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Tremembé realiza Campanha 
de Prevenção à AIDS

Vôlei feminino EAFI está na final do 
Paulista e aguarda adversário

Taubaté completa 373 anos 
com semana de atividades

A Campanha do “FIQUE 
SABENDO” se inicia dia 
01/12 (Dia Mundial de 
luta contra a Aids) e vai 
até dia 07/12.
No sábado (01), das 8h às 
11h30 a equipe da Secre-
taria de Saúde estará nos 
seguintes locais:
- Praça da Estação com 

As meninas da categoria 
sub-15 do Vôlei Taubaté 
garantiram a vaga na final 
do Campeonato Paulista – 
Taça Prata após superar o 
São José dos Campos nas 
duas partidas da semifinal. 
O segundo jogo aconteceu 
na última quarta-feira, na 
casa das taubateanas, com 
direito a vitória por 3 sets 
a 0 com apoio da torcida.
A primeira partida contou 
com vitória de virada na 

A Prefeitura de Taubaté 
realiza na próxima sema-
na diversas atividades es-
peciais comemorativas ao 
aniversário da cidade, que 
no dia 05 de dezembro 
completa 373 anos de ele-
vação à Vila.
Confira a programação:
02/12 (domingo)
– 9H ÀS 13H, NO SEDES: 
DOMINGO NO PARQUE
Diversas atividades recre-
ativas, como futebol de 
botão, cama elástica, pe-
bolim, taco, xadrez gigan-
te, jogos de mesa e ginca-
nas.
– 20H30, NO SANTU-
ÁRIO SANTA TEREZI-
NHA: CONCERTO CA-
MERATA DE ORFEO
O concerto acontece atra-
vés do projeto Memória 
Musical e será totalmente 
dedicado à obra do com-
positor e maestro Anto-
nio Orestes Penzo (1862-
1938), nascido em Veneza 
e que fixou residência em 
Taubaté em meados de 
1891. Tornou-se musico 
da Catedral e, posterior-
mente, primeiro mestre de 
capela do Santuário Dio-
cesano de Santa Terezinha, 
além de ter atuado como 
maestro da Philarmonica 
Taubateense, professor e 
afinador de pianos.
Dia 05/12 (quarta-feira)
– 11H, NO MOVIECOM 
CINEMAS DO TAUBA-
TÉ SHOPPING: CINE-
MA MUSICADO
Será uma sessão à moda 
antiga, com filme mudo 
musicado ao vivo. Em 
cartaz o filme Taubaté em 
Foco, de 1927. A película 

“Saúde na Praça”, ofere-
cendo testes rápidos, ava-
liação nutricional, realiza-
ção de dextro e aferição de 
PA;
- Supermercado Semar 
(Flor do Vale), ofereci-
mento de testes rápidos;
- Horto Municipal, ofere-
cimento de testes rápidos;

casa das adversarias, com 
placar final de 3 sets a 2. Já 
no último jogo, a treinado-
ra Mariana Cesar ressalta 
a determinação com que 
as meninas entraram em 
quadra, encaixando boas 
sequencias de saques e 
ataques alternados de to-
das as atletas.
O Vôlei Taubaté aguarda 
o adversário da grande fi-
nal, que sairá do confronto 
entre Centro Olímpico e 

