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Pinda promove Clínica de Hipismo
Divulgação

Pindamonhangaba promove
uma Clínica de Hipismo que vai
reunir grandes nomes do esporte neste ﬁnal de semana.
A clínica será ministrada por
Jorge Leal Raposo Lopes, que
vai ensinar técnicas de montaria,
movimentos, e comandos aos
cavaleiros e amazonas, além de
treinamento e cuidado com os
animais, para que os saltos sejam com qualidade e segurança.
O evento acontece na Fazenda do Tanque e é aberto ao público, que poderá acompanhar
todas as atividades.
PÁGINA 6

PALESTRA
ORIENTA
SOBRE MEI
O Sebrae realiza uma
palestra de orientação
às pessoas que desejam
abrir uma empresa por
meio do MEI – Microempreendedor Individual
– e aos que já possuem
o cadastro. O evento
acontece na segundafeira (26), no PAT, e tem
o objetivo de orientar
os futuros microempresários e alertar sobre os
riscos da dívida com o
sistema, especialmente
porque os inadimplentes
não poderão ter acesso
aos benefícios do INSS
em caso de acidentes ou
problemas de saúde.

Especialista vai orientar sobre a forma correta de montar e saltar

FUNVIC ABRE CURSO
DE NUTRIÇÃO EM 2016
Aiandra Alves Mariano

PÁGINA 2

Igreja Petra
faz conferência
‘Mulheres
de Honra’
As famílias cristãs de Pindamonhangaba podem participar
da primeira Conferência Timóteo “Mulheres de Honra”, que
começa nesta quinta-feira (22)
na Igreja Evangélica Petra. O
evento vai até domingo (25) e
reunirá preleção com pastores
da região e também do estado
de Pernambuco.
PÁGINA 3

Pó
Pó colorido
colorido atirado
atirado ao
ao ar
ar foi
foi uma
uma das
das maiores
maiores atrações
atrações do
do Festival
Festival

Holi leva multidão à Nova Gokuka
O Holi – Festival das Cores – atraiu milhares
de turistas à Fazenda Nova Gokula, no ﬁm de
semana. A consulesa geral da Índia em São Paulo,
Abhilasha Joshi, que também participou da festa

disse que a intenção sempre foi trazer o Holi para
a cidade. “É uma das maiores festas da Índia. É a
confraternização entre as pessoas, independentemente de raça, classe social ou crença”, aﬁrmou.

PÁGINA 6

A Funvic – Faculdade de
Pindamonhangaba – vai
abrir curso superior de
nutrição em 2016. A proﬁssão poderá ser lecionada
para até 100 alunos, que
deverão estudar por quatro anos (oito semestres).
A autorização para ensino
da disciplina veio do Ministério da Educação.
PÁGINA 3
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22º
PANCADAS DE CHUVA À TARDE PREDOMÍNIO DE SOL PELA MANHÃ

31º
UV 12

Fonte - CPTEC/INPE

2

E

PINDAMONHANGABA

DITORIAL

Tribuna do Norte

22 DE OUTUBRO DE 2015

Palestra do Sebrae ensina como se tornar
um Microempreendedor individual
Divulgação

Tem que ser valorizado

Estudo cientíﬁco leva ao
desenvolvimento do país

Q

uem detém tecnologia domina o
outro. Isso é uma verdade absoluta,
ou seja, não tem o que discutir, nem
como negar, ou sequer, argumentar.
Na história da humanidade percebemos isso de maneira bastante clara, com
gregos, egípcios, romanos, franceses,
ingleses, norte-americanos, sul -coreanos,
chineses etc.
Se formos pesquisar o significado da
palavra ‘tecnologia’, vamos encontrar
que se trata de um produto/elemento que
envolve um conjunto de instrumentos,
métodos e técnicas que visam à resolução
de problemas. Basicamente, é uma aplicação prática do conhecimento científico em
diversas áreas.
Na prática, isso tudo signiﬁca desenvolvimento e poder – duas características primordiais para qualquer país do mundo. Isso
pode possibilitar avanço econômico, social,
ou em qualquer outra área, mas, por ﬁm,
trata-se do sucesso de uma Nação.
Quem investiu em educação no passado,
colhe os frutos atualmente. Os exemplos são
práticos de nações como Alemanha, Inglaterra, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos,
China...
Quanto mais aprimoradas às técnicas
para elaboração e construção de qualquer
artefato, mais capital investido em educação
é encontrado.
Essa aposta no setor pode vir de qualquer
área, mas a cientíﬁca é a que evidencia essa
conquista de forma mais clara.
Demorou, e muito, para o Brasil entrar
no eixo e viabilizar melhorias signiﬁcativas
na teoria e na prática de pesquisas e projetos cientíﬁcos.
Nas últimas décadas, porém, o segmento
passou a ter mais valorização e hoje, parece
que o país começa a entender a necessidade
dos estudos cientíﬁcos.
Esta semana, por exemplo, em Brasília,
acontece a 12ª Semana Nacional de Ciência
e Tecnologia, que conta com a presença de
diversos estudantes, professores e outros
interessados no tema.
Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a grande participação de
instituições e pessoas no evento deste ano
pode despertar o interesse pela pesquisa e
pela inovação tecnológica.
E não pense que ciência e tecnologia são
coisas apenas para aqueles pesquisadores
que atuam em grandes institutos, com dezenas de instrumentos, não, não.
Em Pindamonhangaba, por exemplo,
temos exemplos de trabalhos cientíﬁcos e
tecnológicos desenvolvidos por diversas
escolas, como algumas municipais, a Fatec,
a Etec, o Sesi, a Funvic, dentre outros.
O importante também é manter aceso
no aluno o desejo e a vontade de aprimorar
os estudos e investir no professor – proﬁssional, aliás, responsável pela formação de
todas as modalidades de ensino.
A eles, relembramos o Mês do Professor, cujo data foi comemorada no dia 15 de
outubro.

