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PINDAMONHANGABA 25 DE FEVEREIRO DE 2015QUARTA-FEIRA

A Campanha da Fraternida-
de 2015 será lançada em Pin-
damonhangaba nesta quarta-
feira (25), às 19h30, na Câmara 
Municipal. O evento terá a pre-
sença do Bispo Diocesano Dom 
Carmo João Rhoden, do padre 
Vitor Hugo – responsável pela 
campanha no município, dentre 

outros. Este ano o tema é Igre-
ja e Sociedade – que também 
insere a iniciativa nas comemo-
rações dos 50 anos do Concílio 
Vaticano II. Na abertura haverá 
apresentação musical do Hino 
Ofi cial da Campanha, entoado 
por Cassinha e Kyrios Reggae.
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PANCADAS DE CHUVA À TARDE, 
NEBULOSIDADE VARIÁVEL
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Pinda lança 
Campanha da 
Fraternidade

Show de cães adestrados no shopping
O Shopping Pátio Pinda promove apresentações de cães adestra-

dos neste fi nal de semana. O “Show Dog” terá dicas sobre cuidados 
com os animais e distribuição de brindes, como petiscos caninos, 
amostras grátis de ração, pets drinks e camisetas.

Consumo de peixes deve aumentar
A venda de peixes em Pin-

damonhangaba deve aumen-
tar cerca de 20% no período 
da quaresma – índice similar 

ao registrado por peixarias 
em 2014. Os mais procurados 
são o cação e a sardinha, além 
do tradicional bacalhau. Po-

rém o consumidor deve fi car 
atento porque a elevação na 
procura deve gerar aumento 
no preço dos produtos, es-

pecialmente do bacalhau – 
que é importado e, portanto, 
acompanha a variação do dó-
lar - em constante alta.

 Quaresma traz        
 refl exão e abstinência

Com a quaresma, que 
começou na Quarta-Feira de 
Cinzas e segue até a Quinta-
Feira Santa, muitas pessoas 
passam por momentos de 
refl exão e fazem jejum e 
abstinência. Os produtos que 
a maior parte dos católicos 
que fazem a penitência evitam 
consumir são carne vermelha, 
chocolate, refrigerante, bebida 
alcoólica, dentre outros.

Alguns, porém, estão 
optando por evitar outras 
tentações, como a internet e 
as redes sociais. Participar de 
projetos sociais e participar 
mais das missas também estão 
entre hábitos que costumam 
ser mais frequentes nesta 
época do ano.

JOVEM É 
ASSASSINADO 
COM FACADA
Um jovem de 22 anos 

foi morto na madruga-
da de terça-feira (24) no 
loteamento Azeredo, em 
Moreira César. Segundo 
relatos, ele teria pedido 
a um homem que deixas-
se de vender e consumir 
entorpecentes em frente 
a sua casa. Minutos de-
pois, o homem voltou e 
desferiu um golpe de faca 
no peito da vítima, que 
não resistiu ao ferimen-
to e morreu. Este foi o 
segundo assassinato en-
volvendo facada em uma 
semana na cidade.

CRIANÇAS PODEM PARTICIPAR 
DE VIVÊNCIAS TEMÁTICAS
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Padre Vitor Hugo é o responsável pela Campanha da Fraternidade em Pindamonhangaba
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Um novo debate sobre a aposentado-
ria teve início recentemente, com 
o anúncio do ministério da Previ-

dência Social de que estão estudando formas 
de alterar o sistema previdenciário no País. 
Entre os pontos positivos e negativos das 
propostas apresentadas, fica mais explícito 
que, cada vez mais, o brasileiro terá que ter 
educação financeira para poder usufruir de 
um período de vida saudável.

Para entender melhor, o que está sendo 
proposto, segundo o ministério, é o fim do fa-
tor previdenciário. Até aí, tudo perfeito, pois 
esse é um dos motivos que levam as aposen-
tadorias a terem consideráveis quedas.

Contudo, em contrapartida, o que se está 
oferecendo é uma fórmula para retardar as 
aposentadorias, isto é, que o trabalhador 
trabalhe ainda mais e acreditem, contribua 
mais para aposentar. O Governo defende a 
fórmula 85/95 como base de partida, na qual 
a soma da idade com o tempo de serviço deve 
dar 85 anos para mulheres e 95 para homens.

O presidente da Abefin – Associação Brasi-
leira de Educadores Financeiros – Reinaldo 
Domingos, acredita que a fórmula pode ser 
interessante ou, pelo menos, melhor do que o 
Fator Previdenciário vigente. Mas, também, 
trará maior dificuldade para se aposentar e 
mostra como é importante um planejamento 
que vá além do INSS – Instituto Nacional do 
Seguro Social – sobre o tema.

A visão da Abefin é, até o momento, a mais 
clara sobre o enorme entrave na vida de mi-
lhões de brasileiros.

A aposentadoria pelo INSS possui grande 
importância, principalmente, para os traba-
lhadores menos abastados, pois estes, em 
sua grande maioria, não trabalharam pre-
ventivamente para o período de aposentado-
ria, o que faz com que esses ganhos sejam a 
única fonte de sobrevivência.

Porém, para alguém que realmente quer 
se planejar para uma aposentadoria susten-
tável, a questão vai muito além, sendo fun-
damental a educação financeira, a partir da 
qual se traçará uma estratégia na busca dos 
melhores investimentos. Assim é importan-
te realizar um bom plano de aposentadoria, 
analisando qual padrão de vida a pessoa de-
seja ao se aposentar; quanto mais cedo co-
meçar a poupar, mais agressiva pode ser a 
estratégia; dividir os objetivos e sonhos em 
três grupos de acordo com os prazos que pre-
tende realizá-los, que são de curto, médio e 
longo prazo, e investir o dinheiro de acordo 
com esses objetivos; como a atratividade de 
cada tipo de investimento varia com o tem-
po, é aconselhável o poupador rever a estra-
tégia adotada a cada quatro ou seis meses; 
acumular capital que renda o dobro do que 
ele precisa, dentre outros elementos.

