pessoas que estão sendo 
atendidas nos caixas.

“É inaceitável que a Lei nes-

O vereador Dr. Marcos Au-
rélio Villardi (PR) está cobran-
do do Executivo  o andamento 
dos trabalhos de implantação 
da “Creche do Idoso”, projeto  
que é de sua autoria, juntamente 
com seu grande amigo e eterno 
assessor Antônio Rodrigues 
Andrade - “seu Andrade”.

O vereador alega que “é 
importante termos um lugar 
adequado e confortável para a 
estadia de nossos entes queri-
dos e a Creche do Idoso é um 
lugar apropriado e especial 
para as pessoas experientes 
e que servem de exemplo de 
vida para nós, mas que hoje 
se encontram em estado de de-
pendência. Essas pessoas pre-
cisam ter um ambiente seguro 
e confortável no qual possam 
exercer várias atividades de 
forma criativa ao longo de sua 
estadia”. Para o vereador Dr. 
Marcos Aurélio, “essas pessoas 
atendidas terão tranquilidade 
e carinho para que o dia numa 
Creche do Idoso seja especial 
e proveitoso”.

O vereador Martim Cesar  
(DEM) solicita ao prefeito 
Vito Ardito, providências 
junto ao departamento com-
petente, no sentido de que 
seja retirada a cobertura do 
ponto de ônibus existente ao 
lado da Igreja Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, altura 
do nº 1952, sentido bairro, 
e a mesma realocada para o 
ponto de ônibus localizado 
na avenida Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, sentido 
centro, em frente ao posto de 
gasolina Sete Estrelas, próxi-
mo ao Shopping Pátio Pinda.

A Câmara de Vereadores realizou, na noite desta quarta feira, 16, a Sessão 
Solene em comemoração ao “Dia do Professor”.

Com muita alegria, reconhecimento e admiração, familiares, amigos, alunos e 
munícipes puderam congratular no evento os mestres da educação e homenagear 
os  sete professores presentes que receberam diplomas de honra ao mérito.

A Sessão foi presidida pelo vereador Ricardo Piorino (PDT) e contou com 
a participação dos vereadores Professor Osvaldo (PMDB), Carlos Eduardo de 
Moura – Magrão (PPS), José Carlos Gomes – Cal (PTB) e Professor Eric (PR). 
Também estiveram presentes a Dirigente Regional de Ensino, Gicele de Paiva 
Giúdice e a Secretária Municipal de Educação, Maria Aparecida Pedroso Rocha 
Pena, a professora Cidinha Pedroso.

O vereador Professor Osvaldo, o orador oficial da noite e idealizador da Sessão 
Solene, enalteceu a importância da data. “Hoje é muito importante nós pararmos 
para pensar na valorização do professor. Dentre os significados de ser professor, 
um deles é a grandiosidade de ensinar os indivíduos a fazer a releitura dele próprio 
independente da condição e, por meio dessa releitura, refazer essa realidade, mudar 
essa realidade”, disse.

Ele frisou o orgulho que sente na profissão. “Sinto orgulho de ensinar as pessoas 
a reler a sua vida, e refazer suas realidades”, encerrou. 

No decorrer da solenidade, foram entregues os diplomas para os homenagea-
dos, que, no púlpito, ouviram suas respectivas biografias e as belas palavras. Todos 
agradeceram com emoção após o recebimento, se dirigindo aos familiares, amigos 
e colegas de trabalho com carinho e apreço. 

A Secretária Municipal de Educação ressaltou a importância de um professor 
de qualidade. “Não podemos esquecer que por trás de uma educação de qualidade, 
uma escola de qualidade, existe um professor de qualidade. E são esses professores 
que fazem acontecer, são eles que são responsáveis por fazer acontecer”, disse a 
professora Cidinha Pedroso.

O vereador Ricardo Piorino fez a entrega do diploma para a professora Maria 
Elisângela de Souza Correa; o vereador Professor Osvaldo para a professora 
Maria Célia A. Pinto; o vereador Cal para a professora Rita de Cássia Santos; a 
Secretária Municipal de Educação, professora Cidinha Pedroso para a professora 
Kátia Cristiane Lemes Muassab; a Dirigente Regional de Ensino, Gicele Giúdece 
para a professora Kelly Cristiane Fernandes de Oliveira; o vereador Professor Eric 
para o professor Hemilton Robson Silva e o vereador Magrão para o professor 
Syllas Eduardo Pucinelli.

Os vereadores Roderley Miotto (PSDB) e Felipe César (PMDB) não compare-
ceram ao evento. Felipe César informou que não esteve presente por compromissos 
adquiridos anteriormente. Já Roderley Miotto informou por meio de ofício que não 
esteve presente por problemas de saúde e que fará a entrega do diploma para sua 
homenageada, professora Rosa Eli Vital de Lima (que também não compareceu 
ao evento) pessoalmente, quando reassumir seus compromissos.

Roderley Miotto pede a 
construção de banheiros 
públicos na Praça da Bíblia

te mês de novembro completa 
um ano e as agências bancárias 
não efetuaram ainda as me-
lhorias. Encaminhei um do-
cumento ao Setor de Posturas, 
da Administração, solicitando 
com urgência a notificação das 
agências e a execução das mul-
tas. Todos sabemos que no ano 
passado tivemos casos de saidi-
nha de banco e uma munícipe 
foi gravemente ferida. Espero 
que o setor de posturas assim 
como a prefeitura faça valer 
esta lei, pois se trata de uma 
medida tão simples e tão barata 
para os bancos que pode salvar 
vidas! Dos bancos instalados 
na cidade a Caixa Econômica 
Federal, localizada na avenida 
Dr. Jorge Tibiriçá, é conside-
rada modelo. Pois é a única na 
cidade que possui o mecanismo 
de biombos. Estarei novamente 
aguardando um prazo de 15 dias 
para que a Prefeitura comece 
a fazer valer a lei”, enfatiza o 
vereador Roderley Miotto.

Dr. Marcos Aurélio 
cobra implantação 
Creche do Idoso

Na chamada “Creche do 
Idoso” seriam oferecidas 
instalações físicas seguras e 
profissionais altamente qualifi-
cados e preparados. O vereador 
enfatiza que “a Creche do Idoso 
deverá contar com médicos, en-
fermeiros, psicólogos, fisiote-
rapeutas e pessoas preparadas 
para o atendimento, convívio 
e a higienização do ambiente”. 
Segundo o Dr. Marcos Aurélio, 
“o local também contará com 
salas de jogos, sala de estar, 
lugar para banho de sol, in-
ternet, refeitório e um amplo 
espaço para algumas atividades 
físicas e criativas”. Assim, 
as pessoas poderão trabalhar 
tranquilas, sabendo que seus 
idosos queridos terão um dia 
agradável e seguro e que, no 
final da tarde, eles estarão de 
volta ao conforto de seu lar e 
com o amor de sua família. 
“Por tudo isso, é importante 
implantarmos a Creche do 
Idoso em nosso município”, 
concluiu o vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi. 

Martim Cesar pede realocação da 
cobertura de ponto de ônibus na Av. 
Nossa Senhora Perpétuo Socorro

Manutenção de 
boca de lobo
O vereador Martim Ce-

sar solicita ao Executivo, 
providências junto ao de-
partamento competente, 
para que seja realizada a 
limpeza e manutenção da 
boca de lobo localizada na 
avenida Sagrados Corações, 
altura do nº 1011, próximo ao 
viaduto Sagrados Corações. 
De acordo com o vereador, a 
limpeza da desta boca de lobo 
se faz necessária, pois está 
dificultando o escoamento 
das águas pluviais.

vereador martim Cesar 
Pede a reirada de PoNto 
de ôNibus ao lado da 
igreja Nossa seNhora do 
PerPétuo soCorro, e seja 
ColoCada No PoNto, Na 
mesma aveNida, em freNte 
ao Posto sete estrelas

Sessão Solene 
presta homenagens 
ao Dia do Professor
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MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A Subprefeitura de 
Moreira César solici-
tou o prolongamento da 
rede de água na estrada 
do Atanázio, para aten-
der as necessidades das 
famílias.

O prolongamento está 
benefi ciando várias famí-
lias, que podem contar 
com água na torneira e es-
tão a utilizando de forma 
consciente, tendo em vista 
que os poços que existiam 
no local secaram.

A dona de casa Maria 
Isabel Pereira do Nasci-
mento mora ao lado da es-
trada há quatro anos e diz 
que o dia 10 de outubro foi 

uma data especial, porque 
a água foi ligada às 14h15. 
Ela conta que solicitou o 
prolongamento devido à 
falta de água e foi atendi-
da rapidamente.

