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Paratletas de Pinda vão 
da equoterapia para 
competição nacional 
de Paratambor

Pindamonhangaba ganhou 
dois novos paratletas. Stefania 
Apolinário Coquetti e Alexan-
dre Porto dos Reis são portado-
res de necessidades especiais 
– que fazem equoterapia e se 
descobriram paratletas em 
cima de um cavalo.

Os dois acabam de ser cre-
denciados pela ABQM - Associa-
ção brasileira de criadores de 
cavalo Quarto de Milha e irão 

participar, no próximo fi m de 
semana, pela primeira vez, de 
uma competição nacional de 
Paratambor, que é competição 
similar à Prova dos Três Tam-
bores, voltada para paratletas.

Desde janeiro, os dois paratletas 
têm treinado com a égua 

Wind, acompanhados pelo 
fi sioterapeuta Bruno Boari 

Carvalho e a equipe da Cavalgar

Aiandra Alves Mariano

Bairro das Campinas 
receberá, em breve, 
Centro Comunitário

As obras do Centro Comunitário do 
Bairro das Campinas estão chegando na 
reta fi nal e em breve o local deverá ser 
entregue para a comunidade. 

A construção está localizada ao lado 
do novo Ceap (escola de tempo integral) 
e vem sendo executada pela empresa 
Marcondes Lima, vencedora do processo 
licitatório (Tomada de Preço nº 01/20), 
com investi mento total de R$ 797 mil, 
que contou com emendas impositi vas 
dos então vereadores Osvaldo Negrão e 
Toninho da Farmácia. 

Divulgação

PÁG. 7

Quadra esportiva 
de Escola Municipal 
do Ribeirão Grande 
recebe pintura

A quadra esportiva da Esco-
la Municipal Professora Maria 
Aparecida Camargo de Souza 
(Professora Aparecidinha), lo-
calizada no Ribeirão Grande 
recebeu nova pintura de solo, 

Educação Infantil: alunos 
retornam às aulas com 
segurança e alegria

Últi ma etapa do retorno, prevista para setembro, ati ngirá as crianças de 6 meses a 3 anos, 
regularmente inscritas nos Centros Municipais de Educação Infanti l, as creches 

Após um longo período so-
mente com aulas online, os alu-
nos da Educação Infantil, Pré I e 
Pré II, da Rede Municipal de Pin-
damonhangaba retornaram às 

aulas nessa terça-feira (17) dentro 
do planejamento gradual estipu-
lado pela Secretaria de Educação. 

Os pequenos foram acolhi-
dos com muita alegria pelas 

equipes das escolas, em clima 
de alegria, cuidado com a se-
gurança e cumprimento das re-
gras sanitárias.

PÁG. 3

trazendo melhores condições 
para a prática esportiva de seus 
alunos. O trabalho foi executa-
do pelos servidores do Departa-
mento de Trânsito.

PÁG. 8

PÁG. 3

Água Preta recebe 
revitalização 
em sua praça

Quadra da EM Professora Maria Aparecida Camargo de Souza
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Editorial

Curso online de Marketing Digital para 
jornalistas está com inscrições abertas Quando cheguei a Pindamo-

nhangaba, Daniel já havia partido. 
Amigos queridos meus, os tios ma-
ternos de Daniel – Altair e Meire 
Carvalho -, me contaram sobre a 
luta travada por ele contra uma en-
fermidade rara e grave que o aco-
meteu na adolescência – Distrofia 
Muscular de Duchenne – e, infe-
lizmente, subtraiu-lhe progressiva-
mente os movimentos musculares 
e, por fim, a vida. Eles também me 
confidenciaram que, apesar das li-
mitações físicas impostas pela do-
ença, Daniel escrevia e desenhava 
diariamente, e, a partir dessas ano-
tações, um livro estava a ser publi-
cado pela mãe de Daniel, Helenice.

Deus me chama à vida! foi lança-
do recentemente e, mesmo depois 
de 17 anos da partida de Daniel, as 
palavras de Daniel têm sido men-
sageiras de força e coragem para 
este momento difícil pelo qual te-
mos passado,atingidos pelos trans-
tornostrazidos pela pandemia. 

A fé e a sabedoria explicita-
das por Daniel Luís Carvalho da 
Silva (1975 – 2004) revelam-nos 
que esse jovem de menos de 30 
anos passou por este mundo com 
a nobre missão de nos ensinar o 
verdadeiro valor da vida eo amor 
“pelas coisas do alto”. O relato de 
sua história, de sua atuante parti-
cipação no Movimento dos Defi-
cientes de Pindamonhangaba, de 
suas internações hospitalares, de 
seu campo de batalha pela vida, de 
sua extraordinária ligação espiritu-
al com os pais e, de modo especial, 
com a mãesão entremeados por 
passagens bíblicas de alguém que 
conhecia profundamente a Palavra 
Divina e a vivia com a magnitude 
de sua fé inabalável em Deus. 

O filósofo Walter Benjamin di-
zia que “conselho tecido no tecido 
real da vida é sabedoria”, e esta é 
a pepita de ouro que garimpamos 
em cada página desse livro, escri-
to com a imensurável sabedoria de 
Daniel, inscrita em sua alma, des-
crita em cada linha de seu diário e, 
após sua partida, compilados por 
sua mãe que assina a apresentação 

Nossa Terra
Nossa gente

Juraci de faria Condé

Juraci de Faria 
Condé é escritora, 
poetisa e membro 

da APL - Academia 
Pindamonhangabense 

de Letras

ÁGUA, SOPRO E LUZ: A ALQUIMIA DA VIDA DE DANIEL

e o epílogo do livro Deus me cha-
ma à vida!

Enfim, o Natal! Tive que me 
conformar que passaria no hos-
pital, somente eu e minha mãe. 
Aqui na simplicidade desse quar-
to, faremos dele a modesta gruta 
de Belém e estamos felizes. Jesus 
encherá a gruta dos nossos cora-
ções com suadoce, terna e santa 
presença, renovando as nossas es-
peranças e a nossa fé nos levaráa 
confiar que n’Ele tudo podemos e 
com Ele nada é impossível.

É dia 31 de dezembro de 2001! 
Ainda estou no hospital, porém 
agora na companhia de meu pai, 
porque minha mãe voltou para 
casa para passar o Ano Novo com 
meus três irmãos. (...) a monotonia 
do hospital foi quebrada pela vi-
sita de um soldado que trazia um 
pouco de alegria, de cor e vida aos 
pacientes, e como tudo isso nos 
faz falta quando lutamos contra a 
dor e o sofrimento não apenas no 
nosso físico, mas também na nos-
sa alma. Ele passou de quarto em 
quarto, tocando melodias de Natal 
no saxofone. Esse gesto do solda-
do me emocionou bastante, por 
perceber que ainda existem pesso-
as boas e sensíveis neste mundo...

