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Ministro parabeniza Pinda pelo
combate ao Aedes aegypti
Divulgação

O ministro dos Transportes, Antonio Carlos Rodrigues, elogiou Pindamonhangaba pelas ações de combate
ao mosquito Aedes aegypti,
durante visita à cidade na
sexta-feira (19), para participar do Dia Nacional de Mobilização das Escolas contra
o inseto.
Na ocasião, o ministro conheceu os trabalhos desenvolvidos na unidade escolar ‘Professora Gilda Piorini
Molica’, no São Judas, onde
houve apresentação teatral,
palestra sobre prevenção,
apresentação de coreograﬁa,
exposição das ações preventivas e jogos criados pelos professores e alunos.
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Ministro aﬁrmou que vai levar o exemplo de Pindamonhangaba para outros municípios

PALESTRAS, PASSEATAS E INTERAÇÃO MARCAM MOBILIZAÇÃO NAS ESCOLAS
As escolas da Rede Municipal de Ensino estão se mobilizando contra o Aedes aegypti, mosquito responsável pela
transmissão da dengue, da febre chikungya e do zika vírus.
No sábado (20), que foi considerado dia letivo voltado
para o desenvolvimento de atividades com as famílias dos

alunos, as escolas municipais e os centros municipais de
educação infantil de todas as regiões do município realizaram atividades diferentes, voltadas para a conscientização
da população contra o inseto.
PÁGINA 3

Araretama garante melhor
colocação geral na Regional
Gil Arruda/107FM

Jogada aérea é uma das apostas do Araretama para obter vitórias na Copa Regional

A vitória por 2 a 1 sobre o
Sapopemba, no domingo (21),
deu ao Araretama a melhor
classiﬁcação geral na Copa Regional, categoria Amador. Com
o resultado, o time treinado por
Beibe ganha mais conﬁança
para encarar o Cidade Nova,
nas quartas de ﬁnal. Mesmo
com a derrota, o ‘Sapo’, do
técnico Vicente conseguiu vaga
para a próxima fase, onde vai
enfrentar o Vila São José.
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BOSQUE E
ARARETAMA
RECEBEM
ESPETÁCULO
GRATUITO E
OFICINAS
O espetáculo de rua “As
Presepadas de Damião – de
como fez fortuna, venceu o
Diabo e enganou a Morte
com as Graças de Jesus Cristo” terá apresentação gratuita no Araretama, na quintafeira (25), e no Bosque da
Princesa, no domingo (28).
O evento é resultado de
uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado,
por meio do Programa de
Ação Cultural.

PÁGINA 7

MELHOR IDADE PODE PARTICIPAR
DE SELETIVA PARA OS JORI
As pessoas com 60 anos ou
mais podem participar da seletiva para os Jori – Jogos Regionais do Idoso – até domingo
(28). Nesta terça-feira (23), os

atletas da Melhor Idade poderão marcar presença nos jogos
de buraco, a partir das 15 horas,
no CCI da Vila Rica.
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Vôlei adaptado é uma
das modalidades de
destaque na competição

2

E

PindamonHangaba

DIToRIal
Longe da meta, mas eficiente

Economia com horário de
verão fica longe do estimado

Parou. Ou pelo menos deveria ter acabado aquela ‘cara’ de sono pela manhã. Já que o
horário de verão foi concluído de sábado (20)
para domingo (21).
Assim, nas áreas onde vigorou o adiantamento do relógio em uma hora, já está tudo
normal, e as pessoas ainda ‘ganharam’ um hora
a mais no fim de semana.
Mas, independentemente, de quem gosta ou
não do horário de verão, ou dos indiferentes à
iniciativa, fato é que o ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico – já contabilizou a economia gerada com o fato.
Segundo o órgão, até sexta-feira (19), o País
economizou R$ 162 milhões durante o horário de verão deste ano. A economia foi possível porque, com o horário diferenciado, não
foi preciso adicionar mais energia de usinas
termelétricas para garantir o abastecimento do
Brasil nos horários de pico.
A expectativa inicial do ONS, no início do
horário de verão, era de uma economia de R$
240 milhões em função da diminuição de geração térmica. O operador ainda não explicou
porque a meta não foi atingida.
Mas haja informação para justificar o porquê de ter obtido apenas pouco mais da metade
esperada.
Realmente, não sabemos quais dados serão
passados pelo Governo, no entanto, vai ficar
difícil explicar a ausência de atingir ou, sequer,
chegar próximo à meta.
Contudo, vale ressaltar o lado positivo, pois
economia houve, ainda que tenha ficado distante do imaginado.
A diminuição de demanda equivale a uma redução de energia de 0,5% da carga nas regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde o horário de
verão foi implementado. Segundo o Operador
Nacional do Sistema Elétrico, a continuidade
da aplicação do horário de verão representa
um custo evitado de investimento no sistema
elétrico de R$ 7,7 bilhões, que seriam necessários caso a medida não fosse adotada.
Nos 126 dias em que o horário diferenciado vigorou, houve uma redução da demanda
no horário de pico de consumo de 2.598 megawatts (MW), sendo 1.950 MW no subsistema
Sudeste/Centro-Oeste, e 648 MW no subsistema Sul. Esta diminuição representa aproximadamente 4,5% da demanda de ponta dos dois
subsistemas. No caso do subsistema Sudeste/
Centro-Oeste, a queda equivale a uma vez e
meia a carga no horário de ponta de Brasília.
No Sul, representa o dobro da carga no horário
de ponta de Florianópolis.
“O principal benefício do horário de verão é
o aumento da segurança operacional, resultante da diminuição dos carregamentos na rede de
transmissão, proporcionando maior flexibilidade operativa para a realização de manutenção em equipamentos”, informou o ONS.
Bom, valeu a pena. Esperamos que para o
ano que vem, os índices sejam alcançados.
ESTAMOS CONTRATANDO ENCANADORES
Com experiência em instalações prediais ou
comerciais, para trabalhar em Pindamonhangaba,
interessados deverão enviar o Currículo para o e-mail:
bruno@engemav.com.br ou ligar para (11)7870-5701.

Fundação Dr. João Romeiro
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Mariana Aydar fará show
em Pinda em março
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de Cultura, está recebendo, por
mais um ano, o Circuito
Cultural Paulista (Governo Estadual). As ações na
cidade começam no dia 27
de março, com o show da
cantora de MPB Mariana Aydar. A apresentação
será realizada no Teatro
Galpão, às 20 horas, com
entrada gratuita. Em breve, serão divulgadas mais
informações a respeito da
troca dos ingressos e do
restante da programação
para este ano.