De certeza sobre a previdência do País 
não há nada. O certo é que para o trabalha-
dor a tendência é piorar cada vez mais. Deste 
modo, o ideal é se precaver, planejando uma 
aposentadoria sustentável sem depender do 
governo.

Sua aposentadoria começa agora

hora de poupar para 
não ‘passar’ fome

Projeto 
Crescer 
ganha 
nova sede

A Associação para Auxílio da 
Criança e Adolescente – Projeto 
Crescer inaugura sua nova sede, 
nesta quinta-feira (26), às 9 ho-
ras, na avenida das Primaveras, 
329, Goiabal. O presidente da 
instituição, Ricardo Fabrício de 
Toledo, informou que o evento é 
aberto a toda população.

apae vende espetinhos 
para churrasco

O Shopping Pátio Pinda re-
aliza o “Show Dog” no sábado 
(28) e no domingo (1º/3), . O 
evento acontece das 10 às 22 
horas e haverá shows de cães 
adestrados de várias raças, além 
de um espaço para dicas sobre 
cuidados com os animais e dis-
tribuição de brindes, como pe-
tiscos caninos, amostras grátis 
de ração, pets drinks e camise-
tas.  Um Porsche conversível 
também estará em exposição no 
local.

Haverá ainda, mais uma edi-
ção da Feira de Adoção de Ani-
mais. Os eventos têm a parceria 
da PerfectDog Adestramento, 
da Premiatta, da Pet Vale e do 
Abrigo Municipal de Animais, 
da Prefeitura.

Há anos, Pindamonhangaba 
vibrou ao ensejo do lança-

mento do livro “Paris Theatre”, de 
autoria da estimada Acadêmica, que 
foi Membro - Efetivo da Cadeira nº 
1 da ACADEMIA PINDAMONHAN-
GABENSE DE LETRAS: Profª Maria 
Luiza Bartholomeu Silva de Oliveira. 
Profundamente identificada com a 
“Terra Roxa do Saber e da Aptidão”, 
como assim a denominou o imortal 
Monteiro Lobato, essa mulher admi-
rável, natural da tradicional Igarapa-
va-SP, amante da arte e do belo foi 
uma professora de elevados méritos, 
artista plástica premiada no Brasil e 
no Exterior, com toda certeza emo-
cionará os que tiverem o privilégio de 
ler a sua obra. 

A alma da Profª Maria Luiza sonha 
e se comove em cada frase de “Paris 
Theatre”. É um hinário de amor e be-
leza. Nele, ela é a eterna criança que 
é aurora, primavera e semente de um 
amanhã que vai florescer, e enxer-
ga a mão de Deus que, ao entarde-
cer, transforma o céu todo em rosas. 
Considero-me um privilegiado ao ter 
a oportunidade de conviver com o 
universo de quimeras e sonhos dessa 
esteta, o que me torna mais rico, com 
as suas lições de vida, com o seu belo 
exemplo de fé, de crença nos valores 
da família, pilastra básica da socieda-
de. Ao cantar sonatas de paz e de bem 
- querer, num sonho de ventura que 
nunca finda, as páginas de “Paris The-
atre” conduz o leitor às trilhas da sau-
dade. Ah, a saudade! Saudade da sua 
terra, Profª. Maria Luiza: Igarapava, 
para quem devia dizer:

Igarapava - sorriso
minha cidade - magia
que, quando teu solo piso
todo meu ser se extasia !

Igarapava - cidade,
que é uma frente avançada,
com tantos anos de idade
tem o fulgor da alvorada !
Igarapava, obra - prima !
     
Diz a voz dos cantadores
que Deus pôs as mãos em cima  
das mãos dos seus construtores! 

Igarapava és demais,
pois quando o sol vem nascer,
tens o canto dos pardais
musicando o alvorecer!

Em “Paris Theatre”, a querida aca-
dêmica, no seu mundo particular de 
doces evocações, ao percorrer a longa 
estrada, sem queixas, com os olhos 
profundos dos que vivem poeticamen-
te, dos que sabem penetrar na alma 
dos sofridos e desvendar a máscara 
das emoções, traz consigo a sua grande 
marca registrada: a crença nos valores 
dos antepassados, lume das gerações 
do porvir. Ler esse livro é dar um pas-
seio no tempo, retornar à infância de 
cada um, porque para a Profa. Maria 
Luiza...   

Paris Theatre evocada
tanto me envolve e seduz,
é a minha infância adorada
é o meu sonho de luz !.

Paris Theatre querida
dos meus tempos de criança:
velha saudade escondida
no meu baú de lembrança !

Na minha imaginação, as páginas 
desse livro dessa mulher verdadeira, 
comprometida com o seu tempo, fo-
ram escritas durante longas noites in-
sones para despertar os corações dos 
homens que ainda acreditam na força 
indestrutível da família coesa, da fra-
ternidade, sendo, portanto filhas das 
madrugadas de vigília, as quais obe-
decem aos impulsos da alma, do cora-
ção inquieto da Profa. Maria Luiza a 
nos dizer:

Paris Theatre altaneiro
foste nos anos de glória
um grande rei timoneiro
do teu povo e de uma história !

