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Associação Comercial sorteia 10
caminhões de prêmios no sábado
Arquivo TN

A Acip - Associação Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba - vai
sortear 10 caminhões de
prêmios neste sábado (17),
às 12 horas, na praça Monsenhor Marcondes. As pessoas que têm cupons devem preenchê-los e colocar
nas urnas até as 18 horas
de sexta-feira (16).
PÁGINA 5

ÓPERA MIX
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POLÍCIA
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PÁGINA 5

Sorteio da Associação Comercial e Industrial contará com a presença de auditores

Edmilson Chiconini relata
contato com natureza e
ambiente familiar
do Clube de Campo

N

a entrevista desta semana, a Tribuna traz um
pouco do trabalho de Edmilson Chiconini à frente
do Clube de Campo Piracuama, que proporciona lazer e
diversão às famílias de Pindamonhangaba e região desde 1969. Chiconini destaca as particularidades do clube,
como piscina com água corrente, rio cristalino, cachoeira, sauna e intenso contato com a natureza.
ENTREVISTA 6
Odirley Pereira

CIDADE OFERECE
OPÇÕES DE
LAZER PARA
CURTIR AS FÉRIAS

Para aproveitar as férias
de janeiro, a Tribuna do
Norte traz várias opções
de lazer e diversão para o
período. Há ações diurnas
e noturnas, para crianças
e adultos ou para a família
curtir em conjunto, seja em
um evento cultural ou em
uma atividade radical.
PÁGINA 3

FERNANDO
E FABIANO
TOCAM NO
ARENA

PÁGINA 2

Piscina tem água
corrente, tratada
em processo sem
utilização de
produtos químicos

PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

23º
PREDOMÍNIO DE SOL NA
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DITORIAL
‘enganando’ o verão

Um banho de água fria no calor

A

onda de calor vai continuar incomodando a população por mais algumas
semanas. De acordo com institutos de
pesquisas meteorológicas, a temperatura tem
atingido os picos previstos para o ano neste
mês de janeiro.
Para ‘escapar’ ou ‘burlar’ o calor todos tentam de tudo: água e bebidas geladas em geral,
roupas leves e claras, piscina, ventilador e ar
condicionado.
Nos escritórios, a potência do ar condicionado está no último; em residências e estabelecimentos sem o milagroso ar frio, os ventiladores
se multiplicam. Haja vento! O problema é que
ele é quente, independentemente disso, já alivia
a situação.
Contudo, tem ﬁcado difícil achar aparelhos
de ar condicionado e ventiladores. No caso de
ar condicionado não há falta do produto nas lojas de Pindamonhangaba, porém a instalação
é que pega. Algumas empresas que trabalham
com este serviço instalando e fazendo manutenção só têm agenda para março e abril – até
lá todos já estaremos ‘derretidos’.
Sobre os ventiladores, eles estão sumindo
das lojas. Em algumas casas de eletroeletrônicos da cidade, a procura está 250% superior aos
de meses sem calor. E não é só o interesse que
aumentou. Os preços subiram tanto quanto a
temperatura e o interesse dos consumidores. É
a lei de mercado, da oferta e da procura.
Um modelo simples que custava R$ 80 em
junho e julho – durante a Copa do Mundo –
agora chega a bater na casa dos R$ 120,00 –
alta exorbitante de 50%... e ainda alguns falam
em inﬂação oﬁcial de 6,7%... vai entender.
Porém, é preciso paciência também porque
em algumas lojas só tem ﬁcado os modelos
mais caros ou os mais simples (pequenos).
Por ﬁm, a dica é a mesma para o guarda roupa. Compre no inverno o que pretende usar no
verão e vice e versa.
Como transcrito no início deste editorial,
piscina pode ser uma opção. A Prefeitura realiza o Festival de Verão e abre as piscinas para
a população. Quem quiser algo diferente pode
optar pela Ribeirão Grande e Piracuama.
A intenção é dar um banho de água fria no
calor.
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MC Gui faz
show no
Ópera Mix

Divulgação

MC Gui, um dos MCs mais balados
do momento, fará uma apresentação
no Ópera Mix no sábado (17), a partir
das 22 horas. Ele é um dos intérpretes
da nova geração e seu show é repleto
de surpresas à plateia. O Ópera Mix
ﬁca na rua Luiza Marcondes de Oliveira, 286, Alto Cardoso – antiga Vinil.

Governo libera calendário de
pagamentos do Bolsa Família
Benefício é liberado nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Em janeiro,
o pagamento será efetuado entre os dias 19 e 30.
O Governo Federal divulgou
calendário de pagamento do
Bolsa Família em 2015. Para saber em que dia sacar o dinheiro,
a família deve observar o último dígito do NIS – Número de
Identiﬁcação Social impresso no
cartão. Para cada ﬁnal do NIS,
há uma data correspondente
por mês, que indica o primeiro
dia em que a família pode fazer
o saque.
“O calendário facilita a compreensão e auxilia as famílias
a identiﬁcar exatamente a data

em que o benefício estará liberado. Assim, ela pode buscar a
rede de pagamento no dia correto”, destaca a coordenadora
geral de Concessão e Administração de Benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, Caroline Paranayba.
Como identiﬁcar as datas –
Na imagem abaixo, o destaque
em amarelo é o exemplo de uma
família com o NIS do titular do
cartão terminado em 4. Assim,
basta identiﬁcar o número 4 na

Fernando e Fabiano se
apresentam no Arena

coluna à esquerda e ler a linha
até o ﬁnal para saber todas as
datas de saque do benefício.
O benefício é pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês,
de forma escalonada. Em janeiro, por exemplo, os benefícios
serão pagos entre os dias 19 e
30. Os recursos ﬁcam disponíveis para saque durante 90 dias.
A Caixa Econômica Federal,
agente operador do programa,
está distribuindo cartazes e ﬁlipetas (panﬂetos individuais)
nos locais de pagamento.