Bibliotecas agradecem por doação de livros
As bibliotecas públicas municipais agradecem a população de
Pindamonhangaba pelas
doações de livros novos
e seminovos realizadas
durante o ano de 2015.
A instituição recebeu
muitas doações, que es-

tão sendo cadastradas e
serão disponibilizadas
para os munícipes associados nas seis unidades
do município.
“A Biblioteca Vereador Rômulo Campos
D’Arace agradece aos
munícipes de Pindamo-

nhangaba pelas doações
de livros novos e seminovos às bibliotecas.
Muitas pessoas estão
sendo beneficiadas com
essas leituras. Aproveitamos para dizer que
aceitamos doações de
livros em bom estado de
Divulgação

As feiras de trocas de livros, realizadas mensalmente, são
oportunidades para a realização de doações às bibliotecas

conservação”, disse a coordenadora das bibliotecas. Novas doações estão
sendo aceitas.
As unidades das bibliotecas públicas municipais são: “Ver. Rômulo
Campos D’Arace” (Bosque da Princesa), “Maria
Bertha César” (Moreira
César), “Maria do Carmo
dos Santos Gomes” (Vila
São Benedito), “Indústria do Conhecimento
– Sesi” (São Benedito),
Castolira e Araretama.
Após o período de férias, a feira de troca de
livros “Seu livro, meu
livro” retorna no dia 28
de fevereiro, das 8 às
17 horas, na biblioteca
do Bosque. Essa é uma
oportunidade para a realização de doações para
as bibliotecas, bem como
para incentivo à leitura.

Conselho de Patrimônio
Histórico aprova estudo para
novos tombamentos municipais
Em reunião realizada no dia 2 de fevereiro,
o Conselho Municipal
de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental
e Arquitetônico de Pindamonhangaba, aprovou as solicitações de
estudos para o tombamento municipal dos
bens históricos Capela
do Sant’Ana – solicitação efetuada via Ministério Publico do Estado
de São Paulo –, e Usina Izabel, demanda do
próprio conselho, ambos prédios privados
com grande representativa histórica para o
município.
Segundo o presi-

dente do Conselho de
Patrimônio, Gustavo
Tótaro, os próximos
passos serão oficializar
os proprietários e iniciar os trabalhos técnicos de levantamento
histórico de ambos os
prédios. Em seguida,
o tema será recolocado em pauta para
avaliação do colegiado
se os bens devem ser
tombados. Caso haja
aprovação, serão encaminhadas ao executivo
municipal as solicitações para tombamento
e para os locais serem
considerados como Patrimônio Cultural Municipal.

Divulgação

Usina Izabel, localizada no Ribeirão Grande
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cidade
Ministro dos Transportes parabeniza
Pinda pelo combate ao Aedes
A luta para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus, é constante
em Pindamonhangaba. O ministro dos Transportes, Antonio Carlos Rodrigues, visitou
a cidade na sexta-feira (19)
para participar do Dia Nacional de Mobilização das Escolas contra o Aedes e diz que
vai levar o exemplo do município para outras cidades, pois
Pinda tem realizado ‘um excelente trabalho’.
No dia, foram realizadas
vistorias em escolas de todo o
país. Nesta data, o ministro conheceu as ações desenvolvidas
na Escola Municipal Professora
Gilda Piorini Molica, no São Judas. A Secretaria de Educação e
Cultura de Pindamonhangaba
desenvolve um trabalho contínuo de prevenção, durante o
ano inteiro.

As atividades na escola contaram com a presença do prefeito
de Pindamonhangaba, vereadores, comandantes das unidades
militares do município, autoridades municipais e representantes do Ministério dos Transportes, além dos pais de alunos.
Quem passou pela escola
pôde presenciar apresentação
teatral, palestra sobre prevenção, apresentação de coreografia, exposiçãodas ações preventivas e conhecer os jogos criados
pelos professores e alunos.
“Atingimos 42 mil familiares por meio de nossos alunos
– isso se considerarmos uma
família de quatro integrantes.
Ações pontuais têm sido desenvolvidas em todos os componentes curriculares e projetos.
Realizamos ações educativas e
pedagógicas envolvendo a comunidade”, comentou a secretária de Educação e Cultura.

Divulgação

Alunos assistiram ao teatro educativo sobre o tema
Divulgação

AuToridAdes PArAbenizAM os ProfissionAis
Todos os profissionais da Prefeitura
foram parabenizados
pelo prefeito e pelo ministro dos Transportes. Ambos afirmaram
que o combate ao mosquito deve ser diário e
que os servidores têm
realizado um trabalho
muito bonito.
O prefeito de Pindamonhangaba enfatiza que esta ação com

as crianças é muito
boa porque os pequenos irão fiscalizar a
própria casa e também cobrar atitudes
dos pais. “Além de fazermos a nossa missão
diária também contamos com a população.
Às vezes, fazemos a
limpeza de manhã e
no período da tarde já
têm materiais jogados
novamente”, destacou.

O ministro afirmou
que Pinda é muito
importante para o
Brasil e espera que as
demais cidades sigam
o exemplo deste município. “Fiquei bastante
feliz com tudo o que
vi nesta escola. A
administração está
fazendo um excelente
trabalho, parabéns a
todos os envolvidos”,
elogiou.

Apresentação de coreografia e música sobre o Aedes

Palestras, passeatas, interação entre pais e alunos
marcam mobilização nas escolas municipais no sábado
As escolas da Rede Municipal
de Ensino também estão se mobilizando contra o Aedes aegypti, com ações em suas unidades.
No sábado (20), que foi considerado dia letivo voltado para o
desenvolvimento de atividades
com as famílias dos alunos, as
escolas municipais e os centros
municipais de educação infantil
de todas as regiões do município realizaram ações diferentes,
voltadas para a conscientização
da população contra o mosquito transmissor da dengue, zika e
chikungunya.
Além dos trabalhos nas escolas, com criação coletiva de
cartazes e faixas, tendo partici-

pação de pais e alunos, algumas
unidades levaram as crianças
para passeatas nas ruas dos
bairros e distribuição de panfletos para a comunidade. Na última semana, o Exército também
esteve em ação, com a realização de palestras para diversos
alunos do Ensino Fundamental.
As ações são contínuas e devem ser realizadas ao longo da
semana, abrangendo os cerca
de 13 mil estudantes atendidos
pela Rede Municipal de Ensino,
que serão multiplicadores das
informações para acabar com
os criadouros do Aedes aegypti
junto de seus pais, familiares e
amigos.

Divulgação

Passeata de alunos do Araretama pelas ruas do bairro

Alunos do Castolira, pais e professores também saíram em passeata pelas ruas, conscientizando moradores

Divulgação
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Vereador Professor
Eric solicita ao Executivo
recapeamento asfáltico
para ruas da Vila São Paulo
Na sessão ordinária
realizada no dia 12 de
fevereiro, por meio de
requerimentos aprovados em Plenário, o
vereador Professor Eric
(PR) solicitou ao Prefeito que o Departamento
de Obras e Serviços de
Pindamonhangaba adote providências para o
recapeamento asfáltico nas ruas Jacyrema
de Castro Giulianetti
A l m e i d a , R o b e r t o M o rgado Pereira, Ivanir
Aparecida de Lima,
Ariano Rodrigues da
Silva, Laura de Goddoy
Fonseca, Moisés Mourão Neto, José Lino de
M a c e d o , O d i l a Vi e i r a
de Barros, José Benedito dos Santos Filho,
Belmiro Claro Cortez,
Odilon Ferreira, Joaquim da Costa e Baltazar
da Co st a “ C a boclo” e na
avenida Dois, todas da
Vi l a S ã o P a u l o .
Preocupado com o
conforto e a segurança
d o s m o r a d o r e s d o b a i rro , o v e re a d o r Pr of es s or
Eric vem batalhando
para trazer cada vez
mais melhorias à região.