Voltar à cidade de Pindamo-
nhangaba significava para mim 
uma segunda chance que Deus 
me dava, para me chamar nova-
mente à vida, à alegria de viver. (...) 
Ao cruzar a rua da minha casa, tive 
uma bela surpresa. (...) Havia uma 

faixa colocada carinhosamente 
pelos deficientes e colaborado-
res voluntários daFraternidade 
Cristã de Pessoas com Deficiên-
cia, movimento cristão que eu 
participava e coordenava antes 
da minha internação. Na faixa 
estava escrito: “Parabéns! Sua 
fé te salvou! Daniel, nós da FCD 
amamos muito você.” 

Daniel, por dois anos e meio, 
pôde desfrutar um pouco mais do 
convívio de sua família e da vida 
que tanto amava... Na manhã do 
dia 31 de outubro de 2004, infeliz-
mente, ele partiu. 

Muitos de nós ainda não somos 
capazes de compreender porque 
um jovem com a grandeza de alma 
de Daniel é chamado tão cedo 
ao Reino dos Céus... Esses an-
jos-meninosvivem na terra sem 
pisar neste chão! Esses anjos-
meninosmergulham no espírito 
sem precisar de água! E, com um 
sopro divino, se transformam 
em luz! 

Os sábios brilharão como brilha 
o firmamento, e os que ensinam 
a muitos a justiça brilharão como 
estrelas, sempre e eternamente. E 
você, Daniel, guarde em segredo 
esta mensagem (Livro do profeta 
Daniel12, 3-4). 

Aos que desejarem encontrar 
outras “pepitas de ouro” na alqui-
mia da vida de Daniel, buscar a pá-
gina do livro Deus me chama à vida 
no Facebook. 

O curso online de Marketing 
Digital para jornalistas, ofe-
recido pela Escola Digitalista, 
está com inscrições abertas até 
o próximo domingo, dia 22 de 
agosto. 

São mais de 90 aulas em 20 
horas de teoria e muita prática, 
com apresentação de diversas 
ferramentas e aplicativos úteis, 
como os de criação de artes 
para redes sociais e elabora-
ção de e-books. Entre os assun-
tos abordados estão Inbound 
Marketing, Redes sociais, anún-
cios, SEO, WordPress, infopro-
dutos e muito mais. 

“O curso traz as principais 
competências exigidas pelo 
mercado. Hoje, praticamente 
todas as vagas ligadas à área 
digital pedem que o jornalis-
ta tenha habilidades que vão 
além das ligadas ao Jornalismo. 
E é exatamente essa transfor-
mação em um jornalista digital 
que o treinamento proporcio-
na”, explica Almir Rizzatto, ins-
trutor e idealizador da Escola 
Digitalista.

Os alunos têm acesso ao 
curso durante seis meses, po-
dendo consumir os conteúdos 
quantas vezes desejarem den-
tro deste período. As aulas são 
todas gravadas, com acesso 24 
horas, permitindo o estudo nos 
melhores dias e horários para 
cada um. 

No curso há materiais úteis 
para quem pensa em empreen-
der. É possível fazer o downlo-
ad, por exemplo, de uma pro-
posta completa de Marketing 
Digital, uma tabela de precifi-
cação de serviços e dois mode-
los de contrato.

O curso de Marketing Digital 
para jornalistas já foi feito por 
mais de 800 profissionais da 
área.

Conteúdo programático, in-
vestimento, formas de paga-
mento e outras informações 
sobre o curso online Marke-
ting Digital para jornalistas 
no link: https://conteudo.digi-
talista.com.br/curso-online-
de-marketing-digital-para-
jornalistas.

Secretaria de Cultura apresenta 
bate- papo de cinema neste sábado

A Secretaria de Cultura e 
Turismo da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, em parceria 
com Ponto MIS, convida para 
o bate-papo de cinema sobre 
o filme Dersu Uzala. O evento 
será ao vivo no sábado (21), 
às 18h, no canal do MIS You-
Tube. O filme está disponível 
desde 19 de agosto e ficará até 
o dia do bate papo. Os interes-
sados devem fazer a inscrição 
pelo link https://forms.gle/
GEoaXVnJzotxWu7R7. 

O Bate-papo de Cinema 
Pontos MIS realiza, aos sába-
dos, exibições de filmes se-
guidos de debates ao vivo no 
YouTube do Museu, buscando 
trazer membros da equipe dos 
filmes, pesquisadores da área, 
críticos de cinema, jornalistas 
e agentes cineclubistas para 
discutir sobre a obra e apre-
sentar curiosidades da produ-
ção. 

Esta edição, que acontece 
em parceria com o serviço 
de streaming Belas Artes À 
La Carte, apresenta o clássi-
co “Dersu Uzala” (dir. Akira 
Kurosawa, URSS/Japão, 1975, 
144 min), drama no qual um 
explorador e cartógrafo do 
exército russo mapeia a Si-
béria no fim século 19 com a 
ajuda de um caçador nativo 
avesso aos padrões mercan-

tis de conhecimento e relação 
com a natureza. 

De acordo com o secre-
tário de Turismo e Cultura 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, Alcemir Palma, 
o bate-papo aborda um clás-
sico do cinema. “Com uma 

equipe de experientes críti-
cos do cinema, o bate-papo 
será uma boa oportunidade 
para os amantes da sétima 
arte trocarem ideias e im-
pressões sobre esse marco 
do cinema mundial”, finali-
za Alcemir.

Divulgação

O esporte equestre voltado à pessoa com defici-
ência vem ganhando cada vez mais evidência 

no mundo. O destaque é para a prova  dos 3 Tam-
bores - modalidade que vê grande crescimento no 
número de participantes. 

O esporte despertou o interesse dos jovens pin-
damonhangabenses Stefania e Alexandre, que  são 
portadores de necessidades especiais e fazem equo-
terapia.

Eles acabam de ser credenciados pela ABQM - 
Associação brasileira de criadores de cavalo Quar-
to de Milha - e participarão, no próximo fim de 
semana, pela primeira vez, de uma competição na-
cional de Paratambor - competição similar à Prova 
dos Três Tambores, voltada para paratletas.

Os dois paratletas vêm treinando com a égua 
Wind, acompanhados pelo fisioterapeuta Bruno 
Boari Carvalho e a equipe da “Cavalgar”. No mês 
passado, eles foram até a cidade de Ibiúna e conse-
guiram as credenciais para as competições nacio-
nais.

O “44º Campeonato Nacional” da Associação 
Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha 
– ABQM tem um grande motivo para se orgulhar, 
com 19 inscritos na prova do Paratambor.

Alexandre vai competir no  “Handcap 0” e Stefâ-
nia, no “Handcap 4”. Eles formam a primeira equi-
pe da modalidade no Vale do Paraíba.

Torcemos para que esses atletas de Pindamo-
nhangaba se destaquem na competição e que, aci-
ma de tudo, alcancem muitos aprendizados!