retrata a Taubaté de nove 
décadas atrás, período em 
que a cidade foi governada 
pelo capitão de indústria 
Felix Guisard, fundador 
da Companhia Taubaté In-
dustrial (CTI) e apresenta 
cenários e personagens 
históricos da cidade.
O filme, originalmente si-
lencioso, será musicado 
ao vivo pelo Chorando na 
Feira, grupo que difunde o 
Choro, considerada a pri-
meira música urbana tipi-
camente brasileira.
A entrada é gratuita. Se-
rão disponibilizados 180 
lugares, de acordo com a 
ordem de chegada no Mo-
viecom.
– 19H, NO MISTAU 
(MUSEU DA IMAGEM 
E DO SOM DE TAUBA-
TÉ): CELLY E TONY, OS 
BROTOS LEGAIS
O documentário é de di-
reção de Dimas Oliveira 
Junior, e conta com de-
poimentos de Wanderléa, 
Renato Teixeira, Agnal-
do Rayol e muitas outras 
personalidades que fize-
ram parte da história dos 
irmãos, considerados os 
pais do rock no Brasil.
Dia 07/12 (sexta-feira)
– 19H30, NO TEATRO 
METRÓPOLE: FUSSTA 
E A MAGIA DO NATAL
O espetáculo contará com 
apresentações do Integrar-
te Dança, grupo ZPZ e 
o grupo Dancing Star da 
Escola Estadual Montei-
ro Lobato de Ensino In-
tegral. É o encerramento 
da “Campanha de Natal 
2018” e o ingresso é soli-
dário, devendo a troca ser 

- Igreja do Vera Cruz, ofe-
recimento de testes rápi-
dos;
- Mercado do Compadre 
(Jardim Maracaibo), ofe-
recimento de testes rápi-
dos;
- Adega da Vila Santo An-
tonio, oferecimento de tes-
tes rápidos.

Barueri.
O time é formado for 
alunas da Escola de Atle-
tas e Formação Integral 
(EAFI), que acontece nas 
instalações da escola do 
Sedes e atende cerca de 
300 crianças matriculadas 
na rede municipal de en-
sino, tendo como objetivo 
proporcionar o desenvol-
vimento integral dos alu-
nos enquanto cidadãos e 
atletas.

por um brinquedo NOVO. 
A bilheteria será aberta 
uma hora antes do espetá-
culo.Dias 08 e 09/12 (sá-
bado e domingo)
Acontece a FESTA DO 
TROPEIRO, NO PAR-
QUE DO ITAIM. O even-
to conta com shows, venda 
de comida típica, barganha 
de traia – exposição na 
casa do tropeiro, plantio 
de 1000 árvores e mos-
tra de artes dos alunos do 
Centro Cultural.
Confira a programação de 
sábado:
11h – show com a dupla 
Renata e Gustavo e almo-
ço com comida tropeira
13h – show com a dupla 
Rony e Roney
14h30 –  Camerata de Vio-
la Caipira, do Centro Cul-
tural Toninho Mendes
15h30 – Palestra com o 
tema “O caminho das tro-
pas”, com a Professora Lia 
MariottoDomingo:
8h30 – Café da manhã tro-
peiro
10h30 – Palestra com o 
tema “Tropeirismo, uma 
conversa sobre história e 
cultura”, com a Professora 
Rachel Abdala
11h – show com Renata 
Santos e almoço com co-
mida tropeira
13h – show com a dupla 
Andreia e Vinicius
13h30 – apresentação do 
grupo Olharte Projeto So-
cial para Dança Eliane 
Humberg
14h – apresentação da 
banda Tropeiros do Vale
16h30 – show com 
Neymar Dias e Toninho 
Ferragutti
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Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumen-
to, pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia pra 
algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os proces-
sos em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixi-
nho aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pen-
sam de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo 
ao tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. 
Não se leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. 
Envelhecer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda 
de tempo, você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. 
Pense nisso e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
Correr não adianta é preciso partir antes.
A gente não faz amigos apenas os reconhece.
Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade.
Para saber falar é necessário saber ouvir.
Xadrez, jogo japonês que aumenta a capacidade de jogar xadrez.
O amor e a força mais sutil do mundo.

Paratleta André Rocha está
na final do Prêmio Atleta

da Galera no Paralímpicos 2018

O paratleta taubateano An-
dré Rocha, do Arremesso 
de Peso e Lançamento de 
Disco, é um dos finalistas 
ao prêmio “Atleta da Ga-
lera”, que faz parte do Prê-
mio Paralímpicos 2018, 
e que vai homenagear os 
principais destaques para-
olímpicos do ano. O even-
to acontecerá no Centro de 
Treinamento Paralímpico 
de São Paulo, no dia 12 de 
dezembro, com transmis-
são ao vivo pelo SporTV.
André é atleta de Tauba-
té pelo Programa Esporte 
Para Todos e já venceu o 
prêmio Atleta da Galera 
em 2017, quando recebeu 
mais de 60% dos votos po-
pulares pelo site do Comi-