FELIPE CÉSAR – FC
REFORÇA PEDIDO PARA
AUMENTO DE POLICIAIS
EM PINDAMONHANGABA

esburacadas e que ônibus do

maricá

colocada placa informatiVa de

suprir e oferecer mais segurança à

“embarque e d esembarque” na rua
m ajor josé dos s antos m oreira

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

c i r c u l e at é a s ú l t i m a s V i a s d o b a i r r o

O vereador José Carl o s G o mes – Ca l ( PT B)
r ei t e r a atrav é s d o s r equerimentos nº 16/2016
e 421/15, enviados
para a Administração
Municipal, pedido ao
Executivo que sejam
i n ic i a das as o b r a s d o
r ec a peamen to d a s r u a s
d o D i strito d e M o r e ir a
C é s a r, com in tu ito d e
a te nder os b a ir r o s q u e
estão com suas ruas
esburacadas, principalmente o Terra dos Ipês I
e em sequên c ia a s r u a s
d a Vi la S ão Be n e d ito ,
que ainda não foram
contempladas, assim
como as ruas e avenidas
d o P a sin.
O v eread o r e n f a tiz a
que devido as fortes
c h uvas que e s tã o o c o rr endo nesse c o me ç o d e
ano, a situação das ruas
e avenidas d o D is tr ito
de Moreira César se
agravaram, ficando
algumas difícil de se
t r a ns itar com v e íc u lo s.
Ô nib us a t é o
fi nal d o M a r ic á
Em atençã o a A s s o -

c i a ç ã o d o s M o r a d o res
do bairro Maricá, o
vereador Cal enviou
um requerimento ao
P r e f e i t o Vi t o A r d i t o
Lerario, e a Empresa
d e Ô n i b u s Vi v a P i n da pedindo estudos e
u m a s o l u ç ã o p a r a que
os ônibus circulares
p o s s a m f a z e r o t r a j eto
a t é o f i n a l d a a v e n ida
P a r a n á , e m a t e n ç ã o a os
moradores das últimas
ruas do Maricá, como
a r u a O r l a n d o Wa g ne r
de Castro.
O P r e s i d e n t e d a Ass o c i a ç ã o d o s M o r a dor e s r e s s a l t a q u e t a l vez
seja difícil o ônibus
f a z e r e s s e t r a j e t o de vido dificuldade de
m a n o b r a p a r a r e t o r n o,
m a s q u e t a m b é m p ode
ser resolvido com as
vans realizando esse
p e r c u r s o , p o i s e l a s t em
mais facilidade para
m a n o b r a s e a t e n d e r i am
a n e c e s s i d a d e d o s m or a d o r e s d a s r u a s f i n ais
do bairro, facilitando
d e z e n a s d e m o r a d o res
do Maricá.

Fale com o Vereador Cal

Durante a 4ª sessão
ordinária realizada na
segunda-feira, dia 15 de
fevereiro, o 1º secretário
da Mesa Diretora da Câmara, vereador Janio Ardito Lerario apresentou
a Indicação nº 06/2016,
através da qual está reivindicando ao Executivo
que proceda a troca de sinalização de trânsito para
“Embarque e Desembarque”, em frente ao Posto
de Coleta de Sangue de
Pindamonhangaba. O documento foi aprovado por
unanimidade pelo plenário da Casa. O Posto de
Coleta fica na rua Major
José dos Santos Moreira,
considerada uma das vias
mais movimentadas do
município.
Janio Lerario justifica
sua solicitação afirmando
que “a reivindicação é
dos usuários que usam os
serviços do órgão”. Ele
enfatizou que o trânsito
nesta região da cidade é
intenso, com grande fluxo

de veículos, motos e ônibus. “Em frente ao Posto
de Coleta de Sangue há
uma placa de sinalização
de trânsito de ‘Parada
d e Ve í c u l o O f i c i a l ’ e
segundo os munícipes
fica difícil a parada de
carros particulares para
desembarcar as pessoas,
principalmente os idosos”, esclarece o vereador
Janio Lerario.
Por sua experiência,
Janio acredita que essa
modificação simples iria
facilitar a vida de muitos
cidadãos de nossa cidade
que dependem dos serviços do Posto de Coleta
de Sangue. “O objetivo
é permitir que as pessoas
possam desembarcar no
local com segurança e da
forma como está hoje elas
ficam impossibilitadas de
fazer isso, por falta de
uma vaga próximo ao Posto de Coleta na rua Major
José dos Santos Moreira”,
concluiu o vereador Janio
Ardito Lerario.

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Toninho da Farmácia Magrão pede que
reitera o início da
Prefeitura vistorie
campanha de vacinação árvores da cidade
de cães e gatos
Vereador quer que o departamento
Fotos: Divulgação

at e n d a o s b a i r r o s q u e e s t ã o c o m a s r u a s

do Vereador é para que seja

ampliado em proporções que possam

O Presidente da Câmara de Pindamonhangaba,
Vereador Felipe César – FC (PMDB) reforça e
insiste junto ao Governador Geraldo Alckmin
para que o Executivo Estadual autorize o aumento
do efetivo policial civil e militar na cidade. Ele
faz questão de enfatizar que o município cresce
rapidamente, com a construção de conjuntos
residenciais e o surgimento de novos empreendimentos. Com a assinatura do convênio da
chamada “Atividade Delegada”, o presidente
Felipe César – FC sugere que este efetivo seja
aumentado em proporções que possa suprir e
oferecer mais segurança para a população. “É
necessário aumentar este número para que a
violência seja reduzida em nossa cidade”, disse
o Vereador.
CAMINHÃO FUMACÊ
INTENSIFICA TRABALHO
O Vereador Felipe César – FC enviou ofício
ao Prefeito, solicitando para que o “caminhão
fumacê” circule por todas as ruas de Pindamonhangaba, em especial, naquelas em que a incidência de proliferação do mosquito transmissor da
dengue seja grande. E após todas as solicitações
do vereador Felipe César, o veículo está circulando com maior intensidades por todas as ruas
do município. O Presidente da Câmara afirma
que essa medida é muito importante, tendo em
vista o número alarmante de pessoas contagiadas
pela doença (dengue) em nossa cidade. Felipe
César - FC pede uma ação mais enérgica visando
a prevenção para que possamos erradicar de vez
esta epidemia da cidade.