“Ficamos totalmente 
sem água. Por ser zona 
rural a gente usava água 
de poço, mas ele secou 
totalmente. Aqui moram 
mais de 20 pessoas, du-
rante um ano fomos ten-
tando resgatar água, mas 
fomos percebendo que 
realmente está acabando. 
Ficar sem água é um so-
frimento, tenho meu pai 
acamado e então estamos 
economizando bastante, 
reutilizo tudo que posso”, 
fi naliza Maria.

Prolongamento de rede de 
água beneficia moradores

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A equipe do Departa-
mento de Assistência So-
cial da Prefeitura de Pin-
damonhangaba realizou 
uma reunião com os pro-
fi ssionais que são supervi-
sores do Pead - Programa 
Emergencial de Auxílio ao 
Desempregado, na sexta-
feira (17). Foram repassa-
das orientações técnicas 
aos responsáveis pelas 
atividades dos munícipes 
que são benefi ciados com 
este programa.

O Pead foi criado pela 
Lei Ordinária 3878/2002 
e visa resgatar o desem-
pregado da condição de 
extrema pobreza e esta 

pessoa passa a executar ta-
refas do interesse do mu-
nicípio e também recebe 
qualifi cação profi ssional. 
O objetivo é proporcionar 
à pessoa responsável pelo 
sustento familiar, renda 
mensal, cesta básica e vale 
transporte.

Na reunião, os supervi-
sores puderam esclarecer 
dúvidas sobre os critérios 
de inserção, responsabi-
lidades, registros de pre-
sença, e também recebe-
ram informações sobre o 
desligamento do progra-
ma, faltas injustifi cadas, 
carga horária a ser reali-
zada, entre outras.

Atualmente, há mais 
de 300 munícipes que 

 Maria Isabel sugere que a população reutilize a água sempre que possível

Programa social do município atende 
mais de 300 moradores com emprego

atuam em diversos setores 
da Prefeitura por meio do 
Pead e eles participam de 

vários cursos. A Prefeitura 
também incentiva a con-
clusão da escolaridade.

O apoio de todos os supervisores é ideal para o 
andamento do programa

MARIA FERNANDA MUNHOZ
*** 

De 6 a 10 de outubro, 
durante a semana de 
ações da Comissão Mu-
nicipal de Combate ao 
criadouro do mosquito 
transmissor da dengue, 
a escola municipal “Pro-
fessor Joaquim Pereira 
da Silva”, do Mantiquei-
ra, promoveu atividades 
com os alunos.

A professora do 2º ano 
B realizou uma sequência 
didática com as crianças, 
com a confecção em sala 
de aula de armadilhas 
chamadas de “mosque-
tecas”, além de panfl eto 
informativo, que foram 
distribuídos ao redor da 
escola e levados para casa.

As mosquetecas são 
armadilhas confecciona-
das com garrafas pets, 

com objetivo de capturar 
os ovos dos mosquitos e 
deixar que eles se desen-
volvam dentro das garra-
fas e, na fase adulta, se-
jam impedidos de sair do 
artefato, causando a sua 
eliminação.

Os panfl etos foram 
confeccionados durante 
as aulas de informática, 
quando as crianças utili-
zaram os PC tablets para 
realizar pesquisas, se in-
formaram sobre a doença 
e utilizaram as ferramen-
tas tecnológicas para a 
construção do panfl eto.

A Secretaria de Edu-
cação da Prefeitura lem-
bra que a participação da 
comunidade é primordial 
para incentivar o desen-
volvimento da atividades 
dentro das unidades de 
ensino municipais.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
do Departamento de 
Meio Ambiente, realiza 
a doação de mudas de 
plantas ornamentais e de 
árvores nativas e frutífe-
ras, na quinta (23) e sex-
ta-feira (24). As mudas 
podem ser retiradas no 
Viveiro Municipal, com 
a apresentação do com-
provante de endereço.

Trinta senhas serão 
distribuídas nesses dias e 

a entrega das mudas será 
das 8 horas às 10h30.

Cada pessoa pode-
rá retirar até 30 mudas, 
sendo: 12 nativas, cinco 
frutíferas, dez pingos de 
ouro e três específi cas 
para plantio em calça-
das. As mudas só podem 
ser retiradas pela mesma 
pessoa após 60 dias.

O Viveiro Municipal 
fi ca junto ao Departa-
mento de Meio Ambiente 
da Prefeitura, na avenida 
Professor Manoel César 
Ribeiro, Maricá.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Profi ssionais da Secre-
taria de Saúde e Assistên-
cia Social estão difundin-
do as ações do “Outubro 
Rosa” em diversos locais. 
No último sábado (18) 
houve distribuição de ma-
teriais informativos no 
Spani. Nesta terça-feira 

(21) haverá uma caminha-
da e palestras, organizadas 
pela Associação Terapia e 
Lazer com o apoio da Pre-
feitura. Nesta data tam-
bém haverá a Missa Rosa, 
às 16 horas, na paróquia 
São Vicente de Paulo.

A Associação Terapia e 
Lazer convida as mulheres 
de Moreira César e região 

para este momento espe-
cial de atenção e preven-
ção. As atividades serão no 
Recinto São Vito, a partir 
das 8 horas. A presidente 
da associação, Ana Maria 
M. de Carvalho, enfatiza 
que é preciso ouvir aten-
tamente as informações 
dos profi ssionais de saúde 
para evitar problemas.

O Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher 
também incentiva as ações 
do “Outubro Rosa”, que 
tem como meta evitar o 
câncer de mama e do colo 
uterino. Para participar 
das atividades da campa-
nha basta ir à unidade de 
saúde mais próxima de 
casa.

Outubro Rosa terá caminhada e palestras nesta terça-feira
Confi ra a programação

População pode retirar mudas 
de árvores no Viveiro Municipal

Escola do Mantiqueira realiza 
ação contra dengue

 Momentos das atividades com os alunos

Divulgação SEC

Viveiro Municipal fi ca junto ao Departamento de 
Meio Ambiente da Prefeitura

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Divulgação

Data Horário Local Evento
21 19h SESI Palestra e Panfletagem

22 14h CCI Vila Rica Prevenção do câncer de 
mama e colo uterino

24, 25 
e 26

Das 14 às 
21h

Shopping Panfletagem, verificação de 
diabetes e pressão arterial

25 9h Praça Monsenhor 
Marcondes

Caminhada Rosa

31 8h

14h
PSF Bela Vista

Caminhada e Dança Circular
Palestra sobre defesa da 
mulher
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QuInTA-FEIRA – 23 dE ouTubRo
 
Espetáculo Infantil: a princesinha que queria a lua
Horário: 14 horas
Cia Teatral 4 Cantos, Quadra-Sp
recomendada para maiores de 8 anos

SInopSE: era uma vez, em um reino muito, muito distante 
chamado Ratolândia, uma princesinha que adoeceu. A 
rainha, preocupada, resolve dar a filha o que ela quisesse, 
caso tomasse o remédio. A princesinha, então, desejou ter a 
lua. Caberá à rainha e seus súditos realizar o pedido.
 
ESpETáCulo AdulTo: RodA VIVA (dRAmA)
Horário: 20 horas
Grupo Filosofia de Coxia, São paulo
Recomendada para maiores de 12 anos

SInopSE: Você acredita em milagres? Pois veja só: Benedito 
Silva era um rapaz comum que teve seu destino mudado quando 
foi acolhido por um gentil benfeitor. Em um piscar de olhos, 
ele é arrancado do anonimato e estampa capas de revistas e 
programas de TV. Mas nada é tão simples como parece ser...

Festil continua até o 
final desta semana

Maria Fernanda Munhoz
*** 

o 17º Festil entra em 
sua reta final nesta sema-
na. os espetáculos serão 
apresentados até sexta-fei-
ra (24) e a premiação será 
realizada no sábado (25).

o festival teve início na 
última quarta-feira (15) e 
já contou com apresenta-
ções de grupos das cida-
des de Pindamonhangaba, 
Taubaté, Salto de Pirapo-
ra e São Paulo. a entrada é 
gratuita e o ingresso deve 
ser retirado na bilheteria 

do Teatro Galpão. Quem 
puder, pode doar um brin-
quedo novo na retirada do 
ingresso. as doações serão 
entregues para o Fundo 
Social de Solidariedade, 
que as encaminhará para 
as crianças carentes da ci-
dade.

o Festil é uma realiza-
ção da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de educação 
e Cultura e departamento 
de Cultura, em parceria 
com a escola de Teatro 
escultural.

