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Araretama e Vila decidem título
As torcidas do Araretama 

e do Vila São José prometem 
lotar o estádio da Ferroviária 
neste domingo (23), para a 
fi nal da 1ª Divisão. De acor-
do com a Liga de Futebol, por 
medida de segurança, só será 
permitida a entrada de cinco 
mil pessoas.

De um lado, o Araretama 
deverá apostar na força do 
conjunto, no bom posicio-
namento do goleiro Sãopau-
lino, e na capacidade de de-
cisão dos homens de frente, 
com Tiquinho, Gá e Maicon 
Silva; de outro, o quadrado 
mágico do Vila, formado por 
Dias, Alan, Jequinha e An-
dré, pretende usar o toque 
de bola envolvente e a velo-
cidade para furar a defesa 
adversária.

Capoeira de Licuri transforma vida das pessoas
APAE PROMOVE 
CORRIDA E 
CAMINHADA

INSCRIÇÕES PARA 
PASSEIO DE BIKE 
TERMINAM HOJE

MOREIRA 
CÉSAR CELEBRA 
CONSCIÊNCIA 
NEGRA

BANDIDOS 
ESTACIONAM 
CARROS NA ESTRADA 
PARA ASSALTAR

Bandidos têm parado o 
carro no acostamento e na 
pista da rodovia Dr. Caio Go-
mes Figueiredo e da zestrada 
Jesus Antonio de Miranda 
para fazer assaltos. Quando 
a vítima para, na intenção de 
oferecer ajuda, um homem 
surge do acostamento e co-
mete o crime.

Na página de entrevis-
ta desta semana, a Tribuna 
traz a história de Alexandre 
Juscelino da Silva, apelidado 
de Pelé Castor, porém mais 
conhecido como mestre Licu-

ri. Há 22 anos, ele atua com 
capoeira no projeto social 
Grupo Negros de Sinhá, que 
atende cerca de 700 pesso-
as de oito meses a 70 anos. 
O trabalho, que começou em 

Pinda, se expandiu e hoje 
chega a várias cidades e até 
ultrapassou fronteiras, pois 
existe uma ‘fi lial’ na Argenti-
na. Segundo ele, o objetivo é 
usar a capoeira para resgatar 

a autoestima dos participan-
tes e oferecer ensinamentos 
para a vida. O projeto tam-
bém atua em outras frentes 
e pode ter a participação de 
qualquer pessoa.

1ª DIVISÃO

PÁGINA 6

Lance no 
segundo 
jogo da 

semifi nal 
entre 

Araretama 
e Jardim 
Cristina

Odirley Pereira
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DITORIAL

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

VIVA MAIS FELIZ, DEIXE UMA TROVA FALAR POR VOCÊ

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

Divulgação

Restaurante 
promove jantar 
benefi cente 

O restaurante Minuano, unida-
de do Shopping Pátio Pinda, está 
promovendo uma ação benefi cen-
te. O ‘Jantar Dançante’ acontece 
neste sábado (22).

O evento começa às 22 horas 
e contará com apresentação da 
dupla Bruno e Thiago. Para par-
ticipar basta entrar em contato 
pelo telefone 3527-0195 e fazer a 
reserva. 

Com o sobe e desce da economia, é 
precoce qualquer avaliação sobre 
a recuperação. É também ousado e 

desaconselhável tentar fazer a mesma aná-
lise sobre os dados de emprego e desem-
prego. Entretanto, os últimos números do 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística – mostram que em outubro o 
Brasil obteve a menor taxa de desemprego 
desde março de 2002.

No fechamento do mês, o índice fi cou em 
4,7% e caiu ainda mais em relação a setem-
bro, quando fechou em 4,9%.

O relatório do Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística foi desenvolvido com análi-
ses das seis principais Regiões Metropolitanas 
do Brasil, deste modo há grande possibilidade 
dos números serem similares em Pindamo-
nhangaba, já que São Paulo é a base da pesqui-
sa.

No levantamento do IBGE, a população 
ocupada atingiu a 23,3 milhões, indican-
do uma leve alta de 0,8% no comparativo 
mensal e uma estabilidade perante outubro 
de 2013. O salário médio dos ocupados su-
biu 2,3% em relação a setembro e bateu R$ 
2.122,10. Na comparação com outubro de 
2013, subiu ainda mais, 4,0%.

Já a quantidade de pessoas desocupadas 
somou 1,1 milhão, o que mostra estabilida-
de na comparação com setembro e queda 
signifi cativa de 10,1% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Vale ressaltar que o aumento do emprego 
ainda não tem relação com as vagas tempo-
rárias, que tendem a crescer no fi m do ano, 
especialmente no comércio.

A continuar assim, é possível que haja 
novos dados positivos, pois a expectativa do 
setor comercial é que as vendas cresçam 7% 
em relação a 2013.

Aos pessimistas de plantão, cabe um aler-
ta, torcer contra também é prejudicar e su-
jar o país.

Sessão Solene da Consciência Negra terá 
homenagens a personalidades de destaque

A noite de segunda-feira (24) será 
marcada por solenidade em comemo-
ração ao Dia da Consciência Negra na 
Câmara Municipal.

Cinco pessoas serão homenageadas 
no evento que acontece anualmente, 
por determinação de decretos legislati-
vos e requerimento de vereador. Rece-
berão diploma de “Honra ao Mérito” o 
pároco padre Geraldo Lelis de Andrade, 
Expedito Domingos Ricardo, Vicente 
Garciez, Josué Pedroso Pereira e Maria 
de Fátima dos Santos.