Vereador Cal requer
recapeamento de ruas
do Distrito e ônibus
para o final do Maricá
executiVo

pedido

população e diminuir a Violência na cidade

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

pede que o

Janio Lerario defende troca
de sinalização de trânsito em
frente ao Posto de Coleta de
Sangue de Pindamonhangaba

Vereador diz que efetiVo precisa ser

“É visível a necessidade de que todas as ruas
sejam recapeadas, pois
devemos levar em conta
q u e o b a i r r o Vi l a S ã o
Paulo já tem mais de 10
anos e desde sua criação
nunca recebeu manutenção em seu asfalto. Com
isso, várias pessoas já se
acidentaram pelo fato de
o asfalto estar irregular,
sem contar os buracos,
pois quando chove, eles
a cu m u l a m ág u a , t o r n an do-os um local perfeito
para a proliferação do
mosquito transmissor
da dengue”, afirmou o
v e r e a d o r.
Professor Eric salienta, ainda, que os
moradores sofrem com
a poeira, devido ao
pó de asfalto estar se
desfazendo, e isso está
causando problemas
respiratórios nos moradores. “Enfim, são
vários problemas causados pelas péssimas
condições do asfalto.
Porém, tenho certeza
que num futuro próximo esse problema será
resolvido”, concluiu o
vereador Professor Eric.

Fale com o vereador Professor Eric

p a r l a m e n ta r
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O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) reitera o requerimento 1.472/2015, no
qual requer o início imediato
da campanha de vacinação anti
rábica em nosso município.
O parlamentar destaca o caráter social desta campanha, pois
muitos munícipes não possuem
recursos para arcar com os custos
da vacinação.
A vacinação de cães e gatos
é de suma importância para a
proteção do pet, também proporciona imunidade sobre a doença,
ou seja, faz com que o organismo
crie anticorpos necessários para
que se um dia, o animal entrar em
contato com a doença, ele esteja
preparado para combatê-la.
Para que os
animais tenham
uma vida saudável e longa
devem receber
todas as vacinas
necessárias. O
filhote que não
receber a vacina
tem uma grande
probabilidade

de contrair uma doença
infecciosa e não atingir a
idade adulta. Já os adultos
podem adoecer em qualquer
momento de sua vida, se não
forem vacinados.
Outra importância na
vacinação são as zoonoses,
isto é, doenças transmitidas
de animais para nós humanos, como exemplo temos a
leptospirose e a raiva.
As doenças mais comuns
e que mais matam nossos cães
são: leptospirose, parvovirose,
hepatite infecciosa, cinomose,
coronavírus, parainfluenza e
raiva.
As doenças que mais acometem os gatos são: panleucopenia,
rinotraqueite, calcivirose, leucemia felina e raiva.
Para que seu filhote receba
a vacina é preciso que esteja
saudável, alimentando-se bem
e sem presença de vermes.
Assim, se faz necessário levar
o filhote ao médico veterinário,
pois somente ele tem condições
de avaliar a saúde do animal,
podendo instituir o programa
de vacinação mais adequado.

competente monitore as árVores para
eVitar riscos de queda e possíVeis
ataques de doenças
Fotos: Divisão

V ereador M agrão ( destaque )
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quer uMa rigorosa

Vistoria nas árVores de grande porte e antigas
para eVitar noVos acidentes eM

p indaMonhangaba

Após protocolar o requerimento nº 170/2016,
nesta segunda-feira, dia 12,
o vereador Magrão (PPS)
está solicitando ao Poder
Executivo que faça uma
ampla vistoria em todas
as árvores de grande porte
de ruas, avenidas, praças e
escolas de Pindamonhangaba. O objetivo é promover
o monitoramento dessas
árvores no que diz respeito
aos riscos de queda, necessidade de podas e possíveis
ataques de doenças.
Durante uma forte chuva na cidade no último dia
8, uma árvore centenária
que estava dentro de uma
escola na região central de

Pindamonhangaba acabou
caindo sobre um ponto de
ônibus. No acidente, uma
mulher foi atingida e veio
a falecer. “Sabemos que
eventos da natureza são imprevisíveis, mas peço uma
atenção do Poder Público
para fazer uma rigorosa vistoria nas árvores da cidade,
principalmente aquelas de
grande porte e antigas, a
fim de monitorá-las quanto
aos eventuais problemas
que possam ocorrer, como
quedas, podas e doenças.
Entendo que essa ação
pode evitar novos acidentes
como o ocorrido no centro”, concluiu o vereador
Magrão.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Chefe

Divisão
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De

ComuniCação

d i v i s ã o d e C o m u n i C a ç ã o : Robson Luís monteiRo (mtb 18.021) - (12) 3644-2275 - i m p r e n s a @ C a m a r a p i n d a . s p . g o v . b r
d e i m p r e n s a p a r l a m e n ta r : Luiz CaRLos Pinto (mtb 32.783) - (12) 3644-2279 - C o m u n i C a C a o @ C a m a r a p i n d a . s p . g o v . b r

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

23 de fevereiro de 2016

5

cotidiano
Repartições públicas realizam ações
contra mosquito Aedes aegypti
Além das ações dentro
das escolas, os setores da
Prefeitura de Pindamonhangaba também estão
realizando ações contra
o Aedes, conforme diretriz do Governo Federal,
por meio do Ministério da
Educação.
Na sexta-feira (19),
por exemplo, a equipe da
Subprefeitura
realizou
uma “Força-Tarefa” em
seu pátio, fazendo busca
por possíveis criadouros
do mosquito. A equipe
da Secretaria de Esportes também se mobilizou
na sexta-feira (19), levando dezenas de alunos
de ginástica localizada e
alongamento de diversos
bairros até o CE “João do
Pulo” para uma palestra
contra o Aedes, por meio
da Secretaria de Saúde.
A intenção é dar continuidade às ações nesta
semana, mobilizando comunidade e funcionários,
criando multiplicadores
de informações contra o
Aedes aegypti.

Divulgação

Palestra realizada no “João do Pulo” com alunos da ginástica localizada e alongamento

viaduto dos Sagrados Corações é recapeado
A Prefeitura realizou obras de recapeamento asfáltico no
Viaduto dos Sagrados Corações, na sexta-feira (19). A obra
complementou as melhorias realizadas no
local, após a reforma
da passagem de pedestres, derrubada recentemente devido a
fortes chuvas. Para a
realização do serviço,
o local ficou interditado durante o dia todo.