Programação:
TeRça-FeiRa – 21 de ouTubRo

Espetáculo Infantil: Cem anos de bela adormecida
Horário: 14 horas
Grupo estrela da imaginação, São José dos Campos
Recomendação livre

SInopSE: O mundo encantado dos sonhos corre perigo! 
A realização dos sonhos está ameaçada! Para livrar a 
todos dessa maldição, será preciso que a princesa Aurora, 
amaldiçoada a dormir por cem anos, descubra o amor 
verdadeiro. Venha descobrir o final dessa mágica história!

espetáculo adulto: por enquanto antônio (pós-dramático)
horário: 20 horas
grupo: teatro Singular, Santo andré
recomendada para maiores de 14 anos

SInopSE: Antônio é uma pessoa frustrada por ter sonhos 
não realizados. A repetição de sua frustração, noite após 
noite, intensifica seu sofrimento, até quem ele encontra um 
local onde pode aliviar sua dor: Grupos de Apoio. Porém, não 
alcança a tranquilidade.

QuARTA-FEIRA – 22 dE ouTubRo

Espetáculo Infantil: parlendar
Horário: 14 horas
Cia de Teatro uni-duni-Tê, São paulo
Recomendada para maiores de 3 anos

SInopSE: Parlendar é um resgate das tradições, das 
brincadeiras de ruas e das antigas cantigas de roda. É 
a história de Aninha, menina rodeada de brinquedos 
tecnológicos que sonha em descobrir como foi a infância de 
sua avó e descobre muita diversão.
 
espetáculo adulto: Sonhos (drama)
Horário: 20 horas
Grupo Faz e Conta, pindamonhangaba
Recomendada para maiores de 10 anos

SInopSE: Sonho e realidade se misturam para dar vida a essa 
história. Em tempos de intolerância, um aluno recém-chegado 
se vê diante de uma não aceitação e passa a sofrer com isso. 
Cercado de problemas por todos os lados, sua realidade invade 
seu sono e infiltra em sua mente os piores pesadelos.

Maria Fernanda Munhoz
* * *

de 9 a 23 de novembro, 
Pindamonhangaba recebe a 
37º edição do Feste – Fes-
tival nacional de Teatro. o 
processo de inscrições, orga-
nização e seleções dos espe-
táculos deste ano está sendo 
realizado pelo departamen-
to de Cultura. o período de 
confirmação dos grupos foi 
encerrado na sexta-feira (17) 
e, agora, a Prefeitura divulga 
os selecionados e a progra-
mação de apresentações.

neste ano, o Feste home-
nageia os 20 anos do espetá-
culo “a Barca do inferno”, da 
Cia Cadê otelo. Mais de 90 
espetáculos de todo o país 
se inscreveram no festival e 
foram selecionados grupos 
de cidades como Goiânia-
Go, Belo horizonte-MG, São 

José do rio Preto-SP, São 
Paulo, rio de Janeiro-rJ, 
entre outras. as apresenta-
ções dos espetáculos de rua 
serão às 10 e às 15 horas no 
Bosque da Princesa; da cate-
goria infantil, às 15 horas e, 
adulto, 21 horas, ambas no 
espaço Cultural Teatro Gal-
pão. além dos competidores, 
foram mais seis espetáculos 
convidados.

além dos espetáculos, 
diversas outras atividades 
acontecerão, agitando o 
meio teatral na cidade. os 
ingressos para o Feste serão 
trocados por um produto de 
higiene pessoal ou de limpe-
za, sendo que a troca será no 
dia do espetáculo, a partir 
das 19 horas para espetáculo 
adulto e a partir das 13 ho-
ras para infantil, na bilhete-
ria do Teatro Galpão. 

Prefeitura divulga 
selecionados e programação 
para o Feste 2014

projeto Cerâmica 
participa da Casa de noel

Maria Fernanda Munhoz
***

o Projeto Cerâmica, 
realizado pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
em parceria com o Fun-
do Social de Solidarie-
dade, participará, pela 
primeira vez, da Casa de 
noel. na última sema-
na, as empresárias or-
ganizadoras do evento, 
Judith Fernandes e an-
dréa Gonçalves, conhe-
ceram o local, ao lado 
da diretora de Turismo 
da Prefeitura e do repre-
sentante do Fundo So-
cial de Solidariedade do 
município.

as empresárias con-
versaram com o monitor 
do projeto escola Cerâ-
mica de Pindamonhan-
gaba, realizado há cerca 
de três meses por meio 
do departamento de 
Cultura da Prefeitura, e 
que atende, atualmen-
te, cerca de 15 alunos da 

comunidade. “estamos 
realizando o resgate da 
tradição das panelas de 
cerâmica e mostrando 
aos alunos novas técni-
cas”, explicou o monitor 
attila Santos. na Casa 
de noel, o projeto levará 
peças para venda, para 
exposição e alunos que 
farão a modelagem da ar-
gila para a apreciação do 
público.  

Casa de Noel
idealizada pelas em-

presárias Judith Fernan-
des e andréa Gonçalves, 
a Casa de noel surgiu em 
2009, visando arrecadar 
recursos para assistir 
entidades carentes do 
Vale do Paraíba, mobi-
lizando empresas e pes-
soas que desejam con-
tribuir com a sua causa 
e também gostam de 
confraternizar. o evento 
acontece por meio de jan-
tares, realizados no final 
de cada ano, em um ver-

dadeiro espírito natalino.
os recursos são arre-

cadados por meio da ven-
da de convites, de apoio 
de empresas e também 
venda de artesanatos, 
produzidos por voluntá-
rios. Mais de dez entida-
des e pessoas físicas já fo-
ram beneficiadas nesses 
anos de ação social.  

neste ano, a Casa de 
noel será realizada nos 
dias 17 e 18 de novembro, 
na Fazenda Bela Vista.

Grupo conhece Projeto 
Cerâmica, novo 

participante do evento

divulgação

divulgação

divulgação

Peça “a princesinha que queria a lua”

Cena do espetáculo “Parlendar”

“Cem anos da bela adormecida”

Maria Fernanda Munhoz
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Prefeitura ministra treinamento 
para manipulação de alimentos 
nas unidades escolares

Bairros da região  central 
recebem mobilização 
contra dengue

Escola municipal resgata 
brincadeiras e gincanas

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

A escola municipal Dulce 
Pedrosa, no bairro Boa Vis-
ta, realizou uma semana em 
comemoração ao Dia das 
Crianças com atividades 
diversificadas para cerca de 
200 alunos. Gincana entre 
os alunos, dia do brincar 
com resgate de brincadei-
ras tradicionais, show de 
talentos e Dia da Fantasia 
fizeram parte das ações.

De acordo com a gestora 
da unidade, na escola há o 
projeto de responsabilidade 

social e cidadania de resgate 
cultural das brincadeiras 
e canções de antigamen-
te. “Esta semana estava 
sendo muito esperada pelos 
alunos, pois colocaram em 
prática e vivenciaram o que 
estão trabalhando em sala 
de aula”, contou. Ela desta-
cou, ainda, que o sucesso foi 
possível graças aos parcei-
ros da escola: mediadores 
da Planeta Educação, Secre-
taria de Esportes por meio 
do programa Atletismo na 
Escola e toda a comunidade 
escolar.

Brincadeiras comemoraram a Semana da Criança

divulgação SeC

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

durante a semana de 
recesso da rede estadual 
de Ensino, as profissio-
nais do Setor de alimenta-
ção escolar da Secretaria 
de educação da Prefeitura 
de Pindamonhangaba re-
alizaram o treinamento de 
manipuladores de alimen-
tos para os preparadores 
de alimentação escolar do 
estado.

a intenção foi orientar 
os manipuladores de ali-
mentos a fim de garantir 
qualidade na produção 
das refeições, desde o re-
cebimento dos produtos 
até a distribuição das re-
feições, evitando contami-
nações biológicas, físicas 
ou químicas. Para tanto, 
o público foi dividido em 
seis turmas, de aproxi-
madamente 15 pessoas 
cada, com aulas realizadas 
próximo da região onde o 
servidor trabalha: ee Má-
rio Tavares, ee ismênia 
Monteiro, ee alzira Fran-
co, ee José aylton Falcão, 
ee Yolanda Bueno de Go-
doy e ee alfredo Pujol.

as nutricionistas e 
técnicas em nutrição, 
somando um total de 12 
profissionais, trataram de 
temas como boas práticas 
de manipulação de ali-
mentos, manual de boas 
práticas, equipamentos 

de proteção individual 
(com a participação do 
técnico de segurança do 
trabalho da Prefeitura) e 
regimento da cozinha.

a iniciativa colaborou 
para a formação dos pro-
fissionais, beneficiando 

também os estudantes. 
Vale lembrar que, além 
das escolas e creches 
municipais, a Prefeitura 
atende também as esco-
las estaduais com o for-
necimento da merenda 
escolar.