Paris Theatre me volta
nesse outono já da idade,
quando a minh’alma se solta
e vai buscar a saudade !

Nesse livro de memórias, consegue a 
conceituada professora, artista - plás-
tica e sobretudo escritora transforma-
ra emoção singular em pluralidade de 
sentimentos, o particular em geral, 
motivo pelo qual afirmo que ele trans-
cende tempo e espaço, traz a marca 
da temporalidade existencial, tornan-
do-o abrangente, indo de encontro à 
espacialidade afetiva de cada um de 
nós como diriam os fenomenólogos 
Husserl e o seu seguidor Martin Hei-
degger, despertando as crianças que 
vivem latentes na nossa essência.
 O Cine “Paris Theatre”, de Iga-
rapava já não existe mais, conforme 
nos relata a Profª. Maria Luiza no seu 
apreciado livro. A minha Grande Ami-
ga, mulher admirável, foi para o céu 
levando as flores da minha admiração 
e irrestrita amizade.

“PaRiS - TheaTRe” e a PRoFeSSoRa  maRia LUiZa

Show Dog no shopping

A Apae de Pin-
da está vendendo 
pacotes com espe-
tinhos de lingui-
ça, frango e carne. 
Cada pacote con-
tém 10 unidades e 
custa R$ 20. Mais 
informações pelo 
telefone 3642-
1900 ou 3645-
1677.

Divulgação
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Todos os anos, a igre-

ja Católica promove a 
tradicional Campanha 
da Fraternidade com o 
objetivo de despertar a 
solidariedade nos fiéis 
diante de questões que 
envolvem a sociedade, 
buscando soluções. 

Em 2015, a Campa-
nha nacional foi lança-
da na Quarta-Feira de 
Cinzas (18), em evento 
promovido pela CnBB 
- Conferência nacional 
dos Bispos do Brasil.

Em pinda, o lança-
mento acontece nesta 
quarta-feira (25), a par-
tir das 19h30, na Câmara 
municipal durante ses-
são solene. a ser presidi-

da pelo vereador Roder-
ley miot to.

Autoridades ecle-
siásticas estarão pre-
sentes, como o padre 
leandro Alves de sou-
za, Assessor Diocesano 
da Campanha, que fa-
lará sobre a importân-
cia do tema; o padre 
Vitor Hugo, decano do 
Decanato Cristo Rei,  
de pindamonhangaba, 
que fará uma apresen-
tação lúdica e o bispo 
diocesano Dom Carmo 
João Rhoden, que fará a 
saudação oficial.

O evento também 
será abrilhantado pela 
apresentação musical do 
Hino Oficial da Campa-
nha, entoado por Casi-
nha e Kyrios Regae.

A instituição Espaço 
Terapêutico está realizan-
do um novo trabalho des-
tinado ao público infantil 
da região. Denominado 
“Ciranda das Emoções”, 
trata-se de uma iniciati-
va diferenciada e inédita, 
direcionada para crian-
ças de quatro a 12 anos de 
idade. 

O projeto é baseado em 
vivências temáticas, na 
qual serão trabalhados vá-
rios sentimentos que per-
meiam o universo infantil: 
medo, agressividade, con-
flitos familiares, timidez, 
situações escolares, entre 

outros, repleto de dinâmi-
cas e direcionados a cada 
faixa etária, com acompa-
nhamento de psicóloga e 
psicopedagogo. 

As inscrições começam 
na sexta-feira (27) e vão 
até o dia 6 de março e as 
vagas são limitadas.

Escola de Pais

outra novidade ofe-
recida pela instituição 
é a chamada “Escola de 
pais”  um espaço de re-
flexão e orientação para 
pais e futuros pais que 
querem melhorar o re-

lacionamento com os 
filhos. 

O objetivo é possi-
bilitar a manutenção e 
criação de um ambien-
te familiar favorável ao 
crescimento de todos os 
seus integrantes. As ins-
crições acontecem de 9 
a 13 de março e as vagas 
também são limitadas.

Inscrições

para os dois progra-
mas, as inscrições custam 
R$ 25 e podem ser feitas 
pelo telefone 3645-4615, 
das 13h30 às 18 horas.

Começa Campanha da Fraternidade

Em consonância com o atual Pon-
tífice e o trabalho que ele vem de-

senvolvendo diante da Igreja, preocupado 
com temas globais, foi definido o tema da 
Campanha da Fraternidade 2015: Igreja 
e Sociedade – que também insere a ini-
ciativa nas comemorações dos 50 anos 
do Concílio Vaticano II. O lema definido é 
“Eu vim para servir”.

Ambos destacam a importância de 
cada indivíduo desempenhar seu papel na 
sociedade, tendo base a Doutrina ensinada 
na Igreja, de amor e caridade. Na men-
sagem enviada pelo papa Francisco por 
ocasião do lançamento nacional da Cam-
panha, ele destaca exatamente este ponto. 

“Cada um deve fazer a sua parte, co-
meçando pela minha casa, no meu traba-
lho, junto das pessoas com que me relacio-

no. E de modo concreto, é preciso ajudar 
aqueles que são mais pobres e necessita-
dos”, destacou. 

Em uma ocasião, durante entrevista 
para a Tribuna do Norte, o bispo Dom 
Carmo afirmou que, desde o início, o intui-
to foi construir a igreja sem esquecer des-
se aspecto social, pois a pessoa que reza é 
também a pessoa que trabalha, precisa de 
lazer e estuda. “A Igreja e, principalmen-
te a nossa Diocese, deverá sempre estar 
muito ao lado dos necessitados e isso é um 
dos cunhos que eu quis imprimir na admi-
nistração diocesana. Espero que as pesso-
as percebam que a igreja não quer ape-
nas levar os filhos para rezar, mas quer 
torná-los cidadãos com direitos e deveres. 
Formar cidadãos, pessoas e que se sintam 
felizes na localidade onde estão”, concluiu.

