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Divulgação

Araretama está na fi nal da 1ª Divisão

Cidade vai ganhar nova creche

Papai Noel atrai 10 mil 
pessoas ao shopping

Meninas 
devem ser 
vacinadas 
contra HPV

As meninas que completam 
11 anos em 2014 devem ser le-
vadas às unidades de saúde para 
receber a segunda de três doses 
da vacina contra o HPV. Mesmo 
as que não foram imunizadas na 
primeira leva, devem ir aos pos-
tos de saúde para tomar a dose 
contra a doença.

Ginastas 
disputam 
Jogos Abertos

As atletas da ginástica rít-
mica de Pindamonhangaba 
estão em Bauru, onde dispu-
tam os Jogos Abertos do In-
terior. Além da modalidade, 
Pinda também está classifi ca-
da na ginástica artística mas-
culina, capoeira feminina, 
natação feminina, natação de 
pessoas com defi ciência e xa-
drez.

ESTRADA DE 
FERRO FAZ 
OPERAÇÃO 
DE NATAL

CAMPANHA 
ARRECADA 
BRINQUEDO 
PARA CRIANÇAS

HOMEM DE 
23 ANOS É 
EXECUTADO NO 
CASTOLIRA

PINDA REALIZA 
JORNADA DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA

A escola municipal Félix 
Adib Miguel, no Lessa, está re-
cebendo obras de adaptação e 
será transformada em creche. 
Dentre os serviços está a ade-
quação dos antigos espaços em 
áreas para receber crianças, 
como berçários, sala de banho 
e outros setores. Além disso, o 
prédio vai ganhar nova cozinha, 
dispensa, banheiros, refeitório, 
área de serviço e vestiário. O 
prefeito visitou a obra na última  
semana e disse que a nova cre-
che vai atender a demanda da 
região próxima ao Lessa.

A chegada do Papai Noel 
arrastou uma multidão esti-
mada em 10 mil pessoas ao 
Shopping Pátio Pinda, no do-
mingo (16). De helicóptero, o 
‘Bom Velhinho’ chegou ao es-
tacionamento do empreendi-
mento e se dirigiu a sua casa, 
onde fez fotografi as e contou 
histórias às crianças.

2º CADERNO

PÁGINA 3

ESPORTES 10

PÁGINA 3

Raquel Marqeus

O Araretama empatou em 3 a 3 com o Jardim Cristina e se classifi cou para a fi nal da 
1ª Divisão do futebol. Os gols do alviazul da Região Oeste foram marcados por Tiquin-
go, Gá e Maicon Silva. Antes da decisão, que será no domingo (23), a Tribuna trará um 
especial sobre o Araretama e a Vila São José, que já estava classifi cada.

ESPORTES 10

Prefeito e funcionário conversam sobre as obras na “Félix Adib Miguel”

Papai 
Noel foi 

atencioso 
com as 

crianças
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Divulgação

Divulgação

Começou no último domingo 
(16), na EFCJ - Estrada de Fer-
ro Campos do Jordão, a operação 
especial de Natal. O trem turísti-
co Piracuama se transformou no 
“Trenzinho do Papai Noel” para 
receber os passageiros.

Além de curtir a paisagem local, 
aqueles que estiverem a bordo do 
bomdinho turístico, que parte do 
centro de Pindamonhangaba e vai 
até a zona rural da cidade, terão a 
companhia do Papai Noel. O ‘bom 
velhinho’ distribuirá doces e posa-
rá para fotos com os passageiros. A 
ideia é unir o espírito do Natal com 
a centenária história da ferrovia.

O “Trenzinho do Papai Noel” 
funcionará todos os domingos, às 
10 horas, até o dia 21 de dezembro. 
O valor da passagem, de ida e vol-

Praia para que? Milhões de turistas de cida-
des do Estado de São Paulo e outros locais, 
sobretudo de Minas Gerais, têm um sonho 

que para nós, pindamonhangabenses, é difícil de 
compreender. Pela distância até o litoral, Ubatuba, 
principalmente, achamos estranho quando alguém 
diz que tem muita vontade de ‘conhecer o mar’, de 
se banhar em água salgada, de ver o branco das on-
das ou de ouvir aquele som sem igual quando elas 
quebram. Alguns, quem diria, têm o desejo de até 
serem picados por borrachudos. Vai entender... 
cada cabeça pensa de um jeito. Pior que aquele in-
seto que só causa a irritante coceira, é ser picado 
pelo mosquito Aedes Aegypti – o transmissor da 
dengue, encontrado aos zilhões no litoral.

Bom, por fi m, ainda assim muitos que não viram 
o mar ou os que sempre veem, como é o caso de 
grande parte da população de Pindamonhangaba, 
por exemplo, têm o desejo de ir para praia. Mas o 
fascínio é tão latente que os problemas são esque-
cidos, como enfrentar a estrada cheia de radares 
surpresa, congestionamentos quilométricos, fi las 
para tudo, especialmente no verão e tudo mais o 
que acompanha o kit litoral – que pode vir com sol 
ou chuva, camarão, mergulho, cerveja e água de 
coco. É, mas vá preparado, porque as chances de só 
encontrar água de coco são grandes.

Um levantamento de especialistas em recursos 
hídricos aponta que neste verão a situação da falta 
d’água no litoral afetará ainda mais pessoas do que 
no nos últimos anos. Em 2013, por exemplo, alguns 
turistas tiveram que tomar banho com água mine-
ral em Ubatuba, devido à falta d’água. Para este 
ano, espera-se algo pior para o litoral paulista. A 
Sabesp afi rma que seus técnicos estão empenhados 
em achar soluções para o problema, que se tornará 
caótico no litoral. Os turistas da grande São Paulo 
não devem encontrar muita diferença de uma cida-
de para outra, com trânsito cheio, difi culdade para 
encontrar lugar para parar o carro e, especialmen-
te, falta d’água.

A nós de Pindamonhangaba, melhor que descer 
a serra é procurarmos diversão por aqui mesmo.

Se a intenção é banhar-se em águas, melhor as 
do Piracuama e do Ribeirão Grande. Além de perto, 
rápido, barato, há ótimas opções de clubes, balneá-
rios e restaurantes. Praia para que?

Ingressos para palestra com 
Daniel Godri estão à venda 

Professora Therezinha lança obra 
sobre pintura em porcelana 

Nesta sexta-
feira (21), a APL- 
Academia Pinda-
monhangabense 
de Letras fará o 
lançamento do 
livro “Um pouco 
sobre porcelana e 
Faiança”, da pro-
fessora Therezi-
nha Villela Pio-
rino, esposa do 
acadêmico Presi-
dente de Honra da 
entidade, Francis-
co Piorino Filho. 
O evento será às 

20 horas, no auditório do Colégio Bom Jesus/Externa-
to, localizado na praça Barão do Rio Branco, Largo São 
José, com animação do conjunto musical local ‘Só pra 
recordar’.

Capa do livro

A professora Therezinha possui formação superior  
em ciências e biologia, lecionou em escolas de Pinda-
monhangaba e do Vale do Paraíba, aposentando-se em 
1991. Seu gosto e interesse pelos trabalhos de artesa-
nato vêm dos tempos de menina. Enriquecida por atra-
entes ilustrações, a obra de Therezinha, em apenas 85 
páginas, revela seus conhecimentos sobre a porcelana 
e  a faiança (louça de barro esmaltada e vidrada); a arte 

cerâmica como supera-
ção dos limites terres-
tres; origem da porce-
lana; aspectos técnicos 
das tintas utilizadas na 
pintura em porcelana; 
louça da China; arte 
sacra; a cerâmica indí-
gena e evolução tecno-
lógica; autores, estilos 
e técnicas diversas etc.; 
além de trazer comen-
tários relacionados aos 
cursos e aprendizados 
que a autora participou 
em sua formação artís-
tica. 

A artista em seu atelier...

Divulgação

E nesta quarta-feira (19), às 19 horas, haverá sarau 
da APL na histórica sede, Palacete Tiradentes (Largo 
São José). Um encontro agradável onde a poesia pode 
ser ouvida e comentada e os autores podem apresentar 
suas criações mais recentes. O presidente da APL, Al-
berto Santiago, informa que o tema é livre e pede para 
os autores enviarem os textos para seu e-mail (alber-
to.m.santiago@hotmail.com), para que possam ser pro-
jetados para leitura ou declamação. Alberto lembra que 
os participantes devem levar também salgado ou bebi-
da.boa prosa e boa música no sarau APL .

Sarau na sede

Aqui é melhor

Praia estará caótica 
neste fi nal de ano

EFCJ realiza operação especial de Natal 

ta, é de R$ 9; crianças de até cinco 
anos não pagam. O tempo total de 
viagem é de duas horas, com de-

sembarque na Estação Pinda.
Mais informações pelo telefone 

3644-7408.

Já estão à venda os ingressos 
para a palestra com Daniel Godri, 
no Marinelli Eventos no próximo 
dia 27. Os convites podem ser ad-
quiridos na joalheria Gold Finger 
de Pinda por R$ 81.