O treinamento foi realizado em seis escolas estaduais

divulgação SeC

MarCoS ViníCio CuBa
* * *

Com o objetivo de 
manter a dengue longe da 
cidade a equipe de profissio-
nais de saúde, com diversos 
apoiadores, está fazendo 
mobilização em diversos 
bairros. Na segunda-feira 
(20), os trabalhos foram 
realizados na região dos 
bairros Bosque, Crispim, 
Centro, Boa Vista, Andrade, 
Carangola e Santana. Esta 
fase de remoção de possí-
veis criadouros será desen-

volvida até sexta-feira (24). 
Infelizmente, a maioria dos 
criadouros está dentro das 
residências.

As empresas, escolas, 
instituições, e demais 
locais que desejam receber 
palestras sobre prevenção 
à dengue podem entrar 
em contato com a Base de 
Controle de Vetores pelo 
telefone 3648-1440 ou 
pelo e-mail dengue@pin-
damonhangaba.sp.gov.br 
para obter mais informa-
ções.

PARquE dA CIdAdE SERá ESPAÇO 
dE APREndIzAdO PROFISSIOnAl

A qualificação profissional é 
um assunto levado a sério pelo 
Departamento de Assistência 
Social e Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhangaba. O 
aprendizado é realizado em di-
versos lugares para que a popu-
lação possa aproveitar as opor-
tunidades. O Parque da Cidade 
será local de aulas dos cursos de 
pedreiro e de encanador.

São oferecidas 15 vagas para 
cada um dos cursos. Os organiza-
dores destas atividades informam 
que ainda há vagas. Inscrições 
vão até o dia 4 de novembro, no 
Parque da Cidade ou nos Centros 
de Referência em Assistência Social 
do Castolira ou da Cidade Nova. O 
atendimento é de segunda a sexta-
feira, das 8 às 11 e das 14 às 16 
horas. É preciso apresentar RG e 

comprovante de endereço.
As aulas do curso de pedreiro 

irão começar dia 4 de novembro 
e a de encanador no dia 6. Estes 
cursos são oferecidos por meio do 
Polo Regional da Construção Civil, 
desenvolvido em parceria com o 
Fundo Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo, Fundo Social 
de Solidariedade do município e 
Prefeitura de Pindamonhangaba.

dia 29 haverá a formatura dos alunos do Polo do Vale das Acácias, horário a ser divulgado

Equipe visitou residências na região central

divulgação

divulgação
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 212/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) EDMUNDO NOGUEIRA DE SÁ, 
responsável pelo imóvel situado a RUA BOLIVIA , S/NR, bairro   PARQUE DAS NAÇÕES , inscrito  
no   município    sob a   sigla SO210812037000,  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
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obJetiVoS e MetaS PaRa a PolÍtiCa de aSSiStênCia 
SoCial no MuniCÍPio (2014 – 2017) 

6.1 eiXo: geStÃo do SiSteMa ÚniCo de aSSiStênCia SoCial 

objetivo: Estruturar o órgão gestor de assistência Social 

Meta Descrição 

01
Instituir, na estrutura administrativa da prefeitura, a Secretaria 

Municipal de Assistência Social como órgão gestor da política de 

Assistência Social. 

02

Reestruturar o organograma do órgão gestor para incluir ou 

adequar as seguintes subdivisões administrativas: Gestão de 

Proteção Social Básica, Gestão de Proteção Social Especial de 

Média Complexidade, Gestão de Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade, Gestão do SUAS com competência de Gestão do 

Trabalho, Regulação do SUAS, Gestão financeira e orçamentária, 

Gestão de benefícios assistenciais e transferência de renda. 

03

Incorporar a estrutura, os recursos, o quadro de funcionários e as 

atividades do Fundo Social de Solidariedade à estrutura formal do 

órgão gestor municipal de Assistência Social, efetivando o 

princípio do Comando Único para a Assistência Social, conforme 

preconiza a LOAS. 

04
Garantir os recursos humanos disponíveis ao pleno e adequado 

funcionamento de todas as funções essenciais de gestão do 

SUAS no município. 

05

Aprovar lei municipal de regulação da política de assistência 

social, em acordo com os princípios, diretrizes e objetivos do 

Sistema Único de Assistência Social, prevendo: Conceituação da 

assistência social; Funções da assistência social (Vigilância 

Socioassistencial, Proteção Social e Defesa de direitos); Princípios 
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pelos quais a Assistência Social é regida; Diretrizes para 

organização da Assistência Social; Organização da assistência 

social por níveis de Proteção Social; Conceituação e objetivos do 

SUAS; Público destinatário do SUAS; Previsão do funcionamento 

dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais; 

Especificação do órgão da Administração Pública responsável 

pela coordenação da Política Municipal de Assistência Social e 

pela gestão do FMAS; Previsão de prazo para regulamentação do 

funcionamento do Fundo de Assistência Social; Especificação e 

conceituação dos equipamentos públicos estatais CRAS e 

CREAS; Especificação e conceituação dos serviços 

socioassistenciais; Especificação e conceituação dos benefícios 

eventuais. 

objetivo: 
implantar e aprimorar os processos de Gestão do Trabalho 
conforme preconizados pela norma operacional básica de 
Recursos humanos do Sistema Único de assistência Social 

Meta Descrição 

06

Operacionalizar, no município, o preconizado pela Política 

Nacional de Educação Permanente do SUAS (PNEP/SUAS), com 

a constituição de Núcleo Municipal de Educação Permanente do 

SUAS, com participação de gestores, trabalhadores e conselheiros 

do Sistema, assim como de Instituições de Ensino credenciadas. 

07

Elaborar, com garantia da participação dos trabalhadores ao longo 

de todo o processo, proposta de Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários para os trabalhadores da Assistência Social, atendendo 

ao previsto na NOB-RH/SUAS. 

08
Garantir que todas as unidades públicas e privadas do SUAS 

disponham de recursos humanos em volume e tipo definidos pelos 

marcos normativos da política pública de assistência social. 
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(CRAS) instalados no município e reterritorializar suas áreas de 

abrangência. 

24

Compor as equipes dos CRAS, do CREAS, do Centro Pop, do 

setor de Cadastro Único e Programa Bolsa Família e, se 

necessário, de outros equipamentos públicos de assistência 

social. 

25
Adquirir e repor equipamentos e material permanente de uso dos 

CRAS, do CREAS, do Serviço Especializado em Abordagem 

Social e do Centro Pop. 

objetivo 
Ampliar e aprimorar as ações de cadastramento no Cadastro 
Único para Programas Sociais do governo federal 

Meta Descrição 

26

Através do Serviço Especializado em Abordagem Social, identificar 

e cadastrar famílias com a presença de crianças e adolescentes 

em situação de trabalho infantil, com meta mínima de 70% das 

famílias estimadas. 

27
Através do Serviço Especializado para População em Situação de 

Rua e do Serviço Especializado em Abordagem Social, identificar e 

cadastrar, no mínimo, 70% das pessoas em situação de rua. 

28

Atualizar a base de dados do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal, através de monitoramento e 

recadastramento das famílias inseridas, para adequar o número de 

famílias cadastradas com perfil de extrema pobreza e de pobreza 

aos dados estatísticos oficiais adotados como critério pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

priorizando os bairros diagnosticados com taxa de cadastramento 

superior a 110. 

29 Ampliar a equipe de entrevistadores do Cadastro Único nos CRAS. 

30 Adotar a inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais do 
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Governo Federal como critério para inclusão em todos os 

programas socioassistenciais ofertados no município, fortalecendo-

o como o instrumento por excelência de conhecimento sobre a 

população usuária do Sistema Único de Assistência Social. 

objetivo 
ampliar e aprimorar a oferta de serviços, programas, projetos 
e benefícios socioassistenciais de Proteção Social Básica 

Meta Descrição 

31

Adequar a oferta das ações do PAIF para superar a lógica do 

atendimento individualizado, da “resolução de casos” e do “plantão 

social”, priorizando as formas de atendimento coletivo sobre as 

formas de atendimento individualizado. 

32

Ampliar o volume de acompanhamentos familiares no PAIF, 

especialmente para as situações apontadas como prioritárias nas 

metas que compõem o Pacto de Aprimoramento do SUAS nos 

Municípios (2014 – 2017), para os seguintes patamares mínimos: 

10% das famílias registradas no Cadastro Único, 10% das famílias 

com membros integrantes do BPC, 10% das famílias beneficiárias 

do Programa Bolsa Família que apresentem outras 

vulnerabilidades além da insuficiência de renda e 50% das famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família em fase de suspensão 

por descumprimento de condicionalidades. 

33
Na oferta do PAIF, priorizar a busca ativa sobre a procura 

espontânea como a principal forma de acesso. 

34
Garantir a execução da gestão territorial da Proteção Social Básica 

como função dos CRAS. 