Tema

Cidade ganha novo tipo de terapia para crianças

paroquiaquiririm.blogspot.com.brDivulgação

Robson monteiro/Divulgação CVp
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Decano Pe. Vitor Hugo

Dom Carmo João Rhoden, bispo diocesano de Taubaté

Pe. Leandro Bolson
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Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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

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

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Janio ardito Lerario

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 Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

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

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

Vereador 

Magrão V is itou 

as obras do 

Ceu - Centro de 

artes e esportes  

unif iCados no 

distrito de 

Moreira César

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) apresentou 
na última sessão ordinária 
do dia 09 de fevereiro, 
uma importante Indicação 
- número 15/2015 - ende-
reçada ao Poder Executivo, 
na qual reivindica, com 
urgência, que seja feito o 
roçamento do mato que está 
encobrindo as placas de si-
nalização ao longo de todo 
o trecho da Estrada “Dr. 
Caio Gomes Figueiredo”. 

Preocupado com a se-
gurança dos motoristas e 
pedestres que ali transitam, 
Janio Lerario salienta que 

Janio reivindica roçamento 
de mato na Estrada “Caio 
Gomes Figueiredo”
Vereador diz estar preocupado com a segurança 

dos motoristas e dos pedestres que transitam por 
esta importante rodoVia de pindamonhangaba

“além de prejudicar a visi-
bilidade dos motoristas, o 
mato está bem seco devido 
as poucas chuvas o que 
pode causar também incên-
dio às margens da rodovia”. 
Segundo o vereador do 
PSDB, “basta apenas uma 
fagulha oriunda de uma 
bituca de cigarro para cau-
sar um grande incêndio e 
o fogo se alastrar, poden-
do causar muitos riscos 
e constrangimentos aos 
moradores de região, além 
de dificuldade de dirigibi-
lidade nesta importante via 
de Pindamonhangaba”.

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

Vereador CaL

Na sessão ordinária reali-
zada no dia 02 de fevereiro, 
por meio dos requerimentos 
números 91, 93 e 97/2015, o 
vereador Professor Eric (PR) 
solicitou ao Prefeito que o 
Departamento de Obras e 
Serviços de Pindamonhanga-
ba instale lixeiras ao longo 
das avenidas Alcides Ramos 
Nogueira, Professor Manoel 
César Ribeiro, Doutor Adhe-
mar César Ribeiro e Nossa 
Senhora do Bom Sucesso. O 
vereador entende que “com 
o aumento significativo no 
trânsito de ciclistas e pedes-
tres, não há alternativas de 
destinação de lixo, levando 
as pessoas a atirarem lixo 
às margens das ciclovias, 
poluindo o meio 
ambiente”.

Dentro de sua 
missão comuni-
tária, o vereador 
Professor Eric vem 
batalhando para 

Na manhã da sexta sexta-fei-
ra, dia 13, o vereador Carlos Edu-
ardo de Moura – Magrão (PPS) 
visitou as obras do CEU - Centro 
de Artes e Esportes Unificados 
que está sendo construído entre 
os bairros Liberdade e Vale das 
Acácias, no Distrito de Moreira 
César.

O CEU é fruto do PAC-II - 
Programa de Aceleração do Cres-
cimento - do Governo Federal, 
inserida no eixo “Comunidade 
Cidadã”. A obra é resultado de 
verbas do Ministério da Cultura 
e terá cerca de três mil metros 
quadrados de área construída. O 
CEU tem características multiuso 
e contará com aparelhos infan-
tis, AMI - Academia da Melhor 
Idade, quadra coberta, salas mul-
tiuso, biblioteca, telecentro, pista 
de skate, cineteatro, pista para 
caminhada e ainda programas e 
ações setoriais com o objetivo de 
promover a ampliação de acesso 
aos serviços públicos. “Fiquei 
surpreso pela qualidade dos ser-
viços que estão sendo realizados 
no CEU. Em fase bastante avan-
çada,o CEU será, sem dúvida, um 
marco importantíssimo para os 
munícipes, principalmente para 
a juventude de Moreira César e 
região. Para este vereador, que 

O Presidente da Câma-
ra de Pindamonhangaba, 
vereador Felipe César 
– FC (PMDB) enviou 
solicitação ao Governa-
dor Geraldo Alckmin, 
pedindo a instalação de 
um Poupatempo para o 
trabalhador rural, nos 
moldes das cidades de 
Itapetininga e Avaré, com 
os mesmos serviços ofere-
cidos pelo programa, de 
modo a facilitar o aten-
dimento para o “homem 
do campo”. Em sua justi-
ficativa, o vereador alega 
que o trabalhador rural 
não pode deixar seus afazeres 
por muito tempo, e um aten-
dimento direto e diferenciado 
a ele, facilitará em muito para 
que possa regularizar sua do-
cumentação. “Tudo que uma 
casa de agricultura faz, esse 
Poupatempo Rural também 
faz, de uma forma ainda mais 
eficaz. O produtor terá acesso 
a mais de 50 tipos de serviços 
oferecidos, como a emissão 
de Guia de Trânsito Animal 
Eletrônica (e-GTA), adesão 
aos programas da Secretaria 
de Agricultura, linhas de cré-
dito, financiamento e seguro 
rural do Feap, entre outros”, 
explica o edil.

