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Pista tem 4 quilômetros e
conta com obstáculos
como trilhas, rampas,
pedras e subidas íngremes

Prefeitura inaugura pista o�icial de
mountain bike no Parque da Cidade
O Parque da Cidade conta, agora, com uma pista de
mountain bike Cross Country XCO. A entrega oﬁcial
foi realizada no domingo (18), com uma cerimônia de
homenagem ao patrono da pista, Jauro Pereira Gomes

Ferreira “Ceará” – que foi atleta da equipe de Pinda de
nountain bike e faleceu em 2018. Seus familiares estiveram
presentes à cerimônia e seu irmão Lucas Pereira o
representou, ressaltando a emoção com esta homenagem.
PÁG.

Shopping oferece show de
stand up comedy gratuito
A programação especial de “Dia dos Pais” do
Shopping Pátio Pinda continua durante o mês de
agosto e setembro. Nesta terça-feira (20) haverá um
show de stand up comedy com os humoristas Dinho
Machado, Maurício Dollenz e apresentação de Luis
Paixão. O espetáculo é gratuito e acontece na Praça
de Alimentação, às 19 horas.
PÁG.
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Pinda registra diminuição
de focos de queimadas
Reproduçlão/Internet

De acordo com os dados
divulgados pela Defesa
Civil de Pindamonhangaba,
de janeiro a julho
deste ano o registro de
queimadas no município
diminuiu em 69%, se
comparado ao mesmo
período do ano passado.
Em 2018 aconteceram 42
ocorrências de fogo em
mato, enquanto neste ano,
até o momento, registrouse 13 focos de queimadas.
PÁG.
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Estado investe
R$ 12,6 milhões
em operação
inteligente de
segurança nas
rodovias
O Governo do Estado
de São Paulo anunciou na
sexta-feira (16) que as rodovias estaduais vão receber
uma operação inteligente
para aumentar a segurança pública e rodoviária nas
estradas. Para isso, foram
anunciados 1,3 mil tablets e
1,3 mil impressoras portáteis para registrar autos de
infração, além de 220 equipamentos em pontos �ixos
com OCR (reconhecimento
óptico de caracteres) e outros dois móveis para leitura
de placas em rodovias estaduais.
PÁG.
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Ginasta de Pinda
conquista título
de campeã na
“Copa Baby”PÁG. 5
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
15º
ENCOBERTO COM
CHUVAS ISOLADAS

19º
UV 7

Fonte: CPTEC/INPE
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Editorial
Cuidando da biodiversidade

M

ais uma daquelas notícias que são boas,
mas que não é motivo para descuido.
Pindamonhangaba reduziu o registro de queimadas no município em 69%, se comparado com o
mesmo período do ano passado (entre janeiro e
julho).
Segundo informações da Defesa Civil do município, em 2018, foram registradas 42 ocorrências
de fogo em mato, já neste ano, até o momento, há
registros de 13 focos de queimadas.
Alguns fatores contribuíram para essa redução,
vale destacar – segundo a Defesa Civil –, o papel
importante dos agentes, somado às capacitações e
simulações que o Estado tem disponibilizado.
Mesmo assim, é fundamental que a população
�ique atenta, pois no período de estiagem aumentam as incidências de queimadas e, sabemos que o
fogo pode destruir a fauna e a �lora, empobrecendo o solo e emitindo gases poluentes na atmosfera.
Con�ira nesta edição uma matéria completa sobre esses números e qual a maneira correta de se
evitar queimadas e acidentes, protegendo a nossa
biodiversidade.

Começa pagamento de
Abono Salarial para
nascidos em agosto
A Caixa iniciou, na última
quinta-feira (15), o pagamento
do Abono Salarial do calendário
2019/2020 para os bene�iciários
nascidos em agosto. Os pagamentos são disponibilizados de forma
escalonada conforme o mês de
nascimento do trabalhador. Os
titulares de conta individual na
Caixa com cadastro atualizado e
movimentação na conta, receberam o crédito automático antecipado no dia 13 de agosto
O valor total disponibilizado
para os nascidos em agosto é de
R$ 1,4 bilhão para 1,6 milhão de
trabalhadores em todo Brasil. O
valor do bene�ício pode ser sacado até 30/06/2020 e pode ser
consultado no Aplicativo Caixa
Trabalhador, no site do banco
(www.caixa.gov.br/PIS) ou pelo
Atendimento ao Cidadão: 0800
726 0207.
Quem tem direito a sacar?
Tem direito ao bene�ício o trabalhador inscrito no Programa
de Integração Social (PIS) ou no

