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Carreta da Gestão 
e Inovação oferece 
cursos gratuitos

Detran leiloa mais 
de 500 veículos na 
cidade

Corrida Pinda terá 
largada e chegada 
no Parque da 
Cidade
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Pindamonhangaba lidera 
geração de empregos na região 

No mês de junho, Pindamonhangaba foi a cida-
de da região que mais gerou empregos - segundo 
dados do Caged - Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados - do Ministério do Traba-

lho. No fechamento do mês de junho, o município 
abriu 899 novas vagas de trabalho, encerrando 
o mês com saldo positivo de 241 postos descon-
tando as vagas fechadas no mesmo período. 

Município segue 
conquistando 
medalhas nos 
Jogos Regionais

Pindamonhangaba vem 
atuando acima das expecta-
tivas nos Jogos Regionais de 
Caraguatatuba. Até a manhã 
de terça-feira (18), a cidade 
contava com quase 50 meda-
lhas entre ouro, prata e bron-
ze. 
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Gestão de inovação e 
cidades inteligentes

Um veículo equipado como uma sala de 
aula para oferecer cursos gratuitos a 
jovens, empresários e empreendedores 

na área de gestão de empresas de varejo. Esta 
é a defi nição da “Carreta da Gestão e Inovação” 
que chegará a Pindamonhangaba na próxima 
segunda-feira (24).

Os cursos gratuitos que serão oferecidos no 
município: “Primeiro Emprego”, com atividades 
que vão desde como montar um currículo a 
técnicas de marketing pessoal; “Construindo uma 
Empresa Lucrativa”, voltado a empresários; 
e “Conhecendo o Sistema Athos de Automação 
Comercial”, dirigido a todos os interessados, 
especialmente trabalhadores do varejo e aqueles 
que já utilizam ou gostariam de utilizar o sistema.

A proposta da iniciativa é também apresentar 
soluções para “cidades inteligentes”. São 
inovações tecnológicas nas áreas de mobilidade, 
educação, saúde, meio ambiente, energia e 
gestão pública, entre outras, que podem fazer as 
prefeituras economizarem recursos públicos e 
melhorarem a qualidade de vida da população.

O projeto é uma iniciativa da empresa Sistema 
Athos, em parceria com o Parque Tecnológico 
São José dos Campos (PqTec) e com o apoio do 
Governo do Estado de São Paulo. A carreta estará 
em Pindamonhangaba por meio de uma parceria 
com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
da Prefeitura. 

O veículo fi cará no estacionamento da 
prefeitura de Pinda até o dia 28 de julho. 
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Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

FICÇÃO CIENTÍFICA: ALGUMAS REFLEXÕES
 No mundo científi co, ciência é con-

siderada a forma que exige raciocínio 
preciso, dados exatos, onde a espe-
culação sem base não é  concebida. 
Ficção é criada pela imaginação, suas 
fontes são elásticas, a coerência que 
dela se exige diz mais respeito ao es-
tilo, à qualidade literária, ao poder de 
emocionar o leitor. Entretanto, é  difícil 
afi rmar -se categoricamente  que a fi c-
ção científi ca é uma literatura inspirada 
ou baseada na ciência. Sabemos que o 
romance tradicional enxergava a vida a 
olho nu e os enredos se desenrolavam 
seguindo uma lógica. Ora, as novas ge-
rações desprezam conclusões do senso 
comum para penetrar na aventura hu-
mana, analisando o homem através de 
conjecturas que a tecnologia e a ciência 
propõem e envolvem. 

Creio que a civilização já não tenta 
enxergar os fatos com a luz única da 
lógica cartesiana.Vejamos: a Teoria da 
Relatividade de Einstein, que é um lugar 
comum, digamos assim, da fi cção cien-
tífi ca, já não acompanha a lógica tradi-
cional. A antiga civilização humanística 
não julgava o mundo tão complicado 
como o faz a ciência atual. 

Parece que o espírito humano acor-
dou, com outras perspectivas, como 
afi rmou Richard Feynnman, Prêmio 
Nobel de Física: “A era dos homens 
acordados dará talvez um meio de 
compreender o conteúdo qualitativo 

das equações”. Dizem os especialistas 
que o “fantástico” imaginativo da fi cção 
científi ca tem características bem pró-
prias. Não é o fantástico religioso do 
século XIX, nem o sobrenatural onde as 
superstições justifi cam o desenrolar do 
tema, nem o  simbolismo dos românti-
cos alemães. 

O “maravilhoso” da boa fi cção cien-
tífi ca moderna pode ser uma extrapola-
ção da realidade revelada pela ciência, 
uma criação imaginária de um mundo 
futuro, ou diferente, mas, com uma 
argamassa intelectual que considera a 
profundidade fi losófi ca, o sutil e o po-
ético. Apresenta, portanto, como ca-
racterística, uma renovação e uma ex-
pansão da capacidade imaginativa dos 
escritores, e, desvela-se como um novo 
campo com enriquecimento da capaci-
dade de emoção; é uma epopeia subje-
tiva na qual o autor toma a liberdade de 
pintar o universo à sua maneira. 

Daí entendermos que a fi cção cien-
tífi ca é ampla, sendo um instrumento 
de análise sociológica, como aprecia-
mos em Aldous Huxley em “Admirável 
Mundo Novo”, de especulação teológica 
como podemos observar no que escre-
veu James Blish um dos maiores auto-
res norte-americanos de fi cção cientí-
fi ca, falecido em 1975, autor da série 
“Star Trek”. Portanto, como o mundo 
em que vivemos ela é instável, mutável 
e contraditória. O pai da Ficção Cientí-

fi ca foi Júlio Verne (1825-1905). Quem 
não se lembra desse francês mais tra-
duzido para outra língua, sendo o sexto 
mais lido do mundo, autor de “ Cinco 
Semanas em um Balão”, “Vinte Mil Lé-
guas Submarinas”, “Viagem ao Centro 
da Terra”, “Travessia dos Estreitos” 
? Quem não se recorda das “Viagens 
de Gulliver”,  de J.Swift ? Entre nós, 
não podemos esquecer o pioneiro 
Jerônimo Monteiro que publicou: “3 
meses no século 8”, “Os Visitantes 
do Espaço”, André Carneiro, autor 
de “Diário da Nave Perdida” e Nilson 
Martello, que escreveu “Mil sombras 
da Nova Lua”. 

O grande Monteiro Lobato, segundo 
um dos nossos maiores críticos literá-
rio: Otto Maria Carpeau, fez fi cção cien-
tífi ca ao “antecipar coisas”, segundo a 
sua abalizada opinião. É apaixonante 
ler fi cção científi ca. Quem sabe, a uto-
pia de hoje  não será o amanhã em 
evidência? A Cultura e o pensamento 
humano caminham para uma dimen-
são planetária tanto em sentido de 
espaço, incluindo espaço-tempo (de 
novo a Teoria da Relatividade!), mas 
também como significado de compre-
ensão dos problemas, com um senso 
mais agudo, sem fronteiras, libertan-
do-nos do convencionalismo, sacu-
dindo , portanto, conceitos estabele-
cidos, enxergando o homem e seus 
problemas por ângulos inusitados.