O orador ofi cial será Bráulio Lunato 
da Silva.

DATA TAMBÉM É CELEBRADA EM MOREIRA CÉSAR

Mais empregos

Número de desempregados 
é menor em 12 anos

Moreira César comemora no sábado (22) o Dia 
da Consciência Negra com atividades culturais 
para todos os munícipes.

O evento será realizado na escola Etec (extensão 
EE Prof. Rubens Zamith) do distrito, das 13 às 17 
horas, com atrações culturais e apresentações de 

danças como hip-hop, samba e capoeira. Será rea-
lizado também um debate com a comunidade sobre 
o tema na cidade e no país.

A entrada é franca e todos estão convidados.
A escola fi ca localizada na avenida dos Lírios, 319, 

residencial Vale das Acácias, em Moreira César.

Casa Transitória 
realiza 
Almoço Sírio

No próximo domingo (23), a 
partir das 12h30, a Casa Transi-
tória Fabiano de Cristo realizará 
mais o ‘Almoço Sírio’, com comi-
das típicas a R$ 36,90 o quilo. Os 
convites são vendidos com descon-
to na sede da instituição. Para mais 
informações entrar em contato 
com o telefone 3642-6277.

A Casa Transitória fi ca na rua 
Guaratinguetá, 555, Crispim.

XVI JOGOS FLORAIS DE SANTOS

A propósito dos 
XVI Jogos Florais de 
Santos, cujo encer-
ramento se deu nesse 
período de 14 a 16 de 
novembro, no âmbito 
estadual, cujo tema 
foi “Página”, foram 
contempladas 30 tro-
vas, sendo que Pin-
damonhangaba ar-
rebatou cinco delas. 
Considerando que 
duas premiações fo-
ram para Caçapava, 
uma para São José 
dos Campos e outra 

AS CINCO TROVAS PINDAMONHANGABENSES FORAM AS SEGUINTES:

27º lugar (Menção Especial) - 
JOSÉ GUARANY RODRIGUES
Toda página virada
com certeza já foi lida,
degraus de uma longa escada,
relatos da nossa vida.

13º lugar (Menção Honrosa) - JOSÉ 
VALDEZ DE CASTRO MOURA
Hoje, mágoas deploradas,
que me fi zeram sofrer,
são páginas descartadas
do livro do meu viver...

11º lugar (Menção Honrosa) - 
JOÃO PAULO OUVERNEY
Vem o adeus, e eu questionando:
- Divisão? Mas como assim?
- Duas páginas faltando...
- Dois livros que não têm fi m...

5º lugar (Vencedora) - 
JOSÉ OUVERNEY
Página avulsa... resumo
do que mal desabrochou:
foste o sonho de consumo
que nunca se consumou...

2º lugar (Vencedora) - 
JOSÉ OUVERNEY
A princípio tão comuns,
tuas páginas e as minhas
surpreenderiam alguns,
se alguém lesse as entrelinhas

Inscrições para Corrida e 
da Apae vão até dia 29

para Taubaté, o Vale 
do Paraíba fi cou com 
09 medalhas, equiva-
lente a praticamente 
um terço do total.

A Apae – Associação 
dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais realiza, no 
dia 30 de novembro, às 
9 horas, a “1ª Corrida e 
Caminhada da Apae”. O 
percurso será de 3km para 
a caminhada e 5km para 
a corrida, que tem como 
slogan “Prevenindo a De-
fi ciência”, pois o objetivo é 
divulgar a prevenção à de-
fi ciência, além de fomen-
tar o esporte e a prática de 
exercício físico em Pinda.

No caso da corrida, o 
percurso é caracterizado 
como misto, com grande 
parte em asfalto e uma 
pequena parte de estrada 
de terra. Além da rapidez, 
agilidade e preparo físico, 
os atletas que participam 
das competições precisa-
rão demonstrar capacida-
de de resistência. Voltado à 
comunidade em geral, com 
ênfase em esporte de aven-
tura e nas atividades de 
conscientização ambien-

tal, poderão participar 
homens e mulheres na 
categoria solo.

As inscrições podem 
ser feitas pelo site www.
corridaecia.com.br ou 
nas dependências da 
Apae, localizada na rua 
José de Oliveira, 55, 
Crispim, e em locais 
autorizados. No sába-
do (29), que antecede 
a corrida, a partir das 

14 horas, também have-
rá o cadastramento dos 
participantes, a retirada 
do “Kit Atleta”, ação so-
cial e informações sobre 
a prova na sede da Insti-
tuição.

A largada acontece-
rá às 9 horas do dia 30, 
também em frente à 
Apae. Serão premiados 
os três primeiros coloca-
dos em cada categoria.

Divulgação

Divulgação
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Passeio de mountain bike no domingo

Arara e Vila decidem a 1ª Divisão
As equipes do Araretama e do Vila São José decidem a 1ª Divisão do futebol de Pindamonhangaba neste 
domingo (23), às 10 horas, no estádio Antonio Pinheiro Junior (Ferroviária), com entrada franca. 

beibe e robinho 
fazem mistério

Os técnicos Beibe (Arareta-
ma) e Robinho (Vila São José) 
atotaram a mesma estratégia 
para a final: o silêncio. Nenhum 
dos treinadores quis revelar o 
time que entra em campo e nem 
a forma de jogar.

Segundo Robinho, a equipe 
titular só será definida no ves-
tiário. “Tenho muitas dúvidas e 
podemos ter atletas contundi-
dos. Além disso, pretendemos 
pegar a prancheta e analisar as 
melhores opções porque o Ara-
ratama é muito forte e com óti-
mos jogadores”.