Conhecido pelo seu diferencial, 
ele ensina a superar a concorrên-
cia, vender mais, melhor e com 
menos prazo, fazer o cliente ven-
der por você, como motivar, pre-
miar e transformar um vendedor 
num campeão. Essas e outras va-
liosas informações serão reveladas 
pelo conferencista internacional. 
Godri é consultor e conselheiro de 

empresas como GM, TAM, IBM, 
Brahma, Volvo, Dakota, Mercedez 
Benz, HP, Volkswagen e Rhodia. 
Apontado pela revista Veja como 
um dos dois melhores palestran-
tes do Brasil, ele é autor do livro - 
Conquistar e Manter Clientes, que 
já está em sua 82ª edição. Evento 
motivacional indicado para todo 
o profi ssional que tenha contato 
com o cliente e queira superar seus 
limites, considerado pela crítica 
especializada a melhor palestra do 
Brasil.

Mais informações pelos telefo-
nes 4836-9188 e 9 9664-8031.

Polícia forma alunos em Moreira
A Base Comunitária da Po-

lícia Militar formou, na última 
quinta-feira (13), a 4ª turma do 
projeto Parceiros do Amanhã. O 
projeto é uma iniciativa da Po-
lícia Militar do Estado de São 
Paulo que serve para educar e 
ensinar a humanização durante 
a fase escolar dos jovens. A ini-

ciativa aconteceu no Distrito de 
Moreira César e promoveu um 
amplo trabalho nas escolas, vi-
sando a conscientização respon-
sável, eles acabaram proporcio-
nando melhor qualidade de vida 
as crianças de Pindamonhan-
gaba, reafirmando-os na comu-
nidade como bons cidadãos. O 

evento contou com aulas, pa-
lestras e atividades esportivas, 
fazendo que refletissem sobre a 
vida fora da ilicitude e os apro-
ximando da realidade do coti-
diano.

A formatura contou com a 
presença de autoridades, fami-
liares e amigos dos alunos.

Divulgação

APL perde mais um acadêmico

Morreu no sábado (15), 
aos 77 anos, o historiador, 
escritor, poeta e advo-
gado Pedro Paulo Filho. 
Carinhosamente conhe-
cido como Pedrinho, ele 
era pindamonhangabense 
radicado em Campos do 
Jordão. Entre as diversas 
entidade culturais às quais 
pertencia, era membro ti-
tular da APL - Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras, onde ingressou em 
2008 como membro ho-
norário e, depois, passou a 

titular. Seu sepultamento 
foi realizado no cemité-
rio de Campos do Jordão, 
após velório na Câmara 
Municipal daquele muni-
cípio.

Divulgação

Dr. Pedro Paulo Filho
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cidade
Escola Félix Adib será 
reaberta e abrigará creche

equipes 
realizam 
serviços 
elétricos e 
hidráulicos 
no distrito

 
a Subprefei-

tura de moreira 
César conta com 
várias equipes 
que realizam a 
manutenção do 
distrito. na última 
semana, os setores 
de elétrica e de 
Hidráulica fizeram 
vários serviços nos 
prédios públicos, 
tais como: creches, 
unidades de saúde 
e escolas.

os funcionários 
da elétrica insta-
laram ventiladores  
no Cisas, na creche 
José ildefonso, no 
loteamento Laerte 
assumpção, e na 
escola municipal 
Francisco de assis 
César. Também 
trocaram uma 
lâmpada na quadra 
poliesportiva do 
Padre rodolfo.

os servidores da 
hidráulica fizeram 
o desentupimento 
na escola Francis-
co, consertaram o 
vazamento de vaso 
sanitário no Cisas 
e trocaram outro 
na biblioteca maria 
bertha César.

Alunos do curso de 
tAboA criAm presépio

Marcos Vinício cuba
 * * *

a vacinação contra o HPV é fei-
ta em três doses e para que o proce-
dimento seja eficaz é muito impor-
tante que as meninas que ainda não 
receberam a segunda dose sejam 
levadas às unidades de saúde. De 
acordo com o Ministério da saúde, 
a segunda imunização deveria ter 
ocorrido seis meses após a aplicação 
da primeira. a última dose será ad-
ministrada após cinco anos, isto é, 
em março de 2019.

a aplicação da segunda dose come-
çou em setembro, no entanto, muitas 
ainda não retornaram às unidade de 
saúde. É preciso levar a caderneta de 
Vacinação. o HPV é a principal causa 
do câncer do colo do útero.

as meninas que completarão ou 
completam 11 anos em 2014 precisam 
ser vacinadas ainda neste ano. Mais 
informações nas unidades de saúde. 
no próximo ano será adotado um 
novo esquema vacinal, onde as me-
ninas entre 9 e 11 anos também serão 
imunizadas.

Maria FernanDa MunHoz
 * * *

a escola municipal 
Félix adib Miguel, lo-
calizada no Lessa, e que 
está fechada há anos, 
está recebendo reforma 
geral e abrigará uma cre-
che. o prefeito de Pinda-
monhangaba esteve no 
local, na última semana, 
acompanhado pelo se-
cretário de obras, e con-
feriu o andamento dos 
serviços.

o investimento da Pre-
feitura nessa reforma é de 
r$ 726.157,39. a unidade 
escolar terá adaptação de 
algumas áreas como cozi-
nha e banheiros antigos, 
que estão sendo transfor-
mados em berçários,  sala 
dos professores, trocador 
e sala de banho. serão 
construídos: cozinha, dis-
pensa, quatro banheiros, 
refeitório, área de serviço 
com depósito de material 
de limpeza, vestiário de 
funcionários, abrigo para 
gás e almoxarifado. a 
área construída está esti-
mada em 220m².

De acordo com infor-
mações do DTa – Depar-
tamento Técnico admi-
nistrativo, da secretaria 
de obras, que cuida das 
obras terceirizadas, a 
partir da área existente 

 prefeito esteve na obra e conversou com os funcionários sobre o andamento dos serviços

Divulgação

da escola serão mantidas 
quatro salas de aula. Do 
restante do prédio, será 
aproveitada a estrutu-
ra, mas reorganizados 
ambientes para atender 

as necessidades da nova 
creche.

“estamos recuperando 
uma unidade escolar que 
estava fechada e trans-
formando numa nova 

creche, que vai colaborar 
para atender a deman-
da de toda a região nas 
proximidades do Lessa. 
ainda vamos construir 
outras unidades, estamos 

trabalhando com todo o 
carinho para oferecer um 
ensino com cada vez mais 
qualidade para as nos-
sas crianças”, enfatizou o 
prefeito.

meninas devem ser 
imunizadas contra HpV

Aplicação da segunda dose começou em setembro

Marcos Vinício cuba
* * *

os alunos do curso “Pes-
soas de Fibra”, desenvolvi-
do por meio de parceria 
entre o Departamento de 
assistência social, secre-
taria de Governo e Depar-
tamento de cultura, estão 
confeccionando produtos 
natalinos em fibras de ta-
boa. na tarde de sexta-feira 
(14), a instrutora do curso 
entregou um dos presépios 
na sede da Prefeitura.

De acordo com a ins-
trutora, roseli ramos, 
em duas semanas, os 
alunos fizeram os an-
jos, Maria, José e o Me-
nino Jesus. “o proces-
so foi bem criativo e os 
alunos desenvolveram 
todas as técnicas que já 
foram passadas. nestas 
peças, as pessoas podem 
observar a maioria das 
técnicas dos trançados,  
desfiados, entre outras”, 
comenta roseli.

as aulas são realizadas 
no Parque da cidade de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 12 horas e das 13 às 
17 horas. os interessados 
no curso devem fazer as 
inscrições no cias - centro 
integrado de assistência 
social (próximo à Prefei-
tura), no Departamento de 
cultura e também no por-
tal do Parque da cidade. 
a atividade é gratuita e os 
alunos podem vender os 
produtos confeccionados.

o curso é destinado a todos que se interessam por artesanato 

Marcos Vinício cuba

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

www.CAmArAPindA.sP.gov.br

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

e 3644-2281

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

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

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

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

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

Vereador 
ricardo Piorino

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

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

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

Vereador Professor osValdo (à dire ita) e o 
Vereador Magrão, na uBs da Vila são Benedito

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

Vereador MartiM cesar

Conside-
rando que uma 
das funções 
primordiais 
do vereador é 
fiscalizar, no 
último dia 31 
de outubro, 
sexta-feira,  
os vereadores 
Professor Os-
valdo (PMDB) 
e Carlos Eduar-
do de Moura – Magrão (PPS), 
iniciaram o trabalho de fisca-
lização nas UBS - Unidades 
Básicas de Saúde - da Vila São 
Benedito e do bairro das Cam-
pinas. Eles estão realizando 
esse trabalho após os mesmos 
terem recebido diversas recla-
mações dos moradores.

Após visita “in loco”, eles 
protocolaram, em conjunto, os 
requerimentos nº 2.271/2014 
e 2.272/2014 endereçados à 
Secretaria da Saúde e ao Exe-
cutivo, elencando em relatório 
(com fotos) as irregularidades 
e problemas encontrados nas 
UBSs. Professor Osvaldo e 
Magrão solicitam que seja 
informado o prazo para sanar 
os problemas apresentados. 