Divulgação

Durante as obras, viaduto ficou interditado

mulheres de Pinda representam o estado
de São Paulo em Conferência nacional
Divulgação

As mulheres debateram várias propostas para levar à Conferência Nacional

Foi realizada nos dias
15 e 16 de fevereiro a IV
Conferência Estadual de
Políticas para Mulheres.
O evento evidenciou,

também, a necessidade e
a urgência de implementar políticas públicas que
assegurem a participação
da mulher de forma pari-

tária nos espaços de poder e de decisão no Brasil. Pindamonhangaba
terá três representantes
na Conferência Nacional,

pois, elas foram eleitas
delegadas.
De acordo com a presidente do Conselho
Municipal dos Direitos
da Mulher de Pindamonhangaba, Simone Braça, durante dois dias, as
delegadas, observadoras
e convidadas debruçaram-se sobre as propostas, resultado das 91 conferências municipais e
intermunicipais realizadas em todo o Estado de
São Paulo. Para facilitar
os debates, foram criados grupos de trabalho,
que discutiram as ações
baseados nos quatro eixos temáticos.
“Todas foram unânimes em ressaltar a necessidade de as mulheres
estarem organizadas nas

secretarias, coordenadorias e nos seus conselhos.
Na verdade, as mulheres
querem representatividade, que os partidos
façam efetivamente as
cotas de gênero, que os
grandes avanços sejam
mantidos e que novos desafios sejam alcançados”,
comenta Simone Braça.
Ela conta que ser
presidente do CMDM
de Pindamonhangaba é
uma honra e as delegadas
eleitas de Pinda são duas
da sociedade civil e uma
representante do Governo Municipal. Ao todo,
foram escolhidas 424
delegadas, que representarão o Estado durante a
4ª Conferência Nacional
de Políticas para as Mulheres, que será de 10 a

13 de maio, em Brasília.
“Vamos para Brasília com propostas muito
boas. A conferência foi
extremamente positiva,
com contribuições importantes, que realmente
valorizam o nosso estado
e município. No total, o
Estado aprovou 15 propostas para a Nacional,
além do apontamento
de cinco avanços e cinco
desafios relacionados às
políticas públicas. Vale
ressaltar que Pindamonhangaba, em sua 3ª
Conferência Municipal,
em 2015, o nosso prefeito assinou o Pacto Municipal de Enfrentamento
a Violência contra Mulher”, finaliza a presidente do CMPD Pindamonhangaba.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

*** contrato ***
PREGÃO Nº. 289/2015 (PMP 31228/2015)
Objeto: aquisição de equipamentos de cozinha para atendimento as escolas da rede municipal de
ensino, conforme termo de referência.
Contrato 024/2016.
Data de assinatura: 27/01/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 49.794,72.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Educação e Cultura.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Contratada: Dax Comercio e Serviços EIRELI ME.
Assina pela contratada: Agostinho Grunewald.
Contrato 025/2016.
Data de assinatura: 27/01/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 24.817,82.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Educação e Cultura.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Contratada: Waldir G. da Silva Industrial EPP.
Assina pela contratada: Waldir Garra da Silva.

PREGÃO Nº. 002/2015 (PMP 3800/2015)
Objeto: aquisição de refeições diárias ininterruptas (almoço a jantar) para o corpo de bombeiros
de Pindamonhangaba.
Aditamento 01/2016 ao contrato 040/2015.
Data de assinatura: 04/02/2016.
Vigência: prorrogada até 25/02/2017.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa.
Contratada: Moiano César e Cia. Ltda.
Assina pela contratada: Felipe Moiano César.

DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 330/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 330/2015 de “contratação de empresa para prestação
de serviços de copias para Secretaria de Planejamento”, foi elaborada a Ata para Registro de
Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 04/02/2016:
ATA nº 040/2016
ITEM

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

DIGITAL SMART IMPRESSÕES LTDA – ME
DESCRIÇÃO

1

UNID.

SERVIÇOS DE CÓPIA. - A0 MONO

2

UNID.

SERVIÇOS DE CÓPIA. - A0 COLOR

3

UNID.

SERVIÇOS DE CÓPIA. - A1 MONO

4

UNID.

SERVIÇOS DE CÓPIA. - A1 COLOR

5

UNID.

SERVIÇOS DE CÓPIA. - A2 MONO

6

UNID.

SERVIÇOS DE CÓPIA. - A2 COLOR

7

UNID.

SERVIÇOS DE CÓPIA. - A3 MONO

8

UNID.

SERVIÇOS DE CÓPIA. - A3 COLOR

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

6,00
8,00
5,00
7,00
3,00
3,50
2,00
2,50

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

400
1.200
500
1.000
400
500
500
2.800

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 296/2015
de estruturas, com ou sem mão de obra, responsabilidade técnica em montagem,
desmontagem e operação em estruturas metálicas para coberturas, pisos e afins para
atendimento apoiar as festividades do calendário oficial do município de
Pindamonhangaba e eventos realizados pela prefeitura por um período de 12 (doze)
meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses,

assinadas em 18/01/2016:
ITEM

01

02

UNID.
DE
MEDIDA

Empresa:

F L SANI EXPRESS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP
DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

und

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE
EVENTOS - LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA
Cadeira de plástico PVC, cor branca, com braço, com
garantia de sustentação de no mínimo 120 kg; Unidade
de requisição: unidade por dia. UN: und

5,94

4.000

und

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - LOCAÇÃO DE
MESA PLÁSTICA
Mesa quadrada de plástico PVC na cor branca,
de no mínimo 80x80, altura padrão para mesas.
Unidade de requisição: unidade por dia. UN: und

9,90

1.000

EDITAL DE CITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE
NEGRA DE PINDAMONHANGABA
CONVOCAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2016
Ficam convocados todos os conselheiros municipais do Conselho Municipal de
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba e
demais interessados para a 1ª Reunião Extraordinária, a saber:
 Data: 03/03/2016
 Horário: 18 horas
 Local: Sede do Conselho – Travessa Rui Barbosa, 37 – Centro
 Pauta:
o Abertura Oficial
o Plano de Ação do Conselho da Comunidade Negra
 Devolutiva das Ações desenvolvidas de dezembro até o
momento atual
 Programação das ações a serem realizadas em 2016
o I Simpósio de Conselhos Municipais de Pindamonhangaba
o Sede do Conselho
 Congregação de outros Conselhos Municipais

Antonio Rogério Lemes de Souza (Pai Rogério)
Presidente do CMPDCN

A Empresa R. N. TAVARES SUCATAS ME, inscrita no CNPJ n.º 08.471.722/0001-36,
estabelecida a Rua Bananal , nº 70, Bairro Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, pede
o comparecimento do funcionário RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, portador da
CTPS n.º 66597 serie 353 SP, admitido em 04/11/2015, ausente desde 08/01/2016,
no prazo de 48 horas, pela terceira vez consecutiva. O não comparecimento
caracterizara ABANDONO DE EMPREGO, conforme as Leis Trabalhistas em vigor

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação
controle 059 - 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) BRUNO BARROS SANTOS.,
responsável pelo imóvel situado a RUA SUÍÇA, S/N , Bairro SANTANA inscrito no município sob a
sigla NE11.12.15.006.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015.
rosana da Silva Monteiro
diretora do departamento da administração