Para Beibe, a final será dis-
putada da mesma forma. “Ainda 
não penso no time titular, pois 
todos são importantes. Cada jo-
gador atua de uma forma e ain-
da vou pensar no que eu faço 
para segurar o Vila, que tem 
atletas rápidos. Vamos apostar 
na união e no toque de bola para 
conquistarmos o título”.

Pendrive 
pede cautela

O lateral esquerdo Ra-
fael Pendrive, do Vila São 
José, espera que o time 
jogue fechado e explore os 
erros do adversário. “Deve-
mos estudar a partida para 
definirmos a melhor ma-
neira de passar pela defesa 
do Araretama. Foi assim 
contra o Castolira e deu 
certo. Estarei à disposição 
do professor Robinho para 
fazer tudo que ele mandar 
e for melhor para o Vila. 
Temos que tomar muito 
cuidado com o Gá, Tiquinho 
e Maicon Silva porque eles 
são ‘matadores’ ”.

Dias quer 
time no 
ataque 

embora Pendrive 
queira jogar na defesa, o 
meia atacante dias quer 
o contrário. “Temos que 
dominar o jogo e não 
dar espaço. estaremos 
prontos para colocar a 
bola no chão e anular as 
jogadas do araretama. 
os volantes marcelão e 
Kirika – nosso leão – fa-
rão marcação cerrada e 
não darão espaço para 
o arara. vamos empurrá
-los no campo de defesa 
e matar o jogo”, revela 
o atleta.

O goleiro ‘Sãopaulino’ é um das principais 
peças do treinador Beibe para que o Araretama 
possa conquistar o título da 1ª Divisão. O ar-
queiro defendeu bolas difíceis durante o torneio 
e fez lançamentos precisos para os armadores 
do ‘Arara’. Foi ele também que evitou gols do 
Jardim Cristina durante a pressão do adversário 
na segunda partida da semifinal, em momentos 
cruciais.

Neste domingo, ‘Sãopaulino’ terá pela frente o 
maior desafio de sua carreira: parar o ‘quadrado 

mágico’ do Vila São José.
Formado por Dias, Jequinha, Alan e André – o 

homem gol – o quarteto da Vila tem toque de bola 
refinado, habilidade e velocidade.

“Vamos jogar no ataque do início ao fim e 
pressionar a saída de bola do Arara. Não pode-
mos cochilar”, revela o meia atacante Dias.

Pelo Araretama, jogadores como Nardinho, Ju 
e Fio estarão entre os responsáveis para destruir 
as jogadas de ataque do Vila e proteger Sãopau-
lino.

Gá e Nogueira confiantes

ANA CAmilA CAmPoS
* * *

Para quem ainda duvida que 
Pindamonhangaba é uma cidade 
de aventura e esportes radicais, 
pode começar a mudar o conceito. 
Entre falésias de escalada, eventos 
de motocross e paraquedismo, o 
próximo domingo (23) vai reafir-
mar essa máxima. O município 
vai sediar o “1º Passeio Ultra” 
– com percurso de 20km, que 
acontecerá simultâneo a uma pro-
va de mountain bike – UltraMTB 
Maratona.

A saída está prevista para às 
9h10 do Polo Regional Apta Pinda-
monhangaba (Haras Paulista) e a 
base do evento será o campo de fu-
tebol do Esporte Clube Dentadura.

Os participantes terão direito à 

medalha de participação, hidra-
tação, guia e apoio. As inscrições 
devem ser feitas pelo site inscrico-
esultra@hotmail.com. É obrigató-
rio uso de capacete. Recomenda-
se o uso de luva e óculos.

A maratona
No mesmo dia acontece a 

segunda etapa da UltraMTB 2014. 
A primeira etapa foi realizada no 
início de abril, também em Pinda. 
O município foi escolhido como 
sede da competição por possuir 
um dos cenários mais ricos para a 
prática do Mountain Bike.  

De acordo com informações da 
organização do evento, a 2ª etapa 
de 2014 terá um percurso diversi-
ficado de aproximadamente 65km 
para a categoria Pro, 52km para 
a categoria Sport e 32km para 

os iniciantes - todas muito bem 
equilibradas dentro de cada cate-
goria nos quesitos técnica, força 
e resistência com uma altimetria 
que vai intimidar os atletas da 
categoria Pro. 

A prova vai explorar a Serra 
da Quebra Cangalha, percurso 
que apresenta trilhas muito boni-
tas e visuais exuberantes de todo o 
Vale do Paraíba.

A expectativa da organiza-
ção é a de esgotar as 300 vagas 
com participantes vindos de toda 
parte do Brasil. As inscrições são 
limitadas e podem ser feitas até 
quinta-feira (20), na sede da loja 
Sportselite, que fica na rua Eucli-
des Figueiredo,  Alto do Cardoso, 
ou pelos sites www. corridaecia.
com.br e ultramtb.blogspot.com.

Técnico Beibe

Treinador Robinho

Ranieli (com a bola) dá qualidade ao meio campo do Arara
Mascote do Vila, atacante André, volante Kirika, meia 
Jequinha, volante Marcelão e meia-atacante Dias

‘SãOPAulinO’ VS. ‘quADRADO MáGiCO’

lateral Pendrive

o atacante Gá demonstrou 
bastante confiança após o em-
pate contra o Jardim Cristina. 
“Estamos unidos e vamos atu-
ar com muito respeito ao ad-
versário, e explorando o que 
temos de melhor, que é a força 
do conjunto”. Assim como ele, 
o volante Nogueira também 

aposta no entrosamento e na 
união do grupo. “Estamos jun-
tos há muito tempo e isso só 
tem fortalecido o Arara. Não 
vamos dar espaço para o Vila e 
temos que interromper todas as 
jogadas porque eles são muito 
perigosos. o título vai ser nos-
so”, afirmou.