Concurso para sargentos e 
ofi ciais oferece 210 vagas

Quem disse que em 
documento ofi cial é obri-
gatório fazer cara de sé-
rio? Na Carteira Nacional 
de Habilitação emitida no 
Estado de São Paulo, não é 
preciso. O Detran.SP lan-
çou a campanha “Vai ter 
sorriso” nas redes sociais 
para estimular as pessoas 
a sorrirem nas fotos que 
estarão nas CNHs.

A campanha se baseia 
na atitude adotada pelo fo-
tógrafo Filipe Borges que 
pelas redes sociais contou 
a sua luta pelo direito de 
sorrir na foto de sua Car-
teira de Habilitação tirada 
em Minas Gerais. A histó-
ria alcançou grande reper-
cussão nas redes e inspi-
rou o Detran.SP a tomar a 

iniciativa da campanha.
A campanha faz uso da 

#CNHLacradora em alu-
são à expressão que é uti-
lizada nas redes para ati-
tudes positivas. Também 
foram produzidos cartazes 
que serão distribuídos nas 
unidades do Detran.SP 
para divulgar a campanha.

Além do direito de sor-
rir, a pessoa que for tirar 
a carteira pode fazer uso 
de peças de roupa como 
bonés com a aba para trás, 
lenços religiosos, turban-
tes, gorros e outros aces-
sórios, como óculos de 
grau com lentes antirre-
fl exo. Todos são permiti-
dos desde que seu uso não 
prejudique a identidade 
do portador.

O Comando da Ae-
ronáutica lançou edital 
para selecionar voluntá-
rios à prestação do Ser-
viço Militar Temporário 
para ofi ciais e sargentos. 
Com inscrições abertas 
até 28 de julho, o concur-
so oferece 210 vagas para 
profi ssionais de Nível 
Médio e Superior. 

A seleção levará em 
conta o currículo dos 
candidatos, que preci-
sam apresentar o diplo-
ma de Ensino Superior 
e o registro profi ssional. 
Para os cargos de Nível 
Médio, é necessário o 
certifi cado de conclusão 
do Ensino Médio e de 
curso técnico.

As oportunidades são 
para médicos, farma-
cêuticos, veterinários, e 
também para áreas de 
administração, análise de 
sistemas, arquitetura, bi-

blioteconomia, biologia, 
ciências contábeis, enge-
nharia civil, engenharia 
agronômica, estatística, 
pedagogia e serviços jurí-
dicos. Também há vagas 

para arrumador, cozi-
nheiro e motorista-bom-
beiro.

Mais informações 
pelo site http://www3.
fab.mil.br.

DETRAN FAZ CAMPANHA PELO 
DIREITO DE SORRIR NA FOTO DA CNH
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SITE DO JORNAL TRIBUNA DO 
NORTE GANHA NOVO LAYOUT

Desde terça-feira (18), o 
site do jornal Tribuna do Nor-
te está de “cara nova”. O layout 
está mais leve e ainda mais 
clean. As imagens receberam 
um formato arredondado e as 
notícias ganharam mais des-
taque na página principal.

As editorias que existem 
no jornal impresso como, 
Esportes, Cultura, Cidades, 
Editais e as colunas, entre 
outras, serão mantidas e o 
acesso a elas não mudará. 

A grande novidade é que 
o site também será abas-

tecido com informações 
“adicionais”, uma espécie 
de “bônus” – independen-
temente da edição do dia. A 
ideia é que, aos poucos, o site 
vá ganhando a forma de um 
portal de notícias, e que o in-
ternauta não precise esperar 
a edição ser publicada para 
ter acesso às informações. 

Vale ressaltar que a edi-
ção impressa manterá suas 
publicações e formato.

Quer conferir as mudan-
ças, acesse www.jornaltribu-
nadonorte.net.

Divulgação
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Pindamonhangaba lidera 
geração de empregos na região

“Rosa” ensina como utilizaR o Dente-De-leão 
e seRRalha no tRatamento meDicinal  

Chega a Pindamonhan-
gaba na próxima segunda-
feira (24), a “Carreta da 
Gestão e Inovação”, um ve-
ículo equipado como uma 
sala de aula para oferecer 
cursos gratuitos a jovens, 
empresários e empreende-
dores na área de gestão de 
empresas de varejo.

Serão oferecidos na ci-
dade os seguintes cursos 
gratuitos: Primeiro Em-
prego, com atividades que 
vão desde como montar 
um currículo a técnicas de 
marketing pessoal; Cons-
truindo uma Empresa 
Lucrativa, voltado a em-
presários; e Conhecendo o 
Sistema Athos de Automa-
ção Comercial, dirigido a 
todos os interessados, es-
pecialmente trabalhadores 
do varejo e aqueles que já 
utilizam ou gostariam de 
utilizar o sistema.

A Carreta da Gestão e 
Inovação apresenta tam-
bém soluções para “cidades 
inteligentes”. São inova-

ções tecnológicas nas áreas 
de mobilidade, educação, 
saúde, meio ambiente, 
energia e gestão pública, 
dentre outras, que podem 
fazer as prefeituras econo-
mizarem recursos públicos 
e melhorarem a qualidade 
de vida da população.

Estas soluções são de-
senvolvidas por empre-
sas vinculadas ao Parque 
Tecnológico São José dos 
Campos e ao APL TIC Vale 
(Arranjo Produtivo Local 
de Tecnologia da Inovação 
e Comunicação), e já são 
aplicadas em várias cida-
des do país.

A iniciativa conta com 
o apoio do Governo do 
Estado de São Paulo, Pre-
feitura e Associação Co-
mercial e Industrial (ACI) 
de São José dos Campos, 
Elgin e KLA Educação 
Empresarial, além de 
parceiros de mídia e das  
empresas participantes: 
Athos, Geopixel, Comp-
net, Vilage, Necto Sys-

tems, Real Connect e a 
Imersão Visual.

Inscrições abertas
Para participar dos cur-

sos gratuitos ou da capaci-
tação no sistema de gestão 
da Athos é preciso acessar 
o site http://carretadages-
tao.com.br e fazer a inscri-
ção.

O veículo estará no esta-
cionamento da Prefeitura 
(avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 1.400, cen-
tro) até o dia 28 de julho. 
O projeto é uma iniciativa 
da empresa Sistema Athos, 
em parceria com o Parque 
Tecnológico São José dos 
Campos (PqTec).