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ÚNICA HASTA, COM PRAZO DE 30 DIAS. Edital de Praça Única de Bem Imóvel, expedido nos autos
da Ação de Execução Hipotecária, movida por Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda contra Benedito Adalberto
Tuão, Processo nº 0004424-80.2001.8.26.0445. O Dr. Hélio Aparecido Ferreira de Sena, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do
Foro da Comarca de Pindamonhangaba, na forma da Lei, Faz Saber que no dia 29/04/2016, às 14:30 horas, no saguão
do fórum localizado na Rua Alcides Ramos Nogueira, 780- Real Ville, Pindamonhangaba, o Leiloeiro Oficial designado, levará
em Praça Única o bem abaixo descrito a quem mais der acima da avaliação. caso não haja licitantes na ocasião em que o bem
será entregue a quem mais der, por preço não inferior ao saldo devedor, o qual monta até 10 de março de 2015 a quantia
de R$ 131.774,48, acrescido dos demais encargos em atraso, devendo ser atualizado até a data da praça. Imóvel: Av.
Espanha, nº 457, lote 72, quadra 15, com área de 187,50m², Residencial Pasin, Pindamonhangaba, conforme matrícula
10.038 do Registro de Imóveis de Pindamonhangaba/SP, no qual está registrada hipoteca em favor da exequente. Pelo
presente edital fica a executada intimada da designação supra, caso não seja localizada pessoalmente, eventuais contribuições condominiais incidentes sobre o imóvel correrá por conta do arrematante, eventuais créditos relacionados com impostos,
taxas e contribuições de melhorias incidente sobre o imóvel a ser alienado em praça única ficarão sub-rogados no preço da
arrematação, nos termos do § único do art. 130 do C.T.N. destaca-se que o produto da venda do imóvel será reservado para
satisfazer eventual crédito da Caixa Econômica Federal - CEF para com o exequente, não consta notícia nos autos, de recurso
ou causa pendente de julgamento sobre o bem a ser alienado em hasta pública, não comparecendo licitantes o bem descrito
será adjudicado em favor da exequente nos termos da lei nº 5.741/71. O presente será afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 29 de janeiro de 2016.

Convocação para a 1ª Reunião
Extraordinária do CMDM – 2016.

Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a
comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da 1ª reunião
extraordinária, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:




Relatório da Conferência Estadual
Programação dia 8 de Março
Roteiro Tribuna Livre

Dia:
Horário:
Duração:
Local:

22/02/2016 (segunda-feira)
14h (tolerância de 10min)
Aproximadamente 2 horas
Casa dos Conselhos – Travessa Rui Barbosa, 37 - Centro

Observação:
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverão
justificar a ausência através do email – cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br

Simone Braça
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Pelo presente, ficam convocados todos os membros da Casa São Francisco de Assis de
Pindamonhangaba, para participarem da Assembleia Geral, a ser realizada no dia 04 de março de
2016 às 19h em primeira convocação e em segunda convocação às 19:30, na sede da entidade,
de conformidade com os artigos 18 e 20 do Estatuto Social, para tratar a eleição da nova Diretoria,
aprovação das contas e homologação do balanço do exercício de 2015, elaboração do plano de
trabalho e atividades.
Pindamonhangaba,18 de fevereiro de 2016
Alzira Maria Ussier Zola
Presidente

NEGRA DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO DE 2016
Ficam convocados todos os conselheiros municipais do Conselho Municipal de
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba e
demais interessados para a 1ª Reunião Ordinária, a saber:
 Data: 25/02/2016
 Horário: 18 horas
 Local: Sede do Conselho – Travessa Rui Barbosa, 37 – Centro
 Pauta:

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 296/2015 de “contratação de empresa para locação

ATA nº 033/2016

*** aditaMento ***

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E

Estado de São Paulo

*** ABERTURA DE ENVELOPE DE SEGUNDO COLOCADO ***
PREGÃO Nº. 240/2015 (PMP 26550/2015)
A Prefeitura comunica que a abertura do envelope dizendo conter documentos de habilitação da
empresa classificada em segundo lugar na licitação supra, que cuida da “aquisição de brinquedos
e jogos educativos para as unidades escolares do município”, fica marcada para o dia 03/03/2016,
às 14h30 no mesmo local do evento anterior.
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Nossanº:
Senhora do Bom
Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
Processo Av.
Físico
0501443-64.2014.8.26.0445
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Orlando Jose Dias

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A)
EXECUTADO(A) ABAIXO RELACIONADO(A), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial e
Territorial Urbano. Encontrando-se o(a) executado(a) relacionado(a) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO do(a) mesmo(a), por edital, por intermédio do qual FICA CITADO(A)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executado(a): Orlando Jose Dias
Documentos do(a) Executado(a): 311.226.804-06
Execução Fiscal nº: 0501443-64.2014.8.26.0445 - Proc. 1314/2014
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 50249, 17890 e 4214442
Valor da Dívida: R$ 903,51

o Posse Oficial dos Conselheiros
o Eleição da Diretoria Executiva
o Leitura e Aprovação do Regimento Interno
o I Simpósio de Conselhos Municipais de Pindamonhangaba

Antonio Rogério Lemes de Souza ( Pai Rogério)
Presidente do CMPDCN

edital de conVocação - Setor farMacÊutico
Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas
de Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida, Potin e Arapei, por seu representante legal, convoca
os trabalhadores associados ou não, da categoria dos trabalhadores nas indústrias de produtos
farmacêuticos, enquadrados no 10º Grupo, do quadro anexo ao artigo 577 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, para se reunirem em assembléia geral extraordinária que se
realizará no dia 29/02/2016 ás 14h00 na sede do Sindicato, localizada na Rua dos Bentos, nº
481 – São Benedito – Pindamonhangaba - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: a) Discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações a ser apresentada ao Sindicato
representativo da respectiva categoria econômica. b) Outorga de poderes à entidade, por seus
representantes legais, para negociação coletiva, celebrar acordos, requerer realização de mesa
redonda junto ao MTb, constituir comissão de negociação e, ainda, em caso de malogro das
negociações, suscitar dissídio coletivo junto ao Tribunal competente, assistido pela Federação
da categoria. c) Discussão e deliberação sobre a cláusula que trata das Contribuições. d)
Posicionamento da categoria sobre a eventual realização de movimento paredista em caso de
malogro das negociações.. Não havendo número suficiente de acordo com as normas aplicáveis,
em primeira convocação, nos horários supra - mencionados, as mesmas se realizarão, no mesmo
dia e local, com qualquer número de presentes, para os efeitos de direito. Pindamonhangaba, 23
de Fevereiro de 2016 – Sebastião de Melo Neto

o conSelho MuniciPal da PeSSoa coM deficiÊncia – c.M.P.d
e coMiSSão da PeSSoa coM deficiÊncia da o.a.b - Pinda
conVida PaiS de criança coM deficiÊncia
“O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e a Comissão de Direitos
da Pessoa com Deficiência da OAB, convocam todos os pais e responsáveis das
crianças, jovens e adultos com deficiência, que estão matriculados nas escolas
públicas da rede municipal e estadual de ensino, a estarem presentes na sede da
OAB-Pinda no dia 26/02/16 às 09h00, onde será exposto o tema Inclusão Escolar
regida pela Lei 13.146/15, conhecida como a Lei de Inclusão da Pessoa com
Deficiência, que está em vigor desde janeiro de 2016.
Na mesma oportunidade, serão colhidos os dados necessários para que
possamos buscar soluções de viabilizar a excelência na inclusão escolar em nosso
município.”