Fundação Dr. João Romeiro

População é orientada para
evitar acidentes ferroviários
Técnicos da operadora MRS
logística administradora ferroviária nos Estados de São Paulo,
Rio de Janeiro e Minas Gerais,
estiveram em Pindamonhangaba na quarta-feira (21), para uma
blitz de conscientização à população, devido o alto índice de acidentes e de mortes nas linhas dos
trens.
De acordo com a empresa,
cerca de 70% dos acidentes entre trens e carros há fatalidades,

além dos pedestres que atravessam a ferrovia, mesmo com a sinalização proibida e culminam
em acidentes fatais.
A orientação é que só atravesse quando estiver certeza que o
trem não está se aproximando,
não permitir que crianças brinquem ou andem ao longo nos
trilhos, nunca parar sobre os trilhos, mesmo a pé é necessário ter
atenção, pois o trem não freia rapidamente.

Nossa Terra

Pindamonhangaba recebe na segunda-feira (26) a palestra gratuita
“Como se tornar um microempreendedor individual”, promovida pelo
Sebrae-SP. A capacitação trará informações detalhadas sobre a modalidade tributária que facilita a abertura
de novas empresas, formalizando os
negócios de proﬁssionais autônomos.
Os participantes vão apreender
como abrir uma empresa no sistema
MEI e conhecer os benefícios oferecidos com a regularização. Para
quem já é microempreendedor individual, os analistas do Sebrae-SP
irão esclarecer dúvidas sobre pendências e regularização, pois há um
número elevado de pindamonhangabenses inadimplentes.
A palestra “Como se tornar um Microempreendedor individual” acontece a partir das 14 horas, no PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador,
localizado na avenida Albuquerque
Lins, 157, no São Benedito. Inscrições
e mais informações pelos telefones
(12) 3128-9600 e (12) 3642-4744.

POLÍCIA
Policia recupera celular
A Polícia Civil recuperou na última segunda-feira (19) um celular
roubado no dia 9 de maio. O crime
aconteceu na rua Dr. João Pedro
Cardoso, bairro São Benedito,
quando um homem de 24 anos foi
abordado e teve seu celular levado
por criminosos.
O celular foi devolvido para a
vítima e o envolvido está sendo
investigado pelo crime.

NOSSA GENTE

(Juraci de Faria - escritora, poetisa e vice-presidente da APL-Academia Pindamonhangabense de Letras)

CARTA ABERTA
Dr. Paulo Emílio D’Alessandro,
médico de almas, médico das letras
Estimado Mestre...
O tempo e o espaço não
nos permitiram compartilhar o mesmo berço natal, os bancos escolares, as
rodas da juventude e nem
sequer cruzar o mesmo
solo de “nossa” Pindamonhangaba! Quando aqui
cheguei, infelizmente, o senhor já havia partido. Mas
a impressão que eu tenho,
inexplicável impressão, é a
de que somos velhos amigos e que, ao meu lado, o
senhor caminha pelas ruas
seculares desta Princesa
do Norte, conﬁdenciandome seus sonhos, aqueles
que o tempo semeou num
outro espaço, fora do alcance de nossas mãos que
não puderam se tocar e se
cumprimentar, mas bem
perto dos nossos corações
aﬁnados pela mesma nota
– a literatura.
Ao visitar a casa que foi
seu consultório médico e residência de sua família desde 1945 - Rua Prudente de
Moraes, 134 – emociona-me

ver o seu escritório e a sua
biblioteca sem a presença
do historiador, do pesquisador, do escritor, do homem
literato que a habitava com
seus escritos e a sua luz! Do
mesmo modo, contemplo
as fotos de seus familiares
e as imagens dos quadros
que revestem as paredes e
sinto que sua religiosidade
impregnou o meu olhar:
Sagrado Coração de Jesus,
Santa Ceia e outras obras de
rara beleza! Elas me segredam a sua espiritualidade e
suas santas devoções.
Pelas mãos de sua ﬁlha
sou conduzida à sua sala de
consultas. No momento está
vazia. Mas houve um tempo
em que muitas pessoas nela
adentraram para receber
do abnegado doutor, remédio e lenitivo para as dores
do corpo e da alma.
Todos que o conheceram concedem-me um
único testemunho: além
de médico dedicado, sua
humanidade nunca lhe
permitiu deixar de atender, em qualquer hora do

dia ou da noite, os enfermos que o procuravam em
sua casa ou aqueles que o
chamavam na zona rural e
em locais de difícil acesso.
Médico que dedicou mais
de seis décadas de sua vida
em benefício dos irmãos
sofridos, atendia pobres e
ricos indistintamente. E, a
partir das dores físicas de
seus pacientes, o senhor
encontrava caminhos para
curar também as feridas
da alma, levando conforto
e palavras fortalecedoras
a cada um deles.
Divulgação

Dr. Paulo D’Alessandro
Antigos pacientes segredaram-me que seu estado de espírito era tão
harmonioso que muitos
doentes tributavam à sua
presença, 50% da recupe-

EXPEDIENTE

ração e da cura dos males.
Segredo que fui desvendando ao descobrir seus
livros de cabeceira: a Bíblia Sagrada e a Imitação
de Cristo. Ao exemplo do
Divino Mestre, o discípulo
de Hipócrates viveu para
servir!
Homem dedicado também a outras leituras, os
livros de História e de Literatura constituíram seu
principal foco de estudo e
pesquisa.
Guardo o sonho de ver
o seu sonho de escritor
realizado: a publicação
de seu livro “Médicos Literatos Brasileiros”, obra
histórica que capítulo por
capítulo foi sendo publicada na Tribuna do Norte e
que até hoje não ganhou
um corpo físico. Só corpo espiritual, tecido pelo
amor inigualável do médico literato, fundador da
Academia Pindamonhangabense de Letras, morada dos escritores desta cidade que o tem como ﬁlho
ilustre.
Neste dia do médico,
receba a gratidão de nossa terra e de nossa gente!
E o abraço desta “ﬁlha literata” que honra a casa
paterna e o seu patrono
na APL.
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cidade
Igreja Petra promove
Conferência
‘Mulheres de Honra’
Aiandra Alves Mariano
***
A Igreja Evangélica Petra
vai promover, a partir desta
quinta-feira (22), a sua primeira Conferência Timóteo “Mulheres de Honra”.
O evento, voltado para mulheres e famílias cristãs, vai até
o domingo (25), com entrada
franca.
Na quinta-feira (22), a preletora será a pastora Agnes