35

Adequar a oferta de ações socioassistenciais de Proteção Social 

Básica aos princípios, diretrizes, objetivos, seguranças e direitos a 

serem garantidos pela política de assistência social, 

descontinuando a oferta, no SUAS, de ações que compõem o rol 
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de provisões das políticas de saúde, de educação, de habitação, 

de trabalho e renda e outras políticas setoriais. 

36

Articular a prestação de benefícios e serviços socioassistenciais de 

acordo com o preconizado no Protocolo de Gestão Integrada de 

Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do 

SUAS.

37
Estabelecer os Centros de Referência de Assistência Social como 

única porta de entrada do usuário no Sistema Único de Assistência 

Social. 

38
Estruturar a prestação do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos, conforme a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais. 

objetivo 
Ampliar e aprimorar a oferta de serviços, programas, projetos 
e benefícios socioassistenciais de Proteção Social Especial 

Meta Descrição 

39

Ampliar o volume de acompanhamentos familiares no PAEFI, 

especialmente para as situações apontadas como prioritárias nas 

metas que compõem o Pacto de Aprimoramento do SUAS nos 

Municípios (2014 – 2017), para atingir os patamares mínimos de: 

60% das famílias com crianças e adolescentes em serviços de 

acolhimento e 100% das famílias com violação de direitos em 

decorrência do uso de substâncias psicoativas. 

40

Adequar a oferta de ações socioassistenciais de Proteção Social 

Especial aos princípios, diretrizes, objetivos, seguranças e direitos 

a serem garantidos pela política de assistência social, 

descontinuando a oferta, no SUAS, de ações que compõem o rol 

de provisões das políticas de saúde, de educação, de habitação, 

de trabalho e renda e outras políticas setoriais. 

41 Adequar a prestação do Serviço Especializado em Abordagem 
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Social, para que contemple outros grupos em situação de risco 

social que não apenas a população em situação de rua: crianças e 

adolescentes em situação de trabalho infantil, crianças e 

adolescentes em situação de exploração sexual, crianças e 

adolescentes usuárias de crack ou outras drogas, pessoas adultas 

usuárias de crack ou outras drogas ilícitas e migrantes. 

42
Reordenar os Serviços de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes. 

43
Ofertar o Serviço Especializado para População em Situação de 

Rua.

44
Implantar unidades de acolhimento, residência inclusiva, para 

pessoas com deficiência em situação de dependência com 

rompimento de vínculos familiares. 

45
Aprimorar, para que atenda o preconizado na Tipificação Nacional 

de Serviços Socioassistenciais, a prestação do Serviço de 

Acolhimento para Pessoa em Situação de Rua. 

objetivo 
Qualificar a oferta de serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais nas entidades e organizações 
de assistência social referenciadas. 

Meta Descrição 

46

Descentralizar a oferta de serviços, projetos, programas e 

benefícios socioassistenciais nas entidades e organizações de 

assistência social referenciadas, estimulando-a através de critérios 

estabelecidos nos editais para a seleção de parcerias da 

administração pública com as organizações sociais. 

47

Adoção, por parte das entidades e organizações de assistência 

social referenciadas, da mesma lógica de divisão territorial utilizada 

pelos Centros de Referência de Assistência Social, incorporando 

este como um critério permanente não apenas na realização de 
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parcerias entre a administração pública e as organizações sociais, 

mas também no monitoramento e avaliação das ações ofertadas e 

na fiscalização exercida sobre as entidades. 

48

Tornar efetivo, e não meramente formal, o referenciamento das 

entidades e organizações de assistência social aos CRAS e ao 

CREAS, reafirmando assim a primazia da responsabilidade estatal 

na prestação dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais, com os equipamentos públicos como porta de 

entrada do SUAS e a prestação de ações socioassistenciais em 

entidades privadas sendo subsidiária e complementar. 

49

Reordenar a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais nas entidades e organizações referenciadas à 

demanda e não àquilo que se determina previamente como 

desejável ou possível de ser ofertado. Que esta oferta seja 

rigorosamente baseada nos processos de diagnóstico, 

monitoramento e avaliação que devem estruturar o planejamento 

na política de assistência social. 

50

Garantir a profissionalização da prestação dos serviços, 

programas, projetos e benefícios nas entidades e organizações 

referenciadas, com a composição de suas equipes técnicas 

conforme determinam os marcos normativos e regulatórios da 

política de assistência social. 

51

Adequar a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais nas entidades e organizações referenciadas aos 

princípios, diretrizes, objetivos, seguranças e direitos que 

organizam o Sistema Único de Assistência Social. 

52
Garantir que os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social 

custeiem estritamente ações que correspondam às ofertas 

preconizadas para a política de assistência social. 
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objetivo 
Consolidar, ampliar e aprimorar o protagonismo da política de 
assistência social na condução das ações para a superação 
da extrema pobreza 

Meta Descrição 

53

Construir o Plano Municipal para a Erradicação da Extrema 

Pobreza (“Pinda sem Miséria”), através da integração dos serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais e destes com 

as demais políticas sociais, orientado para a garantia de renda, a 

inclusão produtiva e o acesso a serviços. 

objetivo 
Consolidar, ampliar e aprimorar as formas de articulação na 
rede socioassistencial 

Meta Descrição 

54
Formalizar fluxo de atendimento e informação entre as unidades 

públicas e privadas que compõem a rede socioassistencial 

55

Manter a realização, em periodicidade mínima semestral, dos 

Encontros da Rede Socioassistencial de Pindamonhangaba,

ampliando seu escopo e estimulando o fortalecimento da 

participação.

56

Estabelecer valores de custo da prestação de serviços nas 

entidades e organizações referenciadas como critério para a 

realização de parcerias entre a administração pública e as 

entidades que envolvam a transferência de recursos oriundos do 

Fundo Municipal de Assistência Social. 
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6.2 eiXo: PaRtiCiPaÇÃo PoPuLAR, CONTROLE SoCial e 
tRanSPaRênCia

objetivo: 
Adequar a composição do Conselho Municipal de Assistência 
Social para a participação de usuários e trabalhadores da 
política de assistência social 

Meta Descrição 

09

Adequar a composição do Conselho Municipal de Assistência 

Social ao previsto na Norma Operacional Básica do Sistema Único 

de Assistência Social, com a representação paritária de usuários, 

trabalhadores (públicos e privados) e prestadores de serviços da 

política de assistência social nas vagas destinadas à sociedade 

civil. 

objetivo: 
ampliar e fortalecer os mecanismos institucionais de 
participação popular, controle social e transparência no 
âmbito da política de assistência social 

Meta Descrição 

10

Realizar audiências públicas anuais para prestação de contas das 

ações desenvolvidas nos equipamentos públicos e nas entidades 

e organizações referenciadas que compõem o Sistema Único de 

Assistência Social, acompanhada das informações financeiras e 

com participação do Conselho Municipal de Assistência Social. 

11

Participação dos trabalhadores, prestadores e usuários nos 

processos de diagnóstico, monitoramento e avaliação da política 

de assistência social, com a realização anual de Seminários de 

Diagnóstico, Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência 

Social, sob responsabilidade do setor de Vigilância 

Socioassistencial. 

12 Divulgar amplamente na imprensa local e nos veículos de 
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comunicação à disposição da Prefeitura Municipal, de forma 

periódica, os critérios de todos os serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais executadas nos equipamentos 

públicos e nas entidades e organizações referenciadas que 

compõem o SUAS no município. 

13
Realizar, em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência 

Social, a VII Conferência Municipal de Assistência Social em 2015 

e a VIII Conferência Municipal de Assistência Social em 2017. 

6.3 EIXO: DIAGNÓSTICO, MOnitoRaMento e aValiaÇÃo 
CoMo eiXoS Que eStRutuRaM o PlaneJaMento da PolÍtiCa 
de aSSiStênCia SoCial 

objetivo: 
Consolidar, ampliar e aprimorar os processos de diagnóstico, 
monitoramento e avaliação como eixos que estruturam o 
planejamento da política de assistência Social 

Meta Descrição 

14
Consolidar, ampliar e aprimorar metodologia de diagnóstico 

socioterritorial contínuo, sob responsabilidade do setor de 

Vigilância Socioassistencial e realizado de forma participativa. 

15
Adotar o uso de diagnóstico socioterritorial local como critério para 

o planejamento da oferta dos serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais no município. 

16

Adotar instrumentos padronizados de registro de atendimento e de 

relatório nas unidades públicas e privadas que compõem a rede 

socioassistencial no município, unificando, sem desrespeitar suas 

peculiaridades, os procedimentos e fluxos de atendimento e de 

informação.