Goleiro ‘Sãopaulino’ Centroavante Gá

Odirley Pereira Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira Odirley Pereira

Odirley Pereira 

Divulgação

Evento ciclístico ‘Passeio ultra’ terá percurso de 20km

Texto: Odirley Pereira
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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

Vereador ricardo Piorino

Vereador 
Professor 
osValdo

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

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

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
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As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

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 

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.

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
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O Vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) protocolou junto 
ao Executivo Municipal, 
com cópia ao Departamento 
de Meio Ambiente do Mu-
nicípio, o Requerimento nº 
2168/2014, solicitando com 
urgência a implementação 
de um Plano Municipal de 
Arborização Urbana, devido 
aos problemas enfrentados 
pela população com a falta 
de árvores em nosso municí-
pio, tais como ruas, praças, 
parques, jardins, canteiros 
centrais de ruas e avenidas.

Considerando que a ar-
borização desempenha di-
versas funções importantes 
nas cidades, quanto aos 
aspectos ecológicos e o 
ponto de vista estético pois 
a vegetação guarnece e mol-
dura os locais contribuindo 

Visando esclarecer dúvidas 
constantes no documento que 
foi endereçado a Casa de Leis, 
frente ao Projeto de Lei nº 
169/2014, do Poder Executi-
vo, que trata da Reestruturação 
Administrativa da Prefeitura, 
o Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, vereador 
Ricardo Piorino (PDT), apre-
sentou requerimento - aprova-
do por unanimidade - solici-
tando que seja agendada uma 
reunião entre os vereadores, 
os representantes do Sindicato 
e Associação dos Servidores, 
bem como uma Comissão de 
Funcionários da Prefeitura 
de Pindamonhangaba para 
debater o assunto e os pontos 
de interesse dos servidores 
municipais, para que sejam 
devidamente esclarecidos e 
ajustados.

Segundo Piorino, este pro-
jeto é de interesse de inúmeros 
servidores municipais, exigin-
do muita cautela e responsa-
bilidade para definir a sua 
aprovação. “Diversas dúvidas 

O Vereador Roderley Miot-
to (PSDB) desde que iniciou 
seu mandato em 2013, encami-
nhou diversos Requerimentos 
ao Executivo solicitando me-
lhorias no bairro do Andrade, 
entre elas galerias de águas 
pluviais, construção de bocas 
de lobo e o recapeamento total 
das vias que estavam muito 
danificadas.

Em maio deste ano, as 
obras se iniciaram, mas o 
Vereador verificou que neste 
mês de novembro as máquinas 
que se encontravam no bairro 
para efetuar o recapeamento 
das ruas foram retiradas, e os 
moradores estão cobrando as 
melhorias prometidas.

“O prometido para o bairro 
foi o recapeamento total das 
vias, e este serviço não foi 

O Vereador Martim Cesar 
(DEM) solicitou ao Prefeito 
Vito Ardito providências junto 
ao departamento competente, 
para que sejam feitos estudos 
visando a instalação de uma 
AMI – Academia da Melhor 
Idade, na Praça Marechal 
Humberto Castelo Branco, 
no bairro Chácara da Galega. 
O Vereador alega que a refe-
rida praça tem uma dimensão 
razoável para implantação 
desta Academia da Melhor 
Idade, além de ser bem arbo-
rizada, pois favorece a prática 
esportiva promovendo uma 
melhor qualidade de vida aos 
moradores e esportistas.

Segurança no
Alto do Tabaú
O Vereador Martim Cesar 

solicitou ao Prefeito Vito 
Ardito providências junto ao 
departamento competente, 
no sentido de que sejam no-
tificados os proprietário dos 

Professor Osvaldo solicita 
ao Executivo Plano Municipal 
de Arborização Urbana

com sombras, amenizam 
a temperatura, aumentam 
a umidade relativa do ar, 
melhoram a qualidade do 
ar e amenizam a poluição 
sonora, o uso de espécies 
nativas salvaguarda a iden-
tidade biológica da região, 
preservando ou cultivando 
as espécies vegetais que 
ocorrem em cada município 
ou região específica, e que 
essas espécies oferecem 
abrigo e alimentação à fauna 
local, protegendo o ecossis-
tema como um todo.

“A apreciação de elemen-
tos físicos e ambientais, o 
estudo das espécies adequa-
das, inclusive as frutíferas, 
juntamente com a arboriza-
ção correta do município, 
visando a melhoria da qua-
lidade de vida e o equilíbrio 
ambiental, bem como a 
integração e o envolvimento 

da população 
é primordial 
para que nossa 
cidade melho-
re cada vez 
mais”, finali-
zou o verea-
dor Professor 
Osvaldo.

Ricardo Piorino atende solicitação 
dos servidores municipais para 
agendamento de reunião
“O prOjetO encaminhadO pelO executivO apresentOu 

diversas dúvidas que precisam ser esclarecidas”
surgiram em relação à 
nomenclatura, cargos, 
funções, escolaridade 
e atribuições, razão 
pela qual os servidores 
municipais merecem 
o mínimo de respeito 
e atenção, a fim de 
que o projeto seja 
analisado e aprovado 
com justiça e da for-
ma mais transparente 
possível”, concluiu 
Ricardo Piorino.