tê Paralímpico Brasileiro 
(CPB).
Além do melhor atleta de 
cada modalidade, o Prê-
mio Paralímpicos 2018 
entregará o Prêmio Aldo 
Miccolis, que homenageia 
pessoas que dedicaram 
sua vida ao esporte para-
límpico, o Prêmio Perso-
nalidade Paralímpica, a 
quem contribuiu para o 
movimento na temporada, 
além das premiações dos 
técnicos de modalidades 
individuais e coletivas.
Sobre o Programa Esporte 
Para Todos – O Progra-
ma Esporte Para Todos 
é o projeto que congrega 
toda a prática esportiva 
destinada à pessoa com 

deficiência em Taubaté. O 
programa tem como prin-
cipal mantenedor a Prefei-
tura de Taubaté, por meio 
da Secretaria de Esportes 
e Lazer, sendo hoje uma 
das equipes com melhor 
estrutura em todo o Bra-
sil. A equipe do Programa 
Esporte Para Todos conta 
com equipe de alto rendi-
mento, atendimento social 
e prática esportiva para 
pessoas com deficiência. 
As modalidades que fa-
zem parte do Esporte Para 
Todos são: Atletismo, Na-
tação, Halterofilismo, Bo-
cha, Basquete em Cadeira 
de Rodas, Tênis de Mesa, 
Goalball, Thriatlon, Ci-
clismo, e Badminton.
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Shopping Popular recebe
intervenções artísticas

Caminhada Inclusiva marca
início do 8º Fórum Municipal
da Pessoa com Deficiência

Mais de quatro mil pessoas
comparecem a luta de MMA MAX 

Fight 21 em Caraguatatuba

O Shopping Popular de 
Taubaté recebe neste sába-
do, dia 01 de dezembro, a 
partir das 9h30, apresenta-
ções e atividades culturais.
Sempre aos sábados, nos 
próximos três finais de se-
mana, o local receberá o 
projeto “Arte no Shopping 
Popular”, com diversas 
atrações. Confira as ativi-
dades programadas:
01/12: Patrícia Oliveira, 

Mais de 100 pessoas par-
ticiparam no último sá-
bado (01/12) da Caminha 
Inclusiva, no Centro, com 
objetivo de sensibilizar a 
população na luta das pes-
soas com deficiência, em 
alusão ao Dia Internacio-
nal da Pessoa com Defici-
ência, comemorado nesta 
segunda-feira (03/12).
A presidente do Conselho 
Municipal da Pessoa com 
Deficiência (Comdefi), 
Dayane Camilo de Lelis 
destacou a importância da 
ação.
“Queremos deixar uma  
sementinha para que todos 
entendam que as pessoas 
com deficiência       (Pcd) 
têm sentimentos, vonta-
des, e às vezes, não con-
seguem transmitir o que 
desejam”.
Dayane ainda reforça “To-
dos somos iguais, e não 
queremos ter privilégios, 
nem sermos vistos como 
diferentes, mas sim, ser-
mos incluídos dentro de 
uma comunidade. Nos-
so sonho é ter um Brasil 

Neste sábado (01/12), a 
Praça de Evento de Ca-
raguatatuba recebeu mais 
de quatro mil pessoas que 
foram prestigiar a primeira 
luta de MMA da Região, 
o Max Fight 21, que teve 
como vencedor da luta 
principal o lutador Lu-
cas Almeida, consagrado 
campeão na categoria peso 
leve.
O atleta venceu o duelo 
contra o adversário Bruno 
Beirute e manteve-se com 
o cinturão da categoria 70 
kg, que recebeu das mãos 
do prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior.
O prefeito acompanhou 
todas as lutas da noite e 
elogiou o elevado nível 
das disputas. 
“A qualidade das lutas 
está fantástica. Evento de 
primeira qualidade, com a 
atletas de ponta, que futu-
ramente, com certeza, nós 
veremos no UFC.
Todos da organização es-
tão de parabéns.
O ano que vem, teremos 
o evento novamente, se 
Deus quiser”, afirmou 
Aguilar Junior.
Os presentes tiveram uma 
noite de muita adrenalina e 
emoção, com dez lutas no 
octógono, sendo sete delas 
encerradas por nocaute e 
finalização. O duelo prin-

