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Novo prédio do Sesi é inaugurado com show 
do Projota e diversas apresentações culturais

Alunos, professores, 
pais, amigos, autoridades 
de Pindamonhangaba e 
da região conheceram, no 

último sábado (2), as ins-
talações da recém-constru-
ída Escola Sesi. A grande 
atração da solenidade de 

inauguração fi cou por con-
ta do rapper Projota, que 
apresentou diversos hits e 
conversou com o público. 

O novo espaço educacio-
nal possui salas de estudos, 
laboratórios, biblioteca, 
quadras poliesportivas e 

salas multidisciplinares. 
Os alunos do 1° ao 5º ano 
estudarão em período inte-
gral. PÁGINA 3

Nova unidade atenderá cerca de 900 estudantes dos ensinos Fundamental e Médio, incluindo período integral (do 1º ao 5º ano)

ATLETA DE PINDA É TRICAMPEÃO BRASILEIRO DE JIU-JITSU

Em sua categoria, Michel é bicampeão Mundial; Campeão Latino-Americano e Campeão Pan-Americano

O atleta pinda-
monhangabense, 
Michel Cassiano, 
conquistou mais 
uma medalha de 
ouro no “Campeo-
nato Brasileiro de 
Jiu-Jitsu”. Orga-
nizado pela CBJ-
JE (Confederação 
Brasileira de Jiu-
Jitsu Esportivo), 
o evento acon-
teceu no fi m de 
maio, no ginásio 

do Ibirapuera em 
São Paulo. Lutan-
do em duas ca-
tegorias, Michel 
sagrou-se tricam-
peão brasileiro na 
categoria Master  
01, faixa marrom 
(até 82,3 kg); e 
vice-campeão na 
categoria Absolu-
to (categoria sem 
limite de peso; na 
faixa marrom).

PÁGINA 7

Fernando & 
Sorocaba é uma 
das atrações do 
maior churrasco 
do Brasil

PÁGINA 6

Pinda é destaque 
nos “Jogos da 
Juventude”

PÁGINA 7

PROJETO LEVA 
IDOSOS PARA 
CONHECEREM A 
BIBLIOTECA 
DO BOSQUE

PÁGINA 5

Divulgação

Divulgação



Editorial

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 
- Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - 
CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José 
Ramos Mello (Gaúcho)

Tribuna do Norte 
- EXPEDIENTE -

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@tribunadonorte.net

2 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 5 de junho de 2018

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Jucélia Batista Ferreira MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE: 
Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel. (12) 3644-2077 - CEP 
12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
IMPRESSÃO: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

Divulgação

Conseg realiza reunião e debate 
programa “Vizinhança Solidária”

O Conseg – Conselho 
Comunitário de Seguran-
ça de Pindamonhangaba 
debaterá nesta terça-feira 
(5), os benefícios do pro-
grama ‘Vizinhança So-
lidária’. Participarão do 
encontro os tutores do 
programa que já foi im-
plantado em diversos bair-
ros de Pindamonhangaba.

A reunião será coman-
dada pelo presidente Ale-
xandre “Pió” e contará 
com a participação da co-
mandante da unidade da 
Polícia Miliatar local capi-
tã PM Lucimeire Jerôny-
mo e do delegado titular 
Dr. Vicente Lagioto, que 
apresentarão os resulta-
dos, metas e ações ado-
tadas pelo órgão policial 
durante o último mês de 
maio.

O programa ‘Vizinhan-
ça Solidária’ é uma ação 
incentivada pela Polícia 
Militar que busca, por 
meio da prevenção primá-
ria, melhorar a segurança 
pública local, incentivan-
do a vizinhança a adotar 
medidas capazes de preve-
nir delitos e colaborar com 
o policiamento.

O programa é voluntá-
rio e pode ser implantado 
em ruas de um determina-
do bairro ou região. Para 
receber os benefícios do 
programa, o cidadão deve 

procurar a Companhia de 
Polícia Militar mais próxi-
ma ou o Conseg a fi m de 
preencher o requerimento 
de análise.

A Polícia Militar par-
ticipa promovendo reu-
niões de mobilização 
com a comunidade or-
ganizada, identifica e 
cria proximidade com 
as lideranças comuni-
tárias, profere palestras 
sobre Prevenção Primá-
ria de Sensibilização, 
visita o tutor seguindo 
as indicações do Cartão 
de Prioridade de Poli-
ciamento e monitora os 
indicadores criminais da 
região.

Toda a comunidade está convidada a participar da reunião do Conseg que 
acontecerá no auditório da Acip (rua Dep. Claro César, 44), a partir das 19 horas

REGISTRO CULTURAL ALTAIR FERNANDES

CERTIFICADOS DO JUVENTROVA NÃO RETIRADOS 
A coordenadora de bi-

bliotecas Carmen Zaitu-
ne  Rodrigues informa que 
se encontram à disposição 
para a retirada na bibliote-
ca Rômulo Campos D’Arace 
(Biblioteca do Bosque), cer-
tifi cados em nome de alunos 
que foram vencedores de 
edições do Juventrova e não 
foram recebe-los nos respec-
tivos eventos de premiação.   

Escolas e alunos
Escola Estadual Alfredo 

Pujol: Carlos Eduardo Lopes 
Salgado (Juventrova 2011); 
Vanessa de Cássia Soares 
Oliveira Dias – 2º ano Ensi-
no Médio (Juventrova 2016). 
EE Eloyna Salgado Ribeiro: 
Cristiane da Silva Teixeira 
– 3º ano Ensino Médio; Ra-
faela Lázaro – 1º ano Ensino 
Médio; Francyne Almeida 
– 3º ano – Ensino Médio 
(todos do Juventrova 2016). 
EE Escolástica Antunes Sal-
gado: José Jonas da Silva – 
7º ano (Juventrova 2016). 
EE Ísis Castro Mello Cesar: 
Gislaine Cristina Souza Viei-
ra (Juventrova 2007). EE 

Ismênia Monteiro Oliveira: 
Gabriela Aparecida de Oli-
veira Ribeiro – 9º ano – En-
sino Fundamental; Gabriela 
Lopes – 8º ano – Ensino 
Fundamental (todos do Ju-
ventrova 2016); Pedro Luiz 
de Barros – 8º ano – Ensino 
Fundamental (Juventrova 
2016). Etec João Gomes de 
Araújo: Ana Beatriz Ramos 
Cursino – 1º ano Ensino 
Médio (Juventrova 2016). 
EE Mário Tavares: Pamiel-
lem Mayara O. Eleotério 
(Juventrova 2007). EE José 
Aylton Falcão: Amanda 
Salgado Barbosa – 2º ano 
– Ensino Médio; Daiana 
Aquino Luz – 1º ano – En-
sino Médio; Kennedy Alan 
– 1º ano Supletivo – Ensino 
Médio; Luciana Apareci-
da Pereira Santos - 3º ano 
Supletivo – Ensino Médio; 
Thalyta Victoria dos Santos 
Ramos – 8º ano – Ensino 
Fundamental; Wesley Hen-
rique de Oliveira Santana 
– 8º ano – Ensino Funda-
mental (todos do Juventrova 
2016).

FESTIPOEMA 2018 
Aberto à participação de 

autores de todo o Brasil, até 
o dia 30 deste mês estarão 
abertas as inscrições para o 
Festipoema - Festival de Po-
emas de Pindamonhangaba, 
que este ano se encontra em 
sua 12ª edição.  