Pindamonhangaba no 44º 
Campeonato Nacional da ABQM          

Divulgação

Divulgação
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cidade

O bairro da Água Pre-
ta, localizado na região do 
Jardim Morumbi, está re-
cebendo a revitalização de 
sua singela praça pública.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba executou 
ações de conservação e ma-
nutenção do passeio públi-
co, banco, canteiros e aces-

sibilidade com uma nova 
rampa de acesso.

Os serviços foram exe-
cutados pelos servidores 
da Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos que estão 
atuando em diversas pra-
ças públicas do município 
deixando nossos espaços 
mais agradáveis e seguros.

Bairro das Campinas receberá, em breve, 
Centro Comunitário

Os alunos da Educação Infantil (Pré 
I e Pré II) da rede municipal de Pin-
damonhangaba retornaram às aulas 
nesta terça-feira (17) dentro do plane-
jamento gradual estipulado pela Se-
cretaria de Educação. O retorno acon-
teceu com um carinhoso acolhimento 
pelas equipes das escolas e em clima 
de muita alegria, sem descuidar da se-
gurança e do cumprimento das regras 
sanitárias.

Na escola Jairo Monteiro (Vila Rica), 
as crianças foram recebidas com brin-
cadeiras logo na entrada. Na CMEI Jo-
sefina Cembranelli Schmidt (Campo 
Alegre) os alunos ficaram encantados 
já na entrada da creche sendo recep-
cionados com bolinha de sabão que 
alegraram o retorno. “Os pais gostaram 
muito dessa receptividade que a equipe 
escolar preparou com muito carinho”, 
afirmou a gestora Ana Luiza Andrade.

“Após um longo período somente 
com aulas online, estamos retomando 
aos poucos. Começamos com o ensino 
fundamental na primeira quinzena do 
mês e agora os alunos do pré, crianças 
de 4 e 5 anos, que hoje demonstraram 
grande entusiasmo com o retorno pre-
sencial”, afirmou a secretaria de Edu-
cação, Luciana Ferreira.

A última etapa do retorno irá atingir 
as crianças de 6 meses a 3 anos, regu-
larmente inscritas nas CMEIs (Centro 
Municipal de Educação Infantil – cre-
ches) e está prevista para setembro.

A Secretaria de Educação da Pre-
feitura destaca que a frequência às 
aulas presenciais em agosto é opcio-
nal. Porém, os responsáveis legais que 
optarem pelas aulas remotas devem 
auxiliar na realização das atividades 
disponibilizadas na plataforma educa-
cional e/ou impressas.

As obras do Centro Comuni-
tário do Bairro das Campinas 
estão chegando na reta final e 
em breve o local deverá ser en-
tregue para a comunidade. 

A construção está localiza-
da ao lado do novo CEAP (es-
cola de tempo integral) e vem 
sendo executada pela empresa 
Marcondes Lima, vencedora 
do processo licitatório (Toma-
da de Preço nº 01/20), com in-
vestimento total de R$ 797 mil, 
que contou com emendas im-
positivas dos então vereadores 
Osvaldo Negrão e Toninho da 
Farmácia. A obra terá uma área 
construída de 368m² de área útil 
contemplando um grande salão 
com palco, vestiários feminino 
e masculino, copa, arquivo, sala 
de apoio e administração.

Segundo a secretária de 
Obras e Planejamento, Marcela 
Franco, a obra vai ser impor-
tante para incrementar as ati-
vidades de convívio social pro-
porcionando aos moradores um 

agradável ponto de encontro.
“Importante ressaltar que 

esse será de fato o primeiro 
Centro Comunitário real do 
município, pois trata-se de um 
projeto personalizado, tendo 
em vista que os demais sempre 
foram destinados como centro 
educacional e adaptados às ne-
cessidades da comunidade. É a 
arquitetura promovendo quali-
dade e funcionalidade aos equi-
pamentos públicos”, afirmou 
Marcela Franco.

O presidente da Associa-
ção dos Moradores do bairro 
das Campinas, José Maria Ro-
drigues, aguarda ansioso pelo 
término das obras e assim pro-
porcionar mais atividades co-
munitárias. “É um sonho muito 
antigo e agora teremos um lo-
cal para nos reunirmos. Nosso 
bairro está sendo valorizado, 
recebemos recentemente a es-
cola de tempo integral que tam-
bém foi um grande avanço”, 
destacou.

Equipe do Turismo divulga 
PindamonhangabaÁgua Preta recebe 

revitalização da sua praça A equipe da Secretaria 
de Cultura e Turismo con-
tinua com o trabalho de 
divulgação dos atrativos e 
locais turísticos de Pinda-
monhangaba. No domingo 
(15), a equipe esteve com 
a van, que funciona como 
CIT (Centro de Informações 
Turísticas) no Restaurante 
Alecrim.

O restaurante serve ca-
fés da manhã todos os do-
mingos, recebendo mui-
tos visitantes, o que torna 
o local ideal para a divul-
gação turística feita pelo 
CIT. Neste domingo, inclu-
sive, o Restaurante Ale-
crim recebeu a presença 
ilustre da atleta olímpica 
de Pindamonhangaba, Ke-
tiley Batista. 

A atleta foi recepciona-
da pela equipe do Alecrim 
e também pela equipe da 
Secretaria de Cultura e Tu-
rismo da Prefeitura, e agra-
deceu a torcida dos pinda-
monhangabenses durante 
os jogos olímpicos.

Além da atleta, outra 
celebridade que esteve no 
Alecrim neste domingo foi 
a blogueira mirim Maria 
Eloisa Cavalheiro (@insta-
dalollo), onde experimentou 
sorvete pela primeira vez. A 
pequena blogueira é vegeta-
riana e seus pais, Claudinei 
e Aline Cavalheiro, sempre 

buscam opções que se ade-
quem ao paladar da filha.

“Ficamos muito contentes 
com a presença do público 
prestigiando os atrativos tu-
rísticos de Pindamonhanga-
ba. Esse apoio dos moradores 
da cidade aos empresários do 
ramo turístico é muito impor-
tante para o desenvolvimento 

da economia”, avaliou o se-
cretário adjunto de Cultura e 
Turismo, Ricardo Flores. “A 
presença dos turistas locais 
ou regionais nos incentiva a 
dar continuidade ao nosso 
trabalho de divulgação das 
inúmeras opções que Pinda-
monhangaba oferece”, com-
pletou.