Mendonça, de Taubaté. Na
sexta-feira (23), a apóstola Leila Miranda, da Igreja Sonho de
Deus trará uma palestra especificamente para as mulheres.
A apóstola Cristiane Valois Catel, de Recife-PE será a
preletora no sábado (24) e no
domingo (25), o encerramento será com o apóstolo Claudio
Catel, também de Recife.
Na sexta-feira, a palestra
será apenas para mulheres e

nos outros dias da conferência, os cultos serão abertos
para toda a família. Nos quatro
dias haverá atividades para as
crianças.
O evento tem a coordenação do apóstolo Cristiano
Ferreira e da pastora Renata
Galvão.
Os cultos e palestras começam sempre às 19h30, na avenida Albuquerque Lins, 148, no
centro. A entrada é franca.

Funvic terá curso de nutrição
A Funvic – Faculdade de Pindamonhangaba - recebeu autorização
do MEC – Ministério da
Educação e Cultura – para
implantação do curso de
nutrição. A resolução do
Governo, liberada na semana passada, permite à
instituição a implantação
da modalidade já no ano
de 2016.
A portaria 583 do
MEC, datada em 17 de
agosto de 2015, exibe conceito quatro para o novo
curso da Faculdade de
Pindamonhangaba e permitiu a abertura de 100
vagas para bacharel em
nutrição, sendo 50 para o
período matutino e outras
50 no período noturno.
De acordo com a direção da Funvic, o curso
será presencial e terá duração de quatro anos em
regime semestral, totalizando oito semestres.
Para o presidente da
faculdade, prof. Luís Otávio Palhari, “a instituição
de ensino, que tem um

Aiandra Alves Mariano

A pastora Renata Galvão
coordena a conferência, voltada
para toda a família cristã

Divulgação

Recentemente a Funvic foi premiada pelo Conselho Ibero-americano de Educação
padrão de qualidade altíssimo, tem um sabor de
justiça divina e glorifica a
Deus por mais essa conquista, que há algum tempo estava esperando”.
Segundo ele, o novo

curso vai abençoar muitas
pessoas, desde alunos até
a comunidade.
Dentre vários indicadores positivos, recentemente
a Funvic recebeu o certificação internacional de quali-

dade educativa do Conselho
Ibero-americano de Educação. O prêmio foi entregue
ao presidente da instituição,
durante a 16ª edição da Cúpula Ibero-americana, em
Cusco, no Peru.

Cultura do Vale do Paraíba é
tema de pesquisa de estudantes
Os alunos da EE Professor Antônio Apparecido
Falcão, no Jardim Eloyna,
desenvolveram, através
do projeto Folclore, uma
série de trabalhos utilizando a cultura do Vale do
Paraíba. O encerramento
das ações ocorreu no último sábado (17), quando
a escola esteve aberta à
comunidade para que os
pais pudessem prestigiar
os trabalhos.
As apresentações aconteceram durante as atividades do programa Escola
da Família. Dança típica,
teatro e música integraram
a programação de encerramento.
O professor Moacir
Bahia revela que os alunos iniciaram as pesquisas em agosto, as turmas
foram divididas em vários

Funcionários da Novelis
obtêm reajuste da inflação
e adicional na PPR
Os trabalhadores da
Novelis aprovaram em
assembleia na terça-feira
(20), a nova proposta da
Campanha Salarial alcançada após duas paralisações feitas neste mês.
Os funcionários já receberão na próxima folha
de pagamento o reajuste
total de reposição da inflação, calculada em 9,88%
para o período da data
-base da categoria, 1º de
setembro.
O acordo negociado
pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT também
garante aos trabalhadores
um adicional de 20% do
salário na segunda parcela da PPR – Programa de
Participação nos Resul-

tados, que será paga em
março.
De acordo com o coordenador do Comitê Sindical Novelis, Odirley Prado,
na assembleia, a categoria
escolheu esse formato ao
invés de um valor de abono.
“Se comparar o valor
real que o trabalhador
vai receber, considerando também que parte do
abono fica no imposto de
renda, esse ganho na PPR
pode chegar a mais que o
dobro do abono. E não havia nenhuma dessas propostas. Elas só saíram com
a mobilização. Parabéns
aos trabalhadores”, disse.
A Novelis emprega cerca de 1.100 trabalhadores
na produção de chapas de
alumínio.
Guilherme Moura

Trabalhadores em frente à fábrica, satisfeitos
com o reajuste salarial

Divulgação

O espetáculo “Pedro e o Lobo” abrilhantou a programação das atividades
grupos. Ao todo, foram realizadas pesquisas de 22
cidades e na parte da culinária o desafio foi encontrar receitas que tiveram

como base o milho.
Vitória Mariano, estudante do 2º ano do Ensino
Médio, conta que pesquisou Jambeiro, Guaratin-

guetá e Bananal e que foi
uma experiência enriquecedora. “A gente não sabia
muita coisa sobre o Vale,
aprendemos bastante. De

