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Novas creches vão abrir 1.200 vagas
Arquivo TN

1.284 pindenses
podem ter Título de
Eleitor cancelado
Termina na sexta-feira (25) o prazo para regularização do Título de
Eleitor das pessoas que não votaram
e não justificaram o voto nas últimas
três eleições. Em Pindamonhangaba
são 1.284 pessoas nesta situação, de
um total de 105 mil eleitores, de acordo com levantamento do TSE - Tribunal Superior Eleitoral em novembro
de 2012.
O cartório fica na rua Marechal
Deodoro da Fonseca, 269, centro e
funciona de segunda a sexta-feira,
das 12 às 18 horas. Informações pelo
telefone 3642-8544.

O lançamento da Campanha do
Agasalho 2013 será realizado oficialmente até o final deste mês e serão
feitas carreatas nos bairros para arrecadação de peças, que passarão
por uma triagem e serão distribuídas
para as instituições atendidas no município. De acordo com a Prefeitura, o
objetivo é arrecadar aproximadamente 150 mil peças.
Segundo Caderno

Pinda participa
de Feira
Internacional
de Turismo
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Vacina da gripe
deve beneﬁciar 21
mil pessoas

Novas unidades serão iguais a Creche Centro, localizada no bairro Alto Cardoso

Célia Lima

A construção de seis novas creches, aprovadas pelo Ministério da Educação, vai abrir
mais 1.200 vagas para crianças de 3 meses a 3 anos de idade de Pindamonhangaba.
As unidades serão construídas no Jardim Regina, Mantiqueira, Vila São Paulo, Centro,
Arco-íris e Liberdade. De acordo com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Pindamonhangaba, a primeira unidade a ser entregue será a do Liberdade, onde a construtora foi definida e as obras estão prestes a iniciar.
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A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba pretende imunizar
21 mil pessoas até o fim da campanha contra a gripe, que termina na
sexta-feira (25). O objetivo é vacinar
o grupo prioritário, com crianças de
6 meses até menores de dois anos,
pessoas a partir dos 60 anos, gestantes em qualquer período, mulheres
até 45 dias após o parto e pacientes
com doenças crônicas.
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Moradores detêm
assaltantes e
chamam a Polícia
Um casal deteve dois assaltantes
na noite de domingo. Os proprietários
da residência pegaram, em flagrante,
os ladrões, e conseguiram prendê-los
e acionaram a polícia. Um terceiro estava em uma camionete e foi surpreendido pelos policiais.
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Volante Mica marca 9 gols
na goleada do Castolira
Marcos Cuba

O volante Mica, do Unidos do Castolira, marcou
nove gols no jogo de estreia
contra a equipe do 10 de Julho, um dos times do Araretama. No geral, os jogadores
da 2ª Divisão do Campeonato Amador começaram a
competição marcando mais
de 50 gols ao todo.
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Célia Lima

Variação de
nebulosidade
14ºC
24ºC

Variação de
nebulosidade

QUINTA-FEIRA - 25/4
Predomínio
de sol

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

14ºC
25ºC

16ºC
26ºC
CPTEC INPE

As equipes do Tapa Buraco percorrem as ruas consertando irregularidades do asfalto nas vias públicas.
Na última semana, o serviço passou
pelas ruas centrais; a partir desta terça-feira (23), o Tapa Buraco chega ao
Vila São Paulo e bairro das Oliveiras.
Segundo Caderno

As inscrições para o processo
seletivo da Etec - Escola Técnica Estadual de Pindamonhangaba para o
segundo semestre de 2013 começam
nesta terça-feira (23). O processo seletivo oferece 600 vagas para cursos
técnicos. Para se inscrever, o candidato precisa ter concluído ou estar
cursando a partir do 2º ano do Ensino
Médio regular.