Alunos da educação infantil retornam às aulas com segurança e alegria

Divulgação
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Centro comunitário vem somar à escola de tempo integral implantada no bairro

Manutenção do passeio público, banco, canteiros, além melhorar a 
acessibilidade com nova rampa de acesso

Os pequenos foram acolhidos 
com muita alegria e cuidado com 
a segurança e cumprimento das 
regras sanitárias
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poder legislativo

O conteúdo editorial desta página é de inteira
responsabilidade da Divisão de Comunicação da

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

18ª Legislatura - 2021/2024
Mesa Diretora 2021/2022: 

Vereador José Carlos Gomes - Cal (Republicanos) 
Presidente 

Vereador Francisco Norberto Silva
Rocha de Moraes - Norbertinho (PP)

1º Vice-Presidente 
Vereador Felipe Guimarães Silva Figueiredo

- Professor Felipe Guimarães (PODEMOS)
2º Vice-Presidente  

Vereador Herivelto dos Santos
Moraes - Herivelto Vela (PT)

1º Secretário 
Vereador Renato Nogueira 

Guimarães - Renato Cebola (PV)
2º Secretário 

Vereadores:
Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PL), Regina Célia Daniel 

Santos - Regininha (PL), Júlio César Carneiro de Souza - Julinho Car 
(PODEMOS), Rogério Ramos (PODEMOS),

Marco Aurélio de Souza Mayor - Pastor Marco Mayor (PSDB)
e Gilson Cândido - Locutor Gilson Nagrin (PP).

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(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

EXPEDIENTE

  

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

 

Acompanhe as transmissões das sessões ordinárias
às quartas-feiras, a partir das 14 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

PORTARIA Nº 50/2021. 
Exonerar Assessor Parlamentar.

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMO-
NHANGABA, usando as atribuições que lhe são conferidas 
pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por 
esta Portaria RESOLVE:

Art. 1º – Exonerar o Sr. Luis Mauro Sérgio de Aquino 
do emprego de Assessor Parlamentar do quadro de 
pessoal em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, em 
09 de agosto de 2021.

 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2021.

Vereador José Carlos Gomes – CAL
Presidente

Vereador Francisco Norberto Silva
Rocha de Moraes – Norbertinho

1 º Vice-Presidente

Vereador Felipe Guimarães Silva
Figueirdo - Profº. Felipe Guimarães

2º Vice-Presidente

Vereador Herivelto dos 
Santos Moraes - Herivelto Vela

1° Secretário

Vereador Renato Nogueira 
Guimarães - Renato Cebola

2° Secretário

PORTARIA Nº 51/2021. 
Nomear Assessor Parlamentar.

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMO-
NHANGABA, usando as atribuições que lhe são conferidas 
pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por 
esta Portaria RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o Sr. Eduardo Kogempa da Costa 
para o emprego de Assessor Parlamentar do quadro 
de pessoal em comissão da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, com salário de R$ 4.777,09 (quatro mil 
e setecentos e setenta e sete reais e nove centavos), a partir 
de 11 de agosto  de 2021.

Parágrafo único – O controle da frequência será 
realizado pelo Gabinete no qual o servidor comissionado 
estiver lotado. 

Art. 2º – O cargo em comissão é de livre provimento 
e preenchido com o pressuposto de temporalidade, não 
adquirindo quem o exerce o direito à continuidade no 
cargo, passível de demissão ad nutum, conforme artigo 37, 
inc. II da Constituição Federal. 

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2021.

Vereador José Carlos Gomes – CAL
Presidente

Vereador Francisco Norberto Silva
Rocha de Moraes – Norbertinho

1 º Vice-Presidente

Vereador Felipe Guimarães Silva
Figueirdo - Profº. Felipe Guimarães

2º Vice-Presidente

Vereador Herivelto dos 
Santos Moraes - Herivelto Vela

1° Secretário

Vereador Renato Nogueira 
Guimarães - Renato Cebola

2° Secretário

LEI N.º 6.455, DE 10 DE AGOSTO DE 2021.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placa 
indicativa de locação nos prédios utilizados pela 
Administração Pública Direta, Indireta e Autárquica do 
Município de Pindamonhangaba.

(Projeto de Lei n° 124/2021, de autoria do Vereador Francisco 
Norberto S. R. de Moraes - Norbertinho)

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL, Presidente da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara manteve e, nos 
termos do § 6° do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica obrigatória para todo e qualquer prédio locado pela 
Administração Pública Direta, Indireta e Autárquica do Município de 
Pindamonhangaba, a colocação e manutenção pelo órgão responsável, em local 
visível, de placa indicativa com todos os dados da locação, por todo o tempo de 
sua duração, com os seguintes detalhes:

I- Data da locação;
II- Valor da locação; e
III – Tempo de duração e objeto do contrato de locação.

Art. 2° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 
Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2021.

 

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
PRESIDENTE

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

LEI N.º 6.456, DE 10 DE AGOSTO DE 2021.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placa de 
identificação nos imóveis de propriedade do Município de 
Pindamonhangaba.

(Projeto de Lei n° 125/2021, de autoria do Vereador Francisco 

Norberto S. R. de Moraes - Norbertinho)

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL, Presidente da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara manteve e, nos 
termos do § 6° do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte 
Lei:

 Art. 1° Fica obrigatória a colocação de placa de identificação nos 
seguintes imóveis de propriedade do Município de Pindamonhangaba:

I- Casas;
II- Prédios;
III- Galpões Comerciais;
IV- Praças;
V- Terrenos;
VI- Espaços Públicos; e
VII- Quadras.
Parágrafo único. Os imóveis deverão ser identificados, mesmo que não 

tenha sido exercida sua destinação social.

Art. 2° A placa de identificação conterá as informações de:
I- Data de aquisição;
II- Medidas de perímetro;
III- Quantidade de salas e andares, se houver;
IV- Código interno da Prefeitura; e
V- Telefone e website para a população identificar eventuais problemas.

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
 

Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2021.
 

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
PRESIDENTE

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
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Covid-19: vacinação continua nesta quarta

A Secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
continua a terceira etapa da va-
cinação contra o vírus da gripe 
(infl uenza H1N1) nessa quarta-
feira (18), enquanto durarem os 
estoques, porém reduz o núme-
ro de locais pelo volume de es-
toques da vacina.

Para esta fase, a aplicação 
será de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 11h e das 13 às 16h, 

em vários locais: ESF Feital, ESF 
Castolira, ESF Cruz Grande, ESF 
Bonsucesso, ESF Eloyna, ESF 
Jardim Regina.

A terceira fase será para to-
dos os públicos. As pessoas pre-
cisam levar documento de iden-
tidade.

Atenção
Em virtude da vacinação 

contra Covid-19, o público deve 

fi car atento às recomendações 
do Ministério da Saúde.

A imunização contra in-
fl uenza só poderá ser feita 15 
dias antes ou após a vacinação 
contra coronavírus. Desta for-
ma, é recomendado que as pes-
soas que estão recebendo doses 
da Coronavac/Butantan não re-
cebam a vacina contra infl uen-
za entre a primeira e a segunda 
dose contra Covid-19, pois esse 
intervalo é de até 28 dias e, por-
tanto, pode não respeitar o pe-
ríodo recomendado de 15 dias 
entre a vacina contra um vírus 
e outro.