Guaratinguetá, achei interessante as escolas de
samba e o primeiro santo brasileiro; de Bananal,
a vista e, em Jambeiro, a
festa de tropeiros, que é
muito forte. O trabalho foi
muito prazeroso”.
Stefanie Epiphanio
Prado da Silva, estudante do 3º ano do Ensino
Médio, pesquisou Pinda, Cachoeira Paulista e
Lorena. “Embora a gente more em Pinda havia
coisas que não sabíamos. A divisão do trabalho foi excelente porque
os meninos que quase
não participam leram
bastante. Ano passado
falamos sobre as regiões do Brasil e agora da
cultura do Vale, gostei

muito desta experiência
e me dediquei bastante,
afinal, estamos saindo
da escola”.
Márcia Regina Pereira, moradora do bairro
das Campinas, foi à escola
conferir os trabalhos dos
filhos e parabenizou a atividade. Ela comenta que
achou bem interessante
porque promoveu a união
entre os alunos.
O encerramento das
ações foi com o espetáculo
“Pedro e o Lobo”, do projeto Ópera nas Escolas,
que veio ao município por
meio do Proac do Governo
do Estado de São Paulo,
realizado pela Tulipa Produções Artísticas, apoio
do Espaço 10X21, e patrocínio da Gerdau.
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Projeto do Vereador Magrão Em sessão solene, Professor FELIPE CÉSAR – FC AFIRMA
para divulgação de informações nos Eric homenageia educador QUE SESI VAI AMPLIAR SERVIÇOS
carnês de IPTU e ISS é aprovado
Irineu Rodrigues Laurindo
PARA PINDAMONHANGABA
na Vara de Execução Fiscal,
ajuizadas pela Prefeitura, para
a cobrança de tributos que estão
inseridos na dívida ativa, sobrecarrega o Judiciário.
O Projeto de Lei do vereador
Magrão garante ao contribuinte
o conhecimento dos diversos
direitos garantidos em Lei e
dispositivos legais, dando a ele
– contribuinte – diversas possibilidades de resolver questões
de débitos oriundos de tributos
municipais, quando o mesmo
se encaixar nos requisitos da
legislação, bem como tomar
providências para não ficar em
débito, evitando que o Poder
Judiciário seja provocado para
dirimir essas questões.
O Projeto de Lei - aprovado
por unanimidade dos vereadores - segue agora para a sanção
do prefeito. “Espero que o
Prefeito sancione o projeto
e transforme-o em Lei, pois
será de grande valia para o
contribuinte, que poderá contar
com esse canal de informação,
auxiliando-o para tomar as
providências legais e não ficar
em débito com a Prefeitura”,
enfatizou o vereador Magrão.

de

C o m u n i c a ç ã o /C VP

Divisão

de

C o m u n i c a ç ã o /C VP

Docente recebeu Diploma de “Honra ao Mérito”
durante a comemoração do Dia do Professor

Divisão

Durante a 36ª sessão ordinária realizada na quinta-feira,
dia 15 de outubro, o Projeto de
Lei nº 119/2015, de autoria do
vereador Magrão (PPS) que
“Dispõe sobre a inclusão de
informações nos carnês de IPTU
- Imposto Predial e Territorial
Urbano e ISS - Imposto sobre
Serviços de Pindamonhangaba”
foi aprovado por unanimidade.
O projeto visa a inclusão de
informações no carnês sobre
a possibilidade de remissão e
isenção do IPTU e, também,
sobre a suspensão temporária
e a necessidade de baixa da
inscrição, quando da cessação
das atividades do contribuinte
quanto ao ISS. Ele apontou
que “a legislação municipal
dá diversas possibilidades ao
contribuinte para não ficar em
dívida com a Prefeitura. Por
isso, devem ser divulgadas e,
para ele, o melhor local para
isso ocorrer seria nos próprios
carnês”.
No caso do IPTU, as Leis
Municipais nº 4.372/2005 e
nº 4.373/2005 garantem ao
contribuinte a possibilidade
de isenção e remissão. Já em
relação ao ISS, o contribuinte poderá requerer
suspensão temporária
da sua inscrição e realizar a baixa da inscrição
municipal, quando do
encerramento de suas
atividades, nos termos
da Lei Municipal nº
4.111/2003.
Outro fato destacado pelo vereador Magrão é que atualmente
a demanda de ações

várias escolas. Em 1985
começou a lecionar na
Escola Estadual “Deputado Claro César”,
no Distrito de Moreira
César. No ano de 2000,
tornou-se professor efetivo, onde está cumprindo
sua missão de Educador
até os dias de hoje. Professor Irineu está fazendo
sua linda trajetória nesta
escola desde então, contribuindo para formação
de vários adolescentes
jovens que hoje são
Vereador Professor Eric reconhece trabalho
cidadãos responsáveis e
social e entrega diploma ao professor Irineu
críticos, exercendo sua
Rodrigues Laurindo
cidadania com muita digEm Sessão Solene comemo- nidade, responsabilidade, ou seja,
rativa ao “Dia do Professor”, fazendo a diferença na sociedade.
realizada na quinta feira, dia 15 de Muitos de seus ex-alunos são
outubro, na Câmara de Pindamo- profissionais reconhecidos, entre
nhangaba, o vereador Professor eles há professores, engenheiros,
Eric (PR) prestou significativa advogados, entre outros.
Com seu jeito simples de ser,
homenagem ao colega e também professor, Irineu Rodrigues Irineu pautou seu trabalho sempre
na afetividade e amor, pois ama
Laurindo.
O educador Irineu Laurindo o que faz. É criativo, dinâmico,
nasceu em Pindamonhangaba no sempre ensinou com paixão.
dia 28 de junho de 1960. É filho Trabalha com projetos que dede Benedito Laurindo e Maria senvolve o gosto pela leitura, o
Zenaide de Aquino. Foi casado espírito de liderança tornando-os
com dona Maria Aparecida por jovens protagonistas. Os projetos
vinte e um anos e hoje cria e educa são: Leitura e Interpretação,
a filha Dilcéia Aparecida sozinho, Elaboração de Telejornal, Carta
pois este ano ficou viúvo. Seu para Amigos, Meu Bairro Minha
sonho era ser médico, mas não Vida, Edição de Livros com dia
foi possível pela sua condição de autógrafo e Teatro. “Professor
financeira. Porém, foi cursando Irineu merece esta justa homenaa Faculdade de Letras que des- gem por ter um coração enorme
cobriu sua vocação: ser professor. e por ser uma homem guerreiro
Iniciou a carreira em 1984 e de fibra”, concluiu o vereador
como professor eventual em Professor Eric.