Extensão da rede esgoto 
até o Colmeia
Outro pedido do presidente 

Felipe César – FC é que a 
administração municipal faça 
a extensão da rede esgoto do 
bairro Cruz Pequena até o 
bairro da Colmeia, através da 

Magrão visita obras do Centro 
de Artes e Esportes Unificados 
– CEU, em Moreira César
Vereador do pps foi conferir o andamento dos 
trabalhos do ceu, que está sendo construído 
entre os bairros liberdade e Vale das acácias

Vereador Professor Eric 
reivindica instalação de 
lixeiras em Pindamonhangaba
equipamentos deVem ser instalados ao longo das 

aVenidas alcides ramos nogueira, professor 
manoel césar ribeiro, doutor adhemar césar 

ribeiro e nossa senhora do bom sucesso

Felipe César – FC pede a 
instalação de Poupatempo 
para o Produtor Rural

tem suas raízes fincadas em Mo-
reira César, é mais um trabalho 
dignificante que vai engrandecer 
a Administração tanto no plano 
federal como no municipal, pois 
é, antes de tudo, um caminho 
seguro para as nossas famílias”, 
enfatiza o vereador Magrão.

Logo no inicio de seu man-
dato, Magrão já demonstrava 
preocupação e sabendo da 
importância desta obra para o 
município, protocolou e apro-
vou o requerimento nº 36/2013, 
de 28/01/2013, onde pleiteou 
informações do estágio em que 
se encontrava o projeto e quando 
seria o início das obras. 

O vereador lembra que 
tramita na Câmara de Pindamo-
nhangaba, o Projeto de Lei nº 
58/2014 denominando o Centro 
de Artes e Esportes Unificados 
– CEU, de Sebastião Tadeu de 
Lima - “TIJA”. “Fiquei muito 
feliz em verificar que as obras 
estão em estágio avançado. 
Também estive em contato com 
os trabalhadores da empresa que 
realizam a construção do CEU. 
Trata-se de uma obra que trará 
inúmeros benefícios aos morado-
res de todo Distrito de Moreira 
César”, observa, satisfeito, o 
vereador Magrão.

trazer cada vez mais, me-
lhorias à nossa cidade. “Ve-
nho recebendo moradores 
e praticantes de caminhada 
e ciclismo que chamaram a 
atenção pela falta de opção 
para destinação do lixo, ao 
longo das ciclovias e pistas 
de caminhada. Devido a 
isso, muitos deixam lixo às 
margens, poluindo o meio 
ambiente. Uma boa alterna-
tiva é que as lixeiras sejam 
instaladas nas extremidades 
de cada percurso, além dos 
pontos de ônibus que esti-
verem no caminho. Assim, 
teremos uma cidade mais 
limpa e saudável”, afirmou 
o vereador Professor Eric.

Vereador 

professor eriC

estrada do Ribeirão Grande. 
O vereador justifica que a po-
pulação destes bairros rurais 
necessitam destes benefícios e 
estão pedindo há muito tempo.

Rede coletora de esgotos 
no Bonsucesso
O presidente da Câmara, 

vereador Felipe César - FC, 
conseguiu levar a rede cole-
tora de esgotos até o bairro da 
Cruz Pequena. Agora, inicia 
sua luta para levar a rede cole-
tora de esgotos também para o 
bairro do Bonsucesso. “Temos 
que oferecer condições para 
que o homem do campo, o 
trabalhador rural, tenha todos 
os benefícios da cidade, com 
uma rede de água, esgoto e 
energia elétrica. A maioria dos 
bairros rurais já contam com a 
energia elétrica e água, agora 
queremos o esgoto para que 
tenham melhores condições 
de vida”, enfatiza Felipe Cé-
sar – FC.

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) reforça 
o convite da Câmara de Ve-
readores e tem a satisfação 
de convidar toda população 
pindamonhangabense em 
especial as famílias,  para 
participarem da Sessão Solene 
de abertura da “Campanha 
da Fraternidade 2015”, cujo 
tema é “Fraternidade: Igreja e 
Sociedade’’ e o lema “Eu vim 
para servir’’ (cf. Mc 10,45).

A solenidade será realizada 
por intermédio da Lei Munici-
pal nº 5.186/2011 e ocorrerá no 
dia 25 de fevereiro, próxima 
quarta-feira, às 19h00, no Pa-
lácio Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”, na 
rua Alcides Ramos Nogueira, 
860, Loteamento Real Ville. 

Na oportunidade, estarão 
presentes o Excelentíssimo 
e Reverendíssimo Bispo da 

Cal convida população para 
Sessão Solene de abertura da 
Campanha da Fraternidade

Diocese de Taubaté, Dom 
Carmo João Rhoden, o Deca-
no do Decanato de Cristo Rei 
de Pindamonhangaba, Padre 
Vitor Hugo Porto, o Assessor 
Diocesano da Campanha da 
Fraternidade 2015, Padre 
Leandro Alves de Souza, Sa-
cerdotes, Diáconos e membros 
da Campanha da Fraternidade 
do Decanato Cristo Rei de 
Pindamonhangaba. Contamos 
com sua honrosa presença!

Missa em Coruputuba
O vereador Cal e a Dona 

Carminha avisam que no do-
mingo dia 1º de março, haverá 
missa em Ação de Graças na 
Igreja Nossa Senhora Apareci-
da, em Coruputuba às 10h30, 
com celebração do Padre Cás-
sio, Diretor Salesiano. Toda a 
comunidade Coruputubense 
e a população em geral estão 
convidados.