Vagas para cursos de
informática terminam sexta

Divulgação

A casa de shows
Arena 101 recebe
no sábado (17) a
dupla Fernando e
Fabiano, que vem
contagiando
os
bailes de música
sertaneja e de forró em vários pontos do Brasil. A
atração faz parte
da Festa Havaiana
do Arena, que começa a partir das
23 horas. Mulheres entram de graça até 1 hora. Mais
informações pelo
telefone
36427673.
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O prazo para as inscrições dos
cursos gratuitos de informática
do Sindicato dos Metalúrgicos de
Pindamonhangaba-CUT termina
nesta sexta-feira (16) e as aulas
começam na segunda-feira (19).
Em balanço divulgado na terça-feira (13), ainda restavam algumas vagas, na sede do sindicato, para a turma infantil (12 a 16
anos), aulas no período das 8 às
10 horas; já para a turma da melhor idade (a partir dos 40 anos),
também havia algumas vagas,
porém, na subsede de Moreira
César, com aulas das 16 às 18
horas.
As aulas ocorrem em dias intercalados. Em uma semana elas
são na segunda, quarta e sexta;
na outra, na terça e na quintafeira.
O curso é destinado a sócios e

EXPEDIENTE

seus dependentes, mas parte das
vagas é reservada para a população em geral.

Excel Avançado
Também estão abertas inscrições para curso de Excel Avançado, com duração de 16 horas. A
parceria do sindicato com a Excellence – Consultoria e Treinamentos garante aos sócios 30%
de desconto.
As aulas serão às quintas-feiras, das 20 às 22 horas. O prazo
se encerra em 30 de janeiro com
início das aulas no dia 5 de fevereiro.
As inscrições devem ser feitas
na secretaria do sindicato. Mais
informações sobre o curso pelo
endereço eletrônico excellencesolucao@gmail.com ou pelo telefone 3637-3315.
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diversão
Liziane Mangilli

Pinda é opção
de férias
Ana Camila Campos
***

Muitas pessoas que moram em Pinda não sabem o tanto
de lazer que a cidade oferece, principalmente quando se trata de programação de férias. Há opções, tanto para adultos
como para a criançada, e a Tribuna traz algumas delas para
você escolher o que fazer nesses dias de calor.

Lazer
Uma das alternativas
é seguir até Campos do
Jordão com o Passeio de
Bondinho da EFCJ – Estrada de Ferro Campos
do Jordão. Há também a
possibilidade de outros
trajetos.
Também há opção para
as pessoas que gostam de
pescar. Alguns pesqueiros são: Bonsucesso, Vila
Rica, Pesqueiro do Noé,
Clube de Pesca Kimi, Pesque Truta Ribeirão Grande e o Serra Azul. Este último é vizinho da cachoeira
da Serra Azul, uma queda
de 30 metros apropriada
ao banho.
Outro local tradicional e que recebe muitas
visitas por ser bastante

Shopping
Studioart

conhecido como celeiro
da cultura Hare Krishna
é a Fazenda Nova Gokula. Ela é aberta à visitação
e a entrada é gratuita. Geralmente é procurado por
amantes da natureza e

pessoas que buscam paz e
tranquilidade, o centro religioso fica aos pés da Serra
da Mantiqueira, ao lado de
cachoeiras que descem de
altos picos e formam o rio
que corta a fazenda. Tu-

ristas podem fazer trilhas
monitoradas pelos devotos
do templo e experimentar
iguarias vegetarianas no
restaurante da fazenda.
Já aqueles que também
gostam de fazer trilhas
mas querem aliar a prática com a comodidade de
restaurante, piscina, salão
de jogos e parque infantil
podem aproveitar o Hotel
Fazenda Pé da Serra. Ele
fica aberto de sexta-feira a
domingo e o valor é de R$
30 por pessoa - crianças até
cinco anos não pagam e de
seis a dez anos pagam meia.
O local funciona das
10 às 18 horas e é aberto
ao público. Mais informações pelos telefones 36422014 ou 3645-3277.

Além da programação semanal do cinema, o Pátio Pinda possui um espaço de jogos eletrônicos com
diversas opções. Até 8 de março, o local também
conta com o “play show” – que são atividades pagas,
como carrinho bate-bate, autorama e superjump.
Até 31 de janeiro, os pequenos podem desenvolver o
prazer de cozinhar, a partir de diversas oficinas gastronômicas, como confecção de cones de chocolate
e biscoitos amanteigados. O “Chef Kids” vai das 14
às 20 horas.
Para as meninas, ainda há outra opção: viver um
verdadeiro dia de princesa na Loja Conto de Fadas.
Mais informações pelo telefone 3527-1002.
Divulgação

Esportes radicais
Aventureiros e amantes dos esportes radicais
têm muitas atividades que
os aguardam nessa cidade. Para quem deseja voar
de balão, Pinda é a base de
onde os voos saem. Eles
acontecem, geralmente,
aos fins de semana, sempre pela manhã. Podem
ser agendados voos exclusivos durante a semana
ou em datas especiais, de
acordo com a necessidade. Para agendamento ou
mais informações, basta
acessar o site www.voardebalao.com.br.
Continuando pelos ares,
há também opção para
quem deseja saltar de páraquedas. Não há limites de
grupo e a disponibilidade
é para os finais de sema-

Divulgação

na, após às 9 da manhã. É
necessário fazer um curso
e o salto duplo também é
uma opção. A localização é
o Aeroclube e quem desejar pode entrar em contato
pelo telefone 79793- 8798
/ ou pelo e-mail marcaopqd@hotmail.com.