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

“A p ó s

s e r á b e n e f i c i a d a c o m u m n o v o l o c a l pa r a a

p r á t i c a d e e s p o r t e s , d e at i v i d a d e s c u lt u r a i s ,

e d u c a c i o n a i s e u m a á r e a pa r a c o n v í v i o s o c i a l ”

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, Vereador
Felipe César – FC (PMDB)
esteve em São Paulo, em
visita oficial à Federação das
Indústrias do Estado de São
Paulo (FIESP), e foi recebido
pelo Presidente, empresário
Paulo Skaf. Entre os assuntos
debatidos, o destaque foi a
apresentação do projeto para
a construção da nova unidade
do SESI (Serviço Social da
Indústria) em Pindamonhangaba. O prédio será construído na avenida Nossa Senhora
do Bom Sucesso.
Felipe César – FC classificou o projeto como “essencial” para a cidade. “O projeto
vai permitir uma ampliação
dos serviços educacionais,
sociais, culturais e de lazer à
população de todos os bairros
de Pindamonhangaba”. A
previsão de construção deste
novo espaço é de um ano. “Estou otimista, pois quem vai
ganhar é a população que terá
um novo local para praticar
esportes, realizar atividades
culturais, educacionais e uma
área para convívio social, o
que é positivo para o município”, concluiu o Vereador
Felipe César – FC.
EXTENSÃO DA
REDE DE ESGOTO
ATÉ O BONSUCESSO
O Vereador Felipe César

– FC enviou solicitação ao
Executivo para que a Administração faça a extensão
da rede coletora de esgoto
entre os bairros Massaim e
o Bonsucesso. “Os bairros
rurais sofrem com problemas de infraestrutura há
muito tempo. É dever da
Administração providenciar estes serviços essenciais. É mais qualidade de
vida para nossa população.
Peço ao prefeito que providencie, urgentemente, a
implantação da extensão da
rede coletora de esgotos até
o Bonsucesso”, destaca o
vereador Felipe César - FC.
AQUECEDORES
SOLARES NO
LIBERDADE
O Vereador Felipe César
está encaminhando pedido ao
Executivo da cidade para que
o Departamento competente
do município adote providências e realize estudos
urgentes para a instalação
de “Aquecedores solares”
nas residências do Conjunto
Liberdade, localizado no
Distrito de Moreira César.
De acordo com o vereador,
os equipamentos podem
auxiliar os moradores para
os banhos quentes durante
os dias frios e no inverno
e, ainda, gerar economia de
energia elétrica.

Fale com o Vereador Felipe César – FC

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

a construção da unidade, população

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

e vereador diz que isso

é resultado de uma boa administração

O 1º secretário da Câmara de Pindamonhangaba, vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) afirmou
nesta sexta-feira que está
“extremamente feliz e satisfeito” pela divulgação
dos resultados da pesquisa
da “Revista Isto É” que
colocou Pindamonhangaba entre as melhores
cidades brasileiras, dentre
os 5.565 municípios brasileiros. Para Janio, “isso
é o resultado de uma boa
administração”.
Dentre os 5.565 municípios brasileiros pesquisados e auditados, Pindamonhangaba recebeu o
prêmio em várias categorias analisadas. Segundo
dados da publicação, para
criar o ranking os pesquisadores fizeram um
mapeamento através do
Índice de Inclusão Social
e Digital (IISD), com base
em indicadores extraídos
de fontes primárias, como
o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), Secretaria do
Tesouro Nacional (STN),
Ministério do Desenvol-

vimento, entre outros. As
categorias da premiação
foram divididas em quatro pontos: Indicadores
Fiscais/Sustentabilidade
Financeira - Pindamonhangaba ficou em 39º lugar -;
Indicadores Econômicos/
Padrão de Vida e Comércio
Exterior – a cidade ocupou
o 24º lugar -; Indicadores Sociais e, por último,
Indicadores Digitais. No
ranking final, entre os
municípios de porte médio,
Pindamonhangaba ficou
em 21º lugar.
Janio Lerario fez questão de exaltar o prêmio.
“21ª colocação entre as
melhores cidades de porte
médio em desenvolvimento
é o resultado de muita luta,
empenho, determinação
e trabalho do prefeito,
dos vereadores e toda a
Administração, pois não
podemos medir esforços
quando se trata de adquirir
benefícios para a cidade.
Este prêmio vem mostrar
um momento importante
em que todos nós somos
beneficiados”, concluiu o
vereador Janio Lerario.

de

S ão P aulo

Divisão

em

C o m u n i c a ç ã o /C VP

Janio Lerario enaltece
A pedido dos servidores,
Vereador Cal
Toninho da Farmácia volta
comemora aprovação
Pindamonhangaba por
prêmio da “Revista Isto É” de projeto que beneficia a cobrar a distribuição de EPIs
O vereador Toninho da Farmácia (PDT) em atenção ao pedido
H onraria foi recebida pelo prefeito o Vale das Acácias
dos servidores, volta a cobrar da Administração Municipal, as pro-

O vereador José Carlos
Gomes - Cal (PTB) há
tempos vem solicitando à
Administração, através da
Subprefeitura de Moreira
César, uma solução para
resolver o problema do
Ribeirão do Barranco Alto,
na avenida das Rosas, no
Vale das Acácias. O vereador diz que após vários
anos, “enfim podemos
comemorar”. É que através
da família Shinoda, com
o apoio do prefeito Vito
Ardito Lerario, houve um
acordo para que o Ribeirão
do Barranco Alto, possa ser
desassoreado e volte a ter
o seu curso original.
Com isso, a Prefeitura
poderá resolver de vez a
erosão do Ribeirão Barranco Alto, que há muito vem
preocupando e tirando o
sono de muitos moradores

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

da avenida das Rosas, pelo
risco que tem suas casas nas
proximidades do ribeirão
e, que teve impedido o
trânsito nos finais das ruas,
atrapalhando a circulação
de veículos.
A autorização para que
a prefeitura possa realizar
essa obra, nas terras da
família Shinoda, que colabora para a solução do
problema e, resolver de vez
essa questão, foi aprovada
por unanimidade pelos
Vereadores na Sessão da
Câmara no último dia 19 de
outubro, através do Projeto
de Lei 136/2015, enviado
pelo prefeito.
Agora é aguardar a
prefeitura dar entrada no
pedido de outorga ao DAEE
para fazer a retificação do
ribeirão para o seu leito
antigo.