com show de MPB, e Fa-
bricando Arte com ativi-
dades para as crianças;
08/12: Oficina de pintura 
de rosto para as crianças e 
o caipira Philaderpho para 
interagir com o público;
15/12: Renata Santos com 
seu show de MPB e Fabri-
cando Arte com atividades 
para as crianças.
O projeto Arte no Sho-
pping Popular é um projeto 

acessível e que todo Pcd 
possa ser ouvido e ouvir 
o que a sociedade precisa. 
Que por meio da nossa co-
municação, seja ela falada, 
por olhar, por toque, seja 
transmitido muito mais do 
que a gente imagina”, dis-
se.
Ao final da Caminhada, 
na Praça do Caiçara, os 
participantes puderam as-
sistir às apresentações de 
Hapkidô e Zumba, pro-
movidas pela Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Recreação.
Também estiveram pre-
sentes na ação, os secre-
tários dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência e do 
Idoso, Léo Macedo; e de 
Esportes e Recreação, Ed-
valdo Ormindo da Silva.
A Caminhada integra as 
atividades do 8º Fórum 
Municipal da Pessoa com 
Deficiência, que segue 
com as atividades nesta 
segunda-feira (03/12), no 
Teatro Mario Covas, às 
18h, com o tema “Aces-
sibilidade Comunicativa 

cipal, com Lucas Almeida 
e Bruno Beirute, começou 
com vantagem para Bei-
rute, que conseguiu um 
knockdown no primeiro 
round. Mas Lucas tomou 
o controle do combate nos 
assaltos seguintes, conec-
tando os melhores golpes 
no tempo inteiro e ven-
cendo por nocaute técnico 
no quinto assalto, com um 
chute baixo no oponente. 
Por não ter batido o peso, 
Lucas não tomou o cintu-
rão dos penas, que segue 
com Bruno.
O consagrado lutador de 
UFC, Charles Do Bronx, 
presente à competição 
para acompanhar seu alu-
no, Bruno Beirute, subiu 
ao octógono para falar 
aos presentes antes da luta 
principal e aproveitou para 
falar de sua próxima luta. 
“Minha próxima luta será 
na cidade de Chicago, nos 
Estados Unidos, no dia 15 
de dezembro. Quem qui-
ser assistir, poderá acom-
panhar esta disputa pelo 
Canal Combate”, convi-
dou a todos.
O co-main event da noi-
te trouxe um duelo entre 
Rafael Costa e Vinícius 
Salvador, pelo peso-ga-
lo. Rafael foi superior no 
combate e venceu por fina-
lização no segundo round. 

em parceria com as secre-
tarias de Serviços Públicos 
e Turismo e Cultura, com 
o objetivo de estimular o 
comércio local durante as 
festas e proporcionar ao 
público entretenimento 
durante às compras.
O Shopping Popular de 
Taubaté fica na Avenida 
Desembargador Paulo de 
Oliveira Costa, nº 1009, 
Centro.

– Mude o seu falar que eu 
mudo meu ouvir”.
Confira a programação 
completa:
Dia 03/12 (segunda-feira) 
– Teatro Mario Covas
18h Credenciamento;
19h Abertura;
19h30 Apresentação artís-
tica APAE;
19h45 Premiação Selo 
Empresa Inclusiva;
20h15 Premiação do Con-
curso da Logomarca do 
VIII Fórum Municipal da 
Pessoa com Deficiência;
20h30 Apresentação artís-
tica: Coral de Libras;
20h45 Palestra: Tecnolo-
gia Assistiva com ênfase 
na Comunicação Alterna-
tiva e aplicada ao contex-
to educacional inclusivo 
– Palestrante: Daianne Se-
rafim Martins – Mestre e 
Terapeuta Ocupacional;
21h45 Encerramento.
Dia 04/12 (terça-feira)
15h -17h Balada Inclusiva
Local: Salão de eventos 
do CIAPI – Av. Jorge Bu-
rihan, 30 – Jardim Jaquei-
ra