Criado pelo escritor e 
dramaturgo Alberto Mar-
condes Santiago, o concur-
so é  organizado e realizado 
pelo Departamento de Cul-
tura e Patrimônio Histórico 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, Academia Pin-
damonhangabense de Le-
tras e Conselho Municipal 
de Cultura - Cadeira de Au-
diovisual. 

Os vencedores são laure-
ados com troféus e têm sua 
obra divulgada no transpor-
te coletivo. A participação é 
pela internet e o regulamen-
to pode ser obtido pelo se-
guinte endereço eletrônico:

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e .
com/forms/d/e/1FAIpQL-
Sf4aPHnus4MrLR-swR-
ro6WKWE9RCqmFGjTXG-
nbZNm6fL2Iz9w/viewform

Informações no Depar-
tamento de Cultura de Pin-
damonhangaba (telefones 
3642-1080 e 3643-2690), 
e-mail: cultura@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br  e site: 
www.pindamonhangaba.sp.
gov.br.

NOTA OFICIAL 
SERVIDORES MUNICIPAIS 

 “Visando instituir o plano de carreira em benefício 
dos servidores, o Executivo toma medidas para unifor-
mizar direitos” 

Tendo em vista as informações inverídicas divulgadas 
através das redes sociais e demais meios de transmis-
são acerca da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 
2094466-25.2018.8.26.0000, a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba esclarece: 

A referida ação não tem o objetivo de extinguir o adi-
cional de 5% sobre o padrão de vencimentos (quinquê-
nio) previsto no inciso III, art. 10 da Lei 3870/2001. Re-
ferido benefício sempre foi pago para todos os servidores 
e continuará sendo, na medida em que forem preenchi-
dos os requisitos legais.  

 
O que se visa com a referida ação é impedir que a 

prefeitura seja condenada em processos judiciais a pa-
gar um segundo adicional, também de 5%, a cada 5 anos, 
pois isso caracteriza acumulação indevida de benefícios 
com a mesma natureza jurídica. Com relação ao benefí-
cio denominado licença-prêmio, atualmente previsto na 
Lei Municipal n. 1.225/71 (Lei que disciplina o regime 
estatutário), não há previsão legal de extensão desse be-
nefício aos servidores celetistas concursados. Da mesma 
forma, não há previsão nas leis municipais 2.348/89 e 
3.870/2001. Não obstante, é sabido que alguns servi-
dores conquistam esse direito na Justiça do Trabalho e 
outros não, o que gera uma insegurança jurídica para o 
servidor e a própria prefeitura. Muito por isso, a ação di-
reta de inconstitucionalidade visa sanar, em defi nitivo, 
essa controvérsia para respaldar ulteriores ações, seja no 
âmbito administrativo seja na Justiça do Trabalho. 

 
Não obstante, para trazer maior segurança jurídica e 

para estender os benefícios a todos os servidores munici-
pais, o prefeito municipal, na data de 3 de maio de 2018, 
encaminhou o projeto de lei n.º 64/2018, que concede e 
regulamenta faltas abonadas (6 no ano) e licença-prêmio 
a todos os servidores (3 meses).  

Por fi m, em relação ao benefício denominado sexta
-parte, o Supremo Tribunal Federal e, inclusive, o Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
já se posicionou no sentido de que, uma vez instituído 
por Lei Orgânica, há inconstitucionalidade por vício de 
iniciativa. Isso porque, somente o Poder Executivo pode 
criar despesas e instituir benefícios a seus servidores. 
Isso justifi ca também porque há servidores que conse-
guem o benefício na Justiça do Trabalho e outros não. 
Nesse ponto, a ação direta de inconstitucionalidade visa 
por fi m a essa insegurança jurídica, o que gera a insatis-
fação e o sentimento de injustiça dos servidores, princi-
palmente daqueles que têm o pedido negado pela Justiça 
do Trabalho.  

 
Não obstante, ainda em relação à sexta-parte, inde-

pendentemente do resultado da ação direta de incons-
titucionalidade, serão realizados estudos de ordem fi -
nanceira /orçamentária para criação, desta vez, dentro 
dos parâmetros legais, visando à implementação desse 
benefício. 

 
Cumpre frisar ainda, que a atual gestão está buscan-

do meios de cumprir com as prerrogativas dos servidores 
públicos e, no mesmo sentido, está atuando incessante-
mente para sanar, de modo objetivo, as distorções legais 
que avolumam o passivo trabalhista e trazem instabili-
dade na aplicação do direito do funcionário municipal.   

 
Por fi m, informa que, visando promover a formação 

e o aperfeiçoamento dos servidores, nos próximos dias 
encaminhará a Câmara Municipal projeto de lei que cria 
e dispõe sobre a organização da Escola de Formação do 
Servidor Público Municipal de Pindamonhangaba.  

 
Assim, diferentemente do que foi divulgado injusta-

mente nas redes sociais, a atual administração trabalha 
em prol dos servidores públicos, sempre buscando valo-
rizar e dar melhores condições de trabalho.  

Viver com simplicidade             

Ryokan (um mestre Zen) vivia uma vida simples 
em uma pequena cabana ao pé de uma montanha. 
Uma noite, um ladrão visitou a cabana e descobriu 
que não havia nada para ser roubado. Ryokan voltou 
e o surpreendeu: “Você provavelmente veio de longe 
para me visitar e não deve voltar com as mãos vazias. 
Por favor, tome minhas roupas como um presente!”. 
O ladrão fi cou completamente desnorteado, pegou 
as roupas e saiu. Ryokan sentou-se nu, observando 
a lua. “Pobre rapaz”, pensou, “eu gostaria de poder 
ter dado a ele esta bela lua”. (A Lua Não Pode Ser 
Roubada).

A breve história acima, de autor não identifi cado, 
ilustra a matéria “Monges trabalham os dharmas de 
Buda em Pinda”, que trazemos na edição de hoje, 5 de 
junho – “Dia Mundial do Meio Ambiente”.

Os últimos dias foram difíceis para a população 
brasileira. Momentos de manifestações nas estradas; 
de alta nos preços do combustível e dos produtos 
básicos da cozinha nacional; de crise econômica; 
de incertezas e de uma enxurrada de verborragia, 
sobretudo nas redes sociais. Recomeçar a semana 
e poder ler sobre pessoas que pregam (e tentam 
viver) de forma simples e feliz é engrandecedor e 
estimulante! 

Alguns defi nem o budismo como religião, outros, 
como fi losofi a de vida, como ciência ou apenas 
ideologia... Mas, independentemente da defi nição, é 
louvável conhecer pessoas que transmitem paz em 
meio às “guerras diárias”; é bom ver seres humanos 
sendo humanos; amando o outro, respeitando o 
semelhante (e o não semelhante); cuidando do meio 
ambiente e de todos os ambientes. Que esta nova 
semana traga novas chances, paz e sabedoria a todos!