Indo para terra firme,
para quem curte escalada
esportiva, a região do Vale
é um prato cheio. Além da
Pedra do Baú, do Pico dos
Marins e outros, a Falésia Paraíso vem atraindo
a atenção dos praticantes do esporte. A Falésia

Diversão Noturna
Pinda vem se consolidando em suas atividades
noturnas. Para quem
gosta de sertanejo, uma
das opções é a casa de
shows Arena 101, que
funciona aos finais de
semana. A programação
para o fim de semana
é a Festa Hawaiana no
sábado (17), a partir das
23 horas. Mulheres são
VIP até a uma da manhã
e quem se apresenta é a
dupla Fernando e Fabiano.
Também haverá samba
no quiosque com o grupo
Nossamizade.

A Ópera Mix é a mais
nova opção. Essa balada
é eclética, pois já trouxe
nomes da música eletrônica, além de atrações de
sertanejo e pagode. Na
sexta-feira (16), a partir das 23 horas, quem
se apresenta é a dupla
Diego e Leandro, com o
show “catando a laço”. No
sábado, a atração é a mais
nova sensação do Funk:
MC Gui. Os convites são
limitados. Outro local que
mistura todos os estilos é
o PindaBar. O local funciona também às segun-

das-feiras, inclusive, com
preços promocionais para
as cervejas. Às quintas-feiras a sensação é o videokê
e aos domingos, geralmente, acontecem rodas
de samba e pagode, com
shows de grandes nomes
do estilo musical. Já para
os amantes do Rock’ and
Roll, a cervejaria Óbvio
é um prato cheio. Para
sexta-feira (16), a banda
Alice in Chains Tributo
toca a partir das 23 horas
e no sábado (17), a banda
Rush Cover se apresenta a
partir das 23h30.

Paraíso está localizada
no bairro do Pinga, e as
rochas ficam dentro de
duas propriedades particulares. Para escalar, é
necessário que a pessoa
tenha experiência na prática. Caso não tenha, é
necessário fazer um curso
básico com um instrutor
preparado, além de adquirir um equipamento.
Para os mais experientes,
além dos requisitos é preciso ter em mãos o Manual da Falésia, que contém
os croquis (informações
necessárias sobre as vias
de escaladas e as regras a
serem seguidas), que vão
permitir que as pessoas
desfrutem do local.
Essas informações podem ser encontradas no
blog http://www.falesiaparaiso.blogspot.com.br, onde
também é possível entrar
em contato para fazer sugestões e tirar dúvidas.

Acampamentos
O Acampamento dos Pumas também promove atividades, entretanto, os pais deixam os filhos no local, que
se divertem durante um determinado período, ao cuidado
de monitores e fazendo novas amizades. As opções que
ainda restam para esse período são:
Dias: de 14 a 19/1/2015 = 6 dias (somente para
acampantes de 5 a 8 anos)
De 14 a 31/1/2015 = 18 dias
De 19 a 31/1/2015 = 13 dias
A equipe do local promete esquentar Pinda e Campos
do Jordão com os jogos “Fio de vida”, “Gincana do chocolate”, trilhas a cavalo, Jeep, dentre outras atividades.
Mais informações pelo site www.acampamento@pumas.
com.br.
O acampamento Flamboaiã também oferece diversão.
A próxima temporada de férias vai de 17 a 24 de janeiro
(6 a 14 anos) e de 24 a 31 de janeiro (6 a 16 anos).
Atividades como teatro, cavalo, bike, cama elástica, tirolesa, arco e flecha, jogos noturnos e muito mais estão
disponíveis para os participantes. Mais informações pelos
telefones (12) 3642-2232 / (12) 9 9783-4835 ou pelo
email flamboaia@flamboaia.com.br

Colônia de Férias
Alguns locais em Pindamonhangaba ainda promovem esse tipo de iniciativa.
Na última segunda-feira (12)
teve início a colônia do Paineiras Country Club, que segue até sexta-feira (16), com
muitas brincadeiras, jogos,
oficinas e atividades na piscina. Eles recebem crianças de
4 a 12 anos e o evento é aberto para não-sócios, porém
tem um custo. Já a colônia
de férias do Instituto Salesianos começou na quarta-feira
(14) e vai até o dia 21. Podem

Ministério Alegria

participar crianças de seis a 13
anos e a inscrição é gratuita.
Vai das 14 às 17 horas e acon-

tece na quadra dos Salesianos,
com muita música, gincana e
apresentações culturais.
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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

Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

O vereador Martim Cesar
(DEM) solicita ao Prefeito
Vito Ardito providências
junto ao departamento competente para que sejam feitos
estudos visando a colocação
de caçambas em pontos que
estão sendo utilizados como
“bota-fora” e ainda que seja
feito o corte do mato e a
poda de árvores existente nas
proximidades da rua Francisco de Ademar Fonseca, no
Loteamento Residencial Vila
Suíça. Segundo o vereador,
local encontra-se com muito
mato e lixo, servindo de
criadouro de animais peçonhentos, e esconderijos para
pessoas mal-intencionadas,
colocando em risco a saúde
e a segurança dos moradores
da região.
Melhorias na sinalização
da rua São João Bosco
O vereador Martim Cesar
solicita ao Executivo providências para que sejam feitos
estudos visando melhorias na
sinalização horizontal e verti-

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Vereador Professor Osvaldo

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) teve aprovado o Projeto de Lei nº 137/2014, que
altera dispositivos da Lei nº
2.681 de 14 de julho de 1992,
que “Dispõe Sobre a Venda
de Ingressos nos Cinemas,
Cineclubes, Teatros, Espetáculos Musicais, Circenses
e Eventos Esportivos a estudantes de 1º, 2º e 3º graus”.
A Lei em si contempla os
estudantes da educação básica
(ensino fundamental e ensino
médio), educação de jovens
adultos (ensino fundamental
e médio), educação profissional (básico e técnico),
educação superior (cursos
tecnológicos, sequenciais de
graduação e pós-graduação),
regularmente matriculados
em estabelecimentos de ensino públicos ou particulares,

de

R ecursos são provenientes
do D uodécimo e foram
economizados ao longo de 2014
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

C o m u n i ca ç ã o /C VP

oficialmente reconhecidos,
que terão assegurados o acesso a estes alunos.
“Em virtude das diversas
mudanças ocorridas nos sistemas de educação de nosso
país, o nosso Projeto de Lei nº
137/2014, aprovado por unanimidade, busca trazer essas
mudanças de nomenclatura à
Lei nº 2.681/1992 e a inclusão
dos estudantes da educação
profissional, que também
merecem ser atingidos com
a redução no ingressos e para
que esses alunos possam ter
mais acessos para a cultura
de nossa cidade”, salienta o
Professor Osvaldo.
O Projeto do vereador
Professor Osvaldo, foi
transformado em Lei Ordinária n° 5.710, sancionada
pelo prefeito no dia 07 de
outubro de 2014.

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Legislativo devolve
R$ 3.000,000,00
à Prefeitura

Segundo o vereador
Ricardo Piorino, é fundamental ouvir os munícipes
e estar presente em seus
bairros, para ter o exato
“termômetro” da realidade
enfrentada pela população.
“Nesta semana inicio as
visitas e estarei procurando
encaminhar as reivindicações apresentadas ao
Executivo para, juntos,
buscarmos soluções aos
problemas apontados”, observou o vereador Ricardo
Piorino.
Assessoria

cal, no trecho da rua São João
Bosco, altura do número 454,
até a rotatória do Guardião,
na Rodovia Vereador Abel
Fabrício Dias, que dá acesso
à avenida Ademar César Ribeiro, em Moreira Cesar, a
fim de melhorar a segurança
dos ciclistas e veículos que
trafegam pelo local.
Grade de proteção
para boca de lobo
O vereador Martim Cesar reitera à Administração
Municipal, que determine
providências junto ao departamento competente para
que sejam feitos estudos
visando a colocação de grade
de proteção na boca de lobo
localizada na rua Rubião
Júnior, na altura do nº 192,
em frente ao ponto de ônibus
das linhas Guaratinguetá e
Taubaté.“Nas condições que
a mesma se encontra, coloca
em risco a segurança dos usuários do transporte coletivo,
no momento do embarque e
desembarque”.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

“Vereador estará reunido com as lideranças
para colher as reivindicações da comunidade”

Após encerrar mais um
mandato frente à Presidência do Poder Legislativo,
o vereador Ricardo Piorino (PDT), aproveitando
a maior disponibilidade
de tempo que passará a
ter, estará percorrendo os
bairros de nossa cidade, em
reuniões que estão sendo
agendadas com a finalidade
de estreitar ainda mais a
proximidade com a população, buscando informações
e reclamações, para que
possam ser solucionadas.

C o m u n i ca ç ã o /C VP

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

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Professor Osvaldo tem Projeto Ricardo Piorino retoma
maratona de visita aos
de Lei aprovado que beneficia
estudantes do ensino profissional bairros da cidade
Assessoria

de

Vereador Martim Cesar

C o m u n i ca ç ã o /C V P

Professor Manoel César Ribeiro,
ao lado do Supermercado Tenda
Atacado. O horário de atendimento da unidade é de segunda
a sexta-feira, das 8h às 17h e aos
sábados das 8h às 12h.
Bom Prato é prioridade
O vereador Roderley Miotto
vem firmando com a população
seu trabalho por melhorias para
nossa cidade.
Depois da inauguração do
Complexo Poupatempo - Ciretran,
que foi sua constante luta, desde
o ano passado vem buscando
junto ao Governo do Estado, a
instalação do Restaurante Bom
Prato em Pindamonhangaba. O
objetivo é conseguir levar para a
população de baixa renda, refeições nutritivas e de baixo custo.
Isto proporcionará aos nossos
munícipes condições de se alimentarem bem e com qualidade
ao valor de R$ 1,00. O vereador
manifesta sua confiança de que
trará mais esta conquista para a
população, bem como a instalação
dos CAPS 24 horas e CAPS AD,
em Pindamonhangaba.