Na UBS da Vila São Bene-
dito, os vereadores constataram 
a falta de médicos, a demora 
para marcação de exames 
com médicos especialistas no 
sistema,  falta de transcrição de 
receitas de medicamento con-
trolado, falta de medicamentos, 
como furosemida e enalapril 20 

Vereadores Professor 
Osvaldo e Magrão fiscalizam 
Postos de Saúde do município

mg. A coleta de sangue, que era 
realizada 3 (três) vezes por se-
mana foi reduzida para 1 (uma) 
vez. Também não se faz mais 
exame de curva glicêmica e as 
fiações da rede elétrica e rede 
de informática estão expostas.

No Campinas, os vere-
adores detectaram diversos 
problemas como: infiltrações 
no prédio, telhado comprome-
tido, banheiro para deficiente 
inutilizado, falta de sala de 
espera, banheiro com descar-
ga quebrada, sala de exames 
sem ventilação e mobiliário 
enferrujado e danificado. 
Diante de tantas reclamações, 
os vereadores Professor Os-
valdo e Magrão  irão fiscalizar 
outras UBSs para levar ao 
conhecimento do Executivo 
e da Secretaria de Saúde, os 
problemas existentes e, dentro 
de suas prerrogativas legais, 
cobrar que as irregularidades 
encontradas sejam sanadas no 
sentido que a população tenha 
um atendimento de digno e 
humanizado.

“Após diversAs reclAmAções de munícipes
por fAltA de médico, medicAmentos e estruturAs 

dAs uBss em estAdo de precAriedAde,
vereAdores iniciAm trABAlho de fiscAlizAção”

Vereador roderley Miotto
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Sempre atuante e partici-
pativo em prol da saúde e do 
bem estar dos munícipes, o 
vereador Dr. Marcos Aurélio 
Villardi (PR) continua apre-
sentando inúmeros pedidos 
à Prefeitura e aos demais 
órgãos competentes de Pin-
damonhangaba. Uma das 
solicitações diz respeito ao 
pedido para que sejam reali-
zados estudos e providências 
visando a instalação de uma 
“Creche do Idoso” na cidade. 

Outras reivindicações 
feitas foram: o pedido de 
construção de um Centro 
de Apoio aos Romeiros 
para acolher aos romeiros 
e turistas que passam pelos 
bairros Cruz Pequena, Cruz 
Grande e Colmeia em dire-
ção à Aparecida; reforma e 
manutenção na Academia da 
Melhor Idade e na quadra do 
Bom Sucesso; implantação 
de alambrados, construção 
de dois vestiários e de uma 
fossa séptica para rede esgoto 
no campo do bairro Ribeirão 
Grande. “Sempre temos que 

O Vereador Martim Cesar 
(DEM) solicitou ao Prefeito 
Vito Ardito Lerario, provi-
dências junto ao departamento 
competente, para que sejam 
feitos estudos visando a im-
plantação do estacionamento 
em 45 graus na rua Deputado 
Claro César, no trecho entre 
as ruas Prudente de Moraes e 
Marechal Deodoro, no centro.  
O estacionamento em 45 graus 
possibilitará o aumento do 
número de vagas, atendendo 
aos anseios dos comerciantes.

Permanência de Médica 
no CPIC
O Vereador Martim Cesar 

solicitou ao Prefeito Vito 
Ardito, providências junto 
ao departamento competente, 
para que seja informado a pos-

Vereador Dr. Marcos 
Aurélio faz várias 
reivindicações ao Executivo

agir em prol da população”, 
enfatizou o vereador.

Ciclovia entre os bairros 
Mantiqueira e Taipas
O vereador Dr. Mar-

cos Aurélio também soli-
citou à Prefeitura, através 
de requerimento, estudos e 
providências para que seja 
construída uma ciclovia que 
ligará os bairros Taipas e 
Residencial Mantiqueira. A 
ciclovia proporcionará uma 
maior tranquilidade e segu-
rança tanto para os ciclistas 
quanto para os motoristas e 
pedestres que trafegam pela 
referida via, pois cada um 
deles poderá transitar em seu 
devido local, com a ajuda 
de sinalização adequada. “A 
construção dessa ciclovia ga-
rantirá uma maior segurança 
aos que transitam pelo local, 
além de reduzir o número de 
acidentes e oferecer melhores 
condições às pessoas que uti-
lizam a bicicleta como meio 
de transporte e lazer”, enfa-
tizou o vereador Dr. Marcos 
Aurélio.

Martim Cesar pede 
estacionamento de 45 graus 
na região central da cidade

sibilidade da permanência da 
Dra. Laura Barquett, médica 
homeopata do PSF, que está 
atendendo no CPIC - Pin-
damonhangaba desde 2008.  
De acordo com o Vereador, a 
Prefeitura não dispõe de pro-
fissional capacitado à altura 
de suas atribuições, deixando 
uma grande quantidade de 
pacientes sem atendimento, 
incluindo casos graves psi-
cológicos e alérgicos. “Os 
funcionários, munícipes e 
usuários deste conceituado 
Posto Médico, clamam pela 
permanência da Dra. Laura 
Barquet, com uma extensa 
clientela e uma lista de espe-
ra para atendimento de três 
anos”, comenta o vereador 
Martim Cesar.

O Vereador Roderley Miot-
to (PSDB) desde que iniciou 
seu mandato vem buscando 
melhorias na área da Saúde 
para a população pindamo-
nhangabense.

Na última Sessão da Câ-
mara de Vereadores, dia 10 de 
novembro, encaminhou um 
documento ao Prefeito, com 
cópia a Secretaria de Saúde, 
solicitando estudos para que o 
CAPS - Centro de Atenção Psi-
cossocial, localizado no bairro 
da Quadra Coberta, passe a 
atender a população 24 horas, 
inclusive aos finais de semana.

Na oportunidade o Verea-
dor reiterou seu pedido efetu-
ado através do Requerimento 
n° 1629/2013, no qual solicita 
a implantação do CAPS AD - 
Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas.

O CAPS AD é a única 

Roderley Miotto solicita 
implantação de CAPS 24 e 
CAPS AD em Pindamonhangaba

unidade de saúde espe-
cializada em atender os 
dependentes de álcool e 
drogas dentro das diretrizes 
determinadas pelo Minis-
tério da Saúde, que tem 
por base o tratamento do 
paciente em liberdade, bus-
cando sua reinserção social. 
Desta forma, o CAPS AD 
oferece atendimento diário 
a pacientes que fazem uso 
prejudicial de álcool e ou-
tras drogas, permitindo o 
planejamento terapêutico 
dentro de uma perspectiva 
individualizada de evo-
lução contínua. O apoio 

da família é fundamental 
neste processo, já que no local 
existem psicólogos será fácil 
a realização de atendimento 
aos familiares de pacientes, 
onde são esclarecidas dúvidas, 
anseios e dado o suporte que a 
família necessita.

“Tenho trabalhado com 
muita dedicação, doação e 
determinação para ajudar as 
pessoas que sofrem com o vicio 
do álcool e das drogas, sei o 
quanto é difícil para a pessoa 
que sofre com o vicio, mais 
sei também o quanto é difícil 
para os codependentes, por 
isso continuarei trabalhando 
incansavelmente para que essas 
melhoras, estes pontos de apoio 
aconteçam na cidade de Pinda. 
Os CAPS são importantíssi-
mos no auxilio a este tipo de 
problema”, finaliza o Vereador 
Roderley Miotto.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba realizará 
uma Sessão Solene em Homenagem ao Dia da Consciência 
Negra, no dia 24 de novembro, próxima segunda-feira, às 
19h30, no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, sito na rua Alcides Ramos Nogueira, 860, Lote-
amento Real Ville, Mombaça.

A solenidade será realizada por intermédio dos Decretos 
Legislativo nº 08/1996 e nº 13/2006 e do Requerimento 
nº 2.247/2014, de 03 de novembro de 2014, de autoria do 
vereador Janio Ardito Lerario (PSDB)

O orador oficial da sessão será o irmão Bráulio Lunato 
da Silva. 

Na oportunidade, o Poder Legislativo concederá “Di-
ploma de Honra ao Mérito” aos seguintes homenageados: 
Expedito Domingos Ricardo, Pároco Padre Geraldo Lelis 
de Andrade, Vicente Garciez, Josué Pedroso Pereira e Maria 
de Fátima dos Santos.

Contamos com sua presença e de sua família!

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, vereador 
Ricardo Piorino (PDT), está 
solicitando diversas informa-
ções em defesa do turismo de 
Pindamonhanbaga. Piorino 
apresentou o requerimento nº 
2.309/2014 em que solicita 
informações à EFCJ – Estrada 
de Ferro Campos do Jordão – 
sobre os horários de ida e volta 
dos bondinhos com destino 
ao bairro Piracuama e sobre a 
disponibilização de novos ho-
rários aos domingos. De acordo 
com Ricardo Piorino, diversos 
moradores do Piracuama o pro-
curaram para reclamar que só 
existe um horário disponível do 
bondinho às 10 horas da manhã. 
“Isso é um absurdo. As pessoas 
que moram no Piracuama, prin-
cipalmente aquelas que residem 
às margens da linha férrea, 
precisam se deslocar e só tem 
um horário. Isso é lamentável”, 
afirmou o vereador.