O Juventrova estimula a prática da modalidade poética trova 
nas escolas, premiando os alunos autores das melhores 

No Festipoema 
a poesia é 

interpretada no 
palco

Arquivo TN

Arquivo TN
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Divulgação

Inauguração do novo prédio do Sesi 
recebe grande público da cidade e região

Reurbanização na área da rua 7 de 
Setembro chega a fase do plantio

Colaborou Com o texto: 
Dayane Gomes

***
No lado exterior, a fila 

de carros e o movimento 
de pedestres davam uma 
prévia do número de vi-
sitantes que já ocupavam 
os aposentos internos, 
pontualmente, ao início 
da cerimônia de entrega 
do espaço educacional. 
alunos e professores, pais 
e amigos, autoridades e 
moradores de Pindamo-
nhangaba conheceram as 
instalações da proprie-
dade recém-construída 
enquanto se enturmaram 
com as atrações da estreia 
oficial da nova Escola Sesi 
no sábado (2).

Às 15 horas, a solenida-
de de inauguração abriu 
a programação da tarde e 
convidou o público a an-
dar pelos ambientes do 
prédio: salas de estudos, 
laboratórios, biblioteca, 
quadras poliesportivas e 
cômodos multidiscipli-
nares. além disso, os vi-
sitantes participaram de 
atividades esportivas e re-
creativas, oficinas e orien-
tações de saúde e tiveram 
a oportunidade de adotar 
animais e se deliciar com 
pipoca, algodão doce e 
frutas. tudo de maneira 
gratuita.

“tenho um vizinho que 
estuda na unidade do sesi 
em moreira César e ele 
avisou para gente sobre 
a inauguração. e, como 
meu marido trabalha em 
uma fábrica, eu estou que-
rendo vaga para os meus 
meninos”, disse Verônica 
de Carvalho nascimento, 
de 34 anos. sua expecta-
tiva é compartilhada com 
outros presentesno even-
to. “Meu filho mora aqui 
do lado e ele falou que  
quando o nosso netinho 
estiver maior  a intenção 
é colocá-lo para estudar 
aqui. e eu acho que é mui-
to importante as crianças 
crescerem aprendendo 
tudo o que é necessário”, 
contou sônia Pereira dos 
santos amaral, moradora 
do bairro Campos maia.

a nova unidade atende-
rá quase 900 estudantes 
dos ensinos Fundamental 
e médio, sendo que os alu-
nos do 1° ao 5º ano estu-

Além de show do cantor Projota, evento reuniu apresentações 
artísticas e culturais

darão em período integral. 
“Pinda merece receber 
essa escola, que só tem a 
agregar. os alunos vão po-
der aproveitar e aprender 
cada vez mais”, afirmou 
o professor da instituição 
José sérgio almeida de 
souza.

o desfecho da festivida-
de da abertura esteve nas 
mãos do principal atrativo 
do sábado: o rapper Pro-
jota. Começando com “a 
milenar arte de meter o 
Louco” e finalizando com 
“muleque de Vila”, o cantor 
paulistano apresentou di-
versos hits ao longo de uma 
hora. o show aberto a todos 
os participantes da inaugu-
ração teve ainda um longo 
freestyle e muita conversa 
do artista com o público, 
que se manteve empolgado 
em todas as canções.

Colaborou Com o texto 
JenniFer GonçalVes

***
 
a Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio da 
secretaria de Habitação, 
meio ambiente e regula-
rização Fundiária, promo-
verá um plantio de mudas 
na obra de reurbanização 
da rua 7 de setembro nes-
ta terça-feira (5), às 10 ho-
ras. a data do plantio foi 
escolhida especialmente 
para homenagear o “Dia 
mundial do meio ambien-
te”, comemorado em 5 de 
junho.

a obra passou pelo 
processo de abertura dos 
“berços” e pela adubagem, 
onde as “camas” já foram 
preparadas para abrigar 
53 novas mudas de 16 es-
pécies diferentes. serão: 
babosa branca, pau ferro, 
resedá, cassia rosa, qua-
resmeira, ipê (rosa, roxo, 
branco e amarelo), jequiti-
bá branco, mirindiba rosa, 
canafístola, falso barbati-
mão, cassia do nordeste, 
jacarandá mimoso, pau de 

rosas (rosedá br).
segundo o diretor de 

meio ambiente da Prefei-
tura, Fred Gama, o projeto 
paisagístico foi pensado 
especialmente nas neces-
sidades do local, que terá 
a presença do público, por 
isso deve ser evitado os 
problemas de curto e lon-
go prazo, como por exem-
plo, escolhendo espécies 
que não possuem espi-
nhos, que não sejam tó-
xicas, que não produzam 
frutos que possam atingir 
as pessoas que frequen-
tam o local, nem folhas es-
corregadias.

De acordo com a secre-
tária de infraestrutura e 
urbanismo da Prefeitura, 
marcela Franco, é impor-
tante pensar também em 
espécies que não possuam 
o geotropismo negativo, 
ou seja, a raiz exposta. “as 
árvores que foram retira-
das estavam infiltrando 
no asfalto e como optamos 
por um piso intertravado, 
que é permeável, essas ra-
ízes gerariam transtornos, 
então optamos pelo plan-

tio de plantas adequadas 
para o local”, explicou.

os pontos positivos 
também foram estudados, 
como a sombra e a beleza 
das flores, além de prio-
rizar espécies nativas da 
região e da flora nacional. 
“estaremos utilizando a 
concepção de floresta ur-
bana integrando a arbori-
zação  entre os elementos 
que compõem o espaço 
urbano, portanto, conver-
tendo a praça em ecossis-

tema natural e socialmen-
te integrado”, ressaltou o 
diretor Fred.

a escolha de cada es-
pécie foi levada em con-
sideração não só pelo 
bem-estar do público 
que  frequentará o local, 
mas também pela estru-
tura que a praça abriga-
rá como, por exemplo, o 
estacionamento. a plan-
ta escolhida foi a espécie 
cassia do nordeste, de mé-
dio porte, que disponibili-

za sombra para os carros, 
mas também facilita a vi-
sibilidade com entrada de 
luz, além de possuir belas 
flores amarelas.

As flores e os frutos 
atrairão os pássaros, for-
talecendo a flora e a fauna 
da região. “a pedido do 
prefeito, nós tomamos to-
dos os cuidados para criar 
um equilíbrio harmônico, 
entre o ambiente e a popu-
lação”, comentou o diretor 
de meio ambiente.

Cidade prorroga vaCinação Contra a influenza
Colaborou Com o texto: 

bruna silVa
***

a secretaria de saúde, 
de Pindamonhangaba, 
prorrogou até o dia 15 de 
junho a Campanha nacio-
nal de Vacinação Contra a 
Influenza na cidade.

De acordo com dados 
divulgados na segunda-
feira (4) pela Vigilância 
epidemiológica do muni-
cípio, cerca de 22.651 pes-
soas já foram vacinadas, 

alcançando 70,35% da 
meta estabelecida para o 
município.

a vacina está disponi-
bilizada nos locais: Ciaf, 
araretama ii, Crispim, 
Cisas, Cidade nova e ter-
ra dos ipês, de segunda a 
sexta-feira, dentro do ho-
rário de atendimento das 
8 às 11 e das 13 às 16 horas.