A Carreta da Gestão e 
Inovação estará em Pin-
damonhangaba devido à 
parceria com a Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico. O veículo já passou 
por São José dos Campos, 
Campos do Jordão e Cara-
guatatuba. Depois de Pin-
da, seguirá para Taubaté.

Em junho, Pindamo-
nhangaba foi a cidade da 
região que mais gerou 
empregos - segundo da-
dos do Caged - Cadastro 
Geral de Empregados 
e Desempregados - do 
Ministério do Trabalho. 
No fechamento do mês 
de junho, o município 
abriu 899 novas vagas de 
trabalho, encerrando do 
mês com saldo positivo 
de 241 postos descontan-
do as vagas fechadas no 
mesmo período. Na se-
quência vem Campos do 
Jordão, com 163 vagas 
de saldo, e Caraguatatu-
ba, com 119. 

No ano de 2017 foram 
criadas 4.865 de empre-
go em Pindamonhanga-
ba - o que representa um 
saldo positivo de 252 va-
gas de janeiro a junho. 

No mês de junho, os 
setores que mais contri-
buíram para o êxito de 
Pindamonhangaba foram 

Carreta da Gestão e Inovação 
chega a Pindamonhangaba
Cursos gratuitos e soluções tecnológicas acessíveis são alguns 
dos serviços oferecidos para empresários e empreendedores. 
Para participar, é necessário fazer inscrição antecipadamente

COLABOROu COM O TExTO 
JENNIfER GONçALVES

***
No dia 11 de julho, 

o Cepic (Centro de 
Práticas Integrativas 
e Complementares) 
realizou o Rosa (Roda 
de Saberes) sobre as 
plantas dente-de-leão 
e serralha. O proje-
to busca ensinar as 
pessoas a terem uma 
alimentação saudável 
usando Pancs, plantas 
alimentícias não con-
vencionais.

A dente-de-leão é 
uma planta rica em vi-
taminas A, B e C, além 
de possuir proprie-
dades como potássio, 

zinco, aminoácidos en-
tre outros. Ela pode ser 
utilizada para auxiliar 
nos problemas hepáti-
cos, reumatismo além 
de ajudar com flatu-
lências e dispepsia e a 
tensão pré-menstrual, 
entre outros sintomas. 
Toda a planta pode ser 
utilizada e ela deve ser 
consumida como chá.

Já a serralha pos-
sui propriedades an-
ti-inflamatórias e diu-
réticas, e pode ajudar 
no combate das dores 
reumáticas, anemia 
carencial, afecções he-
páticas e possui ação 
cicatrizante. A serra-
lha pode ser consumi-

da como chá, vinho e 
até mesmo refogado.

As pessoas presen-
tes nesta edição do 
Rosa aprenderam so-
bre as origens, como 
cultivar, suas proprie-
dades e diversas recei-
tas.

A próxima planta 
que será estudada é 
a araruta, no dia 8 de 
agosto, às 14 horas. O 
evento é destinado aos 
profissionais da saúde 
e interessados em ge-
ral. Para participar, é 
só comparecer na ave-
nida Albuquerque Lins, 
245, na sede do Cepic, 
em frente ao prédio da 
Receita federal.

Divulgação

A Novelis, em parceria 
com a Associação Reci-
clázaro e o IA3, realizará 
o projeto Gestão Solidá-
ria e Crescimento Cons-
ciente com a cooperativa 
Moreira César Recicla, em 
Pindamonhangaba. A coo-
perativa é a primeira fora 
da cidade de São Paulo a 
receber o projeto, que terá 
duração de cerca de três 
anos e tem o objetivo de 
qualificar a gestão, pro-
porcionando o aumento 
da produtividade e melho-
ria da qualidade e condi-
ções de trabalho na coo-
perativa. O projeto prevê 
ações, que contarão com 
o suporte de profissionais 
do Direito, serviço social, 
segurança do trabalho e 
da permacultura.  

 “Estamos aplicando 
um diagnóstico para en-
tender as potencialidades 
e as dificuldades da coo-
perativa e, a partir dos re-
sultados, definir as ações 
que desenvolveremos 
para atuar na melhoria do 
trabalho”, afirma Camille 
Carletti, coordenadora de 
Projetos Socioambientais 
da Reciclázaro.

 A presidente da coo-
perativa Moreira César 
Recicla, Maria Ângela 
Gonzaga, acredita que a 
organização evoluirá com 
o projeto. “Já estamos há 

Novelis desenvolve projeto 
de gestão na cooperativa 
Moreira César Recicla

Em parceria com a Associação Reciclázaro e o IA3, 
o programa visa a fortalecer o trabalho da 

cooperativa em Pindamonhangaba

algum tempo sem uma 
formação. Tendo em vista 
que cooperativa tem rota-
tividade, pessoas que par-
ticiparam da primeira ca-
pacitação não estão mais 
aqui”, conta a presidente.

 Desde 2013, a Novelis 
já atua com o projeto Ges-
tão Solidária e Crescimen-
to Consciente, em parceria 
com a ONG Reciclázaro, 
em 15 cooperativas da ci-
dade de São Paulo. Cerca 
de R$ 600 mil já foram 
investidos em melhoria da 
gestão das cooperativas, 
bem como em qualificação 
dos catadores por meio de 
treinamentos em práticas 
de segurança, em concei-
tos sobre alimentação se-
gura e hábitos de higiene, 
entre outros.

 “Estamos orgulho-
sos de comemorar os 40 

anos da fábrica em Pin-
damonhangaba e poder 
levar o Gestão Solidária e 
Crescimento Consciente 
para a cidade. O projeto já 
impactou positivamente 
diversas cooperativas em 
São Paulo e fortalecerá a 
operação da cooperativa 
Moreira César Recicla, es-
timulando os catadores a 
identificarem oportunida-
des de crescimento profis-
sional dentro do negócio 
da reciclagem”, afirma 
Eunice Lima, diretora de 
Comunicação e Relações 
Governamentais da Nove-
lis América do Sul.

 A cooperativa Moreira 
César Recicla foi fundada 
em 2010 e, atualmente, 
possui cerca de 30 coope-
rados. A média de mate-
rial reciclado é de 30 tone-
ladas por mês.

construção civil (+140), 
comércio (+58) e indústria 
(38); no ano, os melhores 
indicadores no saldo fi-
cam com serviços (+174) e 
indústria (+157).

P i n d a m o n h a n g a -
ba também apresentou 
melhores números na 
comparação com sua 
microrregião com os 
dados desde o começo 
do ano. São José dos 
Campos teve um saldo 
negativo de 1.737 em-

pregos perdidos. Outra 
cidade da região que 
apresentou números 
negativos foi a vizi-
nha Taubaté (-61). No 
mesmo período Jacareí 
também perdeu 115 va-
gas, e Tremembé apre-
sentou um saldo positivo 
de 14. 

No acumulado dos úl-
timos 12 meses, quem li-
dera o ranking é Bragan-
ça Paulista, com 1.196 
postos.