Ricardo Piorino também 
lembra que os munícipes que 
procuram Pindamonhangaba 
para usar o bondinho com 
destino ao bairro do Piracuama 
estão enfrentando dificuldades 
para fazer esse trajeto pela 

Ricardo Piorino solicita 
informações em defesa do 
turismo de Pindamonhangaba

“o turismo de pindAmonhAngABA
não pode ficAr pArAdo”

serra da Mantiqueira, pois não 
há outros horários disponíveis 
principalmente aos domingos. 
“O nosso turismo não pode ficar 
parado. Precisamos corrigir 
essa questão e dar condições 
para o desenvolvimento desta 
área”, afirmou Piorino.

Reserva do Trabiju
e Reino das Águas
Claras (Balneário)
Outra solicitação de Ricardo 

Piorino diz respeito a visitação 
da Reserva Florestal do Trabiju 
e Reino das Águas Claras (Bal-
neário). O vereador está cobran-
do informações da Secretaria 
de Governo da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, porque até 
o presente momento ainda está 
proibida a visitação na Reserva 
Florestal do Trabiju e do Balne-
ário. “Precisamos saber o que 
está acontecendo porque essa 
Reserva possui uma fauna e uma 
flora muito ricas, que despertam 
o interesse de muitas pessoas. O 
fechamento do “Balneário” está 
prejudicando os comerciantes 
que desenvolvem atividades 
no local. Precisamos valorizar 
esses comerciantes e, também, o 
turismo nesta região”, finalizou 
o vereador.

Câmara realiza Sessão 
Solene para homenagear 

comunidade no Dia da 
Consciência Negra

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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“Nosso Bairro” abre 
inscrições para oficinas 
gratuitas no Feital

Campanha arrecada brinquedos para crianças carentes

bairros e prédios recebem melhorias

Prefeitura e Novelis 
Celebram último 
módulo de Projeto 
Para Professores

Marcos Vinício cuba
* * *

dando continuidade ao 
trabalho de combate à dengue, 
no mês de novembro, Pindamo-
nhangaba teve 24 notificações 
e 23 foram descartadas, com 
um caso de dengue importado 
confirmado. Com a oficialização 

deste caso, o município tem, 
considerando o início do ano, 
mais de 2.850 pessoas que con-
traíram a doença. Em termos de 
notificações, foram feitas mais 
de 6.500.

a Secretaria de Saúde está 
realizando diversas atividades 
para evitar a proliferação do 

mosquito Aedes aegypti, trans-
missor da dengue, e a contribui-
ção dos moradores é essencial, 
pois, a maioria dos criadouros 
estão dentro das residências. As 
larvas estão sendo encontradas 
em pratos de vasos de plantas e 
ralos internos e externos.

os médicos e enfermeiros 

que atendem nas unidades de 
saúde participaram de um trei-
namento no dia 30 de outubro 
sobre manejo clínico, com as 
médicas Maria Cristina Andraus 
garcia e maria Ângela barguil 
digigov, do gve - grupo de vigi-
lância epidemiológica de Tauba-
té. Eles também receberam in-

formações sobre a chikungunya, 
doença também transmitida pelo 
Aedes aegypti.

O método mais eficaz para 
evitar a doença é eliminar os 
possíveis criadouros, desta for-
ma o mosquito não irá se pro-
liferar e manteremos a dengue 
longe da cidade.

Pindamonhangaba registra novo caso de dengue

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, em parceria com 
a Novelis e o IEE - Instituto 
Esporte e Educação, celebra 
o encerramento do projeto 
“Formação Continuada de 
Professores da Rede Pública 
de Ensino em Esporte Edu-
cacional” em Pindamonhan-
gaba. O encerramento será 
nesta quarta-feira (19), às 14 
horas, na Casa Transitória 
Fabiano de Cristo.

Passados os quatro mó-
dulos iniciais, que aborda-
ram métodos e estratégias 
para o desenvolvimento de 
planos de aula e atividades 
mais dinâmicas e atrativas, 
nesta quinta e etapa final, 
que foi dividida em dois 
momentos, os participantes 
prepararam um documento 
que servirá como “Plano de 
Continuidade” para que os 
professores sigam com o 
projeto, mesmo sem o acom-
panhamento do IEE.

“Foi uma grande ale-
gria poder trabalhar junto 
à Novelis nesse primeiro 
ano do Formação Con-
tinuada de Professores 
da Rede Pública. Tenho 
certeza de que consegui-
mos contribuir para que 
a população da cidade e 
região tenha mais acesso 
ao esporte, trabalhando 
as temáticas de esporte 
educacional, planejamento 
pedagógico e realização 
de eventos. Nós, do IEE, 
esperamos que seja apenas 
o início de um longo tra-
balho”, afirma Ana Moser, 
presidente da entidade.

Com uma média de 51 
educadores por módulo, o 
projeto de Formação Conti-
nuada de Professores obte-
ve 99% de avaliação entre 
bom e ótimo. Entre os as-
pectos positivos destacados 
pelos professores, estão a 
empatia entre os formado-
res e cursistas, o conteúdo 
apresentado – considerado 
relevante e coerente com as 
necessidades das escolas – e 
principalmente, bons exem-
plos do dia-a-dia que foram 
importantes para o entendi-
mento dos ensinamentos.

Para Eunice Lima, dire-
tora de Comunicação e Re-
lações Governamentais da 

Novelis, “os educadores de-
vem estar preparados para 
ensinar todos os alunos, 
independentemente de suas 
características particulares. 
Para a Novelis, a troca de 
experiências promovida por 
este projeto é, sem dúvida, 
uma oportunidade de parti-
lhar vivências e sensibilizar 
os participantes para que 
haja uma dedicação maior 
na elaboração de atividades 
que sejam envolventes e in-
teressantes para os alunos”.

Investimento 
em formação
Lançado em maio deste 

ano, o projeto capacitou 
os participantes para o 
aprimoramento do ensino 
de educação física para 
alunos da rede municipal 
com aulas teóricas e práti-
cas. Nelas, os educadores 
puderam colaborar ainda 
mais para a formação de 
cidadãos, tendo o espor-
te educacional como eixo 
principal e baseado em 
princípios como a inclusão, 
a diversidade, a construção 
coletiva, a educação inte-
gral e a autonomia.

No total, o projeto 
“Formação Continuada de 
Professores da Rede Públi-
ca de Ensino em Esporte 
Educacional” teve cinco 
módulos presenciais, com 
16 horas de duração cada 
um, conduzidos por dois 
educadores do IEE com am-
pla experiência na temática 
e trabalhos realizados por 
todo o País.

“Oferecer um ensino 
de qualidade e que forme 
o aluno para que se torne 
um cidadão responsável e 
consciente é uma das metas 
da Secretaria de Educação 
e Cultura da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. Para 
tanto, é realizado um gran-
de investimento também 
na formação dos professo-
res da Rede Municipal de 
Ensino, por meio de cursos, 
vivências e práticas. A 
formação continuada em 
esporte educacional vem 
somar a esse trabalho rea-
lizado, como uma iniciativa 
louvável e muito bem vin-
da”, declarou a secretária 
de Educação e Cultura da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

O ginásio esportivo “Pai 
João”, na Vila São Benedito, 
recebeu melhorias na última 
semana. A equipe da Subpre-
feitura construiu a proteção 
do condutor da calha na área 
externa, fez colocação de la-
drilhos e adequação do pré-
dio para saída. A proteção 
foi necessária para evitar a 
depredação do cano.

A manutenção nos bair-
ros também é feita constan-
temente pelos funcionários. 
Houve a troca da boca de 

lobo na rua Antônio Ramos, 
na Vila São José. Este mate-
rial serve para o escoamento 
de água e a troca foi necessá-
ria, pois estava quebrado. A 
manutenção também serve 
para garantir a segurança 
dos moradores do distrito.

A equipe da Subprefei-
tura solicita a contribuição 
de todos os moradores para 
conservar as melhorias que 
foram realizadas, fiscali-
zando e denunciando casos 
de depredação.

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

o projeto nosso bairro 
inicia sua última edição 
do ano no Feital, neste 
sábado (22), com diver-
sas atrações. as inscrições 
para as oficinas gratuitas 
serão realizadas de quar-
ta-feira (19) a sexta-feira 
(21), das 14 às 17 horas, na 
rua aristides Pires, 96, ao 
lado do centro comunitá-
rio, onde a tenda do proje-
to está instalada.

serão 31 opções em 
oficinas culturais e de 
lazer, gratuitas, com au-
las de segunda a sábado, 
nos períodos da manhã 
(bijuteria, massoterapia, 
chinelos decorados, balé 
infantil, corte de cabelo 
entre outros), tarde (pin-
tura em vidro, unhas de-
coradas, boneca de pano, 

velas decoradas, dança 
do ventre, entre outros) 
e noite (capoeira, dança 
de rua e dança de salão). 
essa é uma oportunidade 
para pessoas de todas as 
idades.

as inscrições devem ser 
feitas na tenda do projeto, 
onde todas as dúvidas se-
rão esclarecidas. Para se 
inscrever, é necessário le-
var duas garrafas descar-
táveis.

o projeto nosso bair-
ro é uma realização da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
secretaria de Governo e 
organização do Departa-
mento de Turismo.