Devem se vacinar as 
pessoas que fazem parte 
dos grupos prioritários:  
grávidas, mulheres que 

deram à luz recentemen-
te, crianças com menos de 
5 anos, idosos, indígenas, 
trabalhadores da área da 
saúde, comorbidades, pro-
fessores e indivíduos priva-
dos de liberdade, que ainda 
não se vacinaram e devem 
se dirigir ao posto de vaci-
nação mais próximo.

o diretor da Vigilância 
epidemiológica, rafael 
lamana, ressalta que 
grávidas e crianças de 
6 meses a menores de 5 

anos estão com baixa co-
bertura devido à pouca 
procura, entretanto de-
vem se vacinar pois esta 
é a única maneira de se 
imunizar e manter-se 
resistente à doença. além 
disso, lamana ressalta 
cuidados para a preven-
ção: higienização constan-
te das mãos, ao tossir e es-
pirrar proteger com lenços 
ou mãos, manter os locais 
sempre arejados e evitar 
aglomerações.

Divulgação

Divulgação

Novo espaço educacional possui salas de estudos e multidisciplinares, laboratórios e biblioteca
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CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 
 
 

 
 
 

CONVOCAÇÃO PARA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 
 

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e 

Suplentes, convocados a comparecer à 6ª Reunião Ordinária/2018 do 

Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados: 

 
 
 

Dia:                             07/06/2018 (quinta- feira) 
Horário:                      14h (tolerância de 10min) 
Duração prevista:      Aproximadamente 2 horas. 
Local:                          Auditório da Prefeitura  
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, alto do Cardoso. 
 
Pauta: 

I. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
II. VII Campanha Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa 

Idosa – Fechamento Cronograma 
III. Alteração de Horário das Reuniões CMI 
IV. Capacitação de Conselheiros 
V. Informes e encerramento. 

 
 

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço: 
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

Adilson Lima da Silva 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso 

 

 
 

CONSELHO COMUNITÁRIO DE  
SEGURANÇA DE PINDAMONHANGABA 

 
Ordem do Dia 

V REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 
 

Data: 05 de junho de 2018       Horário Início: 19h          Horário Término: 21h30 
Local: Auditório da ACIP – Rua Deputado Claro César, 44 - Centro 
 
 

 Abertura dos trabalhos pelo Presidente com Composição da Mesa 
 

 Saudação à Bandeira Nacional 
 

 Leitura resumida e aprovação da Ata da reunião anterior 
 

 Palavra dos Membros Natos do Conselho 
a- Comandante Polícia Militar do município com apresentação dos resultados, metas e 

ações adotadas pelo órgão policial durante o MÊS MAIO 2018. 
b- Delegado Titular da Polícia Civil do município com apresentação dos resultados, metas 

e ações adotadas pelo órgão policial durante o MÊS MAIO 2018. 
 

 Palavra dos Membros Institucionais Públicos 
a- Representante do Poder Executivo Municipal 
b- Representante do Poder Legislativo Municipal 

 
 Ordem do Dia com tema específico: 

“Programa Vizinhança Solidária” – sua integração com a comunidade e com o CONSEG. 
Participação especial dos tutores e dos bairros que já aderiram ao programa no município. 
 

 Apresentação por escrito das demandas das Associações de Moradores de Bairro 
 

 Palavra aberta à Comunidade 
Inscrição prévia (até às 20h) - com delimitação de tempo 

 
 Encerramento 

Agradecimentos, síntese da reunião e avisos gerais. 
 
Próxima reunião: 03/07/2018 - participação de Eliane Prado Marcondes, diretora 
executiva da Associação Pró Coalizões do Brasil que abordará o tema: Coalizão 
Comunitária - Prevenção ao uso de drogas por crianças e adolescentes na comunidade. 
 

Pindamonhangaba, 20 de maio de 2018. 
 
 

Alexandre Pereira Costa “Pió” 
Presidente do CONSEG Pindamonhangaba 

 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO
DA COMUNIDADE

 

TRAVESSA RUI BARBOSA, 37, CENTRO, PINDAMONHANGABA/SP
CONTATOS: FONE: 12 

                                                              CEL: 12-

 

 

 

1° Reunião Ordinária do CMPDCN do Biênio 2018/2020

 

Convocamos as Senhoras e Senhores novos conselheiros, Sociedade Civil / Executivo, e a 
todos que interessar, para a 1°Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba do Biênio 2018/2020, à saber:

 07 de Junho de 2018

 Horário 19h00min  

 Travessa Rui Barbosa, 37 Centro

 

 Posse dos novos conselheiros

 Eleição da nova diretoria do CMPDCN

 Deliberação dos trabalhos à serem realizados no biênio que se inicia

 

  

 

Reunião aberta ao público e os conselheiros que não puderem comparecer 
favor justificar pelo e

comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br

 

 

Antonio Rogério Lemes de Souza 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA

TRAVESSA RUI BARBOSA, 37, CENTRO, PINDAMONHANGABA/SP 
FONE: 12 – 3642.7447 – EMAIL: comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br

-98134-1737 

Pindamonhangaba, 03 de junho de 2018.

1° Reunião Ordinária do CMPDCN do Biênio 2018/2020

Convocamos as Senhoras e Senhores novos conselheiros, Sociedade Civil / Executivo, e a 
interessar, para a 1°Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Participação e 

Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba do Biênio 2018/2020, à saber:

de 2018 (quinta feira) 

Travessa Rui Barbosa, 37 Centro 

Pauta 

Posse dos novos conselheiros 

Eleição da nova diretoria do CMPDCN 

Deliberação dos trabalhos à serem realizados no biênio que se inicia

Reunião aberta ao público e os conselheiros que não puderem comparecer 
favor justificar pelo e-mail oficial. 

comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Antonio Rogério Lemes de Souza – Pai Rogério 

Presidente Interino CMPDCN 

 

DESENVOLVIMENTO  
PINDAMONHANGABA 

comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br  

Pindamonhangaba, 03 de junho de 2018. 

1° Reunião Ordinária do CMPDCN do Biênio 2018/2020 

Convocamos as Senhoras e Senhores novos conselheiros, Sociedade Civil / Executivo, e a 
interessar, para a 1°Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Participação e 

Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba do Biênio 2018/2020, à saber: 

Deliberação dos trabalhos à serem realizados no biênio que se inicia 

Reunião aberta ao público e os conselheiros que não puderem comparecer 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ERRATA ***

PREGÃO Nº 179/2017 (PMP 36315/2017) 

Na edição de 24/05/2018, p. 04, desta Tribuna do Norte, na publicação do contrato 
da licitação supra, que cuida de “aquisição de equipamento hospitalar para unidades 
de saúde do Município”, onde se leu: “PREGÃO Nº 1782017”, leia-se: “PREGÃO Nº 
179/2017”. 

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

================================================================
ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

================================================================

Às 15:00 horas do dia 30 de maio de 2.018, na Sala de Reuniões do Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. 
Thiago Vieira Carvalho - Superintendente do FPMP, Francisco Piorino Filho, Roberto 
Pereira de Souza, todos membros do Conselho de Administração, e a convidada Ana Flavia 
Mateus de Souza, para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de competência 
deste colegiado adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a 
seguinte ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da 
presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de 
Previdência (LC n° 01/2004, art. 10);
b) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do Balancete Mensal de março de 2018, com 
o respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal; que foi apreciado e aprovado 
pelo Conselho de Administração.
Nada mais havendo a tratar, o senhor Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, encerrou a reunião e foi lavrada a presente 
ata, que, após lida e achada conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do 
Conselho de Administração.