O vereador des-
taca, ainda, que é 

importante a presença dos 
secretários municipais nesta 
reunião, para que as dúvidas 
sejam sanadas de forma bem 
clara.

Rotatória
Nelson Naressi
Outro requerimento do ve-

reador Ricardo Piorino que foi 
aprovado diz respeito à solici-
tação feita junto à Secretaria 
de Obras e ao Departamento 
de Trânsito no sentido de 
que seja recolocada a placa 
com a denominação “Nelson 
Naressi”, no cruzamento do 
Anel Viário com a Avenida 
Dr. Antônio Pinheiro Júnior, 
no bairro Campo Alegre.

Piorino enfatiza que a placa 
que existia no local foi dani-
ficada e removida. Segundo o 
vereador  “a rotatória recebeu 
a denominação por meio da 
Lei nº 4.684/2007, de nossa 
autoria”.

Durante a sessão, Piorino 
cobrou os reparos nas placas 
de todos os prédios públicos 
e placas de sinalização de 
trânsito da cidade.

Martim Cesar pede 
Academia da Melhor Idade 
na Chácara da Galega

imóveis localizado na rua Dr. 
Eloy Chaves, nº 184 e nº 186, 
no bairro Alto do Tabaú.  Se-
gundo o Vereador, os imóveis 
se encontram abandonados e 
está servindo de depósito de 
lixo e abrigo de moradores 
de rua, colocando em risco 
a segurança dos vizinhos do 
referido imóvel, bem como 
a população que transita pelo 
local.

Agradecimento
O vereador Martim Cesar 

agradece ao Prefeito Vito 
Ardito Lerario, pelo atendi-
mento ao Requerimento Nº 
2346/2014, referente a im-
plantação do estacionamento 
de 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 de 
vagas, atendendo aos anseios 
dos comerciantes local.

Vereador MartiM 
cesar agradece 
ao Prefe itoVito 

ardito Por 
atender sua 

sol ic itação de 
iMPlantação do 
estacionaMento

a 45º na 
rua dePutado 
claro césar

Roderley Miotto cobra 
informações sobre 
obras no Andrade

efetuado. Existem várias ruas 
com terra e sem o asfalto e as 
máquinas foram deslocadas 
para outro bairro. Estamos 
em tempo de seca, onde não 
está ocorrendo chuva e esta 
situação esta prejudicando os 
moradores, principalmente 
crianças e idosos que residem 
no bairro. Espero que o Pre-
feito e o Secretário de Obras, 
revejam a situação e voltem ao 
bairro para terminar o recapea-
mento”, diz o Vereador.

Comprometimento
em obras 
O Vereador Roderley Miot-

to cobra mais comprometimen-
to, por parte da Administração 
Municipal, principalmente no 
tocante às obras iniciadas, que 
sejam terminadas, com inicio 
meio fim. “Existem várias 
obras pela cidade e podemos 
verificar que elas começam, 

e não são termi-
nadas; em segui-
da já se iniciam 
outras, é o caso 
das melhorias nas 
proximidades do 
shopping e o bairro 
do Andrade. Espe-
ro que o Secretário 
de Obras esteja 
mais atento e faça 
as coisas aconte-
cerem da maneira 
correta”, desabafa 
o Vereador Roder-
ley Miotto.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

ORDEM DO DIA

42ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 24 de novembro de 2014,

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Veto n° 09/2014 – Comunica VETO ao Autógrafo n° 126/2014, 
que “Institui e inclui no calendário oficial do município a SEMA-
NA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO A FIBROMIALGIA, 
a ser comemorado anualmente na semana do dia 12 de maio. (Ref. 
Projeto de Lei n° 151/2014, de autoria do Vereador Carlos Eduardo 
de Moura – Magrão).

 Pindamonhangaba, 19 de novembro de 2014. 

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
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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 . 

Eleição para Conselheiros (as) do Conselho Municipal de Saúde - Janeiro de 2015

Edital de publicação
  
Eu, José Fernandes Ribeiro, Presidente do COMUS (Conselho Municipal de Saúde) de 
Pindamonhangaba faço saber que haverá Eleição de Conselheiros (as) Municipais de Saúde, de 
20 a 22 de janeiro de 2015, no auditório do CEM (Centro de Especialidades Médicas), 2º andar, às 
19 horas, localizado na Rua Frederico Machado, 179, Centro, para início de mandato (2015/2018) 
de novos Conselheiros (as) em 14 de fevereiro de 2015. O período de inscrição será de 05 a 
16 de janeiro, com a Comissão Organizadora deste evento, pelo e-mail cmspinda@bol.com.br, 
pelo telefone 36445969 ou na sala do Conselho junto a Secretaria de Saúde. Assim, convoca os 
representantes das entidades civis, como Associação Comercial, Igrejas, Sociedade Amigos de 
Bairro, Sindicatos, Pastorais, Profissionais de Saúde e Prestadores de Serviços no Setor de Saúde, 
para participar.
 Via de regra, cada entidade tem direito de indicar 3 (três) representantes, os candidatos deverão 
residir ou trabalhar em Pindamonhangaba. Os atuais Conselheiros (as) podem concorrer à eleição 
para mais um mandato.

COMUNICADO
Claudio de Oliveira, inscrito no RG sob o nº 17.852.218-1, nascido e morador 
de Pindamonhangaba - SP, declaro para os devidos fins que, na data de 18-
11-2014 foi extraviado o Diploma Técnico Mecânica concluído na ETEC João 
Gomes de Araújo situada na rua Prof. José Benedito Cursino, 75 - Boa Vista 
- Pindamonhangaba - SP.