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de dezembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

MarcoS gonçalVeS
MartinS
PreSidente da coMiSSão oab

andrÉa caMPoS SaleS
PreSidente do c.M.P.d

Tribuna do Norte
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variedades
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espetáculo de rua será apresentado em pinda nos dias 25 e 28 de fevereiro

Araretama e Bosque
recebem espetáculo
gratuito e oficinas
A Prefeitura de Pindamonhangaba traz à cidade mais um espetáculo teatral gratuito, por meio
do Proac – Programa de Ação
Cultural do Governo do Estado
de São Paulo, com apresentações
no dia 25 de fevereiro no centro
comunitário Maria José Ardito
Lerário, no Araretama, e no dia
28, no Bosque da Princesa. O espetáculo de rua “As Presepadas
de Damião – de como fez fortuna,
venceu o Diabo e enganou a Mor-

te com as Graças de Jesus Cristo”
está sendo trazido pela Damião e
Cia, de Campinas. As apresentações serão às 15 horas.
Além do espetáculo, o grupo oferece, ainda, a oficina “O
Palhaço da Folia de Reis e o
Trabalho do Ator”, nos dias 26
e 27 de fevereiro, das 14 às 18
horas, também gratuitas, no
Studio Conatus (av. Abel Corrêa
Guimarães, 351, Vila Rica). As
inscrições já estão abertas e de-

vem ser realizadas pelo e-mail:
cultura.pindamonhangaba@
hotmail.com. São somente 15
vagas, para atores, dançarinos e
interessados nessa arte.
Mais informações podem ser
obtidas no Departamento de
Cultura da Prefeitura, que fica
no Palacete Tiradentes (antiga
Câmara Municipal), praça Barão do Rio Branco, 22, ao lado
da igreja São José. Os telefones
são 3643-2690 e 3642-1080.

Divulgação

AnimAis do Abrigo
são vAcinAdos
contrA rAivA
No início deste mês,
os alunos do curso de
auxiliar de veterinária, da escola Nesper,
realizaram mais uma
visita ao Ama - Abrigo
Municipal de Animais.
Na ocasião, os alunos
tiveram a oportunidade
de auxiliar a vacinação
dos animais do Ama,
com vacina antirrábica
fornecida pelo Estado.
O veterinário do abrigo acompanhou a ação,
indicando os animais
que estavam aptos a
receber a vacina. Os
estudantes foram orientados pela professora
do curso, a veterinária
Rafaela dal Piero.

O Abrigo recebe constantemente a visita de
estudantes, que podem
conhecer o trabalho
realizado no local, bem
como realizar aulas práticas de cursos específicos. São realizadas visitas específicas de acordo
com a faixa etária dos
alunos, tudo sob supervisão da coordenadora e
do veterinário do Ama.
Para mais informações e agenda de visitas,
o telefone é o 3648-2959
e o e-mail é o abrigo@
pindamonhangaba.
sp.sp.gov.br. O Abrigo
Municipal de Animais
fica na estrada Municipal do Maçaim, s/nº.

SinopSe do eSpetáculo

Além das apresentações, a Cia oferece também oficina
gratuita sobre o trabalho do ator
a companhia
A Damião e Cia de Teatro é um
grupo de pesquisa e criação de
teatro de rua formado por alunos
egressos do curso de Artes Cênicas
da Unicamp.
Em 2009, a companhia iniciou
suas pesquisas através da investigação das diferentes potencialidades
que emergem do trabalho do ator na
rua. Nessa busca, os atores encontraram potentes matrizes cênicomusicais nas manifestações populares brasileiras e seus brincantes, que
se tornaram as grandes referências
para a pesquisa do grupo.
Em 2012, a Damião e Cia de Teatro estreou As Presepadas de Damião – de como fez fortuna, venceu
o Diabo e enganou a Morte com as
Graças de Jesus Cristo. O premiado
espetáculo viajou por todo o Brasil,
sendo apresentado em mais de 20
festivais, com um público estimado

em 10 mil pessoas. Nesta peça, a
companhia cria uma comunhão
entre artistas e público, que compartilham uma experiência teatral
permeada com o clima festivo das
festas populares e alicerçada no
diálogo entre o homem contemporâneo e as dramaturgias que emergem dos brinquedos tradicionais.
A Damião e Cia de Teatro acredita que a experienciação poética
coletiva em local público constitui
um importante agente de transformação sociocultural, ao criar
rupturas no cotidiano – respiros
poéticos em meio ao caos dos problemas diários. Com esse pensamento, desde 2014, a companhia
integra a Rede Usina Geradora de
Cultura, conjunto de coletivos que
compartilham a gestão de espaços
na antiga estação ferroviária de
Campinas-SP.

Divulgação

“As Presepadas de Damião”
é um espetáculo de rua baseado em contos populares de
enganar a morte. Na trama,
Damião, homem pobre e amigo
da vadiagem, tem seu destino
transformado ao ser visitado
por dois misteriosos viajantes
– Jesus Cristo e São Pedro. Em
agradecimento a sua hospitalidade, Damião recebe a prenda
de três pedidos e acaba alterando o ciclo natural das coisas, ao
impedir que a Morte cumpra
sua sentença. Através da interpretação de matrizes estéticas
da cultura popular brasileira,
encontradas no Maracatu, no
Cavalo-marinho e na Folia de
Reis, a trupe narra a saga desse
anti-herói – símbolo de todos os
sobreviventes de nosso país que,
dia após dia, enganam a morte
à sua própria maneira.