Thiago Vieira Carvalho                                                                                     Roberto Pereira 
de Souza  
Superintendente do FPMP                                                                                 Conselheiro                                              
 
Francisco Piorino Filho                                          Ana Flavia Mateus de Souza                                                                                                                                            
    Conselheiro                                                                                                         Convidada

   
Regina Aparecida da Silva Araújo Ricotta - Suplente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.015, DE 17 DE MAIO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve Retifi car a Portaria Geral nº 5.010, de 19 de abril de 2018, 
onde se lê “Eng. Luis Carlos Domiciano” leia-se “Eng. Luciano Carlos Domiciano”
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de maio de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 17 de 
maio de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.016, DE 17 DE MAIO DE 2018.
       
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR a Sra Ana Rosa Garufe, Assessor de Serviço Técnico, para substituir o Diretor 
de Receita e Fiscalização Fazendária, Sr. Vicente Corrêa da Silva, durante o período em que o 
mesmo encontrar-se em férias, de 02 a 21 de maio de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 
2018.
Pindamonhangaba, 17 de maio de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 17 de maio de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 

O programa ‘Direção 
Segura’ – ação coordena-
da pelo Detran.SP para 
a prevenção e redução 
de acidentes e mortes no 
trânsito causados pelo 
consumo de álcool com-
binado com direção – au-
tuou seis pessoas em ope-
ração de fi scalização da 
Lei Seca realizada na tar-

de do último sábado (2), 
em Pindamonhangaba.

Durante a blitz, reali-
zada na rodovia Floria-
no Rodrigues Pinheiro, 
foram fi scalizados 457 
veículos. Os condutores 
foram autuados por em-
briaguez ao volante e te-
rão de pagar multa no va-
lor de R$ 2.934,70, além 

de responderem a proces-
so administrativo no De-
tran.SP para a suspensão 
do direito de dirigir por 12 
meses.

Lançado no Carna-
val de 2013, o programa 
‘Direção Segura’ integra 
equipes do Detran.SP, 
das polícias Militar, Civil 
e Técnico-Científi ca. Pela 

Lei Seca (lei 12.760/2012), 
todos os motoristas fl agra-
dos em fi scalizações têm 
direito a ampla defesa, até 
que a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) seja 
efetivamente suspensa. Se 
o condutor voltar a come-
ter a mesma infração den-
tro de 12 meses, o valor da 
multa será dobrado.

Programa ‘Direção Segura’ 
autua seis motoristas em Pinda

Em função dos problemas 
de abastecimento de insumos, 
provocados pela greve dos ca-
minhoneiros, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) decidiu 
prorrogar o prazo final de va-
cinação da “1º Etapa de Vaci-
nação contra a Febre Aftosa” 
no país.

De acordo com a decisão, a 
vacinação de bovinos e bubali-
nos, que deveria ser realizada 
até 31 de maio, poderá ser exe-
cutada sem penalidades até o 
dia 15 de junho. A medida foi 
adotada depois que o órgão 
constatou que a paralisação 
das estradas afetou também o 
setor de distribuição e venda 

de vacinas, comprometendo a 
execução normal das etapas da 
vacinação contra doença.

Após o prazo da vacinação, 
o criador tem agora até o dia 
22 de junho para comunicar a 
vacinação ao órgão oficial de 
Defesa Agropecuária ou atra-
vés do sistema informatizado 
Gedave.

Vacinação contra 
aftosa é prorrogada

Divulgação

Divulgação
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Divulgação

Teatro Galpão recebe gratuitamente o 
drama “Adeus, Palhaços Mortos!”

Projeto leva idosos 
para conhecerem a 
Biblioteca do Bosque

Município estimula projetos artísticos com 
lançamento de edital do fundo de cultura

Caps AD promove 
ação contra 
tabagismo

CoLaborou Com o texto 
Jennifer GonçaLves

***
na sexta-feira (8), às 

20 horas, o teatro Gal-
pão receberá o drama 
“adeus, Palhaços mor-
tos!”. a exibição é gra-
tuita, porém a classifica-
ção etária é de 12 anos.

a peça é uma adapta-
ção da obra “Petit bou-
lot Pour vieux Clown”, 
do dramaturgo romeno 

Matei Vişniec. No espe-
táculo a companhia for-
mada por Lala, Pupa e 
Dodô, faz uma releitura 
crítica de seus nove anos 
de trajetória artística no 
universo do teatro popu-
lar circense, a partir da 
provocação do diretor 
José roberto Jardim.

o intuito é causar 
uma profunda reflexão 
sobre o ofício do ator e 
os fundamentos filosófi-

cos da carreira.
a produção é uma 

realização da aDP – 
academia de Palhaços, 
apoio do Proac – sP e 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cul-
tura.

os ingressos são gra-
tuitos e devem ser re-
tirados a partir das 19 
horas, na bilheteria do 
teatro Galpão.

CoLaborou Com o texto: 
bruna siLva

***
o Centro de atenção 

Psicossocial de Pindamo-
nhangaba (CaPs aD) pro-
moveu, na última quar-
ta-feira (30), na praça 
monsenhor marcondes, 
ação de abordagem e dis-
tribuição de panfletos em 
virtude do dia mundial 
Contra o tabagismo.  

Celebrado mundial-
mente no dia 31 de maio, 
o ato foi adiantado em 
Pindamonhangaba a fim 
de que  mais pessoas pu-
dessem participar da ação 
promovida pelo CaPs aD. 
também conhecido como 
o “Dia Contra o Cigarro”, 
a  data possui o objetivo 
de estimular os fumantes 
a passarem um dia todo 
longe do cigarro e, mais do 
que isso, esta é uma inicia-
tiva para fazer que com a 
população volte a atenção 
para os males causados 
pelo tabaco.

a ação no centro de 

Pindamonhangaba con-
tou com equipe fazendo 
abordagem da população  
e orientando sobre o uso 
contínuo do cigarro, além 
da parceria com os alunos 
da Fapi que fizeram aferi-
ção da pressão arterial.

segundo informações 
do CaPs aD, foi aplicado 
também o teste de fages-
trom que possui o intuito 
de verificar o nível de de-
pendência e também fo-
ram distribuídos kits fissu-
ra - alimentos que podem 
ser utilizados no lugar do 
cigarro - e cofrinhos para 
incentivar os tabagistas a 
deixarem o vício.

o CaPs aD faz acolhi-
mento diariamente para 
tabagistas e também para 
usuários de outras dro-
gas. Para mais infor-
mações, o público pode 
ligar no 3550-9989 ou 
ir até o prédio do CaPs 
aD, que fica na rua ma-
jor José dos santos mo-
reira, número 28, bairro 
são benedito.

CoLaborou Com o texto 
Jennifer GonçaLves

***
os idosos do Lar irmã 

terezinha que participam 
do projeto “Ler para me-
lhor viver”, visitaram a bi-
blioteca “vereador rômu-
lo Campos D’arace”, no 
dia 28 de maio. o projeto 
é uma parceria entre o Lar 
de idosos e a biblioteca 
municipal.

a funcionária Lívia 
maria Geia Picca foi quem 
recebeu os idosos e expli-
cou um pouquinho sobre 
o que é uma biblioteca. 
alguns idosos relataram 
que  foi a primeira vez que 
haviam entrado em uma 
biblioteca, o que causou 
grande emoção.

em seguida, todos pas-
searam pelos corredores 
da biblioteca e manusea-
ram, encantados, livros 
de diversos gêneros. “o 
lanche foi ao ar livre, 
os idosos aproveitaram 

o ambiente natural e 
acolhedor para ficar 
mais em contato com a 
natureza, admiraram o 
rio Paraíba e alguns até 
abraçaram uma grande 

árvore”, comentou Lí-
via.