Originalmente, a luta va-
leria o cinturão dos galos 
da organização, mas como 
Rafael não bateu o peso, o 
título fica vago.
Confira os resultados:
Card principal
Lucas Almeida derrotou 
Bruno Beirute por nocaute 
técnico no quinto round
Rafael Costa derrotou Vi-
nicius Salvador por fina-
lização (katagatame) no 
segundo round
Emerson Rios derrotou 
Lucas Camargo por no-
caute no primeiro round
Karine Aryadne derrotou 
Jéssica Oliveira por no-
caute no primeiro round
Clodoaldo Ferreira derro-
tou Antônio Carcará Silva 
por decisão unânime
Kaique Modesto derrotou 
Kaio Cabecinha Tavares 
por decisão unânime
Card preliminar
Thiago Albuquerque der-
rotou Guilherme del Cam-
po por nocaute técnico no 
primeiro round
Alexander Bilard derrotou 
Marivan Jacaré por nocau-
te no primeiro round
Bruno Bolt derrotou Jho-
nathan Rodrigues por no-
caute técnico no primeiro 
round
Alessandro Albuquerque 
derrotou Lucas Malaco 
por decisão unânime

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGÃO EM VIRTUDE DE NEGO-
CIAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2018 – PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 034/2018 - O município de Potim afim de reduzir o valor 
homologado no PREGÃO Nº034/2018, notificou a empresa TRANSRIO 
CAMINHOES, ONIBUS, MAQ. E MOTORES LTDA, única participante no 
certame, para apresentar nova proposta de preço para o item 02 - VEÍCU-
LO, OKM, TIPO CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE contratado 
pelo valor de R$ 227.500,00 (duzentos e vinte e sete mil e quinhentos re-
ais), conforme item 7.12 do edital do Pregão. A empresa foi notificada em 
03/12/2018 e apresentou nova proposta para o item licitado no valor de R$ 
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) de acordo com o valor pactuado 
no Convênio 0586/2014 – SICONV 0796800/2013 celebrado junto a FU-
NASA – Fundação Nacional de Saúde. O valor do item 01 - CAMINHÃO, 
TIPO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO 0km, não foi alterado. Com 
a alteração dos valores, a homologação será RETIFICADA nos seguintes 
termos: O valor total para os itens 1 e 2 do PREGÃO Nº034/2018 passa-
rá a ser R$ 524.000,00 (quinhentos e vinte e quatro mil reais) a empresa 
TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQ. E MOTORES LTDA.

Contrato nº 076/2018 - 1º Aditamento de Supressão - Pregão nº 034/2018 
- Objeto: Aquisição de Caminhão Coletor de Lixo e Caminhão Basculante. 
Vigência: 15/10/2018 a 14/10/2019 - Contratada: TRANSRIO CAMINHO-
ES, ONIBUS, MAQ. E MOTORES LTDA - Valor global: R$ 524.000,00.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 056/2018. Objeto: Regis-
tro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Brinquedos e Jogos 
Educativos para Divisão de Educação. Data da realização: 14/12/2018 às 
09h00min - Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Muni-
cipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na 
íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuita-
mente no site: www.potim.sp.gov.br.
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Festivais agitam Esporte 
de Pindamonhangaba no 