Assim, esse grupo poderá re-
ceber a vacina contra infl uenza 
15 dias antes da primeira dose 
contra coronavírus ou 15 dias 
após a segunda dose.

No caso das pessoas que es-
tão sendo imunizadas contra 
Covid-19 com a AstraZeneca/
Oxford/FioCruz e Pfi zer, que 
possuem intervalo médio de 3 
meses, é perfeitamente possível 
ser vacinado contra infl uenza 
entre a primeira e a segunda 
dose contra coronavírus, pois o 
período mínimo de 15 dias en-
tre um tipo de vacina e outro 
seria respeitado.

Da mesma forma, quem to-
mou a primeira dose com o 
imunizante Janssen, basta fazer 
o cálculo de 15 dias, pois é dose 
única.

Os que fi caram com dúvidas 
e já foram vacinados contra Co-
vid-19 devem levar a carteira 
de vacinação e serão orientadas 
por profi ssionais de saúde nas 
unidades.

Vacinação contra gripe 
segue em Pinda

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba mantém na 
quarta-feira (18) a aplicação da 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19 para pessoas com 18 
anos ou mais e começa a vaci-
nação de gestantes, puérperas e 
com comorbidade para jovens 
de 15 a 17 anos.

Primeira dose: pessoas 
com 18 anos ou mais:

Das 9 às 15 horas: Drive Thru 
Parque da Cidade

Das 8 às 11 horas e das 13 às 
16 horas: Shopping Pátio Pinda

Drive-trhu no Parque da 
Cidade, das 9 às 15 horas. Im-

portante: não haverá preenchi-
mento do “termo de cadastro 
Vacinação Covid-19” no drive-
trhu, por isso, é obrigatório le-
var o termo preenchido corre-
tamente. Baixe o arquivo pelo 
site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br/vacinacao-covid.

Além disso, todas as pes-
soas devem preencher o ter-
mo de vacinação Estadual pelo 
site www.vacinaja.sp.gov.br.

Primeira dose para gestantes 
e puérperas acima dos 18 anos, 
somente na sala de vacinas do 
Ciaf/Saúde da Mulher, das 8 às 
11 horas e das 13 às 15 horas.

Primeira dose de pessoas 

de 15 à 17 anos com co-
morbidades, gestantes e 
puérperas: no Ciaf e Ipê 
2, das 8 às 11 horas.

OBS: para essa faixa 
etária é obrigatório a pre-
sença dos responsáveis 
ou de uma declaração de 
autorização que deve ser 
feita através do link: ht-
tps://bit.ly/3iWkc5q. 

Segunda dose:
AstraZeneca (confor-

me data da carteirinha): 
PSF Nova Esperança, Ci-
sas Moreira César, Cen-
tro Dia do Idoso (Vila 
Rica), PSF Cidade Nova 
e Ciaf/Saúde da Mulher: 
das 8 às 11 horas.

Coronavac/Butantan 
conforme data da car-

teirinha): Centro Dia do 
Idoso (Vila Rica), Ciaf 
(Saúde da Mulher), Cisas 
(Moreira César), PSF Nova 
Esperança (Araretama), 
PSF Cidade Nova e UBS 
Ipê 2: das 13 às 16 horas.

Atenção:
- Todos precisam levar 

um documento de identi-
fi cação (RG ou CPF), com-
provante de endereço 
e o termo de vacinação 
preenchido (disponibili-
zado no site da Prefeitu-
ra). Originais e cópias.

Cidade registra  
51 casos novos, 
39 recuperados e 
nenhum óbito de 
Covid-19

O boletim da Vigilância 
Epidemiológica de Pinda-
monhangaba traz, nesta 
terça-feira (17), 51 novos 
casos, 39 recuperados e 
nenhum óbito. No total, 
18.498 moradores de Pin-
damonhangaba testaram 
positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão 
com ocupação de 24% e 
as UTIs particulares estão 
com ocupação de 25%.  A 
enfermaria está com ocu-
pação de 19% somados os 
leitos públicos e particula-
res. 

O número total de do-
ses de vacinas aplicadas 
está em 151.834 (números 
atualizados até às 12h04 
de 17 de agosto), sendo 
108.982 primeiras doses, 
38.416 segundas doses e 
4.436 doses únicas. 

A Secretaria de Saúde 
alerta a população para 
que procure os gripários 
em caso de sintomas de 
covid-19 (Pronto-Socorro 
e UPA Moreira César) para 
tratamento imediato. Es-
tes espaços de acolhimen-
to a pacientes com suspei-

ta de covid-19 estão com 
movimentação acima da 
média, por isso contamos 
com a compreensão da 
população.

51 Casos novos
Água Preta, Alto do Car-

doso, Andrade, Araretama, 
Bem Viver, Boa Vista, Cam-
pinas, Campo Belo, Cen-
tro, Cícero Prado, Crispim, 
Galega, Goiabal, Jardim 
Princesa, Jardim Regina, 
Mantiqueira, Maria Áurea, 
Maricá, Mombaça, Nova 
Esperança, Parque das 
Nações, Pasin, Real Ville, 
Ribeirão Grande, Santana, 
Socorro, Taipas, Triângulo, 
Vila Bourghese, Vila São 
Paulo, Vista Alegre, Vitória 
Parque, Yassuda.

39 Recuperados
Andrade, Araretama, 

Bela Vista, Bem Viver, Boa 
Vista, Campinas, Campo 
Alegre, Castolira, Centro, 
Cidade Nova, Crispim, 
Lessa, Maricá, Mombaça, 
Moreira César, Parque das 
Palmeiras, Socorro, Triân-
gulo e Vitória Park.

Grupos:  pessoas com 15 a 17 anos com comorbidades; gestantes ou 
puérperas e pessoas com 18 anos ou mais

Divulgação

Divulgação



Tribuna do Norte  Pindamonhangaba, 18 de agosto de 20216 

 geral
Divulgação

Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e 
Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, 
Bairro Alto do Cardoso:

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021 (PMP 6068/2021)
Para “contratação de empresa especializada para 
execução de reforma e manutenção de prédio escolar 
- CMEI Profa. Ruth Dóris Lemos - com fornecimento 
de material e mão de obra”, com recebimento dos 
envelopes até dia 10/09/2021, às 08h30 e início da 
sessão às 09h.  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2021 (PMP 5952/2021)
Para “contratação de instituição fi nanceira para o 
processamento da folha de pagamento dos servidores 
públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, além 
de créditos em favor de estagiários ou qualquer outra 
pessoa que mantenha ou venha a manter vínculo de 
remuneração com a Prefeitura de Pindamonhangaba, 
através de conta salário ou conta corrente, com 
exclusividade, pelo período de 60 meses”, com 
recebimento dos envelopes até dia 30/08/2021, às 14h e 
início da sessão às 14h30.  