Para encerrar a visita, 
a arte educadora alana 
marcondes contou uma 
história para estimular 

a reflexão, incentivan-
do o otimismo e atitu-
des positivas. “a visita 
foi muito produtiva e 
emocionante”, con-
cluiu alana.

CoLaborou Com o texto 
Jennifer GonçaLves

***
 no último dia 29 de 

maio, o Palacete 10 de 
Julho recebeu a cerimô-
nia de lançamento oficial 
do edital de Linguagens 
artísticas do fundo mu-
nicipal de apoio às Polí-
ticas Culturais - fmaPC.

O Edital beneficiará os 
produtores culturais da 
cidade, que poderão ins-
crever seus projetos para 
ter acesso ao fundo que 

disponibilizará r$ 80 mil 
reais de incentivo para os 
mais variados projetos 
culturais.

a reunião ordinária 
aberta reuniu o Conse-
lho municipal de Cultura 
e contou com a presença 
do prefeito isael Domin-
gues, que sancionou a lei 
do fundo - Lei n° 6.131 de 
29 de maio.

a lei estabelece o Pla-
no municipal de Cultura, 
criado pelo Conselho a 
partir de propostas dis-

cutidas em conferências 
realizadas em anos an-
teriores, que apresenta 
as ações e metas para os 
próximos 10 anos.

Com a sanção des-
ta lei, Pinda passa a ter 
CPf Cultural (Conselho, 
Plano e fundo). este 
CPf consolida uma polí-
tica de estado, e os três 
elementos reforçam o 
sistema municipal de 
Cultura.

“Para Pinda foi um 
momento histórico. a 

lei do fundo de cultura 
foi criada em 2012, mas 
precisava ser regula-
mentada, os artistas não 
conseguiam ter acesso a 
esse recurso. foi o que 
fizemos, agora as pesso-
as poderão mandar seus 
projetos para participar 
do fmaPC”, comentou o 
diretor de Cultura, alce-
mir Palma.

o edital está disponi-
bilizado no site da Pre-
feitura, www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Os idosos ficaram encantados pela biblioteca e por toda natureza do Bosque
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Senac realiza 
palestra com 
o estilista 
José Gayegos
Evento apresenta a história da 
alfaiataria e a influência da 
tecnologia na moda

Fernando & Sorocaba é 
uma das atrações do maior 
churrasco do Brasil
“Mr. Moo Churrasco” acontece 
no próximo sábado na região e 
promete reunir 4 mil pessoas

O Senac Pindamonhangaba 
recebe nesta terça-feira (5), às 
19h30, o estilista José Gayegos, 
um dos maiores nomes da moda 
no Brasil. Ele ministra a pales-
tra “Moda: Passado, Presente 
e Futuro - de onde veio e para 
onde vai” e promete levar os 
participantes para uma viagem 
à história da alta costura.

O encontro apresentará uma 
linha do tempo da moda femini-
na, iniciando pelos trajes de gala 
de Charles Frederick Worth, es-
tilista britânico do século 19 e 
considerado o pai da alfaiataria, 
passando pela revolução indus-
trial até chegar às tecnologias 
vestíveis.

José Gayegos também abor-
da as projeções para o futuro da 
moda e os avanços da nanotec-
nologia aplicada ao vestuário. 
Ele é formado em estilismo, 
modelagem, marketing e his-
tória da moda em Paris, tendo 
trabalhado para grandes gri-
fes nacionais e internacionais, 
como Fendi, Dior Brasil e Va-
lentino.

A participação na palestra  é 
gratuita. Para se inscrever e ob-
ter mais informações, acesse o 
Portal Senac: www.sp.senac.br/
pindamonhangaba.   

O Senac Pindamonhangaba 
fica na rua Suíça, 1.255 – San-
tana.

José Gayegos ministra palestra “Moda: Passado, Presente e Futuro - de onde veio e para onde vai”

Acontece no sábado (9), mais 
uma edição do maior churrasco 
do Brasil, “Mr. Moo Churrasco”, 
no Vale do Paraíba.

Além de todos os tipos de 
carne, a grande atração do dia 
será a dupla Fernando & So-
rocaba, com o novo show “Sou 
do Interior”. Também se apre-
sentarão durante o evento, o 
DJ Leo, Talles e Wellington, DJ 
Ludmila Prado, Pitty Couto, DJ 
Mora e DJ Mauricio Garcia.

Segundo a organização, mais 
de 94% dos 4 mil ingressos dis-
ponibilizados já foram vendi-
dos. 

O “Mr. Moo Churrasco” che-
ga a sua 6ª edição com um super 

evento All Inclusive Premium 
em São José dos Campos. O 
maior churrasco do Brasil pro-
mete parar o Vale do Paraíba, 
com uma superprodução de 40  
mil metros quadrados, local de 
fácil acesso, estacionamento 
com segurança, heliporto etc. 

A edição conta com um palco 
360 graus, 42 estações de Chur-
rasco, 15 Bares, 40 Stands e 210 
banheiros.

O churrasco começa às 13 ho-
ras, no Campus da Univap- Ur-
banova, em São José dos Cam-
pos. Os últimos ingressos estão 
sendo vendidos pelo site www. 
semhora.com.br/evento/mr-
moo-churrasco-2018 

Fernando & Sorocaba será o grande atrativo do evento

Divulgação

Procon orienta sobre denúncias 
contra práticas abusivas nos 
postos de combustíveis
Com apoio da ANP, Fundação Procon.SP combate 
aumentos injustificados na formulação de preços e o 
comércio de combustíveis adulterados

Em meio às dificul-
dades encontradas pela 
população nos últimos 
dias, por conta da crise 
de abastecimento oca-
sionada pelo movimento 
reivindicatório dos cami-
nhoneiros, muitas pes-
soas se depararam com 
postos de combustíveis 
exercendo práticas abu-
sivas na comercialização 
dos produtos.

Por isso, a Fundação 
Procon.SP, órgão vin-
culado à Secretaria da 
Justiça e da Defesa da 

Cidadania, com apoio 
da ANP, reforça a fisca-
lização sobre esses esta-
belecimentos no intuito 
de combater práticas 
abusivas na formulação 
de preços e também o co-
mércio de combustíveis 
adulterados.

Uma dessas medidas 
foi a criação de um selo 
específico para denúncias 
e queixas contra postos de 
combustíveis, disponibili-
zado no site, redes sociais, 
atendimento eletrônico e 
pelo telefone 151. 

É importante esclare-
cer que o Procon fiscaliza 
a “prática abusiva” e não 
os preços em si, pois não 
existe tabelamento para 
os valores praticados. No 
entanto, é entendido como 
“prática abusiva” quando 
há um aumento injustifi-
cado dos preços repassa-
dos ao consumidor.