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) há pelo menos cinco anos
e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em
2018 com remuneração mensal
média de até dois salários mínimos. Também é necessário que
os dados estejam corretamente
informados pelo empregador na
Relação Anual de Informações
Sociais (Rais), ano-base 2018.
Quem possui o Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode
se dirigir a uma casa lotérica, a
um ponto de atendimento CAIXA
Aqui ou aos terminais de autoatendimento da CAIXA. Caso não
tenha o Cartão do Cidadão e não
tenha recebido automaticamente em conta CAIXA, o valor pode
ser retirado em qualquer agência da CAIXA, apresentando o documento de identi�icação. O trabalhador com vínculo a empresa
pública possui inscrição Pasep e
recebe o pagamento pelo Banco
do Brasil.
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“Jantar do Bem” arrecada fundos para
pacientes com câncer na região
Valor arrecadado será entregue ao GACC (Grupo de
Assistência à Criança com Câncer)
Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
A 4ª edição do evento �ilantrópico “Jantar do Bem” acontecerá
no dia 25 de setembro, a partir
das 20 horas, quando membros
da sociedade, dispostos a praticar solidariedade, se reunirão no
Golden Tulip São José dos Campos. A verba arrecadada será
revertida ao Hospital do GACC
(Grupo de Assistência à Criança
com Câncer).
O menu gastronômico terá a
assinatura do Cassiano Restaurante. Alguns dos patrocinadores con�irmados para o “Jantar
do Bem” deste ano são: Colinas
Shopping, Cunzolo, DM Card e
Avibrás. O evento contará com o
apoio do projeto “Irmãs do Coração” na organização; da Boutique
da Casa com os móveis do lounge; da King Locação na decora-

Divulgação

Edição do ano passado doou mais de R$ 60 mil
ção; e da Agência F3, responsável
pela sonorização e iluminação do
evento.
Interessados em participar
de cotas de patrocínio ou adqui-

rir mesas e convites da 4ª edição
do “Jantar do Bem” devem entrar
em contato com os organizadores
pelo telefone (12) 3949-6024 ou
e-mail asilva@ctfmgacc.org.br.

Desa�io Escolas Sustentáveis abre
chamada para escolas públicas
Com o objetivo de estimular
cada vez mais a cultura do consumo consciente e da sustentabilidade dentro das escolas públicas,
o Instituto Akatu lança o Desa�io
Escolas Sustentáveis. O objetivo
do Desa�io é que diretores, coordenadores pedagógicos, professores e alunos trabalhem juntos
no desenvolvimento de planos de
ação que promovam melhorias em
suas escolas, a �im de estimular a
educação para um futuro mais
sustentável e equilibrado.
Os planos de ação serão sele-

cionados com base em critérios
como governança da escola, mudança curricular e estrutural, participação dos alunos e da comunidade, potencial de redução de
emissões de gases de efeito estufa
e promoção do consumo consciente. Serão cinco vencedores,
uma escola de cada região do país.
Elas receberão o �inanciamento
de R$ 30mil para os seus planos,
e a escola com o melhor plano de
todos receberá um �inanciamento
adicional de R$ 75mil (total de R$
105mil).

Registro
Cultural

As inscrições vão até 15 de
outubro e as escolas de ensino
básico de todo o país poderão
submeter seu plano de sustentabilidade por meio do hotsite
https://edukatu.org.br/escolas_sustentaveis. Cada escola
poderá fazer apenas uma submissão, porém com duas versões do plano: uma com custo
de R$ 30mil e outra com custo
de R$ 105mil, ambas planejadas para execução em no máximo de seis meses, de fevereiro
a agosto de 2020.