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 
134/2021 (PMP 6259/2021)
Para “aquisição de pisos táteis (alerta e direcional) de 
concreto para serem fi xados em diversos locais (para 
a acessibilidade de portadores de defi ciência)”, com 
recebimento das propostas até dia 30/08/2021, às 
08h30 e abertura e avaliação das propostas a partir das 
08h31.  

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 
135/2021 (PMP 6355/2021) 
Para “aquisição de tubos de concreto para serem 
utilizados em diversas obras no município de 
Pindamonhangaba”, com recebimento das propostas 
até dia 31/08/2021, às 14h e abertura e avaliação das 
propostas às 14h01.  

Todos os editais estarão disponíveis no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br (e também https://www.
bbmnetlicitacoes.com.br para pregões eletrônicos). 
Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h 
ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 098/2021 (PMP 5191/2021)
Foi fi rmado o contrato 178/2021, de 16/08/2021, para 
“contratação de empresa especializada na realização 
de serviços em exames de endoscopia com a fi nalidade 
de atender as demandas geradas pelas Unidades de 
Saúde do Município de Pindamonhangaba-SP”, no 
valor de R$ 180.00,00, vigente por 12 meses, assinando 
pela contratante e como gestora do contrato a Sra Ana 
Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa 
Vieira Marques & Vieira Marques Complementação 
Diagnóstica S/S Ltda, o Sr Clovis Vieira Marques Junior. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 066/2017 (PMP 19210/2017) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 29/07/2021, 
ao contrato 072/2017, que cuida de “contratação de 
empresa especializada na realização de serviços em 
exames de mamografi a bilateral”, para prorrogação até 
29/08/2021, e reajuste de 8,9627%, conforme variação 
do IPC FIPE, passando o valor para R$ 322.883,50, 
assinando pela contratante a Sra Ana Claudia Macedo 
dos Santos, e pela contratada, empresa Pro Imagem 
Ltda, a Sra Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco e o Sr 
Leandro Vaz Figueira.

Já se sabe que o leite mater-
no é um alimento indispensável 
para a criança. E neste mês, co-
nhecido como Agosto Dourado 
por simbolizar a luta pelo in-
centivo à amamentação, é im-
portante ressaltar que doenças 
crônicas, alergias - e até a Co-
vid-19 - podem ser evitadas ou 
terem os riscos reduzidos graças 
à amamentação. O leite materno 
aumenta a imunidade. Contém 
anticorpos e proteínas que re-
duzem os riscos de infecções e 
infl amações, como a otite, por 
exemplo, que causa muita dor 
ao bebê e noites sem dormir.

Duas pesquisas realizadas no 
Paraná investigaram a ocorrên-
cia de otite em crianças ama-
mentadas e não amamentadas 
no peito; a alimentação com lei-
tes artifi ciais; e a relação entre 
otite e a postura do bebê na hora 
de mamar. Embora seja um tema 

Locais e modalidades disponíveis
- CE João do Pulo: Atletismo, Basquete, Capoeira, Futebol, iniciação esportiva, 

Judô e Taekwondo;
- CE Zito: Atletismo, Capoeira, Futebol, Futsal, Iniciação Esportiva, Handebol, 

Judô e Vôlei;  
- GE Pai João: Basquete, Futsal e Iniciação Esportiva; 
- CT Caloi: Capoeira, Ginástica Rítmica, Ginástica Artística, Iniciação 

Esportiva, Tênis de Mesa e Vôlei; 
- GE Tabaú: Futsal, Iniciação Esportiva e Handebol; 
- GE Juca Moreira: Iniciação Esportiva e Vôlei; 
- GE Araretama: Futsal, Ginástica Rítmica, Ginástica Artística, Iniciação 

Esportiva e Handebol; 
- CE Cidade Nova: Futsal, Ginástica Rítmica, Iniciação Esportiva, Handebol 

e Judô.

Matrículas abertas para 
as escolas de esportes
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Matrículas abertas para 
as escolas de esportes

Leite materno evita que bebês tenham 
infecção no ouvido
Crianças alimentadas com leite arti fi cial têm maior incidência 
de oti tes, segundo pesquisas, o que pode causar perda auditi va 
e afetar o desenvolvimento da fala e do aprendizado

controverso, muitos pediatras 
recomendam às mães não dar 
o peito ou a mamadeira com o 
bebê deitado porque isso pode 
facilitar com que tanto o leite in-
gerido quanto uma possível re-
gurgitação da criança parem na 
trompa auditiva, podendo servir 
de transporte para vírus e bacté-
rias até a orelha, causando otites.

Um dos estudos, coordenado 
pelas pesquisadoras Francis Oli-
veira; Raquel Colombo e Cristia-
ne Gomes, do Centro Universitá-
rio de Maringá, foi feito com 59 
mães de bebês com até dois anos 
de idade. A investigação mos-
trou que a incidência de otite 
foi maior em crianças entre 13 
e 24 meses, por causa de fatores 
como a introdução de leite arti-
fi cial oferecido em mamadeira e 
em posição deitada. As fonoau-
diólogas alertaram para o perigo 
do desmame precoce.

Outra pesquisa, feita pelas 
fonoaudiólogas Luciana Mar-
chiori e Juliana Melo, na Uni-
versidade do Norte do Paraná, 
também comprovou a proteção 
que a amamentação no peito 
oferece contra as infecções na 
orelha. O artigo, intitulado Re-
sultados Timpanométricos: Lac-
tentes de Seis Meses de Idade, 
traz os dados da pesquisa. Dos 
46 bebês avaliados, 30 foram 
submetidos à amamentação ex-
clusiva com leite materno, en-
quanto 16 não. Todos passaram 
por exames para detecção de al-
terações sugestivas de otites na 
orelha. Entre os que mamaram 
apenas no peito, a timpanome-
tria foi normal em 90% dos ca-
sos. Entre os bebês que não ti-
veram amamentação exclusiva, 
apenas 50% deles tiveram tim-
panometria normal.

A proteção oferecida pelo 
aleitamento materno é ainda 
mais importante porque é sa-
bido que na primeira infância 
muitas crianças apresentam 
perda auditiva devido às infec-
ções na orelha. O problema é 
mais grave nos casos das otites 
de repetição, variados períodos 
em que as crianças não escutam 
bem - ora escutam, ora não. Nes-
tes casos, a perda auditiva, mes-
mo que seja leve e temporária, 
prejudica a decodifi cação dos 
sons, podendo causar prejuízos 
no desenvolvimento da fala, da 
linguagem e na aprendizagem.

“O processo de maturação do 

sistema auditivo central ocorre 
durante os primeiros três anos 
de vida. Por isso, a estimulação 
sonora neste período de maior 
plasticidade cerebral é impres-
cindível, já que para o apren-
dizado da linguagem oral e, 
consequentemente, o desenvol-
vimento intelectual, emocional 
e de habilidades, é preciso que 
as crianças consigam interagir 
com seus pais e familiares e, as-
sim, possam estabelecer novas 
conexões neurais”, pontua a fo-
noaudióloga Rafaella Cardoso, 
especialista em Audiologia na 
Telex Soluções Auditivas.