Quando isso acontece, 
primeiro as empresas 
são notificadas para 
apresentarem documen-
tação sobre os preços de 
fornecedores e os prati-
cados, além da justifica-
tiva para o aumento dos 
preços. Após análise da 
documentação, o esta-
belecimento poderá ser 
multado com base no seu 
faturamento.

Para fazer a denúncia, 
deve entrar no site http://
sistemas.procon.sp.gov.
br/formularios/index.
php?r=survey/index/
sid/747884/lang/pt-BR#. 
Antes de iniciar, tenha 
em mãos os dados do 
estabelecimento (nome, 
bandeira e endereço com-
pleto do posto de com-
bustível), comprovantes 
de compra e/ou fotos do 
preço atual e anexe à sua 
reclamação os documen-
tos digitalizados.

Para mais informa-
ções, acesse o portal do 
Procon.SP.

O Procon fiscaliza apenas a 
“prática abusiva”, pois não 
há tabelamento de preços

Divulgação

Divulgação
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Michel Cassiano, atleta 
de Pindamonhangaba, 32 
anos, conquistou, no fi m 
de maio, mais uma meda-
lha de ouro no Campeona-
to Brasileiro de Jiu-Jitsu, 
organizado pela CBJJE 
(Confederação Brasileira 
de Jiu-Jitsu Esportivo), 
no ginásio do Ibirapuera 
em São Paulo. 

Lutando em duas cate-
gorias, no dia 25, Michel 
sagrou-se tricampeão bra-
sileiro na categoria Master 
01, faixa marrom, até 82,3 
kg; e foi vice-campeão na 
categoria Absoluto (cate-
goria sem limite de peso 
na faixa marrom) vencen-
do quatro lutas e perdendo 
a fi nal por pontos para um 
adversário pesando mais 
de 120 kg. O atleta já havia 
conquistado essa competi-
ção na faixa azul em 2016 e 
na faixa roxa em 2017.  

Entre suas conquistas 
recentes, também cabe 
destacar bicampeão Mun-
dial (2016/2017); cam-

peão Latino-Americano 
em agosto de 2017; cam-
peão Pan-Americano em 
dezembro de 2017.

 “Estou muito feliz em 
poder representar minha 
cidade, minha equipe, 
conquistando o lugar mais 
alto do pódio e poder ser-
vir de exemplo aos meus 
alunos e ao meu fi lho que 
sempre me acompanha 
nas competições. Quero 
também registrar minha 
gratidão, primeiramente 
a Deus e ao anjo Rayane 
por mais essa conquista, 
aos mestres e professores 
das equipes que represen-
to, aos meus apoiadores, e 
por fi m, agradecer a todos 
que contribuíram para 
esse resultado”. 

Sua meta agora é conti-
nuar treinando forte para 
buscar o tricampeonato 
mundial no início de julho 
deste ano em São Paulo e 
também o GrandSlamde 
Abu Dhabi no Rio de Ja-
neiro em dezembro. 

Atleta de Pinda é tricampeão brasileiro de Jiu-Jitsu

Michel lutou em duas categorias, tornando-se tricampeão em uma e vice-campeão na outra

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

 A Secretaria de Esportes de 
Pindamonhagaba conquistou 
excelentes resultados na última 
semana participando da fi nal 
dos “Jogos Abertos da Juventu-
de”, os “Joguinhos”. A competi-
ção acontece anualmente e é de 
extrema relevância pois reúne 
diversos atletas de regiões do 
Estado de São Paulo para com-
petir em várias modalidades.

“Foi um desafi o, neste mo-
mento de crise, tomar essa difí-
cil decisão de participar da fase 
fi nal dos joguinhos, mesmo em 
meio à greve. Mas hoje analisa-
mos como positiva a nossa par-
ticipação. Sabíamos da impor-
tância da competição, porque 

Cidade é destaque nos “Jogos da Juventude”
depois de vencer São José, por 
exemplo, na fase regional, não 
podíamos deixar de participar 
dessa fi nal. E, graças a isso, pu-
demos ver o atletismo feminino 
como bicampeão dos joguinhos, 
a ginástica artística e o futsal 
masculino vice-campeões e o 
título inédito pro futebol. Tudo 
isso, sem dúvida, foi muito gra-
tifi cante”, afi rmou o secretário 
de Esportes, Everton Chinaqui.  

Os “Jogos Abertos da Juven-
tude” contam com a participa-
ção de atletas com até 18 anos 
de idade e, além de serem uma 
oportunidade para que os jo-
vens adquiram experiência em 
competições, também contri-
buem para a descoberta de no-
vos talentos nas modalidades.

Atletismo
O atletismo de Pinda foi bicam-

peão dos “Jogos Abertos da Juven-
tude”, conquistando ouro com os 
atletas: Thamires Evelin (salto em 
altura), Marcos Paulo (110m com 
barreiras), Mariane Tereza (100m 
com barreiras),Thamires (salto 
triplo), Gustavo Souza, Fabrício 
Júlio, Matheus Gabriel e Mar-
cos Paulo (revezamento 4x100m 
masculino); medalha de prata: Fa-
brício Júlio (salto em distância), 
Gisele Dubsky (lançamento de 
disco), Kerolaine Esteves (lança-
mento de dardo), Mariane (400m 
com barreiras); medalha de bron-
ze: Matheus Gabriel (salto triplo), 
Luiza, Thamires, Lara e Mariane 
(revezamento 4x100m), com os 
técnicos Luis Gustavo Consolino, 

COLABOROU COM O TEXTO: 
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A equipe de handebol da Se-
cretaria de Esportes de Pindamo-
nhangaba venceu o “Panzinho” de 
Handebol, no Emecal, em Tauba-
té, no fi m de semana. Os atletas 
da categoria cadete masculino 
venceram a equipe da Quinta 
Balonmano, do Chile.

Da quinta-feira (31) ao do-

mingo (3), a equipe disputou nas 
categorias cadetes masculino e 
feminino, que conta com atletas de 
15 a 16 anos.

Além da competição esportiva, 
o torneio promoveu o intercâmbio 
entre Brasil, Peru e Chile, com seis 
equipes no total: Quinta Balonma-
no (Chile), Club Peru (Peru), Han-
debol Pinda, Handebol Taubaté, 
Colégio Basic e Colégio Tableau.

Com o mesmo formato do Pan 
de clubes, o “Panzinho” foi orga-
nizado pela Liga de Handebol de 
Taubaté em parceria com a Liga 
Brasil Internacional Handball.

“Parabéns aos atletas de Pinda 
pela competência em quadra e à 
comissão técnica pelo trabalho 
realizado”, avalia o secretário de 
Esportes da Prefeitura de Pinda, 
professor Everton Chinaqui.

HANDEBOL MASCULINO VENCE O “PANZINHO” EM TAUBATÉ

Jânio Rodrigues, Adilson Rodri-
gues e Josilene Silva.

Futebol Masculino
Também campeã nos “Jo-

guinhos”, a equipe de futebol 
formada por Ítalo, Luan, Carlos 
Roberto, Daniel, Pedro Lazari-
ni, João Geraldo, Renan, Vitor 
Augusto, Brenno, Charbel, Lu-
cas Cauã, Guilherme Ribeiro, 
Igor Batista, Luiz Henrique, 
Caio, Luis Guilherme e João Vi-
tor, encheu a cidade de orgulho. 
A equipe tem à frente o técnico 
Arilson, auxiliar  Gustavo e mas-
sagista Everton Carlos. O placar 
foi de 2 a 1 contra a equipe da 
cidade de Anhumas.