A ONG Reciclazaro é parceira da Novelis no projeto 
em Pindamonhangaba

fábio Arantes/Secom
Segundo o Caged, 4.865 empregos foram criados em 2017
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(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Acompanhe as transmissões
das sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do Legislativo 
de Pindamonhangaba na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4

Pela internet acesse:
www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

A Audiência Públi-
ca da Saúde, realiza-
da no dia 05 de julho 
às 19h30, no Plenário 
Francisco Romano de 
Oliveira, convocada pelo 
vereador Roderley Miot-
to (PSDB) – presidente 
da Comissão de Saúde e 
Assistência Social da Câ-
mara, através dos reque-
rimentos nº 1.839/2017 
e nº 1.945/2017, de sua 
autoria, contou com a 
presença dos Secretários 
da Saúde e Assistência 
Social, Valéria dos San-
tos; de Gabinete Fabia-
no Vanone; de Serviços 
Públicos, Josué Bondioli 
Júnior; a Diretora do De-
partamento de Assistên-
cia Farmacêutica e Saú-
de Bucal, Mariana Prado 
Freire; a responsável pelo 
Laboratório Municipal, 
Shirley Cristina Abreu, o 
Diretor da Organização 
Social ABBC, Frei Bento e 
o Diretor Administrativo 
da Santa Casa de Miseri-
córdia de Pindamonhan-
gaba, Camilo Alonso.

A Audiência teve como 
objetivo discutir com a 
comunidade as propostas 
para a área da saúde pú-
blica de Pindamonhan-
gaba e as inúmeras difi-
culdades de atendimento 
que essa área vem apre-
sentando, em especial, no 
Laboratório Municipal e 
no Pronto-Socorro Muni-
cipal.

O presidente da Mesa 
fez questão de agradecer 
ao público presente, em 

Audiência Pública debateu a Saúde
no município de Pindamonhangaba

A crise que afeta o laboratório municipal foi o principal assunto do evento
que contou com a participação da Secretaria de Saúde, Santa Casa de Pindamonhangaba

e a Organização Social ABBC - gestora do Pronto Socorro Municipal

especial aos vereadores: 
presidente Carlos Mou-
ra – Magrão (PR), Pro-
fessor Osvaldo Macedo 
Negrão (PR), Rafael Goffi 
(PSDB), Gislene Cardo-
so – Gi (DEM), Jorge da 
Farmácia (PR) e Ronaldo 
Pipas (PR).

A Audiência contou 
ainda com a participa-
ção da população com 
várias perguntas através 
dos munícipes: Mônica 
de Souza, Miguel Jacob, 
Joel Reis, Andreia Beni-
tez, Matheus Jeacomias, 
João de Assis, Flávio 
Hernandez, Pedro Lima, 
Irene Ribeiro e Gabriel 
Cruz.

Dentre os diversos 
questionamentos, o tema 
principal ficou em tor-
no do Laboratório Mu-
nicipal. O Presidente da 
Comissão de Saúde e 
presidente desta audiên-
cia, vereador Roderley 
Miotto, afirmou que não 
é contra as mudanças 
realizadas pela adminis-
tração municipal, mas 
o que discorda é o jeito 
com que foi feito, pois o 
laboratório vinha fun-
cionando muito bem, as 
pessoas sendo atendidas, 
os exames sendo realiza-
dos. Na sua opinião, fazer 
gestão é também reduzir 
custos, porém o que hou-
ve é que o sistema parou, 
muitas pessoas deixaram 
de fazer cirurgias por 
falta de exames, essa é a 
gravidade do problema, 
pois muita gente foi pre-
judicada.

A Secretária de Saú-
de, Valéria dos Santos 
disse que se deparou 
com situações inevitá-
veis, com contratos ven-
cidos e precisava licitar 
novos, pois não tinham 
mais renovações, quan-
do deparou com alguns 
problemas, como a mo-
rosidade do processo e a 
parte jurídica. 

A responsável pelo 
Laboratório Municipal, 
Shirley Cristina Abreu 
destacou que a atual ad-
ministração foi avisada 
do vencimento dos con-
tratos e que sua estrutu-
ra tem uma margem de 
segurança de três meses, 
tempo hábil para a rea-
lização de uma nova li-
citação e que a CEI que 
foi aberta vai esclarecer 
toda a situação do labo-
ratório.

De acordo com ela, 
hoje o que precisa é re-
solver os exames que 
estão parados no labo-

ratório, são mais 
de 100 mil. Dos 
80 mil exames 
de maio, foram 
rodados cerca de 
25 mil e no mês 
de junho com a 
mesma rotina, 
foram conclu-
ídos apenas 8 
mil.

A Secretária 
de Saúde, afir-
mou que já exis-

te um credenciamento 
que foi publicado no dia 
26 de junho, e que assim 
que uma empresa for ha-
bilitada, começará ime-
diatamente. 

Outra questão levan-
tada foi o funcionamen-
to da Farmácia Munici-
pal, com o atendimento 
demorado e falta de fun-
cionários, a Secretária 
informou que estão sen-
do providenciados mais 
estagiários, mas que 
ainda tem que ser reali-
zado um novo concurso 
e convênios com mais 
faculdades. Com rela-
ção à entrega de medi-

camentos, ela disse que os 
remédios básicos podem 
ser retirados direto nos 
postos de saúde nos bair-
ros, que estão abastecidos 
e funcionando.

Sobre o SAMUP, os tra-
balhos começam a partir 
do dia 10 de julho, em con-
vênio com o município de 
Guaratinguetá, que fará a 
central de regulação e que 
Pinda fará a operacionali-
zação das unidades, tanto 
das duas ambulâncias bá-
sicas, como a da avançada. 
Ela fez questão de frisar 
que é o SAMU que está 
vindo para Pindamonhan-
gaba, é idêntico e o mes-
mo atendimento das 
outras cidades. A Rede 
de Referência, conti-
nua a mesma coisa, se 
houver necessidade do 
Hospital Regional de 
Taubaté, os pacientes 
serão encaminhados 
para lá, o SAMU é par-
te integrante da rede de 
urgência e emergência. 
O município de Pinda 
trabalha com toda rede 
de média complexida-
de, a referência do mu-
nicípio é o próprio, com o 
Pronto Socorro Municipal 
e a retaguarda da Santa 
Casa e as referências ex-
ternas que são a neuro-
cirurgia e a cardiologia, 
quem atende é o Hospital 
Regional.

Ao citar as UPAs, a Se-
cretária disse que existem 
três UPAs para inaugurar 
em Pinda, que fazem par-
te da rede de urgência e 
emergência, construída 
com verba do governo fe-
deral. Apenas uma foi en-
tregue oficialmente e duas 
faltam finalizar as obras. 
Ela explica que a UPA não 
é só prédio, precisa equi-
par, reestruturar e dispo-
nibilizar os funcionários, 
cada uma com um custo 
aproximado de R$ 1 mi-
lhão. Está sendo realiza-
do um estudo e a UPA de 
Moreira César deve fun-
cionar ainda em 2017, em 
outubro ou novembro, a 
do Araretama em 2018 e 

a UPA do Cidade Nova 
será feito um novo estu-
do para o seu funciona-
mento.