Assessoria

atividades físicas e recreativas.
“Com isso, as pessoas poderão
trabalhar tranquilas, sabendo
que seus entes queridos estão
em um lugar adequado e seguro
até o retorno do idoso ao lar,
no final da tarde”, afirmou o
vereador.
Ja o SAMU (Serviço de
Atendimento Médico de Urgência) completará este atendimento através de urgência
móvel. Segundo o vereador,
o SAMU é muito importante
porque atende rapidamente
o paciente no local em que
ele está, faz o socorro pré
hospitalar em casos de emergência e, desta forma, reduz o
número de óbitos, o tempo de
internação em hospitais e as
sequelas decorrentes da falta
de pronto-atendimento. “A
implantação do serviço será
mais uma conquista para a
população e para a melhoria da
saúde no município”, explicou
o vereador Dr. Marcos Aurélio.

de
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O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi(PR), após ter
conquistado o Pronto Socorro
Infantil e as UPAs (Unidade de
Pronto Atendimento) para nossa cidade e que, em breve, se
tornarão realidade e estarão em
funcionamento e a disposição
para melhor atender a saúde
da população, colocou como
principais metas para 2015 a
possibilidade de também conquistar a Creche do Idoso e o
SAMU. Ambos são projetos de
autoria do vereador Dr. Marcos Aurélio que vem lutando,
incansavelmente, em prol da
saúde da nossa comunidade.
Para ele, a Creche do Idoso
deverá contar com médicos,
enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e pessoas preparadas para atendimento,
convívio e higienização do
ambiente, sendo que o local
contará também com salas de
jogos, internet, refeitório e um
amplo espaço para algumas

Assessoria
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O vereador Roderley
Miotto (PSDB) esteve
atuante na instalação da
unidade do Poupamento
em Pindamonhangaba.
Presente na entrega oficial
do Poupatempo, no dia 15
de setembro de 2014, o
vereador lembrou de sua
conversa com o Governador Geraldo Alckmin
quando solicitou este
serviço para nossa cidade.
“Foi com muita alegria
que acompanhei a inauguração do Poupatempo
em Pindamonhangaba,
me sinto feliz, satisfeito
e realizado com a vinda
deste órgão tão funcional e
de extrema importância para nossa população. Pude, no inicio de
meu mandato, em um café com o
Governador Geraldo Alckmin no
dia 22 de janeiro de 2013, frisar a
importância do envio deste posto à
nossa cidade e recebi em primeira
mão a notícia de que seria sim, instalado uma unidade do complexo
Poupatempo - Ciretran, na cidade
de Pindamonhangaba”, relembra
o vereador Roderley Miotto.
Vivenciamos um importante
crescimento em nossa cidade,
com a vinda de órgãos trazendo
melhorias a população, a vinda
de indústrias gerando renda e
emprego para a população, hoje
podemos com toda certeza dizer
que Pinda cresce a cada dia e que
a comunidade só ganha com isso.
Mais uma vez Roderley Miotto mostra à população o trabalho
que vem desenvolvendo como
vereador, buscando apoios com
Deputados, trazendo investimentos e benefícios para nossa cidade,
trabalhando em conjunto com o
Governo do Estado e Prefeitura.
O posto do Poupatempo - Ciretran, está localizado na avenida
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Roderley Miotto
SAMU e Creche do Idoso são as Martim Cesar pede colocação
trabalhou pela instalação principais metas do vereador
de caçambas para “bota-fora”
do Poupatempo
Dr. Marcos Aurélio para 2015 no Loteamento Vila Suíça

Câmara

e c o n o m i z o u e d e v o lv e u r e c u r s o s p ú b l i c o s a o m u n i c í p i o

A Câmara de Pindamonhangaba encaminhou à
Prefeitura do município
no final de 2014, o valor de R$ 3.000,000,00
(três milhões de reais)
provenientes de parte dos
recursos do Duodécimo
que o Legislativo economizou durante o ano.
A entrega dos valores
foi feita ao prefeito Vito
Ardito Lerario em seu
gabinete na Prefeitura.

Durante o ato, ficou acertado com o prefeito que a
maior parte dos recursos
financeiros devolvidos
terá destino certo: será
utilizado para ações na
área de Saúde como a
realização de mutirão de
cirurgias e exames oftalmológicos; outros exames
urgentes da rede pública
e para atendimento das
necessidades do Pronto
Socorro Infantil.

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

Vereador Ricardo Piorino

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

Assistentes
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Telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279
e 3644-2281

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

Polícia
Polícia Civil recupera
telefones roubados
A Polícia Civil de Pindamonhangaba concluiu,
na terça-feira (13) mais
dois serviços de investigação que culminaram na

devolução de dois aparelhos de celular às vítimas
de assaltos.
Um dos telefones foi
roubado de um adoles-

Divulgação

Divulgação
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Campanha sorteia
caminhões de
prêmios no sábado
Divulgação

centes de 14 anos no dia 4
de agosto, na rua do Cardoso.
O outro caso solucionado ocorreu dia 21 de
outubro, na rua Marechal
Deodoro da Fonseca, no
Cartório Eleitoral.
Os culpados por roubo
e receptação vão responder pelos crimes.