Oficina de pintura em tecido, uma das mais de 30 opções de cursos

Maria Fernanda Munhoz

Marcos Vinício cuba
* * *

Falta menos de 40 dias para chegar 
o natal e este ano os pindenses podem 
ajudar as crianças carentes por meio da 
campanha “natal solidário”, desenvol-
vida pelo Fundo social de solidariedade 
e Prefeitura, com o apoio da acip - asso-
ciação comercial e industrial de Pinda-
monhangaba, Lyondell Basell, Gerdau, 

entre outras empresas parceiras.
as doações de brinquedos novos ou 

em bom estado podem ser feitas até o 
dia 15 de dezembro em um dos seguin-
tes postos: Prefeitura, subprefeitura, 
Fundo social de solidariedade, em uma 
das empresas parceiras, no comércio 
onde há as caixas de coleta, ou no dia 
da Corrida Solidária, domingo (23), no 
Largo do Quartel, a partir das 8 horas.

o coordenador do Fundo social de 
Solidariedade agradece o apoio dos par-
ceiros, acrescenta que a intenção é arre-
cadar dez mil brinquedos e  quanto mais 
doações conseguirem mais crianças po-
derão ter um natal diferente este ano. 
“daqui a menos de 40 dias festejaremos 
o nascimento de Jesus e esperamos que 
a população se mobilize e contribua com 
a campanha”, finaliza.

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

os alunos da escola municipal 
Profª Regina Célia Madureira de Sou-
za Lima, do Araretama, participaram, 
no início do mês, do city tour históri-
co cultural, que faz parte do projeto 
de sensibilização “conheça Pindamo-
nhangaba”.

os alunos conheceram os princi-
pais pontos turísticos e culturais de 
Pindamonhangaba, com acompanha-
mento dos monitores do departamen-
to de Turismo da Prefeitura, que con-
taram a história, fatos e curiosidades 
sobre os locais. O grupo parou no Mu-
seu Histórico e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina, onde foi re-
cepcionado por monitor que discorreu 
a respeito do museu e suas exposições.

Em seguida, o grupo caminhou até 
o bosque da Princesa, onde os alunos 
ouviram informações sobre o bosque 
e o Rio Paraíba do Sul. Houve grande 
interesse por parte das crianças, que 
fizeram muitas perguntas, permitin-
do assim complementar e esclarecer 
os dados históricos repassados.

ainda no bosque, os alunos reali-
zaram um piquenique comunitário, 
para alegria das crianças participan-
tes, que puderam também brincar no 
parquinho, além de receberem do-
ação de livros infantis da biblioteca 
do bosque, a cada resposta certa às 
perguntas dos monitores do Depar-
tamento de Turismo sobre os temas 

abordados no city tour. Para a gestora 
da unidade, essa parceria foi bastan-
te interessante e permitiu finalizar de 
maneira muito agradável o dia trans-
corrido na companhia de alunos, 
professoras e monitores do departa-
mento de Turismo, complementando 
o trabalho já realizado dentro de sala 
de aula.

Palestra realizada às margens do rio Paraíba do sul

Divulgação Turismo Pinda

escola do araretama participa de City tour
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O 37º Feste – Festival 
Nacional de Teatro – en-
tra em sua reta final a par-
tir desta terça-feira (18), 
com espetáculos infantis, 
adultos, de rua e convida-
dos. Até o domingo (16), 
2043 pessoas haviam 
passado pelo Teatro Gal-
pão e Bosque da Princesa, 
confirmando o sucesso do 
festival.

O Feste continua até o 
dia 23 de novembro, com 
cobertura da imprensa lo-
cal e novidades no site ofi-
cial www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br/feste2014, 
evento Feste 2014 no face 
da Prefeitura e comunida-
de no face, Feste 2014.

A comerciária Katy 
Gastalle Bezerra levou as 
filhas Mikaelly, de 7 anos, 
e Nicolly, de 11 anos, para 
assistir teatro no Bosque. 
“Não sabia do Feste, pe-
guei um folhetinho no 
museu e resolvi trazer as 
meninas. É a primeira 
vez que participo do Fes-
te e adorei o espetáculo de 
hoje (A Farsa do Advoga-
do Pathelin). Muito legal, 
mesmo, valeu a pena”, 
disse.

Para a arte-educadora 
Herica Ferreira, o Feste é 
inspirador. “Acompanho 
o festival desde que era 
realizado no antigo clube 
Literário. Acho que, inclu-
sive, foi por causa do festi-
val que eu fui fazer teatro, 

procurar a arte”, lembrou.
A aposentada Maria 

Eunice Carvalho Bleck re-
encontrou o Feste neste 
ano. “Costumava acompa-
nhar o festival na época do 
Literário e há muito tem-
po não vinha mais. Como 
minha filha, meu genro e 
agora meus netos sempre 
vêm, fiquei com vontade 
de voltar e gostei muito. 
Achei o espetáculo de hoje 
meio exagerado (A Igreja 
do Diabo), mas o teatro é 
assim mesmo. É impor-
tante levar para o palco 
assuntos que possam ser 
discutidos. Pretendo vol-
tar outros dias”, disse, ao 
lado do marido Amaury 
José.

Um grupo de teatro da 
terceira idade de Pinda 
acompanhou todos os es-
petáculos. “Adoramos te-
atro, estamos aprendendo 
muito assistindo aos espe-
táculos e os debates”, dis-
se um dos representantes.

Até quinta-feira (20), 
serão apresentados espe-
táculos infantis e adultos. 
Os ingressos devem ser 
trocados por um brinque-
do novo, que será doado 
para a campanha de natal 
do Fundo Social de Soli-
dariedade.

O Feste é realizado 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, com organização 
do Departamento de Cul-
tura.

Mais de 2 mil pessoas passaram 
pela primeira semana do Feste

Terça-feira – 18/11
15h – Teatro infantil - “Letras Perambulantes: Vida e Obra do Poeta Patativa do Assaré”, com Núcleo Caboclinhas, de São Paulo – Teatro Galpão
20h – Papo Vertical – Teatro Infantil: Erros e Acertos da Produção Contemporânea, com Dib Carneiro – no Museu Histórico e Peda-

gógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina
Quarta-feira – 19/11
9 às 12h – Oficina de Iniciação Teatral com Débora Pagani – Palacete Tiradentes
15h – Teatro infantil – “Ali Babá e os 40 Ladrões”, com Trupe de Truões, de Uberlândia-MG – Teatro Galpão
21h – Papo Vertical – Teatralidade e Performatividade, com Marcelo Denny – no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina
Quinta-feira – 20/11
9 às 12h – Oficina de Iniciação Teatral com Débora Pagani – Palacete Tiradentes
15h – Exibição comentada, com Marcelo Denny – Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina
21h – Teatro adulto – Tragicomédia “O Último Sarau”, com Os Geraldos, de Campinas – Teatro Galpão

Programação Feste - 18 a 20 de novembro

Peça Advogado Pathelin no Bosque na Princesa

A Farsa da Boa Preguiça, no Teatro Galpão Katy e sua filhas Mikaelly e Nicolly Público prestigia peça Otelo e a Loira de Veneza

Espetáculo A Igreja do Diabo lotou o Teatro Galpão

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz Maria Fernanda Munhoz Maria Fernanda Munhoz

Peça Otelo e a Loira de Veneza foi uma das atrações do Bosque da Princesa

Casa Grande 
e Senzala



Mais de 10 mil pessoas recepcionam
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Raquel Marques

Divulgação

O encanto de uma 
criança pode ser medido 
pelo brilho no olhar e pelo 
sorriso estampado no ros-
to. Na animada tarde deste 
domingo (16) essas cenas 
se repetiram no Shopping 
Pátio Pinda. Neste ano, o 
Papai Noel chegou de he-
licóptero, atraindo a aten-
ção não só das crianças, 
mas de todas as mais de 10 
mil pessoas presentes no 
local. Depois da aterrissa-
gem no estacionamento, 
ele foi até a sua cadeira no 
interior do shopping, onde 
recebeu as crianças e tirou 
muitas fotos.

Antes, os pequenos ti-
veram à disposição mui-

tas brincadeiras, como 
pula-pula e piscina de bo-
linhas, e ganharam algo-
dão-doce e pipoca. Houve 
também apresentação do 
Coral Petra, de represen-
tantes da melhor idade e 
da integrante do Ídolos 
Kids, Lorrany Bonafé. 

Moradora do bairro 
Marieta Azeredo, Jéssica 
Braga levou o filho Miguel, 
de 3 anos. “Eu estive aqui 
no shopping no último 
Natal, mas hoje está muito 
bom – muita mais anima-
do. O Miguel fez de tudo: 
brincou com o palhaço, 
pintou o rosto e comeu na 
praça de alimentação”, con-
ta a mãe. De Taubaté, Cris-

ANA CAMiLA CAMPOS
***

Fim de tarde de do-
mingo (17), e o estaciona-
mento da escola Estadual 
Dr Alfredo Pujol continua 
movimentado. Rostos 
cansados, porém felizes 
de satisfação. Esse é o 
momento em que as onze 
associações orquidófilas 
convidadas, vindas de ou-
tras cidades e até mesmo, 
estados, se despedem da 
exposição em Pinda e re-
tornam para a casa.