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
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua 
Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte 
documentação, em original e cópia:

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

Dia 26/11/2014 às 15:30 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

112º ALEXSANDRA HELENA EULALIO DE ANDRADE DA SILVA
RUA DR. JOÃO DIAS CARDOSO SOBRINHO, 100 – JD. MARIA AUGUSTA
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-010

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

polícia

Odirley Pereira
***

as pessoas que circu-
lam pela rodovia dr. Caio 
Gomes Figueiredo (Pin-
da/Piracuama) e pela es-
trada Jesus antônio de 
Miranda (Pinda/ribeirão 
Grande) devem ficar aten-
tas em relação a veículos 
estacionados no acosta-
mento ou parados atra-
vessados na via.

Moradores têm rela-
tado a atividade suspei-
ta, que já culminou em 
dois assaltos.

Na segunda-feira (17), 
por volta das 22 horas, um 
Ford Fiesta branco estava 
parado no meio da pista, 
nas proximidades da re-
gião conhecida como Boia, 
na ‘dr. Caio Gomes Figuei-
redo’. Um homem que vol-
tava para casa estacionou 

o carro e foi verificar o que 
havia acontecido. ao che-
gar perto do Fiesta, uma 
pessoa saiu de traz de uma 
cerca e o chamou para 
conversar. Desconfiado, o 
homem correu até seu ve-
ículo e o outro o perseguiu.

“Quando eu avistei o ve-
ículo parado na pista, pen-
sei em acidente ou infarto, 
porque o motorista estava 
deitado no banco, como se 

tivesse passando mal. Na 
hora fui ajudar, mas quan-
do apareceu um homem 
com um objeto na mão vin-
do de traz da cerca eu des-
confiei e corri e ele me per-
seguiu”, relatou o morador 
a.M.S, de 41 anos.

O mesmo homem que 
escapou do veículo co-
mentou sobre o fato a seu 
vizinho, que o alertou, pois 
dois dias antes, seu irmão 

foi assaltado quando pa-
rou para ajudar uma pes-
soa em um carro branco 
que estava estacionado 
próximo ao Mandú.

Na quarta-feira (19), um 
vendedor entrou em con-
tato com a redação da Tri-
buna do Norte, para contar 
que fora surpreendido e 
assaltado por um homem 
armado na terça-feira (18), 
quando parou para fazer 

‘chupeta’ (ligação direta 
entre a bateria de um ve-
ículo funcionando com o 
outro que está arriado), em 
um Fiesta branco na altura 
da Cruz Pequena, na Jesus 
antonio de Miranda.

a polícia pede para 
que as pessoas tenham 
cautela com qualquer 
abordagem e evitem pa-
rar o carro, mesmo que 
seja para ajudar.

Bandidos fingem problema 
com carro para assaltar

Uma mulher, 35 
anos, moradora no 
bairro Massain, des-
confiou que estava 
sendo traída por seu 
companheiro e decidiu 

Desconfiança gera troca agressões
segui-lo para um possível 
fragrante. O homem, 36 
anos, percebeu sua pre-
sença, houve uma séria 
discussão entre o casal 
e o bate boca acabou em 

agressões de ambas as 
partes. 

Os envolvidos foram 
encaminhados ao 1º 
dP, e em seguida libe-
rados.

Um motorista foi abor-
dado pela Polícia Militar 
na madrugada de quar-
ta-feira (19), dirigindo 
uma  caminhonete na rua 
João Thiers Fernandes 
lobo no bairro Campo 

alegre. Na abordagem foi 
constatado que ele estava 
embriagado e em revis-
ta ao veículo os policiais 
encontraram duas trouxi-
nhas de maconha ao lado 
do freio de mão. Condu-

zido ao plantão policial, o 
homem, de 39 anos, auto-
rizou a retirada de sangue 
para posterior análise. O 
veículo e a droga foram 
apreendidos e o motoris-
ta liberado.

após denúncias anô-
nimas, Policiais Militares 
ambientais localizaram, 
na última terça-feira 
(18), às 18 horas,  na es-
trada Municipal Monte 
Tabor, um senhor de 70 
anos de idade, que esta-
ria colocando fogo nas 

matas. em revista, os po-
liciais localizaram diver-
sas peças de armadilhas 
para caça, munições de 
arma de fogo, pólvora, 
chumbos, além de equi-
pamento para recarregar 
cartuchos e  motosser-
ra. O idoso foi condu-

zido ao plantão policial 
e autuado em flagrante 
por infringir o artigo 12 
do estatuto de desar-
mamento. Foi arbitrada 
fiança e  após pagamento 
ele foi liberado e respon-
derá criminalmente em 
liberdade.

Trailer de lanches foi 
alvo de bandidos na última 
terça-feira (18) em Pinda.

Por volta das 23h40, 
dois indivíduos, um deles 
armado, renderam e rou-
baram os pertences e o 
dinheiro de um trailer de 
lanches no bairro Maria 
Áurea. a Polícia Militar foi 
acionada e em buscas pe-

las proximidades localizou 
e abordou duas pessoas 
com as características dos 
autores. Na revista pesso-
al em um dos indivíduos, 
um menor de idade de 16 
anos, foi encontrado um 
simulacro de arma de fogo 
(imitação usada para inti-
midar).  

No Plantão Policial, 

o menor foi reconheci-
do como sendo autor do 
crime e por determina-
ção da autoridade policial 
foi recolhido ao 4º dP de 
Taubaté, para posterior 
apresentação ao promo-
tor de justiça no Fórum de 
Pindamonhangaba acom-
panhado dos familiares 
responsáveis.