Fale com o Vereador Cal

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
Chefe

Divisão

da

Assistente

vidências necessárias para que todas as Secretarias, na medida que
necessitem de EPIs – Equipamento de Proteção Individual - para
seus servidores, sejam prontamente atendidas. “Fico preocupado
em resolver esta questão, que se arrasta há um bom tempo. Tenho
recebido relatos que muitos funcionários não estão recebendo o material, sendo obrigados a exercerem suas atividades sem a proteção
individual”, explica o vereador.
Importância do uso dos EPIs
O vereador Toninho da Farmácia destaca a importância do uso
de EPIs – Equipamento de Proteção Individual – para a saúde do
trabalhador, pois pode evitar acidentes e doenças ocupacionais.
EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual, destinado
à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde
do trabalhador.
De acordo com a NR-6, os EPIs devem ser fornecidos gratuitamente pelas empresas, sempre adequado aos riscos da função e
em perfeito estado de conservação e funcionamento. Cabe ainda
a empresa: exigir dos seus funcionários o uso dos EPIs durante a
jornada de trabalho, realizar orientações e treinamentos sobre o uso
adequado e a devida conservação, além de substituir imediatamente
quando danificado ou extraviado.
Os tipos de EPIs utilizados podem variar dependendo do tipo de
atividade ou de riscos que poderão ameaçar a segurança e a saúde do
trabalhador e da parte do corpo que se pretende proteger, tais como:
proteção auditiva: abafadores de ruídos ou protetores auriculares;
proteção respiratória: máscaras e filtros; proteção visual e facial:
óculos e viseiras; proteção da cabeça: capacetes; proteção de mãos
e braços: luvas e mangotes; proteção de pernas e pés: sapatos, botas,
botinas, perneiras e polainas; proteção contra quedas: cintos de segurança e cinturões e proteção contra radiação solar: protetor solar.
Reforma da Quadra
D
C
/CVP
do bairro do Carangola
O vereador Toninho da
Farmácia recebeu com satisfação a informação que a quadra
de esportes do Carangola vai
receber obras de melhorias.
Este era um pedido antigo
dos moradores, encaminhado
pelo parlamentar em forma
de requerimento, cujas obras
devem ser iniciadas nos próximos dias.
ivisão de

omunicação

Vereador
Toninho

da

Farmácia

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 232/2015
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. 232/15, referente à “contratação de empresa
especializada em prestação de serviço referente a trabalho artístico
com cenografia para atender às festividades natalinas”, com
encerramento dia 05/11/15 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, 21 de outubro de 2015.
PREGÃO Nº 280/2015
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. 280/15, referente à “contratação de empresa
especializada em locação de ônibus para atender a eventos culturais”,
com encerramento dia 18/11/15 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, 21 de outubro de 2015.
PREGÃO Nº 281/2015
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. 281/15, referente à “aquisição de fertilizantes
para suprir as necessidades do convênio do leite, firmado pelo
município através do Departamento de Agricultura com a Agência
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios”, com encerramento dia
18/11/15 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, 21 de outubro de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 330/ 15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a).
URBANIZADORA E INCORPORADORA SANTA RITA LTDA,
responsável pelo imóvel situado a RUA REGINA CELI DE OLIVEIRA
SANTOS, S/Nº, bairro VILA SUIÇA inscrito no município sob a sigla
SE120104008000, para que efetue o fechamento do referido imóvel no
prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo
1º e 3º da Lei 2610/1991.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 329/15 Retirada de barraca
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) BENEDITO
APARECIDO DO NASCIMENTO, proprietário da banca de jornal
localizado na Av. Theodorico Cavalcante de Souza, do lado direito
da av. sentido centro bairro, próximo ao nº 625, Bairro Boa Vista ,
para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas RETIRE A BANCA DE
JORNAL do local, a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 94º da Lei 1.411 de 10/10/1974, o não
cumprimento da presente notificação implica na transformação da
mesma em multa.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 329/15 Retirada de barraca
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) BENEDITO
APARECIDO DO NASCIMENTO, proprietário da banca de jornal
localizado na Av. Theodorico Cavalcante de Souza, do lado direito
da av. sentido centro bairro, próximo ao nº 625, Bairro Boa Vista ,
para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas RETIRE A BANCA DE
JORNAL do local, a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 94º da Lei 1.411 de 10/10/1974, o não
cumprimento da presente notificação implica na transformação da
mesma em multa.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR

DATA: 21/10/2015
FUNÇÃO

AUXILIAR DE PINTOR
AUXILIAR DE SERRALHEIRO
AUXILIAR DE ARMADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL
EMPACOTADOR DE SUPERMERCADO (vaga para pessoas com deficiência)
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
TÉCNICO AGRÍCOLA

ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br OU COMPARECER AO PAT
PARA CADASTRO
ACESSE O SITE:
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO –
PINDAMONHANGABA-SP
maisemprego.mte.gov.br
OU AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURAMOREIRA CÉSAR,
MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA OU
DE TRABALHO, RG E CPF.
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU
AO
ENCERRAMENTO ATÉ O FINALCOMPARECER
DO EXPEDIENTE.
PAT PARA CADASTRO
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP
OU
AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SETOR EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE – COMJUV

MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.
COMUNICADO

A Empresa R. N. TAVARES SUCATAS ME, inscrita no CNPJ n.º 08.471.722/0001-36,
estabelecida a Rua Bananal, OBS:
nº 70,
Bairro Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, pede
LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO
ATÉ O FINAL
DO EXPEDIENTE.
o comparecimento do funcionário ANTONIO CEZAR
JUSTINO
FERREIRA, portador
da CTPS n.º 88405 serie 374 SP, admitido em 01/02/2015, ausente desde 01/02/2015,
no prazo de 48 horas, pela terceira vez consecutiva. O não comparecimento
caracterizara ABANDONO DE EMPREGO, conforme as Leis Trabalhistas em vigor.