Essa é a 20ª edição da 
Exposição Nacional em 
Pinda, promovida pela As-

sop – Associação Orqui-
dófila de Pindamonhan-
gaba e, que este ano foi 
apoiada e coordenada pela 
Caob - Coordenadoria das 
Associações Orquidófilas 
do Brasil , representada por  
José Francisco Vanucchi, 
mais conhecido como “JF”. 
A Assop é a pioneira no Vale 
do Paraíba, Litoral Norte e 
Serra da Mantiqueira em se 
tratando desse apoio.

O presidente da Assop, 
Tsutomu Tanabe, come-
morou a realização do 
evento e disse estar mui-
to feliz com o resultado.  
“Gostaria de agradecer 

Nome   Cidade      plantas       pontos
1  JOSÉ MaRia DE aLMEiDa   piNDaMONhaNgaBa    29             131 
2  JOSE ROBERTO RiCETTO  pOUSO aLEgRE            17               88 
3  BENEDiTO ViEiRa MENDES BRaSÓpOLiS                16               84  
4  JOSÉ aLEXaNDRE MaLUF TaUBaTÉ                      26              82 
5  MigUEL CaETaNO O. NETO VaRgiNha                      1

tiane da Conceição Santos 
veio com a família, trazen-
do a filha Eloá Santos, de 
5 anos: “Para as crianças, 
esse momento é fantástico, 

pois é a época de fazerem 
os pedidos de presentes.”

O Papai Noel está dia-
riamente no Shopping 
Pátio Pinda, sempre das 

14 às 22 horas próximo 
à praça de alimentação, 
há ainda a Vila do Noel, 
montada com foco nas 
tradições do Natal. Há 

muitas brincadeiras para 
as crianças, como o atelier 
do Noel, a corrida de bar-
ril, o escorregador do Noel 
e o pátio animado.

XX Exposição Nacional de Orquídeas é sucesso
especialmente ao coorde-
nador da Caob, José Fran-
cisco. Ele é uma pessoa 
excelente e merece todos 
os elogios. Agora, vamos 
nos movimentar para ter 
esse apoio anualmente, pois 
é muito importante para a 
cidade, uma vez que a Caob 
divulga em seu site a nossa 
Associação e nossa cidade 
para todo o Brasil”, destacou.

Este ano, 365 plantas 
foram expostas – sendo 
que destas, 80 híbridas, 
60 micro orquídeas e o 
restante, espécies. Duas 
palestras sobre cultivo fo-
ram realizadas durante 

os três dias. A exposição 
foi oficialmente aberta na 
sexta-feira (14) e contou 
com a participação do di-
retor de Meio Ambiente 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba. O evento 
seguiu até domingo, com 
um saldo positivo, tanto 
nas vendas – mais de mil, 
como de visitantes.

“O bom de todo o grupo 
(associações participantes 
da exposição) é que é uma 
grande alegria. Muitos co-
mentam: Tanabe não apa-
renta ter 82 anos. Todos 
aqui somos jovens”, come-
mora Tanabe.

Nome                                                                        Cidade          Plantas   Pontos
1 - Associação Orquidófila de Pindamonhangaba PINDAMONHANGABA          94            385  
2 - Círculo Orquidófilo de Pouso Alegre  POUSO ALEGRE            35            173 
3 - Círculo Orquidófilo de Varginha  VARGINHA            26            128 
4 - Círculo de Orquidófilos de Brazópolis  BRAZÓPOLIS            22            111 
5 - União Joseense de Orquidófilos  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS     26               87 
6 - Círculo Orquidófilo de Itumirim  ITUMIRIM            18             86 
7 - Núcleo Orquidófilo de São Lourenço  SÃO LOURENÇO            25             83 
8 - José alexandre Maluf   TaUBaTÉ             26             82 
9 - Clube dos Amigos da Orq. Viva  VINHEDO             20             66 
10 - Orquídeas de Taubaté   TAUBATÉ             13             63 
11 - Orquidário Silvestre   ILHABELA               8            27 

Confira o ranking da exposição:

Nome   N. Plantas  N.Pontos
JOSÉ MaRia DE aLMEiDa 29    131 
SiDNEi pEDRO RESENDE 14       50 
SaTiE KiMURa    9      48 
TSUTOMU TaNaBE  11      48 
ODETE R hOMEM DE MELLO 10      38 
JOSE LUiS DE OLiVEiRa   5       19 
aNTONiO CaRLOS gUEDES   6      19 
MÔNiCa haSLBERgER   4       12 
KAZUO TAKANASHI    2      10 
aNiRa gESLaiNE BONEBERgER   1        5 
LUCaS MORgaDO Da SiLVa      3        5

ClassifiCação individual 
das Cidades

ClassifiCação dos expositores 
(CinCo priMeiros)

papai noel

Raquel MarquesRaquel Marques

Tarde de domingo foi especial para milhares de crianças que acompanharam a chegada do Papai Noel ao shopping

O Bom Velhinho precisou da escolta de seguranças Miguel pediu vários presentes ao Papai Noel

Parte das 365 espécies expostas
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 01/2014
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba NOTIFICA a Sra. LUZIA SOUZA DA SILVA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA SUIÇA (ANTIGA ESTRADA RIO - SÃO PAULO), 
bairro SANTANA, inscrito no município sob a sigla NE12.14.01.025.000,  para o pagamento 
dos valores apurados na Revisão de Lançamento de IPTU dos exercícios 2009 a 2012, no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, ou exerça seu direito de defesa. 
Em atendimento e conformidade com os artigos 21, 22 e 41 da Lei 1.156 de 30/12/1969 c/c 
artigos 141, 145 inciso III e 149 incisos IV e IX do CTN.

Vicente Corrêa da Silva
Diretor Interino do Departamento de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 02/2014
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba NOTIFICA o Sr. JOSÉ EDVALDO DE M 
PEREIRA, responsável pelo imóvel situado a RUA AMADOR BUENO Nª 209, bairro 
BOSQUE, inscrito no município sob a sigla NO11.16.03.010.002, para o pagamento dos 
valores apurados na Revisão de Lançamento de IPTU dos exercícios 2009 a 2012, no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, ou exerça seu direito de defesa. 
Em atendimento e conformidade com os artigos 21, 22 e 41 da Lei 1.156 de 30/12/1969 c/c 
artigos 141, 145 inciso III e 149 incisos IV e IX do CTN.

Vicente Corrêa da Silva
Diretor Interino do Departamento de Arrecadação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 093/2014
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. 093/14, 
referente à “aquisição de aparelho de ar condicionado. Aplicação nas salas da telefonista 
da Subprefeitura de Moreira César, administração e projeto horta alimento da Secretaria de 
Governo”, com encerramento dia 02/12/2014 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, 17 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº 251/2014
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. 251/14, referente 
à “aquisição de compressor de ar”, com encerramento dia 01/12/2014 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, 17 de novembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 44.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.11.2014.

Às dezessete horas do dia treze de novembro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Quadragésima Quarta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante 
de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 44.ª Sessão Ordinária, realizada em 
11.11.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0293/14 
Adriana Aparecida dos Santos. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0316/14 Brinks Seg Tran Val Ltda. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 44.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 11.11.2014.

Às dezessete horas do dia onze de novembro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar 
a Quadragésima Quarta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando 
Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, 
Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 43.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
06.11.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I–RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0258/14 Vicente Jeronimo da 
Silva e INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0261/14 Roseli Emboava Vieira. II– RELATOR: Sr. 
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0292/14 Bruno José 
Lustoza Santos e DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0235/14 José Donizete de Souza Xavier. III 
– EXPEDIENTE: Ofício 054/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando 
as Atas da JARI para publicação e Ofício 055/14-DEPTRAN  Diligência do Recurso 1-0235/14.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 11 de novembro de 2014. 

A Empresa D. N. TAVARES SUCATAS ME, inscrita no CNPJ n.º 07.874.437/0001-
01, estabelecida a Avenida Independência, nº 831, Bairro Cidade Nova, 
Pindamonhangaba SP, pede o comparecimento do funcionário MARCELO RIBEIRO 
SANTANA, portador da CTPS n.º 42175 serie 293 SP, admitido em 20/03/2014, 
ausente desde 17/10/2014, no prazo de 48 horas, pela terceira vez consecutiva. O 
não comparecimento caracterizara ABANDONO DE EMPREGO, conforme as Leis 
Trabalhistas em vigor