Altair Fernandes Carvalho
O autor é jornalista, membro
da APL-Academia Pindamonhangabense de Letras e da UBT-União
Brasileira de Trovadores – seção
Pindamonhangaba. No jornal Tribuna do Norte desde 1986

Academia de Letras fará “noite de lançamento e
autógrafos” da antologia “Poética da Liberdade”

A APL-Academia Pindamonhangabense de Letras lança
nesta quinta-feira (22), a partir
das 19 horas, no Skina Vip Eventos, rua Dr. Alfredo Valentini, 152,
centro, o livro “Poética da Liberdade”, a mais recente antologia da
entidade. O livro reúne trabalhos
literários, em prosa e em verso, de
autores que ocupam cadeiras naquela entidade.
A elaboração e organização da
obra tiveram à frente a presidente da APL, Elisabete Guimarães e
os acadêmicos José Luiz Gândara
Martins e Eva Andrade. “A obra é
uma con�luência de 30 vozes, que
expressaram em prosa e em poesia seus sentimentos, suas vontades, seu interesse pelo mundo e
por sua gente, sua generosidade
porque escrever é um labor de
entrega e uma via de dupla mão.
É também amor e espaço para o
diálogo com o outro. É, portanto,
comunhão”, explica Eva Andrade.
“Na capa, temos a fachada do
Palacete 10 de julho, a sede da
Academia. Como a composição da
arte sugere, o tempo, sendo inexorável, também guarda a memória
dos que escrevem e lega às próximas gerações a arte da palavra”,
complementa a escritora.
Autores
Em sua composição o livro contou com a criação literária dos
seguintes autores: Alberto Marcondes Santiago, Altair Fernandes
Carvalho, Anamaria Jorio Rodrigues Marcondes, Ana Maria Cor-

rea Guimarães Iadeluca, Angélica
Maria Cortez, Audinete Alves de
Barros, Cristino Gilmar do Nascimento, Edmar de Souza, Elaine
Santos, Elisabete Nogueira da Silva Guimarães, Eva Andrade, Fábio
Pereira Mendes, Francisco Piorino
Filho, José Gerson Jorio Rodrigues,
Gislene Alves, Guilherme Bendasoli Balarin, Jacqueline Bigaton
Porto, José Luiz Gândara Martins,
Judith Ribeiro de Carvalho, Júlia
San Martin Boaventura, Juraci C.
de Faria, Maria de Fátima Marotti
Oliveira, Maurício Cavalheiro, Nei-

la Ap. Cardoso Bezerra, Paulo Tarcizio da Silva Marcondes, Pedro
Ivo Luiz Sales, Ricardo Estevão de
Almeida, Rhosana Dalle, Sebastião
Nelson da Cruz e William Castilho
Moraes.
Representando a presidente da
APL, Bete Guimarães, Eva Andrade conta que “o lançamento
consistirá em breves falas sobre
a obra, na distribuição dos exemplares aos quais os autores têm
direito, e nas sessões de dedicatórias que os acadêmicos farão
junto a familiares e convidados.”
Divulgação

Na noite de
lançamento
e autógrafos
da rica
contribuição
literária e
cultural para
o município,
exemplares
poderão ser
adquiridos a
R$ 25

Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2019
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Estado investe R$ 12,6 milhões em operação
inteligente de segurança nas rodovias

Divulgação

O Governo do Estado
de São Paulo anunciou na
sexta-feira (16) que as rodovias estaduais receberá
uma operação inteligente
para aumentar a segurança pública e rodoviária nas

estradas. Para isso, foram
anunciados 1,3 mil tablets
e 1,3 mil impressoras portáteis para registrar autos
de infração, além de 220
equipamentos em pontos
fixos com OCR (reconheciReprodução/Internet

mento óptico de caracteres) e outros dois móveis
para leitura de placas em
rodovias estaduais.
O sistema contará ainda com uma Central do
DER conectada aos bancos
de inteligência da PM (Copom), Polícia Civil, Justiça,
Detran (Prodesp) e do próprio DER. Essa nova operação conta com tecnologia
desenvolvida pela Prodesp
– empresa do Governo do
Estado. Assim, os dados flagrados em placas de veículos com irregularidade são
enviados automaticamente

aos tablets mais próximos
da localidade da ocorrência.
Todos os tabletes já estão em uso. Há no Estado
548 equipamentos OCR
em operação, e outros 220
estarão em funcionamento
até novembro.
“A tecnologia auxilia no
trabalho de inteligência
e valoriza o profissional.
Segurança pública precisa
de estatística comparada
e, por isso, precisamos de
dados sobre os comportamentos no trânsito, os períodos e os locais”, afirmou
o secretário da Segurança