Ficha técnica
direção: mário Santana
dramaturgia:
damião e Cia de Teatro
trilha Sonora:
damião e Cia de Teatro
Figurinos:
antonio apolinário
elenco: andré Sun, bruna
recchia, Lara Prado,
Presto Kowask, rafael
d´alessandro, ricardo ikier
e rodrigo nasser
duração: 60 minutos
Gênero: Comédia
temática: Cultura Popular
Classificação Indicativa:
12 anos

Veterinário explica aos alunos
procedimentos para vacinação

TERÇA-FEIRA
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esportes
Tribuna do Norte

Araretama fecha campanha da Copa
Regional com melhor aproveitamento
No domingo (21) a
bola rolou para a 5ª rodada da Copa Regional
de Pinda. Araretama e
Sapopemba se enfrentaram e desse jogo saiu o
novo líder da chave B.
O ‘Arara’, apesar de
jogar sem os titulares
do setor de meio campo
e os dois atacantes principais, ganhou pelo placar de 2 a 1 e, com isso,
assumiu a liderança da
chave. O técnico Beibe
disse que para o próximo

jogo, o time irá com força
total. “Nossos titulares
vão voltar e a equipe vai
a campo completa para
a nova fase da competição”, afirmou.
Do outro lado, o Sapopemba com a derrota permaneceu na quarta posição e garantiu sua vaga
para as quartas de final.
Apesar de ter saído com
a derrota, para Vicente,
técnico do clube, a partida
foi uma dos melhores do
time de Moreira César no

Gil Arruda/107FM

campeonato. “Jogamos de
igual para igual com um
dos mais fortes do campeonato e na casa deles ainda, mas acabamos levando o gol da derrota numa
infelicidade do zagueiro”,
justificou.
A fase mata-mata da
Copa Regional começa
no próximo fim de semana, o Araretama fará
o primeiro jogo fora de
casa contra o Cidade
Nova, já o Sapopemba
receberá o Vila São José.

ResultAdos dos jogos dA 5ª RodAdA CoPA
RegIoNAl AMAdoR
DOMINGO 21 DE FEVEREIRO DE 2016
VILA SÃO JOSÉ 2 X 0 CANTAREIRA - NA VILA SÃO JOSÉ
FORÇA JOVEM 2 X 2 CIDADE NOVA - NO BOSQUE
ARARETAMA 2 X 1 SAPOPEMBA - NO ARARETAMA
CAPITUBA (wo) 0 X 3 CORINTHIANS - NO RAMIRÃO
CASTOLIRA 6 X 0 BANDEIRANTE - NA SANTA CECÍLIA

Atacande do Araretama escapa da marcação e cria jogada pela esquerda

melhor idade pode participar
de Seletiva para os Jori
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, está
realizando a Seletiva para
os Jori - Jogos Regionais
do Idoso. Esta atividade
será encerrada neste domingo (28). Para participar, basta ir aos locais
de competição com o RG
ou um documento oficial
com foto.
Podem participar as
pessoas a partir de 60
anos. Nesta terça-feira
(23) os atletas da Melhor
Idade podem marcar presença nos jogos de buraco, a partir das 15 horas,
no CCI da Vila Rica.
O objetivo é também
estimular a prática esportiva, como fator de
promoção de saúde e bem
-estar, resgatando a autoestima para melhor convívio social dos idosos.
De acordo com a organização, também po-
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CLASS

CHAVE A

J

PG

GP

GC

SG

EMPATE

DERROTA

VITÓRIA

1º

E. C. VILA SÃO JOSÉ

4

8

8

0

8

2

0

2

2º

5º

CANTAREIRA F. C.
A. E. FORÇA JOVEM
A. A. CIDADE NOVA
S. C. SABATINÃO

4
4
4
4

6
6
5
1

9
6
5
3

7
4
7
14

2
2
-2
-11

0
3
2
1

2
0
1
3

2
1
1
0

6º

COBRA F. C.

0

0

0

0

0

0

0

0

J
4
4
4
4
4

PG

GP

GC

SG

EMPATE

DERROTA

VITÓRIA

10

8

4

4

1

0

3

9

14

4

10

0

1

3

7

9

10

-1

1

1

2

3

8

9

-1

0

3

1

0

4

14

-10

0

0

0

0

3º
4º

CLASS
1º
2º
3º
4º
5º
6º

EQUIPE

CHAVE B
EQUIPE

A. A. ARARETAMA
UNIDOS DO CASTOLIRA F. C.
BANDEIRANTE F. C.
A. A. SAPOPEMBA
CORINTHIANS F. C.
CAPITUBA F. C.

0

0

3

0

0

0

Santa Cecília receberá
escolinhas de futebol
A seletiva também contará com vôlei adaptado
dem participar pessoas
que irão completar 60
anos neste ano. Cada ido-

so pode se inscrever em
mais de uma modalidade
e deverá estar com vesti-

menta adequada, de acordo com a exigência de
cada uma.

Divulgação

Divulgação

Partidas de buraco acontecem no CCI Vila Rica

Em 2014, cidade obteve o segundo lugar geral

Confira a programação e participe
PROGRAMAÇÃO

Data

Classificação da Copa Regional

Horário

Modalidade

Categoria

Local

23/2

15h00

Buraco

a partir de 60 anos (nascidos em 1956, 1955...)
masculino e feminino

CCI Vila Rica

24/2

08h30

Tênis de
mesa

A - de 60 anos a 69 anos (nascidos em 1956 até nascidos 1947)
B - a partir de 70 anos (nascidos em 1946, 1945...)
masculino e feminino

Recinto São Vito

24/2

14h00

Damas

a partir de 60 anos (nascidos em 1956, 1955...)
masculino e feminino

Recinto São Vito

24/2

18h30

Truco

a partir de 60 anos (nascidos em 1956, 1955...)
misto

CCI Vila Rica

25/2

14h00

Dominó

a partir de 60 anos (nascidos em 1956, 1955...)
masculino e feminino

Recinto São Vito

25/2

19h00

Malha

a partir de 60 anos (nascidos em 1956, 1955...)
misto

Raia da A.A. Ferroviária

26/2

19h00

Dança de
salão

A - de 60 anos a 69 anos (nascidos em 1956 até nascidos 1947)
B - a partir de 70 anos (nascidos em 1946, 1945...)
misto

Centro Esportivo João do Pulo

27/2

08h30

Natação

a partir de 60 anos (nascidos em 1956, 1955...)
masculino e feminino

Centro Esportivo João do
Pulo

28/2

07h30

Atletismo

à partir de 60 anos (nascidos em 1956, 1955...)
masculino e feminino

Centro Esportivo João do
Pulo

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Juventude Esportes e Lazer vem
a cada ano ampliando os
atendimentos esportivos
buscando levar atividades físicas aos bairros.
Em 2016, além do bairro
Araretama, as escolinhas
de futebol também atenderão crianças e jovens do
Santa Cecília e região. A
atividade contempla meninos e meninas de sete a
17 anos e os interessados
devem procurar a Associação Amigos do Bairro
Santa Cecília para realizar
a inscrição.
Esta modalidade tam-

bém é desenvolvida nos
campos do Centro Esportivo “João do Pulo”, Centro Esportivo “Zito” em
Moreira César, no Campo
“Jota Marcondes” no bairro Araretama e agora no
Santa Cecília.
A Secretaria de Esportes do município disponibiliza diversas atividades
e modalidades esportivas para crianças, jovens,
adultos e pessoas da melhor idade. Para participar basta o interessado
ser morador de Pindamonhangaba e procurar o
centro esportivo mais próximo de sua residência e
realizar sua inscrição.
Divulgação

Vagas são para jovens de sete a 17 anos