Mulher
agride
namorado
no Campos
Maia

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 290 /2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 290/2014 de “Contratação de empresa para prestação
de serviços de cópias, impressões e encadernações para a Secretaria de Planejamento”, foi
elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em
31/12/2014:
ATA nº 233/2014
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

Empresa:

PAP COP PAPELARIA E COPIADORA LTDA
MARCA
DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

01

Unid.

Serviço de cópia a0 mono

***

6,73

400

02

Unid.

Serviço de cópia a0 color

***

8,83

1.200

03

Unid.

Serviço de cópia a1 mono

***

5,33

500

04

Unid.

Serviço de cópia a1 color

***

7,50

1.000

05

Unid.

Serviço de cópia a2 mono

***

3,83

400

06

Unid.

Serviço de cópia a2 color

***

5,33

500

07

Unid.

Serviço de cópia a3 mono

***

2,83

500

08

Unid.

Serviço de cópia a3 color

***

3,83

2.800

09

Unid.

Serviço de cópia a4 mono

***

0,25

2.400

10

Unid.

Serviço de cópia a4 color

***

1,77

300

11

Unid.

Serviço de encadernação até 100 fls.

***

3,33

300

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2015.
Através deste convocamos o Nobre CONSELHEIRO DE SAÚDE, para comparecer a Reunião
Ordinária:
Dia: 27 de janeiro de 2015.
Horário: 18:00 horas (1ª chamada) e 18:30 horas (2ª chamada)
Local: Centro de Especialidades Médicas - CEM – 1º Andar
Av. Frederico Machado, 179 - Pindamonhangaba / SP
CEP: 12420-010 - Tel.: (12) 3644-5917
Pauta
1ª – Comentários sobre a 4ª Conferencia da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora
Relator: Presidente e Secretário do Conselho.
Tempo estimado: 20 minutos
2ª – Informações Gerais sobre a eleição dos Conselheiros de Saúde para o mandato de 2015 á
2018.
Relator: Conselheira Veraniza do Prado e Presidente do Conselho.
Tempo estimado: 30 minutos
3º - Leitura de Ata e dos Ofícios.
Relator: Secretário do Conselho.
Tempo estimado: 20 minutos
4º - Informes e Comissões
Tempo: 20 minutos
P.S: em caso de força maior, haverá inserção de pauta.
JoséDE
Fernandes
DEPARTAMENTO
LICITAÇÕESRibeiro
E COMPRAS
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso,
1400 – do
AltoConselho
do Cardoso– Pindamonhangaba/SP
– Cep.: 12420-010
Presidente
Municipal de Saúde
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

Um casal de namorados andava pela avenida
Abel Correa Guimarães,
no Campos Maia, na manhã de quarta-feira (14)
quando, segundo testemunhas, começou a trocar agressões verbais.
A mulher se exaltou e
deu tapas no namorado,
que apenas se defendeu.
Nervosa, a moça pegou
pedaços de pedras e tijolos de uma obra e atirou
no rapaz, que foi atingido na perna e no tórax.
Alguns moradores intervieram para parar as
agressões.
Após mais alguns minutos de troca de ofensas, o casal foi embora
ainda discutindo.

As pessoas que estiverem no local poderão ser chamadas a participar

A Campanha de Natal da Acip – Associação
Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba
– vai sortear 10 caminhões de prêmios neste
sábado (17), às 12 horas,
na Praça Monsenhor
Marcondes.
As pessoas que têm
cupons devem preenchê
-los e colocar nas urnas
até as 18 horas de sextafeira (16).
Prêmios
Os 10 primeiros
cupons validados terão direito a 10 prê-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - 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 23/01/2015 às 9:30 horas
AJUDANTE
25º ELBIO JOSÉ DE SOUSA LEITE
RUA ATHAIDE B DO AMARAL, 158 – SITIO SANTO ANTONIO
TAUBATÉ – SP
CEP 12072-160
ROSANA DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO

EDITAL DO CARNAVAL /2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO

PERIODO DAS INSCRIÇÕES NO PROTOCOLO:
12 à 30 /Janeiro /2015

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

Data da ENTREGA das Licenças:
09 à 13 / Fevereiro /2015
Atenção bebida alcoólica somente CERVEJA, não poderá ter
vasilhames de vidro no local, somente LATAS.
O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio
interessado, munido do Xerox do R.G., CPF e Comprovante
de Endereço do Município de Pindamonhangaba.
Obs.: *NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS
INSCRIÇÕES ! !
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Departamento de AdministraçãoEdital MATINÊ – Carnaval 2015
Abertura das inscrições para vendedor ambulante para trabalhar no MATINÊ
NO QUARTEL, no(S) dia(S):
13 de Fevereiro no período noturno;
14,15 e 16 de Fevererio, no período da tarde.
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES:
- INÍCIO : 12/JAN/2015
- TÉRMINO : 30/JAN/2015
*Obs.: Poderá ser montado Barracas com tamanho máximo de 4(quatro
metros quadrados) e é permitido somente venda de salgados, doces,
refrigerantes, água, sucos e bebida alcoólica somente “CERVEJA”. Não
poderá ter vasilhames de vidro no local, somente em Latas.
Documentos necessários para Inscrição:
Xérox do RG, CPF e Comprovante de Endereço que resida
no município de Pindamonhangaba.
A Entrega dos Alvarás será no dia 09 a 13 de Fevereiro 2015
Gastão José Schmidt
Gerente de Fiscalização