17
Implantar metodologia de gerenciamento dos serviços, projetos, 

programas e benefícios socioassistenciais no município, visando 
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seu monitoramento, avaliação e aprimoramento. 

18

Adotar referências unitárias de nomenclatura, conteúdo, padrão de 

funcionamento, indicadores gerenciais e analíticos para os 

serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais em 

todas as unidades públicas e privadas do SUAS no município. 

19

Implantação de sistema de informação para a gestão de serviços, 

programas, projetos e benefícios nos equipamentos públicos e nas 

entidades e organizações referenciadas que compõem a rede 

socioassistencial municipal. 

20

Criar indicadores de monitoramento e avaliação do cumprimento 

de objetivos e dos resultados e impactos alcançados pelos 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 

ofertados nas unidades públicas e privadas do SUAS no 

município.

6.4 eiXo: geStÃo de SeRViÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E 
benefÍCioS SoCioaSSiStenCiaiS 

objetivo: Consolidar e aprimorar a rede socioassistencial pública 

Meta Descrição 

21
Implantar 01 Centro de Referência Especializado para População 

em Situação de Rua (Centro Pop). 

22

Garantir imóveis adequados (prédios próprios da Prefeitura 

Municipal, exclusivos, com as instalações e condições de 

acessibilidade preconizadas) para o funcionamento dos Centros 

de Referência de Assistência Social (CRAS), do Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e do 

Centro de Referência Especializado para População em Situação 

de Rua (Centro Pop). 

23 Ampliar o número de Centros de Referência de Assistência Social 

PRefeituRa MuniCiPal de PindaMonhangaba
Edital de Notificação

Controle 218/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. BENEDITO DONIZETE DE OLIVEIRA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA PADRE HELVECIO DE AZEVEDO TOFULI, bairro 
ARARETAMA, inscrito no município sob a sigla SE230.401.011.000, Quadra G-02 Lote 25, 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

CMaS - ConSelho MuniCiPal de aSSiStênCia SoCial

Resolução CMAS nº 32, de 16 de outubro de 2014.
Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Assistência Social /2014—2017.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, de 
acordo com a Lei Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de 
Março de 1999, 

RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovado o Plano Municipal de Assistência Social/2014—2017, com base na 
apresentação e explanação técnica, ocorrida na nona (9ª) reunião extraordinária deste conselho, 
realizada em 16 de outubro de 2014.
Art. 2º - O relatório de apresentação dos eixos, objetivos e metas do Plano Municipal de Assistência 
Social é parte integrante desta resolução.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2014.

benedito Sérgio irineu - Presidente do CMaS
Gestão 2013/2015

CoMuniCado
TEREZINHA SALGADO MARCONDES comunica que perdeu (extraviou) o cartão CPF nº 
000.823.958-45 no dia 14/10/14, tendo sido lavrado o B.E.O nº 1278098/2014.

PRefeituRa MuniCiPal de PindaMonhangaba
PRegÃo nº. 093/2014

A Prefeitura comunica que no PP nº. 93/14, que cuida de “Aquisição de aparelho de ar condicionado 
aplicação nas salas da telefonista Sub Prefeitura Moreira César, administração e projeto Horta 
alimento da Secretaria de Governo”, a Autoridade Superior, considerando a desistência das 
empresas participantes de manterem suas propostas, visto a expiração de suas validade constantes 
em edital, considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 
e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

PRefeituRa MuniCiPal de PindaMonhangaba
hoMologaÇÃo

PRegÃo nº. 216/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 216/14, que cuida de “Aquisição de computadores, notebooks, 
TVs LED, Impressoras multifuncionais e roteadores para os Telecentros”, A Autoridade Superior, 
considerando análise do Departamento de Informática e parecer da Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, anexos aos autos, nega provimento ao recurso interposto pela empresa Leandro 
Moutinho Caçapava Com. de Eqptos. de Informática EPP (proc. ext. 26.580 de 22/09/14) e às 
manifestações de intenção de recursos registradas em ata pelas empresas: Ello Armazenagens 
Ltda. e Guimarães e Marques Suprimentos para Informática Ltda. EPP. E HOMOLOGA e ADJUDICA 
o procedimento licitatório supra, em favor das empresas (itens/lotes): Ello Armazenagens Ltda. (03); 
Entek Equipamentos Taubaté Ltda. EPP (02); Leandro Moutinho Caçapava Com. de Eqptos. de 
Informática EPP (01, 04 e 05). Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2014.
PRegÃo nº. 257/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 257/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
no sistema de gestão sustentável de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, com 
prestação de serviços e licenciamento de uso de sistemas de informação, dirigida ao controle 
eletrônico do sistema de gestão sustentável de resíduos da construção civil e resíduos volumosos 
por 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra, em favor da empresa (item/lote): CSJ Consultoria Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2014.
PRegÃo nº. 273/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 273/14, que cuida de “Contratação de Empresa especializada 
para prestação de serviços de acesso a solução integrada de colaboração de comunicação 
corporativa baseada em nuvem pelo período de 36 meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (item/
lote): Spread Teleinfomática Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2014.
PRegÃo nº. 280/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 280/14, que cuida de “Aquisição de barras de ferro e malha 
painel para uso nas obras no distrito de Moreira César”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor das empresas (itens/
lotes): HSX Comércio e Serviço EIRELI Ltda. (05); Megafer Comércio de Ferro e Aço Ltda. EPP 
(01, 02, 03, 04 e 06).
Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.
PRegÃo nº. 291/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 291/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
em desmontagem de arquivo deslizante localizado no prédio sito a R. Emílio Ribas, 34 - Centro, e 
respectiva montagem no prédio sito a R. Fortunato Moreira, 173 - Centro”, a Autoridade Superior 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da 
empresa (item/lote): Paulo Fernandes Soluções para Escritório Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2014.

PRefeituRa MuniCiPal de PindaMonhangaba
edital ReSuMido

PRegÃo (RegiStRo de PReÇoS) nº 313/2014
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 PPRP nº. 313/14, referente à “Aquisição de cartuchos e toners 
para consumo dos Departamentos, Setores e Secretarias da Prefeitura de Pindamonhangaba pelo período 
de 12 meses”, com encerramento dia 04/11/14 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, 20 de outubro de 2014. 
PRegÃo nº 314/2014
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. 314/14, referente à “Aquisição de uniformes (aventais em 
tactel) para os agentes comunitários de saúde e chapéus e bolsas para utilização da equipe estratégica da 
Saúde da Família”, com encerramento dia 04/11/14 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, 20 de outubro de 2014. 
PRegÃo (RegiStRo de PReÇoS) nº 315/2014
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 PPRP nº. 315/14, referente à “Aquisição de tijolo de barro 
cerâmico para ser utilizado em diversas obras no município de Pindamonhangaba”, com encerramento dia 
05/11/14 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, 20 de outubro de 2014. 
PRegÃo nº 316/2014
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. 316/14, referente à “Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços técnicos de manutenções preventivas e corretivas de elétricas e 
mecânicas, com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, 
para roçadeiras do tipo lateral, motosserras de diversas marcas e motores diversos, pertencentes a esta 
municipalidade, por um período de 12 meses”, com encerramento dia 06/11/14 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, 20 de outubro de 2014. 
PRegÃo nº 317/2014
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. 317/14, referente à “Aquisição de material de serralheria 
aplicação, nas obras e manutenções diversas no distrito de Moreira César e ferragens e ferramentas para 
uso dos funcionários da subprefeitura de Moreira César”, com encerramento dia 07/11/14 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, 20 de outubro de 2014. 
PRegÃo nº 319/2014
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. 319/14, referente à “Aquisição de materiais odontológicos 
para as unidades odontológicas vinculadas as unidades de saúde”, com encerramento dia 07/11/14 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, 20 de outubro de 2014. 

PRefeituRa MuniCiPal de PindaMonhangaba
edital ReSuMido

ConCoRRênCia PÚbliCa nº 016/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a CP nº 16/14, referente à “Contratação de 
empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para execução do fechamento 
lateral da cobertura da feira livre na Praça Liberdade”, com encerramento dia 25/11/2014 às 9h e 
abertura às 9h30. A garantia deverá ser feita até o dia 24/11/2014, às 15 horas, na Tesouraria, 
valor de R$ 5.094,00. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h00 às 17h00 ou através do tel.: (12) 
3644-5600.
Pindamonhangaba, 20 de outubro de 2014.
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Uma mulher ficou 
ferida após se envolver 
em um acidente na 
avenida Major Do-
mingos Marcondes de 
Andrada, próximo ao 
túnel do Mombaça, em 
Pindamonhangaba no 
último sábado (17).

Segundo infor-
mações da polícia, a 
mulher trafegava com 
seu veículo sentido 

Vila Rica, quando teria 
passado mal e capo-
tado após atingir um 
caminhão que estava 
estacionado na via.