O vereador Toninho da Far-
mácia (PDT) pleiteia para nosso 
município um ônibus adaptado 
para atendimento médico vete-
rinário, para cuidar dos animais 
abandonados e também os que 
vivem na Zona Rural de nossa 
cidade. Este ônibus prestará os 
serviços mais simples como 
consultas e cirurgias simples 
como castrações de animais e 
contará com condições mínimas, 
instalações e equipamentos indis-
pensáveis para o funcionamento 
de serviços como por exemplo: 
Sala de ambulatório; Sala de an-
tissepsia; Sala de cirurgia; Balança 
para pesagem dos animais; Kit de 
emergências para ressuscitação 
cardiorrespiratória e outros.

Em municípios da região, 
como em São José dos Campos 
a prefeitura já aprovou a criação 
do Programa Municipal de Cas-
tração Móvel, que visa a castração 
gratuita de animais domésticos. 
Na fase inicial, deverão ser 
cas t rados  150 animais 
por mês, 1.800 a cada ano.  
A primeira iniciativa do projeto 
será credenciar entidades, institui-
ções e pessoas físicas que queiram 
contribuir para o controle popu-
lacional de animais domésticos.  

Toninho da Farmácia 
pleiteia ônibus adaptado 
para atendimento veterinário

Já a segunda parte consiste na 
compra de um ônibus, o Cas-
tramóvel, no qual se possa realizar 
as cirurgias. “Por isso, solicito a 
implantação em nosso município, 
pois em cidades vizinhas o ônibus 
de castração móvel já funciona 
com muito sucesso”, finaliza o 
vereador.

Importância da
Castração de cães e gatos
Atualmente existe uma gran-

de preocupação com o controle 
populacional de cães e gatos e a 
castração é uma das formas de 
evitar que animais, principalmen-
te filhotes, sejam abandonados 
diariamente nas ruas, portas de 
clínicas veterinárias, pet shops, 
ONGs de proteção animal, entre 
outros. Além de evitar as ninhadas 
indesejadas, a castração também 
pode trazer outros benefícios para 
o animal e seu proprietário.

Vereador toninho da 
farMáCia, no destaque, 
quer “CastraMóVeL” para 
Cães e gatos abandonados

Vereador feL ipe César
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EDITAL ( Edmar)
EDITAL DE CITAÇÃO de terceiros incertos e não sabidos e que possam interessar com prazo 
de 30 dias (processo n. 0013480-59.2009.8.26.0445) – Cartório 2º Ofício desta Comarca de 
Pindamonhangaba, como segue: Juiza de direito da 2ª Vara, na forma da Lei, faz saber a todos 
quanto ao presente edital vires ou tomarem conhecimento, que tramita pelo Cartório do 2º Ofício o 
processo de usucapião, movido por EDMAR FERREIRA DA SILVA e s/m. “Inicia-se no ponto A que 
fica no lado par da Rua Jandir Figueira a 30,40m do PI (ponto de interseção) da esquina da Rua 
Jandir Figueira e Rua Italia e na divisa do prédio s/n de propriedade de Antonio Fernando Guimarães 
Paim. Daí segue o rumo 20º6’19”SW e a distância de 22,20m até o ponto B, confrontando com a 
Rua Jandir Figueira. Daí segue pela corda de uma curva circular de raio de 9,0m e desenvolvimento 
12,22m, o rumo 66º3’38” SW e a distância de 11,30m até o ponto C e formando um ângulo interno 
de 134º2’41”, confrontando com a esquina entre as Ruas Jandir Figueira e  rua Brasil. Daí segue 
o rumo 70º9’38” NW e a distância de 16,58m até o ponto D, formando um ângulo interno de 
136º13’16”, confrontando com a Rua Brasil. Daí segue o rumo 20º46’40” NE  a distância de 30,09m 
até o ponto E, formando um ângulo interno de 89º3’42”, confrontando com o prédio n. 70 da Rua  
Brasil, de propriedade de Valdomiro Evangelista dos  Santos sem registro). Daí segue o rumo 
70º0’16” SE e a distância de 24,35m até o ponto A inicial, formando um  ângulo interno de 90º46’56”, 
confrontando com o prédio n. XX tro da Rua Jandir Figueira  de propriedade de Antonio Fernando 
Guimarães Paim (sem registro). Daí  segue o rumo 20º6’19” SW até o ponto B, formando um ângulo 
interno de 89º53’26” e fechando assim uma área de 720,558m2.

Dra. CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juiza  – 2º Ofício.

EDITAL ( Edmar)  2 col por 5 cm

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle Seob-002/2015
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. noé alves ferreira, responsável 
pelo imóvel localizado na Estrada Municipal Anhanguera Km 4,5 – Sitio São Pedro – Bairro 
Martins, para que tome ciência do AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 
484/2015, lavrado em função de obra sem projeto aprovado junto a Prefeitura, infringindo 
assim o Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 
(cinco) dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com 
o disposto em Lei.

LUIS PAULO MENDES NUNES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Secretaria de obras e Serviços

dePartaMento MuniciPal de trÂnSito

Ata da 04.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 27.01.2015.

Às dez horas do dia vinte e sete de janeiro de dois mil e quinze, 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 Quarta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro 
titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 03.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
22.01.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0327/14 João Fabiano 
Costa. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0352/14 Agatha Salvati. III – EXPEDIENTE: Ofício 004/15-JARI encaminhado 
ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
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, ¬¬27 de Janeiro de 2015. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Secretaria de obras e Serviços

dePartaMento MuniciPal de trÂnSito

Ata da 05.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.02.2015.