Futsal Masculino
A equipe de Pinda foi vi-

ce-campeã na competição. 

Entraram em quadra os me-
ninos:  João Paulo, Luan, Lui, 
Brenno, Felipão, João Esquer-
dinha, Matheus Negão, Matheus 
Ortega, William Pallazi, Matheus 
Alemãozinho, Renan, Gui Moita, 
Robson Júnior Igor Alemão, sob 
o comando do técnico Lucas To-
rão e aos auxiliares Adilson Caju 
e Silvinho Boliviano.

Ginástica Artística
Com a equipe masculina, Pin-

da fi cou em 2º lugar na classifi -
cação geral da ginástica artística, 
além de trazer para casa seis me-
dalhas de ouro e duas pratas no 
individual com o atleta Rodrigo 
Bordão, considerado o melhor 
atleta da competição. A equipe 
de Pinda competiu sob a supervi-
são do técnico Marcelo Ronconi.
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Quase ao final da rua Ma-
nuel Antônio Homem de 
Mello, uma casa rosada 

e com portão branco desprende 
um singelo cheiro de incenso 
pelos arredores do bairro Chá-
cara da Galega. Apesar da via 
asfaltada não ter muito movi-
mento, o silêncio da residência 
é sonoramente mais evidente e 
destoa da atmosfera circundan-
te. O princípio silencioso cor-
responde à atividade adotada 
ali, o meio equivale a um centro 
budista com o fim de propagar 
uma filosofia oriental em uma 
cidade do interior paulista bra-
sileiro.

Inicialmente, o aroma, a cal-
maria e a ornamentação do local 
sugestionam uma “quebra” com 
a cultura ocidental contemporâ-
nea. A aconchegante sala poste-
rior à porta de entrada sustenta 
objetos, cortinas e cores suaves 
e típicos da linha que se estende 
para o cômodo seguinte através 
de uma prateleira de livros. A 
estante sombreia o aposento de-
dicado às práticas medicinais. Lá 
uma figura azul, conhecida como 
Buda da cura, ocupa o centro 
óptico dos visitantes diversos. 
Ao passo que, na sala contrapos-
ta, intitulada de “gompa”, uma 
imagem dourada sedia as medi-
tações e as aulas regidas pelos 
monges que fundaram o Centro 
Budista Tao Chan no início de 
2018, seguindo o Budismo Chan 
(fundado na China).

“Todos os seres querem ser 
felizes e evitar o sofrimento”, 
afirma Shi Chang Po, o abade 
(líder dos monges) do Centro 
Budista Tao Chan, ao explicar a 
premissa fundamental da dire-
triz acolhida por ele e seus cole-

RYOKAN, um mestre Zen, 
vivia o tipo mais simples 
possível de vida em uma 
pequena cabana no sopé de 
uma montanha. Uma noite, 
um ladrão visitou a cabana 
e surpreendeu-se ao desco-
brir que não havia nada nela 
para ser roubado.

Ryokan voltou e o pegou. 
“Você provavelmente veio de 
longe para me visitar”, disse 

ele ao gatuno, “e você não 
deve voltar com as mãos va-
zias. Por favor, tome minhas 
roupas como um presente”.

O ladrão ficou comple-
tamente desnorteado. Ele 
pegou as roupas e escapuliu.

Ryokan sentou-se nu, 
observando a lua. “Pobre ra-
paz”, ele pensou, “eu gostaria 
de poder ter dado a ele esta 
bela lua”.

Monges 
trabalham os 
dharmas de 
Buda em Pinda
Em janeiro de 2018, o grupo fundou o 
Centro Budista Tao Chan para repro-
duzir a ideologia oriental na cidade

Chang (sentado), Zhen e Louhan (em pé) seguem os preceitos do guru linhagem Hui Neng

As aulas de kung fu ofertadas pelos monges acontecem aos domingos, no Parque da Cidade

gas. “O budismo prega o método 
de ser feliz e evitar o sofrimento 
através da prática diária. Então, 
não é só religião. O budismo é fi-
losofia, ciência e, simplesmente, 
tudo”, constata e evidencia que 
seu papel é lecionar os dharmas 
de Buda, ou seja, os 84 mil en-
sinamentos do fundador da cor-
rente ideológica.

Ordenação

Chang nasceu no Brasil, se 
ordenou em um templo nos Es-
tados Unidos e trouxe sua for-
mação para Pindamonhangaba, 
há 10 anos. Atualmente, a san-
ga, comunidade espiritual, do 
centro conta com os monges Shi 
Zhen Fangshi, Shi Louhan Xi-
guang e Shi Yongheng Xingfu, 
o professor de Taoísmo Ricardo 
Alexandre Santos e a adminis-
tradora Neli Saraiva, disponibi-
lizadora da residência, além do 
próprio abade - todos são brasi-
leiros.

O nome de cada monge tem 
um significado próprio e uma 
tradução para o Português. Sen-
do que, o prefixo “Shi” identifica 
a ordem monástica dos budis-
tas, herdada do guru raiz Bo-
dhidharma e do guru linhagem 
Hui Neng. Olhando para a porta 
de entrada para falar do mundo 
externo, o abade esclarece que 
“aqui se tem o aprendizado, lá 
fora está a prática. Nós costu-
mamos dizer que praticar o bu-
dismo não é só vim para o cen-
tro, praticar o budismo é viver”.

“Há o equívoco de pensar 
que monge só fica em caverna 
ou dentro de um templo e não 
sai para a vida. Mas, o propósito 
dos ensinamentos é isso, trans-
mitir a sabedoria adquirida para 
outras pessoas e para o mundo”, 
reitera Louhan.

Atividades gratuitas

Em sintonia com o astral do 
ambiente, os membros da sanga 
se expressam com vozes e risos 
calmos. A interação humana se 
funde à claridade do espaço, à 
fragrância das velas acessas e à 
companhia dos gatos adotados e 
acolhidos na casa do bairro Chá-
cara da Galega.

De segunda-feira a sábado, 
acontecem aulas de Taoísmo, 
sessões de meditação e sínodos 
de preces no Centro Budista Tao 
Chan. Além do mais, também 
são minitradas instruções sobre o 
Budismo em três categorias: Ini-
ciante, Sequencial e Profissional.

Todas as atividades são ofe-
recidas de maneira gratuita. In-
clusive as aulas de Kung Fu e de 
Tai Chi Chuan realizadas desde 
o ano passado, no Parque da Ci-
dade. “A ideia do Kung Fu e do 
Tai Chi é trabalhar a energia, 
porque a energia guia o pensa-

mento das ações e move tudo”, 
explica Zhen.

Afinal, para Buda, “nós so-
mos o que pensamos. Tudo 
o que somos surge com nos-
sos pensamentos. Com nossos 
pensamentos, fazemos o nosso 
mundo”.

O abade Shi Chang Po leciona os cursos gratuitos sobre budismo

O Buda da 
Medicina 
preenche 
o centro 
da sala de 
práticas 
terapêuticas

Dayane Gomes

A LuA NãO POdE SER ROuBAdA

Dayane Gomes

Dayane Gomes

Dayane Gomes
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