A boa notícia é que os índi-
ces de aleitamento materno es-
tão aumentando no Brasil, de 
acordo com o Estudo Nacional 
de Alimentação e Nutrição In-
fantil (Enani), coordenado pela 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), em conjunto 
com a Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), a Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (Uerj) e 
a Universidade Federal Flumi-
nense (UFF).

Foram avaliadas 14.584 
crianças menores de cinco anos, 
em todo país, entre fevereiro de 
2019 e março de 2020 e os resul-
tados mostraram que a preva-
lência de amamentação exclu-
siva em bebês com até quatro 
meses saltou de 4,7%, em 1986, 
para 60% neste período. Já en-
tre os menores de seis meses, o 
índice aumentou de 2,9% para 
45,7%; um avanço signifi cativo 
mas ainda longe do ideal.

Leite materno também 
protege contra a Covid
Pesquisa recente realizada 

em São Paulo pela Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC), 
com 218 mulheres que testa-
ram positivo para a Covid-19 
em algum período da gravi-
dez, mostrou que as mamães 
infectadas não transmitem o 
vírus para seus bebês.

Em um dos casos, os pes-
quisadores comprovaram que 
o colostro de uma mulher, 
que estava com coronavírus 
ao dar à luz, tinha anticorpos 
capazes de anular o ataque do 
vírus. A pediatra Fabíola Su-
ano de Souza, que participou 
do estudo, confi rma. “A Co-
vid-19 não é transmitida por 
meio da amamentação nem 
durante a gestação”.

O censo que busca dimensionar o Perfi l Racial da Imprensa Brasileira começou. 
Os mais de 61 mil jornalistas em ati vidade no País já foram convidados, por e-mail, a 
responderem a pesquisa que tem 13 questões e leva cinco minutos para ser respondida.
A iniciati va é da newslett er Jornalistas&Cia e do Portal dos Jornalistas, em parceria com o 
Insti tuto Corda - Rede de Pesquisas e Projetos e I’Max, e conta com o apoio insti tucional da ABI 
(Associação Brasileira de Imprensa); Ajor (Associação de Jornalismo Digital); Aner (Associação 
Nacional dos Editores de Revista), ANJ (Associação Nacional de Jornais); Jeduca (Associação 
dos Jornalistas de Educação); Projor (Insti tuto para o Desenvolvimento do Jornalismo); Rede de 
Jornalistas Pretos e Universidade Zumbi dos Palmares. Conta ainda com o patrocínio da ADM.
O objeti vo do estudo é medir a presença de todas as raças no Jornalismo brasileiro com vistas 
a permiti r, a parti r desse conhecimento, o planejamento e a implementação de políti cas 
afi rmati vas de diversidade e inclusão nas redações jornalísti cas. Uma maior diversidade no 
jornalismo o tornará mais inclusivo e menos preconceituoso, e distorções que ainda são muito 
comuns, sobretudo em relação aos negros, muito pouco representados tanto quanti tati va 
quanto qualitati vamente nas redações, poderão, de fato, começar a ser combati das.
Para esti mular uma parti cipação expressiva dos 61 mil jornalistas brasileiros em ati vidades 
nas redações, o censo está realizando uma campanha de estí mulo com depoimentos de 
jornalistas e outras personalidades da sociedade brasileira, como os jornalistas Pedro Bial, 
Juca Kfouri, Roberto D’Ávila, Flávia Oliveira, Flávia Lima e Wanderley Nogueira, os escritores 
Laurenti no Gomes e Antônio Torres, o maestro João Carlos Marti ns, a empresária Luiza Trajano, 
o economista e ex-ministro Maílson da Nóbrega, o ator Paulo Betti  , o jornalista e também ex-
ministro Miguel Jorge, entre outros.
Todos eles apoiam a campanha e recomendam os jornalistas brasileiros a parti ciparem 
do censo, pela relevância de se conhecer o Perfi l Racial da Imprensa Brasileira e, com isso, 
contribuir para a diversidade nas redações, para um jornalismo mais plural e equânime, e para 
o fortalecimento da Democracia e da Liberdade.
Para parti cipar, acesse: htt ps://perfi lracial.portaldosjornalistas.com.br/pesquisa

Censo completo quer apresentar 
diversidade nas redações do País

As matrículas para as escolas de 
esportes da Semelp estão abertas 

até o dia 20 de agosto. Elas podem 
ser realizadas na secretaria dos 

ginásios ou centros esporti vos. É 
necessário verifi car a modalidade 

disponível antes de fazer a inscrição. 
Os nascidos entre 2004 e 2016 (de 

5 a 17 anos), precisam levar uma 
foto 3x4, cópia do RG ou certi dão 

de nascimento e levar a fi cha 
preenchida e assinada pelos pais ou 

responsáveis.



Paratletas de Pinda vão da equoterapia 
para competição nacional de Paratambor
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Time terá desfalque no seu primeiro desafi o

Pindamonhangaba ga-
nhou dois novos paratle-
tas. Stefania Apolinário 
Coquetti e Alexandre 
Porto dos Reis são porta-
dores de necessidades es-
peciais – que fazem equo-
terapia e se descobriram 
paratletas em cima de 
um cavalo.

Os dois acabam de ser 
credenciados pela ABQM 
- Associação brasileira de 
criadores de cavalo Quar-
to de Milha e irão partici-
par, no próximo fim de 
semana, pela primeira 
vez, de uma competição 
nacional de Paratambor, 
que é competição similar 
à Prova dos Três Tambo-
res, voltada para paratle-
tas.

“Sempre trabalhei com 
treinamento de cavalos 
para equoterapia, mas o 
meu amor por esses ani-
mais me fez ver a possi-
bilidade dessas pessoas 
participarem de outras 
modalidades esportivas. 
Neste ano, ganhamos um 
animal com condições de 
competir, e então con-
vidamos a Stefânia e o 
Alexandre para esse de-
safio, que eles aceitaram 
imediatamente”, conta o 
presidente da Associação 
Cavalgar Equoterapia, Je-
ferson Carlos de Oliveira.

Desde janeiro, os dois 
paratletas têm treinado 
com a égua Wind, acom-
panhados pelo fisiote-
rapeuta Bruno Boari 
Carvalho e a equipe da 
Cavalgar. No mês passa-
do, eles foram até Ibiúna 
e conseguiram ser cre-
denciados para as com-
petições nacionais.

“Era um sonho poder-
mos levar os dois para 

Prova de Paratambor foi criada há 5 anos
Os organizadores do 44º Campeonato Nacional Quarto de Milha comemoram, neste ano, o nú-

mero recorde de inscritos na modalidade Paratambor, que terá 19 inscritos em 2021.
Conforme a ABQM, a categoria de Paratambor é destinada a competidores com limitações físi-

cas e/ou sensoriais que afetam em competições independentes. Recentemente, a modalidade, que 
era chamada de Três Tambores apenas, foi batizada como “Paratambor”, com um nome mais 
apropriado para a competição de paratletas.