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
23/01/2015 às 9:00 horas
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 7
14º ANGELA PATRICIA RODRIGUES MARCONDES
RUA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, 145 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-550
ROSANA DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Administração
Fiscalização de Posturas
CONCURSO DE MARCHINHAS /2015
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES para trabalhar como Vendedor Ambulante no
CONCURSO DE MARCHINHAS, que será realizado no mês de Fevereiro/2015
Período das Inscrições:
INÍCIO: 12/JAN/2015
TÉRMINO: 23/JAN/2015
Atenção bebida alcoólica somente CERVEJA.
Não poderá ter VASILHAMES DE VIDRO no local, somente em LATAS
Documentos necessários para inscrição:
CÓPIAS do RG, CPF e de Comprovante de Endereço de Residência no município
de Pindamonhangaba.
A Entrega dos Alvarás será no(s) dia(s): 28,29 e 30/Jan/15
Gastão José Schmidt
Gerente da Fiscalização

mios idênticos, que serão: sanduicheira/grill
Fama 5 preta; DVD USB
Inovox IN1218 MP3/
CD/RIP; forno de micro
-ondas 20L Panassonic
NN-ST252W branco;
refrigerador 261L Consul CRA30F branco;
TV LED 22” FHD Sansung LT22C310 DTV/
USB; liquidificador 2
vel. Mondial Power
Black L28; ventilador
30 cm. Britânia Ventus preto; conjunto de
mesa RT 110 Nicoli;
fogão 4B piso esmaltec

Veneza Cristal branco;
armário 6PTS 3 GV Demobile Madri PD CZ/
PTO; cozinha Luana;
rack Artely Peg Leve
Canadá A60XL80 PD
IMB/PTO; cama p/ col.
138 Novo Horizonte
Jack CZ/PT; conjunto
estofado Caribe; Tanquinho 4 kg Suggar
Aleluia branco. O valor
total de cada prêmio (10
itens) é R$ 4.998,50.
Valor total da premiação: R$ 49.985,00, com
autorização Caixa Nº
6-2760/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - 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).
AGENTE DO CONTROLE VETOR
Dia 22/01/2015 às 9:00 horas
20º SUELLEN CRISTINA DA SILVA MOTA
AVENIDA ALFREDO MOLINARI, 221 – ANDRADE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-350
21º PAULO SÉRGIO FERNANDES JÚNIOR
AVENIDA CINDERELA, 1686 – GURILÂNDIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12071-500
22º ELAINE CRISTINA GREGÓRIO APOLINÁRIO
R. BENEDITO GALVÃO DE CASTRO, 590 – BLOCO C – APTO. 23 – MARIETA AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-470
23º CLAUDEMIR FERNANDO CORRÊA
RUA PAULO ROBERTO MANDU, 167 – CÍCERO PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-560
24º STHEPHANIE MOTA DE BRITO COSTA
RUA CAMARGO, 43 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-710
Dia 22/01/2015 às 10:30 horas
25º JANEIDE RAQUEL GODEIA
RUA PROFESSOR FUED BOUERI, 327 – CHÁCARA GALEGA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-180
26º EDER FABIANO DA SILVA
RUA MANOEL IGNACIO MARCONDES ROMEIRO, 674 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-440
27º CRISTINA AKIKO HAYAKAVA FERREIRA
RUA PADRE ESTEVÃO MARIA, 118 – SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-280
28º EDENILSON ELIAS DE SOUZA
RUA JOÃO BONAFÉ, 106 – LOTEAMENTO RAMOS – MOREIRA CÉSAR
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-180
29º RENATO CÉSAR RODRIGUES DA MOTTA
RUA GUAICURUS, 712 – PEDREGULHO
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12515-125
Dia 22/01/2015 às 14:00 horas
30º CARLOS HENRIQUE TELINI
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 122 – AREÃO
TAUBATÉ – SP
CEP 12060-720
31º ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
RUA PONCIANO PEREIRA, 555 – JARDIM ELOYNA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-430
32º PAMELA CARNEIRO RIBEIRO
RUA DR ANTENOR ROMANO BARRETO, 21 – ANDRADE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-450
33º MEIRE LUCIA DOS SANTOS
RUA DEMETRIO IVAHY BADARO, 210 – RESID. SÍTIO SANTO ANTONIO
TAUBATÉ – SP
CEP 12072-130
34º MICHELE APARECIDA DOS SANTOS
RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA, 47 – PARQUE TRÊS MARIAS
TAUBATÉ – SP
CEP 12081-285
ROSANA DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO

QUINTA-FEIRA
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ENTREVISTA
Tribuna do Norte
Chiconini destaca natureza e
harmonia no Clube de Campo