Pública, general João Camilo Pires de Campos.
Foram investidos R$
12,6 milhões nesse sistema para estruturar uma
matriz logística na malha
viária estadual paulista e
estabelecer soluções inteligentes de segurança. Isso é
possível por meio de uma
parceria entre a Secretaria
de Logística e Transportes,
por meio do Departamento de Estradas de Rodagem
(DER-SP), com o Comando
do Policiamento Rodoviário
de São Paulo. O objetivo é
trazer a tecnologia a serviço

dos usuários das rodovias
paulistas, resultando em
melhores condições de segurança e mais conforto nos
deslocamentos rodoviários.
“Todo esse processo
faz com que a gente possa
oferecer maior segurança
e gestão das estradas. Nós
estamos colocando também o conceito de inteligência artificial para que
seja possível simular situações e ter uma visão preditiva dos eventos nas rodovias”, disse o secretário
de Logística e Transportes,
João Octaviano.

“Bem Viver” recebe roda de conversa e convivência

Divulgação

São 120 vagas distribuídas entre três categorias

Curso de informática está
com inscrições abertas
em Moreira César
Colaborou com
o texto:
Dayane Gomes
O curso de informática oferecido pelo Sindicato dos Metalúrgicos
de Pindamonhangaba
recebe inscrições para
novas turmas. Ao todo
são 120 vagas, que devem ser preenchidas
por ordem de chegada,
até sexta-feira (23). As
aulas acontecerão em
Moreira César.
As modalidades disponíveis são: “Básica”,
para maiores de 12
anos; “Avançada – Excel,
Word e Power Point”,
para jovens com mais
de 16 anos; e “Android”,
para idosos. As oficinas
têm duração de três
meses. As inscrições
devem ser feitas pessoalmente na subsede do

sindicato, localizada na
rua Albert Sabim, 40 Terra do Ipês I, Moreira
César. Para o cadastro, é
preciso apresentar um
documento de identidade com foto.
Mais de 1.600 pessoas já se formaram em capacitações do sindicato.
“Sempre nos esforçamos
para manter esses cursos gratuitos porque vemos a importância que
têm para as pessoas. Por
enquanto, as aulas estão apenas em Moreira
César, mas logo teremos
um novo espaço na sede,
com uma sala de informática mais moderna e
uma nova sala de treinamento”, disse Herivelto
Vela, presidente da instituição.
Mais informações pelo
contato (12) 3637-3634.

Colaborou com o texto:
Bruna Silva
Nos dias 12 e 13 de agosto, a Secretaria de Habitação da Prefeitura de Pindamonhangaba, em parceria
com a Sabesp, realizou roda
de conversa e conviência
nos seis condomínios do
empreendimento “Bem Viver”. Durante o evento foi
tratada a acessibilidade das
ações e serviços da Sabesp
no condomínio.
De acordo com informa-

ções da Secretaria de Habitação, os moradores presentes tiveram esclarecidas
as suas dúvidas sobre as
responsabilidades dos serviços da Sabesp no “Bem Viver”. Os moradores também
foram esclarecidos e orientados sobre a importância
dos condomínios realizarem
o serviço de limpeza das
caixas de esgoto e gordura.
Ação que dever ser feita em
todos os blocos e de responsabilidade de seus morado-

res. Outro esclarecimento
foi quanto à importância do
pagamento da taxa condominial para realizarem as
manutenções necessárias
dos condomínios.
A diretora de Habitação,
Monique Dias, destacou “a
grande parceria da Sabesp
com o município, pois sempre nos atendem quando
precisamos de orientações
para os moradores”.
Ao longo deste ano, vários eventos já foram rea-

lizados com parcerias nos
seis condomínios. “Agradeço à socióloga da Sabesp
de São Paulo, a Francisca
Adalgisa, que esteve presente informando sobre a
importância da Sabesp ter
a acessibilidade na realização de seus serviços nos
condomínios, ofertando um
trabalho com dignidade aos
moradores no tratamento
de água, leitura e impressão
das contas mensais”, destacou Monique.

4

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2019

variedades
Aumenta em mais de 100% o número de mortes
em incêndios por sobrecarga de energia
Reprodução/Internet

Curto circuito pode gerar incêndio de origem elétrica
Os casos de acidentes
e mortes relacionados à
energia elétrica aumentaram em mais de 100% no
Brasil, segundo anuário
da Associação Brasileira
de Conscientização para

os Perigos da Eletricidade (Abracopel). Os dados
mostram um aumento de
18,84% no número de acidentes ocasionados por
incêndios de origem elétrica e de mais de 100% no

número de mortes nesses
casos, em comparação com
2017. Em 2018, foram contabilizados 1.424 acidentes
elétricos, com total de 61
mortes em incêndios derivados de curto circuito.