O representante da 
Organização Social 
ABBC que administra o 
Pronto Socorro Muni-
cipal e o administrador 
da Santa Casa disse-
ram que os problemas 
apresentados com re-
lação à maternidade e 
as vagas já estão sendo 
solucionados e que as 
denúncias que foram 
relatadas serão devida-
mente apuradas através 
de procedimentos in-

ternos.
Os vereadores presen-

tes destacaram que a Se-
cretaria de Saúde tem que 
trabalhar com mais trans-
parência e dar mais expli-
cações sobre as ações que 
estão sendo realizadas, 
pois eles são muito ques-
tionados pela população 
e muitas vezes ficam ser 
ter o que responder por 
falta de informações da 
secretaria. O transporte 
de pacientes também foi 
criticado e a construção 
de novas unidades de 
saúde nos bairros que, de 
acordo com a Secretária, 

este ano o município não 
tem condições para novas 
construções e que estão 
readequando os postos 
existentes.

O vereador Professor 
Osvaldo enfatizou que a 
CEI do Laboratório vai 
responder aos questiona-
mentos dos parlamenta-
res e da população.

O presidente Car-
los Moura – Magrão fez 
questão de destacar que 
o objetivo desta audi-
ência pública foi ouvir a 
população e que os par-
lamentares deixaram 
sua participação para o 
final, inclusive devido 
ao adiantado da hora as 
perguntas foram poucas, 
pois as principais dúvidas 
já haviam sido respondi-
das para a população.

Ao finalizar, o vere-
ador Roderley Miotto, 
Presidente da Comissão 
de Saúde da Câmara dis-
se que todas as perguntas 
foram anotadas e futura-
mente, no dia 4 de outu-
bro, quando haverá nova 
Audiência Pública da 
Saúde, serão cobradas as 
respostas e soluções para 
os problemas apontados 
nesta reunião.

Audiência Pública 
discutiu com a 
população as 
propostas na 

área da saúde de 
Pindamonhangaba
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Prazo para sacar saldo das contas inativas 
do FGTS termina em duas semanas

Trabalhadores com contas 
inativas no Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) 
que pediram demissão ou tive-
ram o contrato de trabalho fi-
nalizado por justa causa até de-
zembro de 2015 podem sacar o 
saldo das contas até 31 de julho. 

Para retirar o benefício é pre-
ciso se dirigir a uma agência da 
Caixa Econômica Federal. O pa-
gamento é realizado conforme 
o mês de nascimento do traba-
lhador. Na fase atual, os saques 
estão liberados para os nascidos 
em dezembro, mas quem foi 
beneficiado em uma das etapas 
anteriores e ainda não sacou o 
dinheiro também poderá reali-
zar o saque até o fim do mês.

Até 28 de junho, 18,2% entre 
os nascidos de janeiro a novem-
bro ainda não tinham realizado 
o saque. Para conferir quem tem 
direito ao saque basta acessar o 
site: www.contasinativas.caixa.
gov.br. 

Segundo balanço divulgado  
na sexta-feira (14), um total de 
R$ 41,8 bilhões foi pago a 24,8 
milhões de trabalhadores. Esse 
total foi liberado até o último 
dia 12 e equivale a 96% do valor 
disponível para saque (R$43,6 
bilhões).

O número de trabalhadores 
que sacaram os recursos das con-

Detran leiloa 535 
veíCulos em PinDa

 

O evento terá 133 carros e motos 
com direito à documentação, isto é, 
que poderão voltar a circular

O Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran.
SP) leiloa, nesta quinta-feira 
(20), 535 carros e motocicle-
tas removidos por infrações de 
trânsito em Pindamonhangaba. 
Do total, 133 veículos serão ven-
didos com direito a documenta-
ção, isto é, eles podem voltar a 
circular.

O leilão será presencial no 
auditório Espaço Bela Vista, 
localizado na avenida Dr. Ma-
ria Galvão, 161, Bela Vista, em 
São José dos Campos e online 
no site do leiloeiro responsável, 
em www.euamoleilao.com.br. O 
fechamento dos lotes acontece 
simultaneamente nesta quinta-
feira a partir das 10 horas.

Qualquer pessoa, a partir dos 
18 anos, pode participar. O pa-
gamento deve ser feito à vista. 
Após o arremate, os débitos são 
baixados e é necessário que o 
comprador efetue a transferên-
cia do veículo para o seu nome, 
emitindo um novo documento 
para o veículo.

Cabe salientar, contudo, que 
se o valor da venda não for su-
ficiente para cobrir as dívidas 
do veículo, o antigo proprietário 

continuará responsável por qui-
tá-las.

Os veículos que serão leilo-
ados estão disponíveis para vi-
sitação no  Pátio Auto Socorro 
Sebastião (rua Professor Eurí-
pedes Braga, 34, Alto Tabau); 
Pátio Jr Serviços Gerais (rua 
Luiza Marcondes, 344, Alto do 
Cardoso); e Pátio Neide Ser-
viços Gerais (rua Dr. Antonio 
Pinheiro Junior, 2.025, Campo 
Alegre).

Desmanche

Os outros 402 veículos serão 
destinados a desmanche para 
revenda das peças. 

Nesses casos, esses lotes só 
podem ser comprados por em-
presas do setor credenciadas 
pelo Detran.SP. Esses estabele-
cimentos precisam comprovar 
ter condições de efetuar todos os 
procedimentos necessários após 
o arremate, como equipamen-
tos adequados para desmonte e 
descontaminação dos veículos 
(retirada de combustível, óleo 
do motor e do freio, baterias e 
pneus), evitando a contamina-
ção do solo.

lote 290: Yamaha Fazer Ys250,  ano 2014/2015, com direito 
à documentação e lance inicial de r$ 3.000

Programa escola da Família tem 
inscrições para voluntários

Você quer ser voluntário, 
mas não sabe como funciona 
e nem por onde começar? O 
Programa Escola da Família, 
das escolas da Rede Estadu-
al de Ensino tem inscrições 
abertas para quem deseja 
dedicar um pouco do seu 
tempo aos finais de semana, 
para desenvolver ações para 
sua comunidade nas escolas 
públicas.

A Rede Estadual paulista 
possui cerca de 2,2 mil unida-
des de ensino que participam 
do Escola da Família e pro-

movem atividades culturais e 
gratuitas para toda a comu-
nidade aos finais de semana. 
São mais de 11 mil voluntá-
rios que se dedicam para que 
as recreações aconteçam.