Crime ambiental em Pinda

Roubo em trailer de lanches 

Condução perigosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 351/2014
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. 351/14, referente 
à “Aquisição de móveis hospitalares para diversas unidades de saúde, por um período de 
12 (doze) meses”, com encerramento dia 04/12/14 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, 19 de novembro de 2014. 

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 352/2014
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. 352/14, 
referente à “Aquisição de medicamentos para atender aos usuários do Serviço Municipal 
de Saúde, para especializadas do Programa de Saúde Mental e Medicamentos injetáveis”, 
com encerramento dia 05/12/14 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, 19 de novembro de 2014. 

PREGÃO Nº 355/2014
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. 355/14, referente 
à “Aquisição de materiais de consumo hospitalares para o pronto atendimento infantil, 
equipamentos hospitalares para CAPS-AD Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 
e bengalas e muletas para nova unidade de fisioterapia”, com encerramento dia 05/12/14 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, 19 de novembro de 2014. 

PREGÃO Nº 360/2014
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. 360/14, referente 
à “Aquisição de cama hospitalar que melhor atenderá as necessidades da beneficiária 
Ligia Mara”, com encerramento dia 03/12/14 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, 19 de novembro de 2014. 

PREGÃO Nº 366/2014
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. 366/14, referente 
à “Aquisição de cobertura tipo concha, e instalação em cima de um palco de alvenaria, no 
Parque da Cidade”, com encerramento dia 03/12/14 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, 19 de novembro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO ADIAMENTO

PREGÃO Nº. 349/2014
A Prefeitura comunica que o Pregão n° 349/2014, que cuida da “Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de impressão em off-set, produção de 
escaneamento, fotolito, prova e impressão gráfica do jornal tribuna do norte, por 12 (doze) 
meses”, fica adiado SINE-DIE.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2014. 

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 361/2014
A Prefeitura comunica que o Pregão n° 361/2014, que cuida da “Contratação de empresa 
para locação de estruturas, com ou sem mão obra, responsabilidade técnica em montagem, 
desmontagem e operação em estruturas metálicas, para coberturas, pisos, e afins para 
atendimento apoiar as festividades do calendário oficial do município de Pindamonhangaba 
e eventos realizados pela Prefeitura por um período de 12 (doze) meses”, fica adiado SINE-
DIE.
Pindamonhangaba, 19 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº. 362/2014
A Prefeitura comunica que o Pregão n° 362/2014, que cuida da “Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de transporte adaptado de pacientes com 
necessidades especiais, por 12 (doze) meses” fica adiado SINE-DIE, motivo alteração do 
Termo de Referência.
Pindamonhangaba, 19 de novembro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 359/2014
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. 359/14, referente 
à “aquisição de veículo de 07 lugares para atender ao CREAS, abordagem social”, com 
encerramento dia 04/12/2014 às 08h e abertura às 08h30. 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, 19 de novembro de 2014.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250 
Pindamonhangaba - SP     Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

        P O R T A R I A   Nº  078/2014

Exonera ASSESSOR PARLAMENTAR
__________________________________

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,  por esta Portaria 
RESOLVE :

Art 1º – Exonerar a Senhora BERENICE MIGUEL ocupante do emprego de ASSESSORA 
PARLAMENTAR do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de 
Pindamonhangaba, a partir de 17 de novembro de 2014.

Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2014. 

Vereador RICARDO PIORINO 
      Presidente 

 Vereador MARTIM CESAR              Vereador RODERLEY MIOTTO 
      1 º Vice-Presidente                         2º  Vice-Presidente 

         Vereador  JANIO ARDITO LERARIO                 Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA 
           1° Secretário                               2° Secretário 

 Publicada no DAF. 



20 DE NOVEMBRO DE 2014QUARTA-FEIRA

ENTREVISTA
PINDAMONHANGABA

Tribuna do Norte

ANA CAMILA CAMPOS
* * *

Dentre alguns pseu-
dônimos – Pelé Cas-
tor, Mestre Licuri ou 

simplesmente Alexandre 
Juscelino Silva, ele é conhe-
cido em diversos meios em 
Pindamonhangaba. Além 
de trabalhar com imóveis 
(uma das justifi cativas do 
apelido Castor), Silva de-
senvolve um trabalho de 22 
anos com o Grupo Negros 
de Sinhá – um projeto so-
cial totalmente gratuito. 

Desse grupo, partici-
pam pessoas de todas as 
idades, mas o forte são 
as crianças. O aluno mais 
novo tem oito meses e, o 
mais velho, 70 anos de 
idade.

Além de Pinda, Mestre 
Licuri coordena, junto com 
seus companheiros, traba-
lhos em outros municípios, 
como Taubaté, Tremembé, 
Aparecida, Potim, Piquete 
e Paraty. Além disso, exis-
te um grupo também na 
Argentina, criado há oito 
anos. Segundo Silva, al-
guns membros da equipe 
costumam viajar para lá 
duas vezes ao ano – na me-
tade e no fi nal do semestre. 
Ao todo, a “família” Negros 
de Sinhá deve chegar a 700 
membros.

A ideia do projeto é 
resgatar a autoestima dos 
participantes. “Muitos alu-
nos já conseguiram novas 
oportunidades de trabalho 
ao frequentar as aulas, por 
exemplo”, conta.