B

anhar-se em um rio é
totalmente diferente
de uma piscina. Ainda mais se for um rio
transparente e com
água fria – que é o que todos
têm buscado neste verão.
Bom mesmo é unir as duas
opções, o rio e suas peculiaridades com a segurança e o conforto de uma piscina. Esta é uma
das possibilidades existentes em
Pindamonhangaba com o Clube de Campo Piracuama desde
1969 – quando foi fundado.
Em entrevista exclusiva à
Tribuna do Norte, seu presidente, Edmilson Chiconini, destacou as características do local
e os desaﬁos de administrar a
instituição, que tem mais de mil
associados de várias cidades,
como São Paulo, Campinas, São
José dos Campos, Jacareí e, obviamente, Pindamonhangaba,
Campos do Jordão e Taubaté –
que ﬁcam a 23km do local e são
as três com maior número de
membros.
O trabalho de Chiconini à
frente do ‘Piracuama’ é diferente
de outros presidentes, a começar
pelo estatuto e gerência do clube,
que reúnem em Pindamonhangaba aspectos e formalidades
únicas, além disso, a instituição
tem duas sedes (uma administrativa na Dr. Campos Sales e a
área de Lazer - Piracuama).
“De segunda a quinta-feira
busco gerir os serviços do clube na sede administrativa, mas
sempre mantendo o contato
com a sede social. Ainda assim,
procuro vir às quartas-feiras
acompanhar a manutenção e
também venho sexta, sábado e
domingo. É uma atividade contínua e prazerosa”, relatou.

Divulgação

Instalado no início da Serra da Mantiqueira desde 1969, Clube de Campo Piracuama conta com mais de mil associados
Sempre disponível a atender
os sócios e parceiros, ele dedica
bastante tempo a ouvir as pessoas. “Procuro frequentar a sauna e
as áreas de lazer. É um momento
importante porque recebemos
críticas e sugestões e buscamos
atender e explicar tudo. Diria que
o Clube de Campo tem, na medida do possível, a gerência dos próprios associados. Ouvi-los é muito
bom para o futuro do clube”.
Caminhando pelo local, Edmilson Chiconini também observa elementos que precisam
de ajustes. “Ficamos em constante manutenção para que o
sócio encontre um ambiente
limpo, com grama aparada,
tudo certo para seu lazer”.

O COMEÇO
Casado com Magaly e pai
de duas ﬁlhas (Stephanie, 26
anos e Giovanna 23), Chiconini
nasceu em Jundiaí em 1965.
Em 1987 veio morar em Pindamonhangaba, mas trabalhava
com projetos de engenharia em
uma empresa de São José dos
Campos. Posteriormente, abriu
uma corretora de seguros com
dois sócios e ainda fazia serviços

de consultoria de qualidade de
produtos para várias empresas.
O envolvimento com clubes só
ocorreu em 1995. “Fui convidado
para ser presidente do Paineiras
Country Club, onde ﬁquei até
1999. Depois fui convidado para
administrar o Clube de Campo
Piracuama, onde posteriormente
me tornei presidente e estou até
hoje na função”.
Odirley Pereira

PERFIL DO CLUBE
Chiconini explica que o clube
tem características familiares que
o difere de todos os outros. “Cada
local tem sua marca e seus produtos. Aqui, nosso perﬁl é o contato
intenso com a natureza, com o rio,
e a valorização da família. Este
ambiente familiar que proporcionamos nos torna referência na
região. Enquanto boa parte das
associações tem procurado agradar o público com atividades direcionadas para cada pessoa, como
academia, dança, balé, que é uma
tendência dos clubes urbanos,
nós procuramos unir e cultivar
elementos familiares”, destaca.
Segundo ele, é prazeroso para
os associados “sair da correria da
cidade, ver a paisagem, ter contato com a natureza, fazer churrasco com os ﬁlhos, ver pássaros e
nadar no rio”.
Chiconini explica que o clube
também zela por acolher pessoas
que compartilham dos mesmos
valoreis sociais. “Não temos um
público especíﬁco. Aqui encontramos pessoas de todas as classes
sociais, de todas as idades e
com um mesmo propósito, que é
descansar, se divertir, cultivar
a natureza, reunir a família e
encontrar os amigos”.
Com este objetivo, centenas de
pessoas frequentam as dependências todos os dias em que clube
ﬁca aberto (terça a domingo no
mês de janeiro e de quarta a domingo nos demais meses – quinta,
sexta e sábado das 9 às 22 horas e
demais dias das 9 às 19 horas).

CONVIVÊNCIA
Um desses exemplos é o
aposentado Virgílio Aguiar,
que é sócio desde 1980. Para
ele, inicialmente a intenção era ter um espaço para
descansar com a família.
Depois o clube passou a ser
uma extensão da própria
casa. “É um local incomum,
cheio de árvores, com um
rio cristalino, encontro os
amigos e aproveito o dia,
principalmente na sauna”,
disse ao revelar que vai, ao
menos, duas vezes por semana ao local.

Como ele, Luiz Carlos
Miranda também aprecia
os aspectos singulares do
clube. Sócio desde 1986, ele
relembra da época em que
jogava futebol com seus
amigos que conhecera no
local, especialmente na
sauna. Segundo ele, sempre
que possível, vai de bicicleta. “Gosto deste contato com
a natureza e tento vir pelo
menos uma vez por semana
de bicicleta. É um passeio
prazeroso e aqui tudo ainda
ﬁca melhor”.
Odirley Pereira

Odirley Pereira

Virgílio Aguiar

Luiz Carlos Miranda

DEPENDÊNCIAS
Três piscinas (todas com água corrente e tratada sem material
químico); uma quadra de tênis, uma quadra poliesportiva, uma quadra
de vôlei de areia, um campo society, duas saunas, o rio, cachoeira, play
ground, duas saunas naturais, mais de 100 churrasqueiras, lanchonete,
duchas naturais, restaurante, salão de eventos e um bosque.
Odirley Pereira

Chiconini orienta funcionário do clube