O professor de Engenharia Elétrica do Centro Universitário Internacional Uninter,
Samuel Polato Ribas, listou
alguns cuidados que devem
ser tomados e que podem
evitar acidentes.

“Dia dos Pais”: Consumidores com mais de 35 anos
foram os que mais compraram online em São Paulo

Levantamento mostra que comportamento difere de outros estados do
sul e sudeste, à exceção do Rio de Janeiro
Um levantamento realizado pelo Compre &
Confie, empresa de inteligência de mercado
focada em e-commerce,
mostra que os consumidores paulistas com
mais de 35 anos foram
os principais responsáveis pelas compras pela
internet na data comemorativa, com 51% do
total de pedidos realiza-

dos no período de 27 de
julho a 10 de agosto.
“Os consumidores jovens prezam pelo acesso e facilidade do mundo digital, mas o volume
de compras realizado
por eles ainda é relativamente menor em São
Paulo. O uso de smartphones para comprar
online, potencializado
pelo investimento dos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Controle 136/19 – LIMPEZA NA LATERAL DA CONSTRUÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. ALOISIO DOS SANTOS, proprietário/
responsável pelo imóvel situado a RUA SEVERINO DA SILVA LOPES, S/NR, Bairro MOMBAÇA,
QUADRA 11 LOTE P-07 inscrito nesse município sob a sigla: SO110612001000, 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.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO – 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2019
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, entidades e
sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecer, na data e
local abaixo, para a realização da “ 6ª Reunião Extraordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
•
•

Plano de Ação MDS – 2019
Alteração do Plano de Trabalho - IGD 2019

Dia:
Horário:
Local:

21/08/2019 (Quarta-feira)
8h00 (Oito horas)
Auditório da Prefeitura Municipal
Doralice C. de Souza Labastie
Presidente do CMAS

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justiﬁquem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREZADOS SERVIDORES!!
A Secretaria Municipal de Administração informa o cronograma de entrega das Cestas Básicas,
referentes ao mês deAgosto/2019, que serão entregues pelo Setor de Almoxarifado Central,
conforme abaixo:
- No período de 26/08 até 30/08, das 08h00 às 17h00; e,
- No período de 02/09 até 06/09, das 08h00 às 11h40 e das 13h30 às 16h40.
Haverá, também, entrega de cestas na Subprefeitura de Moreira César, para facilitar aos servidores
que residem ou trabalham naquela região.
A intenção é atender da melhor maneira possível a todos os servidores e seus familiares.
Salientamos que este período não será prorrogado em hipótese alguma.
Solicitamos dessa forma, que todos os servidores se atentem as datas e horários, para que
possamos nos adequar e fazer um trabalho mais eﬁciente.
Agradecemos a atenção e colaboração de todos!

varejistas em aplicativos mais modernos, certamente potencializarão as vendas para este
público”, afirma André
Dias, diretor executivo
do Compre & Confie.
Enquanto isso, os
paulistanos entre 26 e
35 anos ocupam o segundo lugar no volume
de compras (31%) e os
consumidores mais jovens, de até 25 anos,
ficam em terceiro, com
18% do total de compras do período.
O comportamento é
similar aos consumidores do Rio de Janeiro,
porém é bastante distinto de outros estados
do Sul e Sudeste analisados pela companhia,

como Rio Grande do Sul,
Minas Gerais e Paraná.
Nesses locais, a predominância é de compras
feitas por pessoas de
até 35 anos.
Em números
Em São Paulo, os três
grupos de consumidores
realizaram aproximadamente 3 milhões de pedidos no período, aumento
de 14% em relação ao
mesmo período do ano
passado. O tíquete médio das compras foi de
R$ 347 – incremento de
3,4%.
O faturamento obtido
com as compras via ecommerce alcançou mais
de R$ 1 bilhão, aumento
de 17,9% em relação ao
intervalo de 2018.