Às dez horas do dia três de fevereiro de dois mil e quinze, 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 Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro 
titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 04.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
27.01.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0330/14 Adilson 
Camargo. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0332/14 Jessica Cantelmo Louzada e 1-0347/14 Abilio Tadeu Fernandes. III– 
RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0361/14 Patricia Cristina de Souza Carvalho. 
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, ¬¬03 de fevereiro de 2015. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Secretaria de obras e Serviços

dePartaMento MuniciPal de trÂnSito

Ata da 05.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.02.2015.

Às dez horas do dia cinco de fevereiro de dois mil e quinze, 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 Quinta 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 05.ª Sessão Ordinária, realizada em 
03.02.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0288/14 Hermenegildo 
Lacerda. II – RELATOR: Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0326/14 Bruno Capelato e DILIGÊNCIA, por votação unânime: 
1-0350/14 Waldevir Leopoldo de Araujo. 
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, 05 de fevereiro de 2015. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Secretaria de obras e Serviços

dePartaMento MuniciPal de trÂnSito

Ata da 06.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 10.02.2015.

Às dez horas do dia dez de fevereiro de dois mil e quinze, 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 Sexta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro 
titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 05.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
05.02.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0358/14 Isael 
Domingues. II – EXPEDIENTE: Ofício 005/15-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de 
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
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, 10 de fevereiro de 2015. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Secretaria de obras e Serviços

dePartaMento MuniciPal de trÂnSito

Ata da 06.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 12.02.2015.

Às dez horas do dia doze de fevereiro de dois mil e quinze, 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 Sexta 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 06.ª Sessão Ordinária, realizada em 
10.02.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0333/14 Eduardo 
Euclydes Moreira e 1-0339/14 Carlos Roberto do Nascimento Ribeiro. II – RELATOR: Sra. 
Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0353/14 Francisco 
Rogério Ribeiro. 
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, 12 de fevereiro de 2015. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Secretaria de obras e Serviços

dePartaMento MuniciPal de trÂnSito

Ata da 07.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.02.2015.

Às dez horas do dia dezenove de fevereiro de dois mil e quinze, 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 Sétima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro 
titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 06.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
12.02.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0336/14 Empresa 
Basileira de Correios e Telegrafos. II – EXPEDIENTE: Ofício 008/15-JARI encaminhado ao 
Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
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, ¬¬19 de fevereiro de 2015. 

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  03/03/2015 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

119º ANDREIA CRISTINA CANDIDO DA MOTA RICARDO
RUA JOSÉ ALVES FERREIRA SOBRINHO, 151 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-320

edSon Macedo de gouVÊa
SecretÁrio de adMiniStração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba

Pregão nº. 390/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 390/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
na instalação de cortinas persianas com galeria, incluindo material e mão de obra para o pronto 
atendimento infantil e novo centro de fisioterapia”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. 
Pregoeiro, considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 
e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 10 de fevereiro de 2015.

PREGÃO Nº. 360/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 360/14, que cuida de “Aquisição de cama hospitalar que melhor 
atenderá as necessidades da beneficiária Ligia Mara”, a Autoridade Superior, face à manifestação 
do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 
8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 10 de fevereiro de 2015.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
hoMologação

Pregão nº. 382/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 382/14, que cuida de “Aquisição de utensílios e materiais de 
higienização para as novas unidades de Saúde do Município de Pindamonhangaba”, a Autoridade 
Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em 
favor da empresa (itens/lotes): Orla Distribuidora de Produtos EIRELI (02, 04, 09 e 13). Itens 
imprósperos: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 14 e 16. Itens desertos: 11, 12 e 17.
Pindamonhangaba, 12 de fevereiro de 2015.

 

Um jovem de 22 anos 
foi assassinado de terça-fei-
ra (24) no bairro Azeredo, 
Distrito de Moreira César.

Segundo informações 
da Polícia, a vítima soli-
citou a um homem que 
parasse de vender e con-

Jovem leva facada 
no peito e morre

Polícia

sumir drogas próximo a 
sua residência. O homem 
não gostou do pedido e os 
dois discutiram. O suspei-
to saiu e depois de alguns 
minutos voltou com uma 
faca acertando a vítima no 
peito próximo ao coração. 

O jovem foi socorrido mas 
não resistiu aos ferimen-
tos. 

A Polícia conseguiu 
deter o criminoso na sua 
casa ainda com a faca uti-
lizada para o crime. Ele foi 
detido e encaminhado ao 

CDP de Taubaté. 
Este é o segundo as-

sassinato envolvendo gol-
pe de faca em menos de 
uma semana. No dia 18, 
um homem levou várias 
facadas no Cidade Nova e 
morreu.

Uma mulher teve a 
bolsa e o celular rou-
bados por três ado-
lescentes na Avenida 

Jovens furtam mulher no Campos maia
Abel Corrêa Guimarães 
na tarde de segunda-feira 
(23). Segundo a vítima, 
ela estava caminhan-

do pelo local quando foi 
abordada pelos jovens, 
que exigiram a bolsa e o 
celular. Com medo de ser 

agredida, a mulher en-
tregou os pertences e 
os adolescentes fugi-
ram.
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Fiéis cumprem penitências 
durante período da quaresma

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

A quaresma, que co-
meçou na Quarta-feira de 
Cinzas e vai até a Quinta-
feira santa, é a época do 
ano em que os católicos se 
preparam para a Páscoa. 
Os fiéis relembram os 40 
dias em que Jesus ficou 
caminhando pelo deserto 
em jejum e abstinência e, 
por isso, escolhem peni-
tências para lembrar essa 
passagem bíblica.