fim de semana

Ginastas de Pinda
superam colocação
de Diego Hypólito

A Semelp – Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer – realizou, no fim 
de semana, diversos fes-
tivais de avaliação, tendo 
como principal objetivo 
avaliar o desenvolvimento 
dos alunos das escolas de 
esportes.
O festival de capoeira foi 
realizado no Centro Es-
portivo João Pulo. A cele-
bração do festival de capo-
eira foi unida ao décimo 
sétimo batizado de capoei-
ra da Semelp, participaram 
os alunos do João do Pulo 
e Zito, reunindo as turmas 
da Escola de Esportes, pré
-equipes (adolescentes) 
e atletas do treinamento 
(equipe adulta de compe-
tição / titulares e reservas).
Conforme informações da 
Semelp, o evento contou 
com a presença de cerca de 
200 alunos da mestre Mo-
ranguinho, grupo Capo-
eira Vida. E também com 
a presença de vários mes-
tres e grupos de capoeira 
de toda região. “O evento 
foi um sucesso! Todos os 
alunos trocaram suas gra-
duações ou receberam a 
primeira corda. A presença 

Nesta semana, a equipe 
masculina de ginástica 
artística da Semelp (Se-
cretaria Municipal de Es-
porte e Lazer) esteve em 
São Carlos disputando os 
Jogos Abertos do Interior. 
Um dos grandes destaques 
da competição foram os 
meninos de Pindamonhan-
gaba que ficaram à frente 
do medalhista olímpico e 
campeão mundial, Diego 
Hypólito.
De acordo com a últi-
ma atualização dos Jogos 
Abertos, Pindamonhanga-
ba está na 19ª colocação 
nesta edição, que contou 
com a participação de 
mais de 130 cidades do 
estado de São Paulo. As 
equipes feminina e mascu-
lina de ginástica artística 
de Pindamonhangaba par-
ticiparam da competição 
com dez ginastas: André 
Freitas, Alexandre Freitas, 
Wesley de Castro, Ketsury 
Tsubota, Rodrigo Bordão, 
Alowany Tsubota, Moni-
que Ellen, Esther Prado, 
Maria Júlia Basílio e Ma-
ria Beatriz Barbosa. Ao 
todo as equipes trouxeram 
na bagagem, 12 medalhas, 
sendo elas cinco de ouro, 
seis de pratas e uma de 
bronze.
Os ginastas Alowany Tsu-
bota e Rodrigo Bordão 
ficaram em primeiro e se-
gundo lugar, respectiva-
mente. Os meninos que 
representaram a Princesa 
do Norte, em São Car-
los, competiram com o 
campeão mundial e vice-
campeão olímpico, Diego 
Hypólito. No salto sobre 
a mesa e na barra fixa, 
Alowany ficou em segun-
do lugar.
“Foi algo inesperado, 
quando a gente se classi-
ficou para os Jogos Aber-

dos pais e familiares lotou 
o ginásio e todos adoraram 
o evento”, comenta a mes-
tre Moranguinho.
Houve também a apresen-
tação de danças culturais 
como maculelê e samba 
de roda, que foi promovi-
da pela equipe de danças 
afro.
Natação
Na manhã de domin-
go (25), nas piscinas do 
Centro Esportivo João do 
Pulo, foi realizado o fes-
tival Infantil de Natação 
entre os alunos das profes-
soras Adriana, Ana Paula, 
Cássia, Flávia, Joelma e 
do Professor Robson, e 
contou com a presença do 
secretário de Esportes pro-
fessor Everton Chinaqui. 
Taekwondo
Na tarde de sábado (24), 
foi a vez dos 60 alunos do 
Tae Kwon Do realizarem 
– a partir das orientações 
dos professores Guto, Sil-
vio e Joelma - os aspectos 
técnicos da modalidade 
por meio de apresentações 
para os familiares e de-
mais presentes ao evento.
“Muito bom podermos 
juntar com outros alunos 