De acordo com a programação da ABQM, a competição dos paratletas ocorre no último domin-
go de provas, dia 22, com início previsto paras às 8h. No sábado, os paratletas participarão dos 
treinos oficiais.

Devido aos altos custos de transporte, desta 
vez, a égua Wind, que treina com os atletas, 
não poderá participar da competição. A equipe 
de Pinda irá disputar as provas em cima de ou-
tro cavalo, emprestado por amigos da cidade 
de Araçatuba.

“É tudo um grande desafio, nunca imaginei 
participar de uma copetição assim, mas estou 
muito feliz e animado e espero trazer uma me-
dalha”, garante Alexandre.

Para Stefânia, a experiência é enriquecedo-
ra. “Somos a primeira equipe de paratletas 
dessa categoria aqui no Vale e estamos muito 
satisfeitos, porque é mais uma vitória da inclu-
são. Esperamos com isso despertar o olhar de 
outras pessoas e empresas para a causa dos 
portadores de necessidades especiais”, desta-
ca.

A categoria paratleta nos 3 Tambores foi 

lançada pela ABQM em 2016. Como cada pa-
ratleta tem sua necessidade especial, a Asso-
ciação criou quatro categorias com níveis 
diferentes. Ele, no handcap 0 e ela no hand-
cap 4 (handicap é uma vantagem que se con-
cede a um ou mais competidores (pessoa ou 
animal) para compensar deficiências de sua 
parte e igualar as possibilidades de vitória de 
todos. O índice varia de 0 a 4 e quanto menor 
o handcap, maior a compensação) da prova 
de Paratambor.

Além de Jeferson e Bruno, a equipe técnica 
que acompanhará os dois paratletas são Vitó-
ria Camilo Jacob de Freitas e Erick Luiz Mou-
rão Leite.

O transporte para a viagem da delegação foi 
cedido pela Prefeitura e os outros gastos da 
viagem serão pagos com recursos vindos de 
doações e rifas organizadas pela Cavalgar.

uma prova nacional. 
Com muito esforço, con-
seguimos inscrevê-los no 
44º Campeonato Nacio-
nal Quarto de Milha, que 
acontece nos dias 21 e 22 
de agosto, em Araçatu-
ba”, explicou Bruno. 

A categoria paratleta 
nos 3 Tambores foi lança-
da pela ABQM em 2016. 
Como cada paratleta tem 
sua necessidade especial, 
a Associação criou qua-
tro categorias com níveis 
diferentes,  chamadas 

handicap. A handcap é 
uma vantagem que se 
concede a um ou mais 
competidores (pessoa ou 
animal) para compensar 
deficiências de sua parte 
e igualar as possibilida-
des de vitória de todos. 

O índice varia de 0 a 4 e 
quanto menor o handcap, 
maior a compensação) 
da prova de Paratambor. 
No caso dos paratletas 
de Pinda, Alexandre vai 
competir no  handcap 0 e 
Stefânia no handcap 4.

Da esquerda para a direita: Stefania Apolinário, Bruno Boari, a égua Wind, Alexandre Porto, Vitória Camilo e Jeferson de Oliveira

Texto e foto: Aiandra Alves Mariano
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zeladoria
Araretama: rotatória trará mais 
segurança e organização no trânsito local

Quadra esportiva 
de Escola Municipal 
do Ribeirão Grande 
recebe pintura

A quadra esportiva da 
Escola Municipal Pro-
fessora Maria Apareci-
da Camargo de Souza 
(Professora Aparecidi-
nha), localizada no Ri-
beirão Grande recebeu 
uma nova pintura de 
solo, trazendo melhores 
condições para a prática 
esportiva de seus alu-
nos. O trabalho foi exe-
cutado pelos servidores 
do Departamento de 
Trânsito.

Trânsito revitaliza sinalização em redutores de velocidade
Com o objetivo de 

trazer mais segurança 
no trânsito do municí-
pio, o Departamento 
de Trânsito da Prefei-
tura de Pindamonhan-
gaba vem realizando a 
revitalização da sinali-
zação em redutores de 
velocidade e indicação 
de Pare em diversas 
vias públicas. Recen-
temente o trabalho 
foi realizado nos bair-
ros: Araretama, Vila 
São Benedito, Feital e 
Campinas.

Correção de guias e sarjetas acontece no Mombaça e Vila São Paulo

Limpeza de boca de lobo

Uma importante ação para 
melhorar o fluxo da drenagem vem 
sendo realizada em diversos bair-
ros pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba com o objetivo de evitar 
empoçamento e transtornos aos 
moradores. Na última semana os 
bairros Vila São Paulo e Mombaça 
receberam a adequação e nivela-
mento de guias e sarjetas.

Já no bairro do Araretama, 
os trabalhos prosseguem com o 
preparo de base e lançamento de 
guias através de máquina na estra-
da Carlos Lopes Guedes Filho, que 
dá acesso ao bairro ‘Bem Viver’.

Na avenida João Francisco da 
Silva, no bairro Feital, os funcio-
nários da secretaria de Governo e 
Serviços Públicos estão realizando 
as obras de construção de calçada. 
O serviço teve início na divisa com 
o bairro Cidade Nova e seguirá 
até o Bar do Mel, às margens da 
rodovia Presidente Dutra.

Outra ação foi a construção 
de uma nova caixa de ligação de 
galerias em trecho da rua Sena-
dor Dino Bueno, que trará melhor 
drenagem e possibilitará o recape-
amento asfáltico desta via pública.

As ações de limpeza, reforma e 
troca de tampas de bocas de lobo 
continuam em ação e foram exe-
cutadas nos bairros Ouro Verde, 
Jardim imperial, Crispim, Centro e 
Araretama.

Nova caixa de ligação proporcionará melhor drenagem na Dino Bueno

Divulgação Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba ini-
ciou nessa terça-feira (17) a construção de 
uma nova rotatória na avenida Nicanor Ra-
mos Nogueira - acesso à Praça de Eventos e 
Escola Municipal Elias Bargis, no bairro do 
Araretama.

A sinalização de solo será substituída por 
um canteiro físico que dará mais segurança 
e melhor organização ao trânsito no bairro. 

“Estamos organizando diversos cru-
zamentos e pontos de conflitos em vários 
bairros para dar mais segurança aos nossos 
motoristas, ciclistas e pedestres”, afirmou o 
secretário de Governo e Serviços Públicos, 
vice-prefeito Ricardo Piorino.

Recentemente, a prefeitura executou 
ações semelhantes no acesso ao Distrito In-
dustrial, em frente à Delegacia de Polícia 
no Alto do Cardoso, e em frente ao Sindica-
to/CUT na região central.
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