1 - Em instalações residenciais, é preciso seguir a
Norma Brasileira Regulamentadora 5410/2004
(NBR 5410/2004), que estabelece critérios para
instalações elétricas de baixa tensão.
2 - Contratar pro�issionais quali�icados e capacitados para realizar a instalação e manutenção da
rede elétrica, veri�icando se os condutores estão
dimensionados corretamente e se os disjuntores
não estão superdimensionados.
3 - Realização de vistorias periódicas por pro�issionais quali�icados e habilitados para veri�icar o
estado de conservação da instalação.
4 - Utilizar disjuntor diferencial-residual (DR) para
proteção contra choque elétrico.
5- Proteger as tomadas quando houver crianças no
local.
6 - Quando utilizar o famoso “T”, veri�icar se a potência dos equipamentos não sobrecarregará os
condutores e a tomada. O mesmo vale para �iltros
de linha.
7 - Não deixar cortinas, tapetes ou estofados próximos a aquecedores, pois se entrarem em contato
como as partes quentes do aquecedor, podem pegar fogo.
8 - Veri�icar se a tensão das tomadas é compatível
com a do equipamento a ser utilizado.
9 - A instalação deve possuir condutor de proteção
(terra).
10 - Não usar �ios desencapados ou malconservados.
11 - Não deixar lençóis térmicos ligados na potência máxima a noite toda, desligá-los quando não
estiverem em uso.

Pesquisa revela como
jovens reagem ao serem
reprovados em entrevistas
Na busca por uma colocação no ambiente corporativo, muitos se deparam com uma vasta concorrência,
principalmente em momentos de crise. Desse modo,
enfrentar a competitividade e atrair a atenção das empresas se torna mais di�ícil. Pensando nisso, o Nube Núcleo Brasileiro de Estágios realizou um estudo com
a pergunta: “Como você age ao ser reprovado em uma
entrevista?”. O resultado apontou uma visão otimista
em grande parte dos indivíduos.
O levantamento contou com a participação de
46.694 jovens entre 15 e 29 anos e a maioria deles, ou
seja, 69,29% (32.354 pesquisados) respondeu: “aceito, re�lito sobre meus erros e continuo tentando até
conseguir uma vaga”. Para Nardejane Silva, analista
de recrutamento e seleção, a desclassi�icação em um
processo seletivo não é sinônimo de “ser ruim”. “O retorno negativo é justi�icado quando o candidato não
demonstrou ter o per�il esperado para aquela posição
em especí�ico. Por isso, receber um feedback do contratante é vital para identi�icar pontos fortes e de melhoria evidenciados pelo comportamento”, defende.
Outros 26,78% (12.504) a�irmaram: “levanto a cabeça e não desisto dos meus sonhos”. “O pro�issional
deve manter a perseverança na procura de seu ‘lugar
ao sol’ e compreender a reprovação como uma chance de rever suas competências. Só assim será possível
aprimorá-las e desprender-se de características capazes de atrasar seu desenvolvimento”, explica a especialista.
Há quem não lide bem com situações desfavoráveis. A�inal, 3,31% (1.545) comentaram: “�ico sempre
triste e me culpo por não ter tido sucesso”. Para esses,
a analista comenta: “é comum frustrar-se quando o
resultado esperado não é atingido. Porém, é fundamental trabalhar esses aspectos emocionais para não
impactar negativamente a busca por outras oportunidades”, expõe.
Por �im, 0,63% (294) optaram: “desisto de procurar vagas por um tempo”. Segundo Nardejane, tanto
na carreira, quanto na vida pessoal, é essencial lidar
com os altos e baixos. “É imprescindível gerenciar
esse sentimento, usando-o a seu favor”, estimula. Nesse sentido, para quem anseia destaque em meio à alta
competitividade, a selecionadora dá dicas. “O primeiro passo é se conhecer. É primordial saber quais são
as qualidades em potencial, motivações e interesses.
Isso irá ajudar na tomada de decisões durante a trajetória. Em seguida, ter um bom domínio da língua
portuguesa é indispensável, pois isso faz toda a diferença para o mercado. Ao �inal, é válido nunca deixar
de investir em novos conhecimentos, pois quem não
se quali�ica, acaba �icando para trás”, conclui.