Para participar do pro-
grama não é preciso ser 
estudante da rede estadual. 
Basta criar um projeto em 
um dos quatro eixos do PEF: 
Cultura, Esporte, Prevenção 
à Saúde e Geração de Renda. 
Os temas devem se adequar 
ao público de cada unida-
de também. O projeto será 

avaliado e, caso seja apro-
vado, a equipe do programa 
vai adaptá-lo à realidade da 
comunidade.

Entre as atividades or-
ganizadas nas escolas, 
destacam-se café da manhã 
comunitário, bazar de rou-
pas gratuitas, esportes como 
futebol, vôlei, basquete e tê-
nis de mesa, aulas de música, 
pintura, informática e técni-
cas de redação. 

Mais informações pelo 
site http://www.educacao.
sp.gov.br/escoladafamilia/

em todo o estado de são Paulo, mais de 11 mil voluntários desenvolvem ações em favor 
da comunidade por meio do programa Escola da Família durante os fins de semana

A2img / Gilberto Marques

tas do fundo representa 82% das 
30,2 milhões de pessoas benefi-
ciadas pela medida. Os valores 
sacados das contas inativas do 
FGTS superaram a previsão ini-
cial do banco de R$ 35 bilhões.

Atendimento

Para facilitar o atendimento, os 
trabalhadores devem ter em mãos 
o documento de identificação e a 

carteira de trabalho, ou outro do-
cumento que comprove a rescisão 
de seu contrato. Para valores aci-
ma de R$ 10 mil, é obrigatória a 
apresentação dos documentos.

Os trabalhadores com saldo 
até R$ 1,5 mil podem sacar no 
autoatendimento, somente com a 
senha do cartão cidadão. Para va-
lores até R$ 3 mil, o saque pode 
ser realizado com o Cartão do 
Cidadão e senha no autoatendi-

mento, nas lotéricas e correspon-
dentes Caixa. Acima de R$ 3 mil, 
caso não tenha optado por rece-

ber o crédito automático em con-
ta do banco, o saque deve ser feito 
na boca do caixa nas agências.

o pagamento é feito pela Caixa econômica Federal, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador

Divulgação

Divulgação



Com o objetivo de despertar nos 
jovens o interesse pelo mundo dos ne-
gócios e aproximá-los do dia a dia de 
trabalho de um profissional, a Gerdau 
Pindamonhangaba, em parceria com 
a Junior Achievement, associação 
educativa sem fins lucrativos, realizou 
na segunda-feira (17) o programa Em-
presário Sombra Por Um Dia. 

Vinte e cinco alunos de escolas 
como Sesi, Senai, Etec e Alfredo Pujol 
participaram da iniciativa.

O programa trouxe aos estudantes 
a oportunidade de conhecer a rotina 
dos colaboradores da companhia, in-
teragindo em suas principais tarefas 
diárias, desde a leitura de e-mails 
até as reuniões de negócios. Durante 
a atividade, os participantes tiraram 
dúvidas relacionadas às funções pro-
fissionais e também de carreira nas 
áreas de interesse.

Para facilitar a vida de 
quem precisa resolver a 
documentação no Pou-
patempo, a unidade de 
Pindamonhangaba conta 
agora com atendimento 
marcado pela internet 
também para emissão 
da Carteira de Trabalho 
(CTPS).

O agendamento de data 
e horário para ser aten-
dido no Posto do Gover-
no do Estado já funciona 

com sucesso para quem 
precisa tirar RG, CNH e 
Atestado de Antecedentes 
Criminais, pois garante 
que o cidadão não precise 
esperar e assim organize 
melhor o seu dia.

Além do benefício de 
maior conforto e menos 
espera para os usuários, o 
sistema de agendamento 
também melhora as con-
dições de trabalho para 
os colaboradores do Pou-

patempo e garante econo-
mia de recursos públicos, 
pois a demanda é distri-
buída de maneira unifor-
me durante o dia. Desta 
forma, o Poupatempo evi-
ta sobrecarga em horários 
de pico e ociosidade nos 
demais horários.

Para marcar dia e ho-
rário, o Poupatempo ofe-
rece diferentes canais 
de informações à popu-
lação, como o site www.

poupatempo.sp.gov.br; 
aplicativo no celular SP 
Serviços (para iOS e An-
droid); e Disque Poupa-
tempo: 0800 772 3633.

O Poupatempo Pinda-
monhangaba fica na ave-
nida Professor Manoel 
César Ribeiro, 321 – San-
ta Cecília. O horário de 
atendimento é de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 
17 horas, e aos sábados, 
das 8 às 12 horas. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 
LEI Nº 6039, DE 03 DE JULHO DE 2017.

Altera a Lei nº 6.016 de 19 de abril de 2017, que autoriza o Executivo Municipal 
a desafetar e alienar o imóvel que especifica por doação à COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
– CDHU.

        Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

        Art.1º Altera a Lei nº 6.016, de 19 de abril de 2017, e inclui o art.2º A, com a 
seguinte redação:

       “Art.2ºA. A Prefeitura Municipal se obrigará, na Escritura de Doação, a responder 
pela evicção do imóvel, devendo desapropriá-lo e doá-lo novamente à donatária 
CDHU se, a qualquer título, for reivindicado por terceiros ou anulada a primeira 
doação, tudo sem ônus para a CDHU”.

       Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

       Pindamonhangaba, 03 de julho de 2017.

       Isael Domingues
       Prefeito Municipal

       Marcus Vinícius Faria Carvalho
       Secretário de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária

       Ricardo Alberto Pereira Piorino
       Secretário de Gestão e Articulação Política

       Anderson Plínio da Silva Alves
       Secretário de Negócios Jurídicos

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil
Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária 

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
34.060.749/0001-46, com sede na Rua Almeida Lima, nº 358 – Brás – São Paulo/SP, nos termos do seu Estatuto Social, artigo 15, 
convoca todos os Trabalhadores Ferroviários, associados ou não, empregados da ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO, 
lotados na base territorial de nossa representação, conforme consta na Carta Sindical e Estatuto Social, a comparecerem à 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 20/07/2017, no seguinte horário e local: Sede do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba, sito à Rua Sete de Setembro, N° 232/246, centro, em primeira convocação as 18:30 horas. Não havendo 
quorum legal, a Assembleia Geral Extraordinária será  realizada em segunda convocação no mesmo local, 30 (trinta) minutos 
após o horário da primeira convocação, ou seja, as 19:00 horas, computando o número de trabalhadores ferroviários presentes. 
Apresentar a ordem do dia, a fim de deliberar sobre: 1) Deliberar pela aprovação da Pauta de Reivindicação 2017/2018, da Categoria 
Profissional, a ser apresentada à ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO; 2) Deliberar sobre a instalação de Assembleia 
permanente até a conclusão e assinatura do ACT – Acordo Coletivo de Trabalho com a ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO 
JORDÃO; 3) Deliberar sobre a concessão de poderes à diretoria da Entidade Sindical representativa, para negociar as Cláusulas 
da Pauta de Reivindicações, e, sendo aprovada pela Categoria, a assinatura do ACT 2017/2018. 4) Deliberar sobre a concessão de 
poderes ao Sindicato para, se necessário, instaurar Dissídio Coletivo, caso as negociações se tornem infrutíferas; 5) Deliberar sobre 
a contribuição Confederativa/Assistencial/Retributiva. 6) Deliberar sobre assuntos gerais referentes à categoria dos ferroviários 
e sobre a contribuição confederativa/assistencial. São Paulo, 17 de julho de 2.017. Valmir de Lemos - Presidente STEFZCB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAçÃO

CONTROLE 144/17 - LIMPEZA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Compromissária) 
RODRIGO COELHO DE SOUZA, responsável pelo imóvel, situado a RUA  
MUCIO RODOLFO,  S/N°, BAIRRO ARARETAMA inscrito no município  
sob a sigla SO230703019000, QUADRA J-05, LOTE 18, 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.

João Henrique Ferrari Gontijo
P/ Secretário de Administração

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.878,  DE 29 DE JUNHO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com o inciso I do art.11 item I, da Lei n.º 2.626 
de 19.12.92, 

RESOLVE 

Art. 1º Retificar a Portaria Geral nº 4.864, de 02 de junho de 2017, que passa a 
vigorar:

“a) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TITULAR:   Miriam Pérsia Macedo de Andrade 

e) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 TITULAR: Denise Sannino Marcondes”

 Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

Secretária de Saúde e Assistência Social
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 29 de 
junho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 
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Poupatempo amplia serviços 
com hora marcada no município

Desta forma, o Poupatempo evita 
sobrecarga em horários de pico

Estudantes participam do programa 
“Empresário Sombra Por Um Dia” na Gerdau

Divulgação

Divulgação

Os candidatos 
interessados em 
disputar o vestibu-
lar da Fuvest po-
dem solicitar, até 7 
de agosto, a isen-
ção ou redução da 
taxa de inscrição. 
O prazo para enviar 
comprovantes de 
situação socioeco-
nômica é até 8 de 
agosto.

Para solicitar 

a isenção total da 
taxa, o candidato 
deve comprovar 
renda familiar de 
até R$ 1.405,50 
por pessoa. Para ter 
desconto de 50% 
do valor da taxa, a 
renda per capita do 
domicílio deve es-
tar entre R$ 1.406 e 
R$ 2.811. O resulta-
do do processo será 
divulgado no dia 18 

de agosto.
Neste ano, a 

prova da primeira 
fase será aplicada 
dia 26 de novem-
bro. As inscrições 
para o vestibular 
começam no dia 21 
de agosto.

Mais informa-
ções no site ht-
tps://bin.fuvest.
br/inscr/userinfo.
php

Saiba como pedir isenção ou redução 
de taxa de vestibular da Fuvest

Divulgação DESPACHO DE HOMOLOGAçÃO – 
CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2017-SES

Processo n.º 22049/2017
 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, em vista do 
Credenciamento Público n.º 001/2017-SES, que tem por objeto a 
seleção e possível contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação 
de serviços laboratoriais clínicos para as unidades municipais de saúde, 
compreendendo coleta, processamento e análise, comunica que a 
Autoridade Superior HOMOLOGA o julgamento da Comissão Especial 
de Seleção e ADJUDICA o objeto do credenciamento em favor da 
Unimed de Pindamonhangaba Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita 
no CNPJ 47.565.155/0009-96, nos termos da legislação vigente e do 
Edital de Credenciamento n.º 001/2017-SES.
 
Pindamonhangaba, 18 de julho de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.148, DE 29 DE JUNHO DE 2017. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento no art. 39 da Lei Municipal nº 
5.751, de 24 de fevereiro de 2015, NOMEIA os servidores: Thaiane Tercília 
dos Santos Vieira Carvalho (Presidente), André Alves de Sousa e Douglas 
Marcelo da Silva (membros), para comporem a comissão de abertura 
de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor 
Marco Aurélio Gonçalves Ribeiro, guarda, matrícula 733400, lotado no 
Departamento de Assistência à Atenção Básica à Saúde e Vigilância 
Sanitária, para apurar conduta inadequada quanto ao cumprimento do 
horário de trabalho, conforme relatado no Processo Interno nº 2606 /2017.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Pindamonhangaba, 29 de junho de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos 
em 29 de junho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos



Pindamonhangaba, 19 de julho de 2017 Tribuna do Norte 7

sportesE
Mais medalhas 
para Pinda nos 
Jogos Regionais

Pindamonhangaba vem atuan-
do acima das expectativas nos 
Jogos Regionais de Caraguata-
tuba. Até a manhã de terça-fei-
ra (18), a cidade contava com 
quase 50 medalhas entre ouro, 
prata e bronze. No total, são 47 
medalhas, sendo 21 de ouro, 13 
de prata e 13 de bronze.

A ginástica rítmica iniciou 
a terça-feira de Pindamonhan-
gaba nos Jogos Regionais com 
três medalhas de prata no indi-
vidual. Lavínia Karen foi prata 
na bola e na maça e Maria Edu-
arda Subtil foi prata na fita. Ti-
vemos ainda Isabel Tsukaya-
ma, em quarto lugar no mãos 
livres, e Pindamonhangaba 
classificada em segundo no ge-

Natação PCD fez bonito e conquistou 19 medalhas para Pindamonhangaba

ral do Individual. 
A competição de natação 

também já está acontecendo 
nos Jogos Regionais. A segun-
da-feira (17) foi fechada com 
mais 4 medalhas para Pinda: 
Verônica Calderaro conquis-
tou o ouro nos 50m e 200m 
borboleta, e Leticia Seixas foi 
ouro nos 50m peito e prata nos 
100m peito.

Também conquistaram me-
dalhas para Pindamonhangaba: 
vôlei feminino sub 21 (bronze), 
futsal feminino sub 21 (bronze), 
tênis masculino livre (bronze), 
basquete feminino (prata), atle-
tismo (bronze na classificação 
geral, e ainda 5 ouros, 4 pratas 
e 3 bronzes), ginástica artística 

(bronze no geral e no salto mas-
culino e ouro no solo masculi-
no), judô (2 bronzes) e natação 
PCD, com um total de 19 meda-

lhas, sendo 12 ouros, 4 pratas e 
3 bronzes.

Pindamonhangaba participa 
de 23 das 26 modalidades dos 

Jogos Regionais 2017, com uma 
delegação de aproximadamente 
400 pessoas, entre atletas, co-
missão técnica e apoio. 