O Resgate foi acio-
nado e encaminhou a 
mulher, a princípio com 
ferimentos leves, para 
o Pronto-Socorro. Não 
há informações sobre 
o estado de saúde da 
vítima.

Polícia Militar evita 
desastre na ponte 
do rio Paraíba

Um acidente de trân-
sito deixou uma vítima 
fatal na noite do último 
domingo (19).

O fato aconteceu na ro-
dovia Caio Gomes Figuei-
redo por volta das 21h50. 
Um automóvel trafegava 
pela estrada sentido cen-

tro/bairro quando colidiu 
frontalmente com uma 
motocicleta que vinha em 
sentido contrário na curva 
que dá acesso ao Trabiju. O 
motociclista, de 26 anos, foi 
conduzido ao Pronto-So-
corro Municipal, mas não 
resistiu aos ferimentos.   

Acidente deixa 
feridos em estrada 
do Ribeirão Grande

Empresários terão 
palestra sobre 
Plano de Marketing

 

Colisão no Jardim Rosely

A oficina “Plano de Marketing” 
– uma parceria entre o Sebrae SP 
e a Acip – Associação Comercial 
e Industrial de Pindamonhanga-
ba, acontece esta semana em duas 
edições: nesta terça-feira (21) e na 
quinta-feira (23). A capacitação faz 
parte do programa “Na Medida” e 
tem o objetivo de apresentar as me-
lhores estratégias para conquistar 
clientes e aumentar as vendas.

Ao todo, serão 16 horas de treina-
mento, compostas por informações 
e dinâmicas, mostrando como um 
planejamento adequado de marke-

ting é fundamental para o sucesso 
do negócio. Todo o conteúdo será 
complementado por duas horas de 
consultoria individual em cada uma 
das empresas.

Além disso, a oficina também vai 
ensinar os participantes a analisar as 
demandas do mercado, para identi-
ficar os produtos e serviços mais 
adequados às necessidades e dese-
jos dos consumidores. Tudo para 
promover a fidelização dos clientes 
e o aumento da lucratividade.

“O Plano de Marketing é uma 
ferramenta estratégica utilizada 

para identificar as forças, fraque-
zas, ameaças e oportunidades que o 
mercado oferece ao empreendedor, 
estimulando o estabelecimento de 
metas e a avaliação constante das 
necessidades e desejos dos clientes”, 
explica Sâmia Borges, consultora de 
negócios do Sebrae-SP.

A Oficina “Plano de Marketing” 
tem o custo de R$ 240, que podem 
ser divididos em duas parcelas.  Ela 
será ministrada no auditório da As-
sociação Comercial, a partir das 9 
horas. Inscrições e mais informações 
pelo telefone (12) 3132-6777.

Um acidente de trânsi-
to foi registrado na noite 
de domingo (19), no 
bairro Ribeirão Grande. 
Um automóvel perdeu 
o controle e chocou-
se contra um poste na 
rodovia. A condutora do 
veículo informou aos Poli-
ciais Militares que bateu 
ao tentar desviar de ou-

tro veículo que vinha em 
sentido contrário. Duas 
vitimas, uma criança de 
cinco anos e um homem 
de 33 anos, foram so-
corridos ao Pronto-So-
corro local. A condutora 
do veículo, de 22 anos, 
informou aos policiais 
que não possui CNH. O 
veículo foi apreendido.

Um acidente foi 
registrado na noite 
do último domingo 
(19) no bairro Jardim 
Rosely.

Depois da colisão 
entre dois automó-
veis, um dos moto-
ristas apresentou 
sintomas de embria-
guez. O condutor, 

um rapaz de 21 anos, 
contou a polícia que 
havia ingerido duas 
latas de cerveja. No 
plantão Policial o 
rapaz autorizou a 
retirada de sangue 
para posterior exa-
me de alcoolemia. Os 
veículos foram apre-
endidos.

Mulher fica ferida 
após capotamento

Na tarde do último sá-
bado (18), por volta das 
15 horas, a Polícia Militar, 
com o apoio do Corpo 
de Bombeiros, impediu 
que um homem de 34 
anos pulasse da ponte do 
rio Paraíba, na avenida 
Teodorico Cavalcante de 
Souza.

A PM foi acionada para 
atender uma ocorrência de 
tentativa de suicídio e, ao 
chegar ao local, se deparou 
com o rapaz se segurando 
no parapeito da ponte, 

dizendo que iria se jogar.
Após breve negocia-

ção, ele foi retirado da 
ponte e encaminhado 
ao Pronto-Socorro, onde 
permaneceu sob cuidados 
médicos.

Segundo informação de 
sua esposa à policia, ele 
não sofre de problemas 
mentais, mas há uma se-
mana disse que não queria 
mais viver, pois teria sido 
tratado de forma humilhan-
te pela pastora da igreja 
que frequenta.

Tragédia no bairro Mandu

Oficina será ministrada no auditório da Associação Comercial de Pindamonhangaba

Cipa da Fatec divulga plano de 
trabalho para gestão 2014/2015

ANA CAMIlA CAMPOS
* * *

A  Fatec – Faculdade de Tecnolo-
gia de Pindamonhangaba teve mais 
uma conquista. Agora, a instituição 
conta com uma Cipa – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes, 
um órgão extremamente importan-
te e necessário para contribuir com 

a promoção de segurança dentro 
do perímetro da Fatec. Com cinco 
componentes, o órgão só pode ter 
como membros funcionários e pro-
fessores.

Composição da Cipa
A Cipa é formada por cinco 

membros:

Representantes do empre-
gador: Pedro Jacob (membro titu-
lar) – presidente; Carlos Eduardo 
(membro suplente);

Representantes dos em-
pregados: luiz (membro Titu-
lar) – vice- presidente; Ana Beatriz 
(membro suplente); Alexandre lico 
– secretário.

plano de tRabalho
Para a atuação do biênio 2014/2015, 

a Cipa estabeleceu um plano de atua-
ção dentro da Fatec:

1)Identificação dos riscos emi-
nentes de acidentes de trabalho.

2) Propor e realizar medidas jun-
to com os funcionários medidas pre-
ventivas para controle dos riscos.

3) Início da Implementação dos 
mapas de riscos na instituição nos 
locais de trabalho.

4) Promover um informativo 
bimestral com dicas de saúde e ali-
mentação e feitos da Cipa.

5) Promover na Sipat: campeo-
nato de xadrez e tênis de mesa entre 
alunos e funcionários; palestras sobre 
os temas: Saúde da Mulher, Doenças 
Coronárias, Primeiros Socorros, etc.Fatec de Pindamonhangaba passa a contar com uma Cipa
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Tribuna do Norte
ESPORTES

Pindamonhangaba foi 
representada no Brasilei-
ro Caixa Interclubes de 
Mirins entre os dias 17 e 
19. O evento foi promo-
vido pela Confederação 
Brasileira e contou com 
a participação de aproxi-
madamente 800 atletas 
de todo o país. Quinze 
competidores defende-
ram a bandeira do muni-
cípio.

O técnico de atle-
tismo da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
professor Luiz Gustavo 
Consolino, conta que 
os representantes da 

casa se empenharam 
bastante para conquis-
tar os melhores resul-
tados e parabeniza a 
todos.

Ketiley Batista parti-
cipou das finais de duas 
provas, nos 80 metros 
sobre barreiras ficou em 
8º lugar; nos 300 metros 
sobre barreiras,  em 9º 
lugar. Prova esta, muito 
disputada, com quebra de 
recorde. Outra represen-
tante de Pinda que fez bo-
nito foi Danielle Salvador 
Ribeiro, 8º lugar nos 75 
metros rasos, prova com 
69 atletas de todo o país.

Confira os resultados dos jogos
Dia 13
HOR. EQUIPE   EQUIPE
20h30  EFCJ  6 X 1 SEC
21h15  SUBPREFEITURA 1 X 2 SEJELP
 
Dia 14
HOR. EQUIPE   EQUIPE
20h30 DEPTRAN 0 X 3 FÚRIA
21h15 EFCJ  0 X 11 SUBPREFEITURA
 
Dia 15
HOR. EQUIPE   EQUIPE
20h30 FÚRIA  1 X 3 SEC
21h15 SEJELP  3 X 1 DEPTRAN
 
Dia 16
HOR. EQUIPE   EQUIPE
20h30  SEJELP  4 X 1 EFCJ
21h15  SEC  5 X 3 SUBPREFEITURA
 
Dia 17
HOR. EQUIPE   EQUIPE
20h30  FÚRIA  0 X 5 SUBPREFEITURA
21h15  DEPTRAN 2 X 4 EFCJ

Pinda no Brasileiro 
de Atletismo

A decisão do futsal dos 
Jogos dos Servidores Pú-
blicos e a final do futsal 
serão dia 30. A mudança 
foi realizada a pedido das 
equipes. A semifinal será 
dia 29. Até o fechamento 
desta edição, a equipe da 
Sejelp estava em primei-
ro lugar, com nove pon-
tos, na sequência estão: 
SEC, EFCJ e Subprefei-
tura, com 6 pontos, Fúria 
em 5º lugar e o lanterna 
é o Deptran, não fez ne-
nhum ponto até o mo-
mento.