5

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2019

esporte e lazer

Prefeitura inaugura pista o�icial de
mountain bike no Parque da Cidade
O Parque da Cidade conta,
agora, com uma pista de mountain bike Cross Country XCO.
A entrega o�icial foi realizada
no domingo (18), com uma
cerimônia de homenagem ao
patrono da pista, Jauro Pereira
Gomes Ferreira “Ceará”.
O homenageado foi atleta da
equipe de Pinda de nountain
bike e faleceu em 2018. Seus
familiares estiveram presentes
à cerimônia e seu irmão Lucas
o representou, falando sobre a
emoção desta homenagem. Na
ocasião, a família recebeu uma
menção honrosa póstuma de
autoria do vereador Professor
Oswaldo. O autor da lei de denominação da pista, vice-presidente da Câmara vereador
Carlos Moura Magrão, esteve
presente e exaltou a memória
do homenageado.
O evento teve início com um
reconhecimento da pista, idealizada pelo ciclista Cezário,
que integra a equipe de Pindamonhangaba. “A pista nasceu
da necessidade de treinamento da equipe de Pinda de XCO
Olímpico para os ‘Jogos Regionais e Jogos Abertos’. Estamos
construindo essa pista há 2
anos, com apoio da prefeitura,
e procuramos acrescentar o intuito de possibilitar aos atletas
a desenvolverem as técnicas e
a todas as outras pessoas a se
interessarem nessa modalidade como esporte”, explicou.
Após a cerimônia de homenagem, foram realizadas as
largadas da UltraMTB, prova
realizada no local em diversas
categorias. Na parte da tarde,
na pista de Pump Track, foi realizado o Best Trick.
O secretário de Esportes,
professor Antonio Macedo,
destacou que a pista será utilizada para o treinamento dos
ciclistas representantes de Pindamonhangaba, além da população que curte essa modalidade de ciclismo. A pista tem 4 km
e é considerada de di�iculdade
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média. Conta com obstáculos
como trilhas, rampas, pedras,
barrancos, subidas íngremes,
entre outros desa�ios.
O prefeito Isael Domingues

lembra que, além desta pista
de MTB Cross Country XCO,
o Parque da Cidade vem recebendo diversas melhorias,
como a pista de Pump Track

(maior pista pública ao ar livre), construção de quadra
de vôlei e de futebol de areia,
quadra de basquete 3x3, novos banheiros, bikes gratuitas,

entre outras. Com isso, o Parque se �irma cada mais como
um espaço de lazer para as
famílias e os esportistas da cidade.

Ginasta de Pindamonhangaba conquista
título de campeã na “Copa Baby”
Divulgação

Colaborou com o texto:
Bruna Silva
Aconteceu no último domingo (18), a
“Copa Baby de Ginástica Rítmica”, realizada pela Confederação Paulista de Ginástica, em parceria com a Semelp (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer),
no Centro Esportivo “João do Pulo”.
As pequenas ginastas da Secretaria de
Esportes �izeram bonito na Copa Baby.
A equipe de Pinda garantiu o título de
campeã, na categoria 2012, com a ginasta Melissa Takeda, e vice-campeã,
na categoria 2011, com a ginasta Nikolly Brandino.
O evento foi aberto ao público e a cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito Isael Domingues, presidente do Fundo Social de Solidariedade,
Cláudia Domingues, do secretário de Esportes, Antônio Macedo, e da diretora de
Esportes, Bruna Muassab.

Shopping oferece show de stand up comedy gratuito
Divulgação

Dando continuidade à programação de “Dia dos Pais”, Dinho
Machado, Maurício Dollenz e Luis Paixão prometem divertir o público

A programação especial
de “Dia dos Pais” do Shopping Pátio Pinda continua
durante o mês de agosto e
setembro. Nesta terça-feira (20) haverá um show de
stand up comedy com os
humoristas Dinho Machado,
Maurício Dollenz e apresentação de Luis Paixão. O espetáculo é gratuito e acontece
na Praça de Alimentação, às
19 horas.
Dinho Machado: presença constante nos principais
eventos e casas de comédia
do país, como o Comedians
Comedy Club, Risorama,
Risadaria, Virada Cultural,
Curitiba Comedy, Beverly Hills e Hillarius Comedy,
o artista já se apresentou

para milhares de pessoas,
inclusive em turnê internacional, passando por Japão,
EUA e Argentina. Dinho já
foi entrevistado por Jô Soares, com direito a reprise
especial dos melhores programas no canal GNT, e no
programa “The Noite”, com
Danilo Gentili.
Luiz Paixão: no ar com
a “Hora do Leite”, na Educadora FM, o artista é frequentemente convidado para se
apresentar nos melhores teatros e casas especializadas em
Stand Up comedy do país. Seu
diferencial, além de seus textos relacionados a situações
cotidianas, é sua capacidade
de improvisação em forma de
rap, uma atração a parte.