Geralmente, todo fi m de 
ano é realizado um evento 
de encerramento. Na oca-
sião, os parceiros e muitos 
pais colaboram. “A ideia do 
nosso trabalho é sempre 
em grupo, como se fôsse-
mos uma família”, destaca. 
Por isso, cumprimentar to-
dos os companheiros e per-
guntar como foi o dia tam-
bém é algo que se tornou 
um bom costume.

Para fazer parte da 
equipe, existem algumas 
regras: é preciso estudar 
e respeitar os pais – essas 
são exigências fundamen-
tais. O lema é levar a arte, 
a fi losofi a e a cultura por 
meio da capoeira. A arte 
refere-se à capoeira; a fi -
losofi a, à integração social 
e respeito ensinado; a cul-
tura, a tudo aquilo que é 
“nosso”, em termos de cul-
tura brasileira, indepen-
dente da capoeira.

Mestre Licuri (quer di-
zer coquinho) tem 30 anos 
de capoeira. Sua história 
com a arte começou em 
meados dos anos 80, quan-
do era jogador de basquete. 
Ele relembra que o prepa-
rador físico usava exercí-

Nascido em Pinda, 
Alexandre tem três 
irmãos e conta 

que teve uma infância 
tranquila, baseada numa 
relação muito boa com os 
pais. Estudou em diversas 
escolas, como Rodrigo 
Romeiro, Mario Bulcão 
Giudice e Dr. Alfredo 
Pujol. 

Um dos objetivos para 
2015 é fazer algum curso 
voltado para sua área 
profi ssional, como ge-
renciamento de negócios 
imobiliários, por exemplo.

Gosta muito de músi-
ca. Independentemente 
do estilo, o que mais cha-
ma atenção são as letras.

É casado há 13 anos 
e não tem fi lhos. Além 
da esposa, o cãozinho 
de estimação da família 
divide as atenções do 
capoeirista.

Sobre a fé, ele desta-
ca: “Acredito muito em 
Deus. Independentemen-
te de religião, tenho a 
minha fé e é o que vai me 
proteger. Todos os dias 
agradeço por ter mais 
uma oportunidade de 
estar vivo. Do meu jeito 
tenho a minha crença”.

cios de capoeira para aque-
cimento da equipe e foi aí 
que ele se encantou. Silva 
se apaixonou e acabou 
abandonando o basquete.

Iniciou com o Mestre 
Pardal (capoeira Ginga) e, 
depois disso, treinou com 
o Mestre Aritana (Acade-
mia Folha Seca de Capoei-

ra) onde obteve graduação 
na corda amarela. Após, 
foi convidado a integrar e 
participar da família Ne-
gros de Sinhá, onde se tor-

nou instrutor de capoeira. 
Sua graduação como mes-
tre aconteceu em 2010, 
sob supervisão do mestre 
Quito, presidente funda-
dor da Associação de Ca-
poeira Berimbau de Ouro 
(São Gonçalo-RJ).

Silva compartilha várias 
histórias quando fala que 
o ambiente é familiar. Ele 
cita, por exemplo, pais que 
começaram a treinar in-
fl uenciados pelos fi lhos. “O 
espaço não é grande, mas 
acomoda todos”, garante.

Quem desejar conhe-
cer mais sobre as aulas, 
pode acessar o site http://
negrosdesinha.com.br/ca-
poeira/index.php ou com-
parecer à sede do grupo às 
segundas e quartas-feiras, 
às 19h30 (rua Dr Jorge Ma-
chado, 219, fundos - uma 
espécie de chácara, próxi-
mo ao Jomari Piscinas).

O Mestre comenta que 
existem muitos planos 
para 2015 e que, com o 
apoio de parceiros, preten-
dem realizar várias e dife-
rentes ofi cinas.

A espontaneidade é 
marca registrada entre os 
Negros de Sinhá. Tanto 
que Silva revela que, por 
meio dessa característi-
ca, estão surgindo várias 
ideias, como campeonato 
de música, por exemplo. 
“É bacana porque acaba 
estimulando e incenti-
vando a criatividade e o 
interesse do aluno. Outra 
coisa que chama atenção 
e envolve os alunos é que, 
mesmo para os peque-
nos, temos instrumentos, 
como atabaques e berim-
baus do tamanho deles, 
que fi cam com vontade de 
aprender”, disse. Segundo 
ele, é um trabalho muito 
gratifi cante.

Como trabalha em uma 
imobiliária, ele confessa que 
é um desafi o conciliar tan-
tos afazeres, dentre capoei-
ra e família. “O trabalho é 
meu ganha pão, a capoeira 
uma terapia e a família mi-
nha paixão. Em alguns dias, 
tenho que escolher, mas 
sei que na capoeira tenho 
vários amigos e instrutores 
que podem dar continuida-
de ao trabalho então, às ve-
zes priorizo momentos com 
a família”, revela.

O grupo de Silva foi o 
primeiro a desenvolver 
um projeto de capoeira no 
programa Escola da Famí-
lia. Ele também destaca 
a parceria entre o mestre 
com os alunos, como um 
local onde todos dão ideias 
e sugestões. E afi rma:“En-
quanto eu tiver forças, tô 
aí para desenvolver esse 
trabalho”, fi naliza.

PERFIL

Mestre Licuri aposta 
na espontaneidade 
do trabalho com os 
Negros de Sinhá

‘Os Negros de Sinhá são uma família, apostam no trabalho em grupo e no respeito’

Mestre Licuri procura despertar nos alunos o interesse pelo aprendizado

Os alunos 
do Negros 

de Sinhá 
junto com 

estudantes 
da Apae

Fernando Noronha

Fernando Noronha

Fernando Noronha
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