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 10 DIAS.
PROCESSO Nº 0000353-83.2011.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro 
de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma 
da Lei, etc. 
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA move uma ação de Desapropriação contra SINDICATO RURAL DE 
PINDAMONHANGABA, objetivando a desapropriação do imóvel objeto da matrícula nº 28.479 do 
C.R.I.A, que inicia no ponto “A” situado na divisa com o loteamento Parque do Ypê, na margem 
direita da Rua Mj. José dos Santos Moreira (sentido Bairro-Cidade); desde ponto segue pela 
referida Rua no rumo 73º18’00”NW por uma distância de 84,50m (oitenta e quatro metros e 
cinquenta centímetros) até onde está o ponto “B”, junto a divisa com a área desmembrada; deste 
ponto deflete à direita e segue rumo 16º29’00”NE, numa distância de 30,00 m (trinta metros), até o 
ponto “C”, confrontando neste trecho com a propriedade desmembrada, quando deflete À esquerda 
e segue rumo 73º20’00”NW, por uma distância de 80,00m, até encontrar o ponto “D”, junto a divisa 
com o Posto de Saúde de Pindamonhangaba, confrontando neste trecho com a propriedade 
desmembrada e as propriedades de Luiz Vendramini, Levi de Carvalho, José Nicola Mutarelli, 
Antonio Barreira e Roberto Imediato; deste ponto deflete à direita e segue rumo 16º29’00NE, numa 
extensão de 29,50m até o ponto “E”, confrontando com o Posto de Saúde de Pindamonhangaba; 
deste ponto deflete À direita e segue rumo 73º31100”SE, numa extensão de 154,44m (cento e 
cinquenta e quatro metros e quarenta e quatro centímetros), até o ponto “Ji”, confrontando com a 
área remanescente do Sindicato Rural de Pindamonhangaba; deste ponto deflete À direita e segue 
rumo 06º59’13”SW numa extensão de 60,92m (sessenta metros e noventa e dois centímetros) até o 
ponto “A” inicial, confrontando com o Loteamento Parque do Ipê, encerrando a área de 7.132,19m2, 
desmembrada da Matrícula  nº 28.479 do CRIA, objetivando a construção de creche municipal, 
declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. Para 
o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 
10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 
3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei.                  
Pindamonhangaba, 31 de março de 2014.

Cria 2 col por 13 cm

Deinter 1 - São José dos Campos
Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté
Processo DGP nº 2931/2014
Concorrência nº 002/2014
Encontra-se aberta na Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté, a licitação, do tipo menor 
preço, na modalidade Concorrência, tendo por objeto a contratação da execução da obra 
de construção, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, do prédio que abrigará a 
sede do 2º Distrito Policial de Pindamonhangaba, cuja área situa-se na Avenida Manoel 
Teixeira de Souza, s/n, Moreira César, Pindamonhangaba/SP,  conforme Projeto Básico/
Executivo que integra o Edital como Anexo I. A sessão pública será realizada na sede da 
Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté, situada na Rua Benedito Cursino dos Santos, 
168, Bom Conselho, iniciando-se no dia 28/11/2014, às 11hs. Maiores informações poderão 
ser obtidas na UGE – Unidade Gestora Executora 180285, através do telefone: (12) 3633-
4833 ou e-mail: uge.taubate@policiacivil.sp.gov.br . 

A EMPRESA TAG MARKETING-MKTE COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 
10.994.032/0001-03, ESTABELECIDA A RUA JOÃO BATISTA GOFFI N. 05, BAIRRO 
ALTO DO TABAU, CEP. 12.400-310, NESTA CIDADE DE PINDAMONHANGABA, 
ESTADO DE SÃO PAULO, COMUNICA O EXTRAVIO DE SEU TALONARIO N. 02  
(DOIS) DE NFS 051 A 100, TOTALMENTE EM BRANCO.

         
PREFEITURA MUNICIPAL DE

PINDAMONHANGABA

 Secretaria de Administração

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2014-SEA
COMUNICADO

O Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, homologa o 
resultado final do Chamamento Público nº 001/2014-SEA, habilitando as Associações 
de Moradores de Bairros abaixo identificadas para a assinatura do contrato de 
permissão de uso, à título precário, dos Centros Comunitários pertinentes, nos 
termos da Lei Municipal nº 5.382/2012 e em conformidade com o Processo Interno 
nº 15.173/2014:

1-   Associação dos Amigos dos Bairros Residencial Mombaça, Jardim 
Mariana e Campo Belo (Centro Comunitário Educacional “Maria Sacramento”);

2- Associação de Moradores do Residencial Pasin (Centro Comunitário 
Educacional “Antero Vieira dos Santos”);

3- Associação dos Moradores da Cidade Nova (Centro Comunitário 
Educacional “Delza de Oliveira”);

4- Sociedade Amigos do Bairro do Goiabal e Lago Azul (Centro Comunitário 
Educacional “Sebastiana da Silva Procópio”);

5-   Associação de Moradores do Jardim Morumbi, Água Preta e Alcoa 
(Centro Comunitário Educacional “Albertino de Mendonça”) e

6- Associação de Moradores do Vila Rica (Centro Comunitário Educacional 
“Marcos Alves Reis”). 
Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2014.

                EDSON MACEDO DE GOUVÊA – Secretário de Administração 

Por volta das 19 horas do último 
domingo (16), a Polícia Militar re-
cebeu chamado do bairro Castoli-
ra, onde havia um rapaz, atingido 
por quatro tiros, caído próximo de 
sua casa.

A polícia constatou que ele ain-
da estava com vida, providencian-
do sua remoção até o Pronto-So-
corro, porém veio a falecer devido 
aos ferimentos.

Segundo testemunhas, o ra-
paz estava no interior de um 
bar assistindo futebol e quan-
do se dirigia para sua casa, foi 
abordado por dois homens em 
uma moto, tendo um deles efe-
tuado os disparos que o atin-
giram.

Segundo a polícia, a vítima, 23 
anos, já tinha passagem e havia 
cumpido pena.

Um incêndio atingiu uma área 
da empresa Gerdau, em Pinda, na 
madrugada da última sexta-feira 
(14). O fogo teve início por volta 
das 4 horas na unidade do Distri-
to de Moreira César e levou cerca 
de duas horas para ser controla-
do. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações dos 
bombeiros, as chamas atingi-
ram uma área de 300 m2 e che-

garam até 30 metros de altura. 
No local, havia apenas madeiras 
que seriam descartadas para re-
ciclagem.

A área atingida era isolada do 
restante da indústria.  

Por ser um local aberto, os ho-
mens acompanharam o fogo quei-
mar o material até o fim. Não há 
informações sobre as causas do in-
cêndio, que deverá ser investigado. 

Rapaz é assassinado no Castoliraincêndio atinge área da gerdau 

Nesta terça-feira (18) e quarta-
feira (19), a Funvic- Faculdade de 
Pindamonhangaba promove a V 
Jornada Acadêmica de Educação 
Física. Esse é um evento realiza-
do anualmente e, geralmente, sob 
responsabilidade da coordenação 
e reitoria da faculdade. Em 2014, 
a novidade é que a organização fi-
cou por conta dos alunos do sexto 

semestre de educação física, pe-
ríodos matutino e noturno, sob 
orientação e supervisão direta da 
coordenação do curso, com o pro-
fessor Ivan Arruda.

Os cursos com duração de 
oito horas custam R$ 80; os 
que duram quatro horas, R$ 
40. As atividades da clínica e 
oficina são gratuitas.

Faculdade realiza V Jornada 
Acadêmica de Educação Física

Curso de Musculação e Nutrição 
em Academia (8 horas)
Professor Marcos Nascimento
Auditório I
18/11 – às 8 e às 18h30
19/11- às 8 e às 18h30

Oficina (3 horas) – Jogos de Tabu-
leiro
Professor Cristiano Moura
Ginásio
18/11 – às 8 e às 18h30

Minicurso de Voo Livre (4 horas)
Professor Jeferson Neves
Auditório 2 e Campo
18/11 – às 8 e às 18h30

Clínica – Rugby (3 horas)
Professor Roberto Costa
Campo
19/11 - às 8 e às 18h30

Minicurso Esporte Educacional e 
Projeto Social (4 horas)
Professor Leopoldo Hirama
(Auditório 2)
19/11 - às 8 e às 18h30

I Seminário Institucional Pibid/ Ca-
pes
Ginásio da Funvic e aberto ao pú-
blico
19/11 – das 14 às 17 horas.

Confira a programação:

Musculação e tonificação estão entre esportes mais praticados no mundo

Divulgação
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VARIEDADES

Dia 18/11  - Local: G E Alto do Tabaú
HORÁRIO MODALIDADE SAB    SAB

19h FUTSAL MASC. BETA  X  MOMBAÇA
19h45 FUTSAL MASC. JARDIM REGINA  X  CIDADE JARDIM

20h30 FUTSAL MASC. PARQUE DAS 
NAÇÕES  X  PADRE RODOLFO

21h15 FUTSAL MASC. CAMPINAS  X  JARDIM SÃO PAULO
 

Local: GE Jardim Eloyna
HORÁRIO MODALIDADE SAB    SAB

19h30 FUTSAL MASC. CRISPIM  X  SANTA CECILIA
21h FUTSAL MASC. CASTOLIRA  X  OURO VERDE

 
Dia 19/11 - Local: GE Juca Moreira

HORÁRIO MODALIDADE SAB    SAB
19h FUTSAL MASC. MOMBAÇA  X  OURO VERDE

19h45 FUTSAL MASC. BETA  X  CASTOLIRA
20h30 FUTSAL MASC. JARDIM SÃO PAULO  X  SANTA CECILIA
21h15 FUTSAL MASC. PADRE RODOLFO  X  JARDIM ELOYNA

 
Local: GE Alto do Tabaú

HORÁRIO MODALIDADE SAB    SAB
19h30 FUTSAL MASC. CIDADE JARDIM  X  GOIABAL

21h FUTSAL MASC. CAMPINAS  X  CRISPIM

Confira os resultados dos Jogos Interbairros
Dia 14 - Juca Moreira
Jardim São Paulo 2 x 15 Crispim
Ouro Verde 1 x 5 Beta
Cidade Jardim 1 x 0 Feital/Vista Alegre (eliminado por WO)

Dia 14 - Jardim Eloyna
Jardim Eloyna 3 x 1 Parque das Nações
Santa Cecília 3 x 0 Campinas
Goiabal 4 x 3 Jardim Regina

O Centro Espirita Be-
zerra de Menezes iniciou 
a venda de pizzas benefi -
centes em prol da amplia-
ção do local. São pizzas de 
muçarela tamanho grande, 
que serão entregues semi-

prontas (para assar) em-
baladas para viagem.