tos na primeira divisão, o 
Diego Hypólito não havia 
competido os Jogos Re-
gionais, então não havia 
uma expectativa que ele 
iria para os Jogos Abertos, 
quando ele anunciou que 
estaria presente na compe-
tição, na minha cabeça ele 
já seria o campeão, então 
fui só com o pensamento 
de fazer meu melhor, sem 
pretensão de ao menos be-
liscar o pódio. Mas após a 
apresentação dele, que foi 
antes da minha, eu pensei 
na hora, que se fizesse uma 
boa série, poderia disputar, 
tanto que essa foi a minha 
melhor nota em compe-
tição. Depois, quando vi 
o resultado, fiquei muito 
surpreso e feliz, um senti-
mento enorme de satisfa-
ção, acredito ter atingido o 
meu melhor desempenho 
em competições em toda 
a minha vida”, destaca 
Alowany.
O ginasta afirma ainda que 
a Secretaria de Esporte 
vem fazendo um trabalho 
excelente nessa gestão, 
não é à toa que os resul-
tados estão vindo e que, 
durante os Jogos Aber-
tos não mediram esfor-
ços para ajudá-lo. “Tanto 
o Prof. Everton, que é o 
secretário, quanto o Ma-
cedo, que é o diretor, e a 
Bruna que é a gestora da 
Secretaria de Esportes, 
foram pessoas ali que me 
ajudaram muito. Graças à 
volta do Fundo de Apoio 
Esportivo, hoje eu posso 
fazer uma faculdade e ain-
da ter uma ajuda de custo, 
o que foi fundamental pra 
eu conseguir me manter 
na Ginástica Artística e 
alcançar estes resultados. 
Agradeço também o meu 
técnico, Marcelo Ronconi, 
e parabenizo à toda equipe 

e dividirmos experiência 
com outros professores! 
Obrigado Ksn Joelma por 
todo acolhimento! E mui-
to obrigado a Secretaria de 
Esportes por acreditar em 
nosso trabalho à frente da 
equipe de competição”, 
destaca o professor de 
taekwondo, Gutto Guar-
nieri.
“A nossa intenção é le-
vantar a bandeira do             
taekwondo na cidade, e 
aos poucos vamos cons-
truindo isso! Levando nos-
sa cidade à frente!”, con-
clui Gutto.
Judô
No sábado (24), no perío-
do da manhã, foi realizado 
o Festival de Judô com a 
presença de 130 crianças 
e adolescentes, sendo res-
ponsáveis os professores 
Celso Manzano e Thaís 
Borges, e o plano orga-
nizacional do evento foi 
pautado em normas e re-
gras que valorizam todos 
os participantes, ou seja, 
oferecendo maiores possi-
bilidades e oportunidades 
de sucesso, evitando assim 
a rivalidade entre os judo-
cas. 

da ginástica em especial 
ao Rodrigo Bordão, que 
foi vice-campeão na prova 
de solo, um menino que é 
novo e tem muito talen-
to pra mostrar. Também à 
minha fisioterapeuta, Vi-
tória Nogueira, que tratou 
das minhas lesões, senão 
eu com certeza não estaria 
tão bem pra essa compe-
tição”, agradeceu o cam-
peão.
O diretor de Esportes, An-
tônio Macedo, afirma que 
está orgulhoso de ver dois 
atletas da cidade supera-
rem um campeão mundial 
e medalhista olímpico. 
“Foram vários dias uni-
dos com o objetivo de re-
presentar e honrar Pinda-
monhangaba. Agradeço e 
parabenizo imensamente 
a todas as modalidades e 
seus atletas pela grandio-
sa performance. Não fal-
tou garra e determinação”, 
conclui o diretor.
Além do destaque no mas-
culino, a equipe femini-
na foi campeã dos Jogos. 
Maria Júlia Basílio ficou 
em terceiro lugar na trave; 
Esther Prado ficou em se-
gundo lugar no salto sobre 
a mesa; Monique Ellen 
ficou em primeiro lugar 
no solo, trave, individual 
geral e ficou em segundo 
lugar nas paralelas.
“A participação das equi-
pes masculina e feminina 
foi excelente. Consegui-
mos alcançar nossas me-
tas e tivemos resultados 
positivos no caso dos me-
ninos Alowany e Rodrigo 
ficarem à frente do Diego 
Hypólito. Agradeço aos 
nossos atletas, à técnica 
Lisa Oliveira, e toda equi-
pe da Secretaria de Es-
portes da Prefeitura”, co-
menta o técnico, Marcelo 
Ronconi.