Equipe de Vôlei Feminino sub 21 também ajudou a aumentar o quadro de medalhas Ginástica Rítmica deu um show à parte e também levou medalha

Divulgação

Divulgação Divulgação

Corrida Pinda terá largada e chegada no Parque da Cidade
Pindamonhangaba realiza, 

neste domingo (23), a tradicio-
nal Corrida Pinda, com largada 
a partir das 8h30. O evento faz 
parte das comemorações dos 
312 anos de emancipação políti-
co-administrativa da cidade.

Realizada pela parceria entre 
a Prefeitura e a Tenaris Confab, 

neste ano a Corrida Pinda tem 
ainda apoio do Shopping Pátio 
Pinda, onde foram feitas as ins-
crições e deverão ser retirados 
os kits corrida.

A largada será realizada na 
rotatória em frente ao Parque 
da Cidade, próxima ao Tenda. 
O trajeto de ida e volta da cor-

rida será pelo mesmo caminho, 
a partir do anel viário. Os atle-
tas largarão da rotatória e se-
guirão pelo anel viário, sentido 
Vila Prado, passando em frente 
à portaria principal do Parque, 
e continuam reto. Os partici-
pantes da caminhada retornam 
a partir da rotatória conhecida 

como “Do 4 Milhas” e os inte-
grantes da corrida seguirão até o 
colégio Anglo. Já os participan-
tes da corrida 10 km passarão 
em frente ao colégio e seguirão 
à primeira esquerda, entrando 
na estrada do Borba. O percur-
so da corrida 10 km vai até antes 
do túnel, quando os corredores 

retornam pelo mesmo caminho, 
até chegarem à linha de chega-
da, que será no mesmo local da 
largada.

Os trajetos serão sinalizados 
e a equipe da Semelp (Secreta-
ria Municipal de Esporte e La-
zer) estará no local orientando 
os participantes da prova.  

Kits

Os inscritos precisam retirar 
seus kits corrida (camiseta e chip 
para 10 km), demais corridas e 
caminhada (camiseta e pulsei-
ra) no Shopping Pátio Pinda, na 
quinta, sexta-feira e sábado (20, 
21 e 22 de julho), das 13 às 20 
horas. Para isso, basta apresen-
tar RG ou o comprovante de ins-
crição. Será permitido retirar os 
kits de terceiros, desde que seja 
apresentado RG ou comprovan-
te da inscrição da pessoa.

Serão realizadas as modali-
dades Caminhada (5 km, para 
pessoas com mais de 12 anos), 
Corrida 5 km (de 16 anos em 
diante, sendo dividida em cate-
goria Geral e PCD), Corrida 10 
Km (18 anos em diante), Corri-
da 50 metros (para crianças até 
8 anos), Corrida 100 metros (de 
9 a 11 anos), Corrida 600 metros 
(de 12 a 13 anos) e Corrida 1 km 
(de 14 a 15 anos). Kits da corrida precisam ser retirados entre os dias 20 e 22 de julho, no shopping

Divulgação
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QUARTA-FEIRA

Um passo de cada vez 

“Eu amo o que faço. Eu amo 
transformar cada uma dessas 
meninas em verdadeiras bailarinas.

Camarins, coxias, palcos e 
disciplina. Muita disciplina! 
Quem convive com a coreógra-
fa e professora Esther Follman 
logo percebe que “ela foi feita 
para a dança”. A elegância e a 
leveza dos seus passos, a fala 
mansa e tranquila “quase em 
sussurros” demonstram que 
além de experiência, o balé lhe 
trouxe muita postura. As baila-
rinas são assim: disciplinadas e 
cheias de equilíbrio. 

Na pose, no palco e fora dele: elegância, postura, dedicação e disciplina são palavras de ordem

Desde muito cedo em conta-
to com a dança, não demorou 
muito para que Esther tives-
se a certeza: se tornaria uma 
coreógrafa e teria sua própria 
companhia de dança. E claro, 
repassaria tudo o que apren-
deu às suas “estrelas” através 
da dança, “de muito amor e 
carinho”. É assim que ela defi-
ne seu legado. Mas, quando é 
preciso chamar a atenção das 
pequenas bailarinas, ela não se 

esmorece e fala com firmeza, e 
se precisar, deixa visível que a 
“postura não está correta”.

No palco e na vida 

De meia-calça, collant, sapa-
tilha nos pés, um coque no cabe-
lo e bastante maquiagem lá vai 
ela para mais uma aula ou para 
mais uma apresentação em es-
petáculos de dança. “A bailarina 
precisa estar sempre elegante e 
bem maquiada”, diz ela para as 
mães que aguardam os ensaios. 
E como ensaiam essas meninas! 

Para estarem prontas e do-
minando as coreografias é ne-
cessário muito ensaio e muita 
dedicação. E depois, sob aplau-
sos da plateia – que assiste ex-
tasiada a desenvoltura de cada 
bailarina – elas se curvam num 
misto de orgulho e de humilda-
de. E os aplausos são muitos! 
Mas engana-se quem pensa que 
este mundo “cor de rosa” das 
bailarinas é sempre leve e tran-
quilo. É preciso querer muito, 
porque além do investimento 
(que não costuma ser baixo) e 
dos ensaios, muitas vezes a re-
núncia é maior que a vontade de 
conquistar os palcos europeus, 
por exemplo. 

Em sua última viagem inter-
nacional, em um festival de dan-
ça em Portugal, Esther comen-
tou que “não é fácil deixar a casa 
e a família para tantos ensaios e 
apresentações. Mas a alegria e os 
momentos que passamos juntas 
não há preço e nem nada que pa-
gue. Para mim, isso já é um Prê-
mio”, disse, acrescentando que 
“ver a evolução de vocês a cada 
ano, me enche de orgulho.” 

 Aos 32 anos, a coreógrafa 
afirma que “quem dança se sen-
te mais disposto, mais confian-
te e mais calmo. Não tem soli-
dão e nem se deprime. A dança 
liberta”, avalia. Sobre formar 
novas bailarinas, Esther diz 
que “um grande mestre é aque-
le que está perto. Não só quem 
ensina ou que dirige um espetá-
culo, mas aquele que está junto 
às suas bailarinas. Seja nos ca-
marins, nas coxias, na hora do 
lanche ou nos palcos. Ajudan-
do com cabelos, com figurinos, 
com os makes ou com palavras 
de elogio, de confiança e de co-
ragem”.

” Revelando talentos 
Esther já colheu bons frutos do seu trabalho, um 

dos mais recentes foi a bailarina Lavínia Karen (à 
esquerda) – aluna da Esther – que venceu o Festival Norte 
Dança 2017, na cidade de Porto, em Portugal, onde 
representou o Brasil na categoria Solo Estilo Livre Infantil 
– em abril deste ano. Além de Lavínia, Júlia Cruz e Maria 
Eduarda Follmann participaram do evento em Portugal 
com apresentações. 

Sempre pronta para mais um clique

Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

A filha Maria Eduarda segue seus passos
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