Os jogos são realizados 
no ginásio do Alto Tabaú, 
a partir das 20h30. Até o 

momento há doze cartões 
amarelos e uma expulsão. 
O goleiro menos vazado 
é Máximo Romão, com 2 
gols sofridos. Defesa me-
nos vazada, a da Sejelp, 
e o artilheiro é Tafarel F. 
Mello (foto), da Subpre-
feitura, com 8 gols.

Decisão dos Jogos dos 
Servidores será dia 30

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Itapetininga foi palco 
de muitas conquistas e de-
safios entre os dias 9 e 18 
de outubro. O município 

sediou os 31º Jogos Aber-
tos da Juventude. Pinda-
monhangaba foi repre-
sentada por competidores 
na natação, atletismo e na 
ginástica artística. O gi-

nasta Rodrigo da Silva e a 
nadadora Verônica Calde-
raro se destacaram.

Os Jogos Abertos da Ju-
ventude foram promovidos 
pela Secretaria Estadual de 

Esporte, Lazer e Juventude 
e reuniu aproximadamente 
4 mil pessoas, entre atletas 
e organizadores. Para con-
quistar as vagas na final es-
tadual os pindenses se dedi-

caram nas fases anteriores.
Antonio Carlos Santos 

representou Pinda na mo-
dalidade atletismo e ficou 
em 13º. Na natação, a ci-
dade teve Tábata Paola, 

Stephanie da Silva, Rafaela 
Vieira, Verônica Calderaro, 
Natali Nascimento, Gui-
lherme de Queiroz, Carlos 
A. Castilho, Juan Nasci-
mento e José R. Bertolino.

Pindenses abrilhantam Jogos Abertos da Juventude

Verônica Calderaro 
provou nas águas de Ita-
petininga que a dedica-
ção e foco nos treinos faz 
a diferença. Ela sagrou-se 
vice-campeã nos 100 me-
tros borboleta.

A atleta conta que co-
meçou a nadar aos quatro 
anos de idade, porque ti-
nha bronquite e no início, 
brinca, era obrigada pela 
mãe e agora a modalida-
de uma verdadeira paixão, 
tanto é que treina mais de 
três horas por dia.

O técnico Luiz Carlos 
Lúcio destaca que Verôni-
ca é muito focada, e como 
traçou uma meta, está se-
guindo à risca tudo que 
planejou, e isto tem dado 
bons resultados. “Ela nun-
ca chega atrasada aos trei-
nos, faz tudo que a gente 
fala, nunca falta e também 
tem um grande apoio do 
irmão dela, o Thiago. Os 
dois são bem empenha-
dos”, revela Lúcio.

Aconteceu no perío-
do de 15 a 17 de outubro 
e contou com atletas de 
Pindamonhangaba,  Praia 
Grande,  Hortolândia, Vi-
nhedo,  Franca,  Soroca-
ba,  Lins,  São José do Rio 
Preto e São José do Rio 
Pardo. 

Rodrigo Bordão e Gui-
lherme Maia, juntamen-
te com o técnico Marcelo 
Ronconi, representaram 
o município.  Após a rea-
lização das provas de solo,  
salto sobre a mesa,  para-
lelas e barra-fixa,  Rodrigo 
Bordão conquistou quatro 
medalhas, sendo ouro no 
salto sobre a mesa, prata 
no solo e individual geral 
e um bronze nas paralelas.

Bordão representa a 
cidade em várias competi-
ções e em cada uma delas 
faz o possível para alcançar 
boas notas. Cada atleta tem 
uma única chance para im-
pressionar e ganhar boas 
notas dos árbitros.

Os treinos da ginástica artística são no Luiz Caloi

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Um atleta com defici-
ência figurou-se verdadei-
ro exemplo na 3ª Etapa do 
Circuito Corrida de Rua, 
realizada no CE “João do 
Pulo”, no domingo (19). 
Foram 500 inscrições, de 
atletas do município e re-
gião.

José Ribeiro Junior 
é uma pessoa com defi-
ciência intelectual. Ele 
foi recebido com muitos 
aplausos e a sua força de 
vontade o fez campeão 
da primeira prova do 
Circuito Corrida de Rua 
em que participou. “Já 
fui atleta de judô, pro-
curo correr de leve para 
aprimorar o condiciona-
mento físico. Hoje estou 
com 27 anos e a ativida-
de física é muito boa”.

O auxiliar de produção 
Fábio Henrique Manoel 
Ribeiro é irmão de José e 
conta que quando teve a 
Corrida Pinda, José disse 
que iria correr e então re-
solveu acompanhá-lo. Ele 
enfatiza que a corrida faz 
bem para a saúde e pro-
move a integração entre 

as pessoas, e ver o irmão 
sendo aplaudido foi emo-
cionante.

Classificação geral
Na classificação geral, 

o primeiro a chegar, no-
vamente, foi Robson Kar-
los, o Robinho, ele venceu 
todas as etapas. Na cate-
goria feminina, Tamires 
Fonseca dos Santos ga-
rantiu a vitória.

Robinho conta que a 
Corrida de Rua está au-
mentando a visibilidade 
do projeto social Corupin 
e da Assessoria Esportiva, 
onde reúne pessoas que 
gostam deste esporte e 
buscam qualidade de vida.

Tamires diz que o per-
curso foi bem cansativo e 
o sol atrapalhou um pou-
co. Ela parabenizou a or-
ganização e segurança do 
evento. “Hoje em dia as 
pessoas estão em busca de 
qualidade de vida e fazer 
atletismo é muito bom. 
Antes eu jogava futebol e 
como fiquei sem tempo 
resolvi treinar atletismo 
há três anos. Eu trago um 
monte de gente para par-
ticipar, irmã, namorado, 
mãe, muita gente mesmo, 

Atleta com deficiência é exemplo de 
vida no Circuito Corrida de Rua

montamos um grupinho 
para correr”, revela a cam-
peã da etapa.

A Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer 
adianta que a 4ª Etapa 
será em novembro. O local 
de largada, o dia e os horá-
rios ainda serão definidos.
Lazer durante a corrida

Quem passou pelo “João 
do Pulo” no domingo tam-

bém pôde se divertir e a 
brincadeira não era apenas 
para crianças. Os adultos 
puderam jogar tênis de 
mesa, damas, xadrez e tam-
bém subir no touro mecâni-
co. As crianças brincaram 
com o futebol de sabão, 
perna de pau, receberam 
pintura no rosto, escalaram, 
e aproveitaram os outros 
brinquedos infláveis.

Natação vice-campeã Ginástica Artística

“Minha inspiração mes-
mo são os meus irmãos, sem-
pre me ajudam, e também 
minha mãe. Quero melhorar 
sempre mais e quem sabe 
ganhar um Brasileiro, Pau-
lista e também Olimpíadas. 
Estou treinando forte para 
representar a cidade no Pau-
lista, que vai acontecer dia 16 

de novembro, e dia 26 tem o 
Brasileiro. Estou me prepa-
rando bastante desde o início 
do ano”, destaca Verônica.

A nadadora enfatiza que 
o incentivo da família faz 
toda a diferença, porque 
quando os atletas têm o 
apoio fazem o melhor que 
podem e com mais vontade.

Após os treinos, Verônica faz preparação física 
com crossfit

José recebe o incentivo do irmão Fábio para 
participar dos eventos esportivos

O Dia das Crianças no Araretama foi com muita diver-
são na tarde ensolarada de sábado (18). Os menores apro-
veitaram para se refrescar na piscina do ginásio esportivo 
Rita Eni Cândido. Também teve várias brincadeiras com 
as estações, aula de zumba, brinquedos infláveis, entre ou-
tros momentos de lazer.

Quem compareceu ao local aprovou as atividades ofe-
recidas pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer. O 
Dia das Crianças em Pinda foi festejado três dias, sendo no 
“Zito”, no Bosque da Princesa e no Araretama. Os adultos 
também aproveitaram para voltar ao tempo de infância e 
brincar com os filhos.

MORADORES DO ARARETAMA APROVAM DIA DAS CRIANÇAS
Cléber Bianchi

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba Marcos Vinício Cuba
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