Mauricio Dollenz: chileno, o ator, mágico e comediante já viajou por mais de
25 países trabalhando em
cruzeiros e eventos variados
como apresentador e em
show internacional. Escolhido como a melhor atração
internacional do Domingão
do Faustão, já foi duas vezes entrevistado por Danilo Gentili e conta com três
especiais no canal Comedy
Central, no programa República do Stand-up.
Também estão inclusos
na programação de “Dia dos
Pais” shows com Legião Urbana Cover do Brasil (3 de
setembro) e Roberto Seixas,
cover de Raul Seixas (17 de
setembro).
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meio ambiente

Pinda registra diminuição
de focos de queimadas
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Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
e acordo com os dados divulgados pela Defesa Civil
de Pindamonhangaba, de janeiro a julho deste ano o registro de
queimadas no município diminuiu
em 69%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Em
2018 aconteceram 42 ocorrências
de fogo em mato, enquanto neste
ano, até o momento, registrou-se
13 focos de queimadas.
Para o diretor da Defesa Civil de Pindamonhangaba, Josué
Bondioli, “a diminuição se deve
à experiência dos agentes e as
capacitações de ‘Operação Queimada’ realizadas nos simulados
ministrados pelo estado”.
Bondioli recomenda que a população fique em alerta, pois no
período de estiagem aumentam
as incidências. “As queimadas
destroem a fauna e a flora, diminuem a biodiversidade, empobrecem o solo, emitem gases poluentes na atmosfera, piorando a
qualidade do ar e em certos casos
causam acidentes e até mesmo
mortes”, disse o diretor.
Na maioria das vezes as queimadas são causadas por razões
muito variadas, como: limpeza
de pastos, desmatamentos, vandalismo, disputas fundiárias, e
mais. Araretama, Castolira, Distrito Industrial, Bom Sucesso,

D

Socorro, Mombaça e Santa Cecília
são os bairros onde tiveram mais
incidências de incêndio.
Segundo os dados do INPE Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais, o País ocupa o 5º lugar
entre os países poluidores, devastando anualmente, em média,
cerca de 15 mil km2 por ano de
florestas naturais.
A Defesa Civil realiza atendimento 24 horas e pode ser acionada pelo “199”.

DEZ Dicas para o período de estiagem
1 - Jamais atear fogo em área de vegetação ou roçado/desmatada sem a
devida autorização e supervisão do órgão ambiental;
2 - Para as propriedades rurais,
manter sempre aceiradas e o grupo
de vizinhos sempre atentos a qualquer
surgimento de queimada;
3 – Na zona urbana, todo proprietário de terreno deve manter sua propriedade limpa, com pouca ou nenhuma vegetação;
4 - Não usar o fogo como agente de
limpeza, em quaisquer que seja o local
ou para renovar a pastagem;
5 - Não queimar lixo, folhagens,

galhadas e entulhos, principalmente
se for próximo de áreas de vegetação
(este tipo de material deve ser destinado para o local certo, e não queimado);
6 - Não lançar “bituca” de cigarro
pela janela do veículo quando trafegar
por rodovias ou estradas vicinais, pois
a vegetação seca pega fogo com muita
facilidade, devido à baixa umidade do
período de estiagem;
7 – Quando, em acampamentos, ter o
máximo de cuidado na hora de acender
fogueiras, velas, lamparinas e lampiões. Só acender fogueiras em local limpo e sem nenhuma vegetação em volta
ou próxima ao rio.

8 – Não soltar balões, pois além do
fato de ser perigoso é crime, conforme
a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9605/98). O balão pode cair e
ocasionar um incêndio florestal.
9 - Segundo a Lei de Crimes Ambientais – Lei 9605/1998, provocar
incêndios em área de vegetação é
crime, com pena de reclusão de 2 a 4
anos e multa.
10 – Em situações onde o incêndio
já iniciou, a pessoa que presenciá-lo,
deve acionar o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193 ou a Defesa Civil
no telefone 199.
Fonte: Defesa Civil
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Experiência dos agentes somada às capacitações tem contribuído para redução dos índices
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