Cada pizza custa R$ 12 
e deve ser retirada no dia 
29 de novembro na sede 
da instituição (rua Capi-
tão Vitório Basso, 75).

Ferroviária 
realiza Sipat 
até dia 24

A Cipa - Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes - AA Ferroviária realiza até dia 24 de 
novembro mais uma edição de sua Sipat – Sema-
na Interna de Prevenção de Acidentes de Traba-
lho. A abertura acontece nesta terça-feira (18), às 
8 horas e contará com a presença dos colaborado-
res do clube, bem como representantes da Dire-
toria Executiva e Conselho Deliberativo do Clube.

Durante toda a semana os funcionários recebe-
rão informações sobre diversos temas através de 
palestras com profi ssionais da área. 

A Gestão 2014 da Cipa é composta pelo 
presidente Guto Vinhas, vice-presidente Dyana 
Jacob, secretária Adriana Moreira e membro 
Alexandre Pió.

18 de Novembro - terça-feira
Abertura da Sipat

“Saúde do Colaborador – 
Informações sobre o Leite”

Palestrante: Comevap

19 de Novembro – quarta-feira
Prevenção de Acidentes

Palestrante: Corpo de Bombeiros

20 de Novembro - quinta-feira
Pressão Arterial /DST /AIDS

Palestrante: Enfermeiro Weber 
Gonçalves F. Moreira

21 de Novembro – sexta-feira
Álcool e Droga

Palestrante: Luiz Alberto de Oliveira

24 de Novembro – segunda-feira
Encerramento Sipat 2015

Considerações Presidente Cipa
Almoço de Encerramento

PROGRAMAÇÃO:

OBSERVE A PROGRAMAÇÃO E CONFIRA OS JOGOS

Divulgação

Colaboradores vão participar da abertura

‘Bezerra de Menezes’ 
inicia venda de pizza 
benefi cente



Jogo foi equilibrado e com forte marcação dos dois times
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Tribuna do Norte
ESPORTES

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Os atletas do muni-
cípio se dedicaram aos 
Jogos Regionais para 
representar a cidade 
nos 78º Jogos Abertos  
“Horácio Baby Barioni”. 
A competição começou 
na segunda-feira (17) e 
segue até o dia 29 des-
te mês, em Bauru. Pin-
damonhangaba estará 
nas provas de ginástica 
rítmica, ginástica artís-
tica masculina, capo-

eira feminina, natação 
feminina, natação das 
pessoas com deficiência 
e xadrez.

As atletas de ginásti-
ca rítmica serão as pri-
meiras a competir. Esta 
equipe é fruto das esco-
linhas. 

Os Jogos Abertos do 
Interior reúnem 20 mil 
atletas, divididos em 30 
modalidades e contam 
com a participação de 
mais de 220 municí-
pios. Em entrevista so-

bre o evento, o diretor 
da Divisão de Esportes 
da Secretaria de Espor-
te, Lazer e Juventude 
do Estado de São Pau-
lo, Daniel Gaudêncio 
Adriano, enfatizou que 
é a maior competição da 
América do Sul, devido 
à quantidade de atletas 
e municípios partici-
pantes, além de ser uma 
oportunidade para reu-
nir pessoas de alto nível 
competitivo e qualidade 
técnica. 

Pinda inicia disputa dos Jogos Abertos

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Alunos de várias moda-
lidades esportivas partici-
pam do Festival de Ava-
liação, atividade realizada 
pela Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer 
da Prefeitura. Na última 
semana, foram feitas as 
avaliações de basquetebol 
e handebol, com a parti-
cipação de mais de 200 
alunos. Nesta semana é a 
vez do voleibol, atletismo 
e futebol.

De acordo com a ges-
tora geral de esportes, o 

festival é uma atividade 
realizada todos os anos 
para que os atletas possam 
ser observados e convida-
dos a integrar as equipes 
de treinamento. Durante 
as atividades coletivas, os 
professores ficam atentos 
a cada movimento, posi-
cionamento e postura em 
quadra de seus alunos.

Na quarta (19), quinta 
(20) e sexta-feira (21), have-
rá jogos de voleibol no giná-
sio Juca Moreira. O Centro 
Esportivo “João do Pulo” vai 
ser sede de várias modali-
dades. Na quarta, avaliação 

de atletismo, a partir das 16 
horas; nesta sexta e nos dias 
24 e 25, o local receberá as 
partidas de futebol, a partir 
das 8 e das 13 horas.

Entre os dias 26 de no-
vembro e 5 de dezembro, 
será a vez dos alunos de 
futsal marcarem presença 
no festival, nos períodos 
da manhã e tarde.

A avaliação de taekwon-
do acontecerá dia 25, às 14 
horas, e de judô dia 29, às 
8 horas, ambas no ginásio 
do “João do Pulo”. Toda a 
população está convidada 
a participar.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A região central de Pin-
damonhangaba foi tomada 
por skatistas e admirado-
res do esporte na tarde de 
domingo (16). As largadas 
ocorreram na praça do Cru-
zeiro e a prova contou com 
a presença de competidores 
da cidade, região e da capi-
tal. Dezenas de praticantes 
e familiares participaram 
da 3ª Etapa Push Race.

Este evento é realizado 
pela Life Core com o apoio 

da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do Es-
paço Juventude e Departa-
mento de Cultura, e reuniu 
crianças, jovens, adultos e 
os mais experientes. Clau-
dio Centofantti, 66 anos, 
veio de São Paulo para 
participar da competição.

Centofantti diz que 
achou o evento maravi-
lhoso, com a participação 
de muitas pessoas. Ele 
anda de skate há mais de 
40 anos e diz que este es-
porte está progredindo 

bastante. “Essa prova teve 
uma distância legal, 2km, 
mexe com o corpo inteiro e 
achei demais. Espero que 
isso continue por muitos 
anos”, opina.

“O objetivo desta prova 
é estimular a amizade en-
tre os skatistas. Nas provas 
exigimos o uso de capace-
te para garantir que todos 
saiam ilesos. Essa tercei-
ra etapa foi uma grande 
festa do skate na cidade”, 
comenta o organizador 
Manu Rezende.

Festival de esportes reúne atletas

O festival conta com a participação de crianças e adolescentes

Corrida de skate atrai 
grande público no centro

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

FUTEBOL

ODIRLEY PEREIRA
***

O Araretama empatou 
em 3 a 3 com o Jardim 
Cristina no domingo (16) e 
está classificado à final da 
1ª Divisão de futebol.

O time da Zona Oeste 
começou melhor e aos 20 
minutos Tiquinho fez um 

a zero, deixando o Arare-
tama (que havia vencido 
o primeiro jogo e podia 
perder por um gol de dife-
rença) bastante tranquilo. 
Porém, o Jardim Cristina 
não se intimidou.

Com o lateral Patinho 
em alta velocidade, a equipe 
empatou após cruzamen-

Araretama toma susto, mas está na final
to para Heliton Sagui aos 
28 minutos. A partir daí 
só deu Jardim Cristina na 
primeira etapa e o goleiro 
‘Sãopaulino’ salvou o Arara 
em, pelo menos, três oca-
siões. Aos 38, Patinho fez 
lançamento do seu campo 
de defesa e encontrou Ney, 
que virou a partida.

No segundo tempo, aos 
sete minutos, o atacante Gá 
deixou tudo igual e esfriou 
os ânimos do Jardim Cristi-
na, que partia de forma de-
sorganizada para o ataque, 
mas ainda assim Heliton 
Sagui marcou mais um.

À beira do campo, o 
técnico Beibe pedia calma 
aos jogadores do Arareta-
ma, que eram empurrados 
pela grande e barulhenta 
torcida.

Nos acréscimos, Gá pu-
xou contra-ataque e en-
controu Maicon Silva livre 
para tocar na saída de Ro-
dolfo e colocar fim na par-
tida: Araretama 3 a 3.

Beibe e o meia Ranie-
ri atribuíram o resultado 
à união do time. “Todos 
foram muito bem e mere-
cemos estar na final”, dis-
se o meia. Para Gá e No-

gueira, a força da torcida 
e o empenho dos atletas 
foram fundamentais. “Es-
tivemos focados e fizemos 
tudo que o Beibe pediu”, 
comentou Gá.

Araretama toma susto, mas está na final

Atacante Gá comemora terceiro gol da equipe

Ginastas treinam para competições

Evento recebeu pessoas de diversas cidades da região

Divulgação

Odirley Pereira

Odirley Pereira

1a Divisão