CONVOCAÇÃO 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
Ficam os conselheiros (as) titulares e suplentes do COMJUV convocados a comparecerem à 9ª
reunião ordinária deste Conselho, a se realizar no dia, local e horário abaixo, cuja pauta vem a
seguir:

PREGÃO Nº 232/2015
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. 232/15, referente à “contratação de
empresa especializada em prestação de serviço referente a trabalho artístico com cenografia para
atender às festividades natalinas”, com encerramento dia 05/11/15 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, 21 de outubro de 2015.

Dia:
26/10/2015
Horário:
17 horas
Local: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Observação: Os conselheiros (as) que não puderem comparecer deverão enviar justificativa
através do e-mail: fundosocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREGÃO Nº 280/2015
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. 280/15, referente à “contratação de
empresa especializada em locação de ônibus para atender a eventos culturais”, com encerramento
dia 18/11/15 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, 21 de outubro de 2015.

Fabricio da Fonseca Carvalho
Presidente – Gestão 2015/2017

PREGÃO Nº 281/2015
ACADEMIA PINDAMONHANGABENSE DE LETRAS
Criada Pela Lei Municipal nº 664, de 18 de dezembro de 1962
Utilidade Pública = Lei Municipal nº 3.845 de 19 de outubro de 2.001
CNPJ nº 04.360.419/0001-05
EDITAL DE INSCRIÇÃO

Edital de citação 2 col por 12 cm
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS
EDITAL
TRABALHAR NO FINADOS

Dia(s) de Trabalho: 01 e 02 de Novembro 2015
Data da Entrada / Encerramento no PROTOCOLO: 19 à 26 de Outubro/15

VAGAS
ESGOTADA

Data da ENTREGA das Licenças : 28 e 29 de Outubro/2015

O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do Xerox do R.G., CPF e
Comprovante de Endereço do Município de Pindamonhangaba. Os Ambulantes tem que
ser morador da cidade.

Obs.: Haverá um Número Limite de participantes “Somente 20(vinte) Ambulantes”


O Conselho Diretor da Academia Pindamonhangabense de Letras, reunido em 01 de outubro de 2015,
Praça Barão do Rio Branco, 22 – Centro - Pindamonhangaba/SP., consoante aos artigos 9º § 2º, combinado
com o item 8 do artigo 10; art. 20 §1º e § 2º; e art. 21; e com a competência estipulada pelo art. 11, todos
do Estatuto desta Academia, cuja Comissão constituída por 3 acadêmicos titulares que organizará a Eleição
para o quadriênio , nos termos do art. 2º e das seções A, B, C e D (artigos 4º a 7º ), resolve declarar:
1) Fica aberta a inscrição de chapas completas, de 05 de outubro a 29 de outubro de 2015, no endereço
supra evidenciado, sede da A.P.L., para ELEIÇÃO DE NOVO CONSELHO DIRETOR, que deve ser
constituído por 6 membros, a saber:
1. Presidente
2. Vice-presidente
3. 1º secretário
4. 2º secretário
5. 1º tesoureiro
6. 2º tesoureiro
2) Segundo o artigo 5º do Regimento Interno, os acadêmicos interessados em se inscrever deverão
constituir Chapas completas, sob a direção do candidato à Presidência, registrando-a junto à Comissão.
3) De acordo com o parágrafo 1 do Regimento Interno as Chapas deverão obedecer aos critérios da
Comissão e apresentar no momento da inscrição:
a) Requerimento de Inscrição, dirigido ao Presidente da Comissão, com assinatura de todos os componentes
da Chapa, declarando estar de acordo com as disposições estatutárias, regimentais e regulamentares;
b) Documentos exigidos pelo Estatuto e pelo Regimento Interno;
c) Declaração de que não se encontram impedidos de participar do pleito.
4) Não serão aceitas inscrições de Chapas incompletas (parágrafo2) e somente poderão concorrer aos
cargos de Presidente e Vice-Presidente Acadêmicos Titulares ( parágrafo 4).
5) Cumprida a fase de inscrição, o Conselho Diretor, por seu Presidente, convocará Reunião Plenária, a fim
de que a Comissão Especial de Eleição apresente ao Conselho Deliberativo as Chapas concorrentes, para
a devida votação ( artigo 6º).
6) Constituídas as chapas e publicadas na imprensa, haverá votação em Sessão Plenária, a qual ocorrerá
nas dependências da sede da A.P.L., Praça Barão do Rio Branco, 22 – Centro, no dia 29 de outubro de 2015,
às 19h30, com o maior número de acadêmicos possível. Se houver uma única chapa inscrita, a votação
poderá ser feita por aclamação. A posse da nova Diretoria será feita no dia 18 de dezembro de 2015.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2015.
Alberto Marcondes Santiago — Presidente

NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES ! ! !

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. 281/15, referente à “aquisição de
fertilizantes para suprir as necessidades”, com encerramento dia 18/11/15 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, 21 de outubro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CONSELHO GESTOR DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CONVOCAÇÃO 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015

Ficam os conselheiros (as) titulares do Conselho Gestor do Fundo Social de
Solidariedade, convocados a comparecerem à 4.ª reunião ordinária deste conselho,
a se realizar no dia, local e horário abaixo, cuja pauta vem a seguir:
Dia: 27/10/2015

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Horária: 17 horas

Estado de São Paulo

Local: Secretaria de Saúde
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 174/2015 de “AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”, foi elaborada a Ata
para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 07/10/2015:
ATA nº 102/2015
ITEM

Empresa:

Observação: Os conselheiros (as) que não puderem comparecer deverão enviar
justificativa através do e-mail: fundosocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA

UNID.
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

04

La

05

La

1.005.001.017589 FÓRMULA INFANTIL PARA
CRIANÇAS.

neStLÉ

12,00

8.000

1.005.001.017798
CRIANÇAS.

neStLÉ

12,00

8.000

FÓRMULA

INFANTIL

* Publicar 01 Vez

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2015.

Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente do FSSM

QUINTA-FEIRA

Pindamonhangaba

22 de outubro de 2015

Variedades
Tribuna do Norte

Cidade oferece técnicas de hipismo
Pindamonhangaba vai
reunir vários nomes do
hipismo de São Paulo e de
outros estados no sábado
(24) e no domingo (25) na
Fazenda do Tanque.
A primeira edição da
Clínica de Hipismo do
município pretende desenvolver técnicas para a
modalidade. “Queremos
buscar o aperfeiçoamento do cavalo para salto,
para que o animal consiga transpor os obstáculos
sempre com segurança e
com tranquilidade e que
isso venha a favorecer
também quem está montando”, disse um dos organizadores do evento,
Jeferson Carlos de Oliveira, o Jefinho.
Além dos cuidados com
cavalos e éguas, a clínica,
que será ministrada por
um dos maiores nomes do
hipismo nacional, o pindamonhangabense Jorge
Leal Raposo Lopes, visa
aprimorar a montaria dos
cavaleiros e amazonas.

Aos 72 anos, com larga
experiência no segmento,
Lopes, que foi um dos fundadores do hipismo rural
no Brasil, vai passar informações essenciais sobre o
esporte. Além disso, o evento também servirá como
teste para o conjunto (animal e cavaleiro/amazonas).
“Serão ensinadas todas as
técnicas de preparação,
treinamento, movimentos
do animal e do cavaleiro e
amazonas, simulação de
provas, dentre outras atividades”, completou Jefinho.
Pelas características da
clínica, o público poderá
conhecer detalhes sobre
a modalidade, uma das
mais apreciadas no mundo e que inclusive está nas
Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016.
O evento tem entrada
franca, possui praça de
alimentação, e acontece
nos dois dias das 10 às 17
horas. A Fazenda do Tanque fica na rodovia Presidente Dutra, Km 92.

Divulgação

Evento acontece na fazenda do Tanque e é aberto à população

Paulo Barbuto

Artistas apresentam história da aviação

Paulo Barbuto

Irmãos Sabatino vão contagiar o público

A população de Pindamonhangaba poderá apreciar a história
de grandes aviadores
da década de 1930 de
um modo divertido
neste domingo (25),
às 16 horas, no Bosque da Princesa.
O espetáculo VaiqueuVoo vai mostrar
a história de grandes
heróis modernos atra-

vés da linguagem do
circo, onde espectadores poderão prestigiar
artistas fazendo movimentos corporais ousados e inusitados.
Através de manobras corporais ao ar
livre, a peça apresentada pela Cia Irmãos Sabatino deve
envolver e cativar o
público.

Evento acontece no Bosque da Princesa

Festival das cores atrai turistas para Nova Gokula
Aiandra Alves Mariano

Público joga o tradicional pó colorido
Aiandra Alves Mariano e
Francielly Godoy
***
O Holi – Festival das
Cores que aconteceu no
último final de semana
na Fazenda Nova Gokula,
atraiu milhares de turistas
para Pindamonhangaba.
Eles vieram participar da
festa e conhecer a fazenda, que abriga a maior comunidade de devotos da
filosofia Hare Krishna da
América Latina.
A diplomata Abhilasha
Joshi, Consulesa Geral da
Índia em São Paulo, participou do festival e fez

o discurso de abertura,
agradecendo a hospitalidade da cidade. “Há anos
desejávamos trazer essa
que é uma das maiores
festas da Índia, para Nova
Gokula, que é um pedaço
da Índia no Brasil. Estamos muito felizes, pois estamos trazendo a essência
do Holi, que é a confraternização entre as pessoas,
independentemente
de
raça, classe social ou crença”, afirmou ela.
Para a diretora de turismo da Prefeitura, o evento
é importante, pois fomenta
a visitação a um dos prin-

cipais pontos turísticos
de Pinda. “Nova Gokula é
uma área ambiental muito
importante e traz consigo
toda essa beleza e a cultura
indiana. Iniciativas como o
Holi trazem não só o turista de fora, mas os próprios
moradores da cidade, a conhecer um pouco mais dos
atrativos que o município
oferece”, ressaltou.
Durante o festival,
apresentaram-se bandas
e DJs, além de teatro e
dança. Havia barracas de
comida indiana vegana,
camping e caminhadas
por trilhas. O ponto alto

da festa era, de hora em
hora, a ‘guerra’ de tinta
entre as pessoas, que se
tornavam intervenções de
arte ambulantes, cobertas
de cor dos pés a cabeça.
O Holi contou com diversos tipos de públicos,
como os visitantes indianos, Hemant Gurav, primeira vez na fazenda, e
Madhusudhan Tumbala
Chandrashekarappa, segunda vez. Eles vieram
para o Brasil para trabalhar e há dois anos Hemant mora em São Paulo
e Madhusudhan há três
meses.
Devotos de Krishna eles
e mais dois amigos vieram
até Pinda para acompanhar
o festival. Para Hemant Gurav, foi um prazer conhecer o maior templo Hare
Krishna da América Latina.
“É minha primeira vez e estou muito feliz, é uma festa
típica no meu país”, contou
entusiasmado.
Os amigos chegaram
sábado à tarde e ficaram
até domingo.
Realizado anualmente
na Índia, o caráter lúdico
das cores e a alegria do
Holi ganhou a atenção dos
jovens e se propagou no
mundo todo. A festa original, com raízes há cinco
milênios celebra o triunfo

Aiandra Alves Mariano

A consulesa Abhilasha Joshi discursando na
abertura do Holi
do bem contra o mal, a
redução da desigualdade
social entre ricos e pobres,
idosos e crianças, homens

e mulheres, todos juntos,
quebrando as barreiras
invisíveis que segregam as
pessoas.
Francielly Godoy

Madhusudhan e Hemant Gurav e seus amigos
celebrando o festival