Promessas mais tradi-
cionais como evitar carne, 
doces, bebidas alcoólicas e 
refrigerantes são as mais 
comuns, mas novas peni-
tências têm surgido, como 
a abstinência de redes so-
ciais neste período.

esse é o caso da ado-
lescente larisse Carva-
lho, de 16 anos. neste 
ano, ela decidiu deixar as 
redes sociais de lado du-
rante todo o período. “Já 
tentei fazer isso antes, 
mas não consegui. des-
sa vez avisei a todos os 
meus amigos que estarei 
off-line. vou aproveitar o 
tempo em que eu estaria 
na internet para refletir 
sobre minha vida e meu 
futuro”, afirmou.

A Quaresma foi criada 
duzentos anos após o nas-
cimento de Jesus, quando 
os cristãos decidiram pre-
parar a festa da Páscoa, 
que inicialmente tinha 
três dias de prática de ora-
ção, meditação e jejum. 

Este tempo requer três 
obras clássicas dos cris-
tãos. Uma delas é o jejum, 
que se caracteriza pela 
restrição a alimentos. A 
oração é outra obra que 
deve ser praticada com 

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

A tradição de 
não comer carne 
durante as sextas-
feiras da Quaresma 
foi instituída pela 
Igreja Católica no 
século IV. Devido a 
isso, o consumo do 
produto aumenta 
nessa época. 

Em Pinda, isso 
não é diferente. A 
venda de peixe em 
diversas peixarias 
da cidade aumentou 
cerca de 20%.

Os campeões de 
vendas são o ca-
ção e a sardinha, 
além do tradicional 
bacalhau. Com o au-
mento da procura, 
os preços também 
subiram. O quilo 
do peixe aumentou 
cerca de 15% em 
relação ao mes-
mo período do ano 
passado e também 
sofreu acréscimo, se 
comparado aos pre-
ços praticados há 
cerca de um mês. 

Além de pes-
quisar para achar 
o melhor preço, o 
consumidor deve 
tomar outros cui-
dados na hora de 
escolher o que levar 
para sua mesa. 

É preciso obser-
var o aspecto do 
produto. O pescado 
fresco para con-

sumo apresenta a 
superfície do corpo 
limpa e brilhosa; 
olhos transparen-
tes, brilhantes e 
salientes; guelras 
róseas ou verme-
lhas e úmidas. 

No caso do peixe 
congelado, o consu-
midor deve obser-
var a procedência 
do pescado, se a 
embalagem está 
íntegra e se contém 
o registro do SIF - 
Serviço de Inspeção 
Federal.

Outro cuida-
do importante ao 
comprar pescado 
diz respeito à tem-
peratura de con-
servação. Produtos 
congelados, como 
os peixes, devem 
ser mantidos sob 
refrigeração en-
tre -12° e - 18°. O 
bacalhau, na maio-
ria das vezes, não 
é conservado sob 
refrigeração e sim 
por meio da adição 
de grande quanti-
dade de sal, o que 
não dispensa cui-
dados. Sua expo-
sição para venda 
deve ser em local 
limpo e protegido 
de poeira e insetos. 
Também não pode 
conter manchas e a 
coloração deve ser 
característica do 
produto.

Abstinência de carne 
aumenta consumo 
de peixes no período

Para cristãos, momento é de reflexão e penitências

mais intensidade durante 
o período quaresmal. A 
terceira ação é a partilha 
do que possuímos em be-
nefício dos mais necessi-
tados. 

A dona de casaAdelaide 

souza tenta cumprir esses 
preceitos e neste período 
intensifica suas ações so-
ciais. “Durante todo o ano 
eu arrecado e distribuo 
cestas básicas para famí-
lias carentes que moram 

perto da minha casa. Mas 
na Quaresma também ar-
recado agasalhos e orga-
nizo uma festa de Páscoa 
para as crianças. É uma 
forma de ajudar”, conta 
Adelaide.

divulgação

AcAmpAmento dA IgrejA VIdA crIstã reúne 160 joVens
Durante o feriado 

prolongado do Carnaval, a 
Igreja Vida Cristã realizou 
mais uma edição do “Retiro 
Espiritual”– um acampa-
mento para adolescentes e 
jovens. Este ano, o evento 

foi uma parceria com a 
Igreja Batista da Graça, de 
Taubaté, e foi denominado 
“Jornada com Jesus”.

O acampamento foi 
realizado no Campus II da 
Funvic, no Centro de Pinda-

monhangaba, e contou com 
160 inscritos diretos mais 
visitantes, entre crianças, 
adolescentes, jovens e adul-
tos. Todos puderam partici-
par de gincanas, atividades 
esportivas, festas temáticas, 

palestras, louvores, cultos 
e vigília. Segundo o pastor 
Luís Otávio Palhari, durante 
as atividades de busca espi-
ritual, Deus derramou a sua 
unção sobre muitos, os quais 
receberam cura da alma, 
ouviram a voz e o chamado 
de Deus para suas vidase 
obtiveram restaurações.

“Os adolescentes e jovens 
tiveram oportunidade de 
testemunharem os milagres 
de Jesus em suas vidas e 
o agir do Espírito Santo 
durante os dias de acampa-
mento; testemunhos estes 
que impactaram a vida 
de muitos”, relataram os 
pastores e voluntários que 
participaram ativamente de 
toda a programação.

No último dia, terça-
feira (17), foram realizadas 
entregas de lembranças de 
agradecimento aos orga-
nizadores e colaboradores 
do evento, ocasião em que 
também foi feito um agra-
decimento especial a Deus 
pelo sucesso da atividade.Acampamento foi realizado no Campus II da Funvic

Produto é mais saudável que carne vermelha

divulgação

divulgação