Prazo para
declarar Imposto
de Renda termina
dia 30

TEMP. MÍNIMA 14ºC
TEMP. MÁXIMA 25ºC

Predomínio
de sol

Operação Tapa
Buraco corrige
falhas do asfalto
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QUARTA-FEIRA - 24/4

SEXTA-FEIRA - 26/4

Cultura & Lazer 8

Etec abre
inscrições para
vestibulinho

Casa Verde comemora aniversário
com evento ambiental no centro

TERÇA-FEIRA - 23/4

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Pindamonhangaba participa da 1ª
Feira Internacional de Turismo até
quinta-feira (25) em São Paulo. A feira, que é responsável por promover a
América Latina para o mundo, deverá
contar com aproximadamente sete
mil visitantes de diversos países.

Célia Lima

previsão
do tempo

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Campanha do
Agasalho deve
arrecadar 150
mil peças

O projeto de Educação Ambiental "Casa Verde" comemorou seu 4º aniversário no sábado (20), em um evento que reuniu centenas de pessoas, principalmente crianças, na praça Monsenhor Marcondes. O projeto de
Educação Ambiental promove ações conjuntas com as gestoras das unidades de ensino e também com o curso
Ecologistas do Futuro, que ensina reciclagem e cuidados com o meio ambiente.
Cultura & Lazer 8

O prazo para declaração de imposto de renda 2013 termina no dia
30 de abril. A Receita Federal calcula
que aproximadamente 13 milhões de
brasileiros, metade do total esperado, ainda não entregaram a declaração deste ano.
Página 4
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Editorial

Etec abre inscrições para vestibulinho
Divulgação

O quintal do vizinho
Tem um ditado que diz que a gente sempre acha a grama do quintal do vizinho é mais bonita que a nossa. Por
mais que a gente cuide, faça poda no nosso jardim, o dele
sempre está mais bonito. Quando o assunto é a prevenção
da dengue, o dito popular ganha efeito contrário, e o quintal do lado é sempre o culpado pela proliferação do mosquito e, consequentemente, da doença, por todo o bairro.
Infelizmente, essa mentalidade diﬁculta muito a ação
da Prefeitura que, nas ações bairro a bairro, casa a casa,
pela cidade, percebe que o engajamento no combate à
dengue ainda está muito aquém da necessidade. É preciso
que o cidadão se conscientize que uma simples tampinha
de garrafa se torna um criadouro de larvas, ao acumular
algumas gotas de água.
O esforço da administração municipal tem sido fundamental no controle do número de casos, com a realização dos já citados mutirões na região central, bairros e no
distrito de Moreira César, trabalho que inclui a utilização
de combate químico, que é a aplicação de inseticida por
meio da nebulização e da termonebulização, antigamente
conhecido como “fumacê”.
No pacote de ações de combate à doença, pode ser
incluído também o “pega-tudo”, um serviço oferecido à
população gratuitamente, em que a Prefeitura passa com
caminhão e retroescavadeira recolhendo todo tipo de entulho, bastando o cidadão fazer a limpeza em casa e colocar
tudo na calçada.
Não cabe aqui fazer comparação, mas se depararmos
os números da dengue de Pindamonhangaba com outras
cidades da região percebemos claramente que os trabalhos da Prefeitura têm inﬂuência direta no combate a esta
doença.
Com a nebulização, termonebulização, pega-tudo, bloqueio, vistorias nas casas, caminhão da reciclagem e, o
principal, conscientização da população, Pindamonhangaba faz todas as ações possíveis para combatê-la.
Sem citar nomes de outros municípios, até porque
cada uma deve cuidar do seu quintal, há localidade onde o
número de habitantes é quase o dobro, bem como a quantidade de pessoas envolvidas no combate e os registros
da doença no ano chegam a quase 1.000; e há ainda os
que ‘omitem’ os dados – tornando-se o fato terrível para
toda a região.
Voltando ao ponto central, vale ressaltar o incômodo
que as dores no corpo causam no doente de dengue, que
condenam o paciente a ﬁcar de cama, além de dores de
cabeça, febre, e manchas na pele, que evoluem para a
coceira generalizada. Imagine passar por isso durante
uma semana, dez dias, podendo contar, no máximo, com
remédio para baixar a febre e aliviar as dores e a coceira,
já que, para dengue mesmo, não há medicação especíﬁca.
Se para o adulto, o apelo pela descrição dos males da
doença não são suﬁcientes para convencê-lo a manter o
quintal “em dia” contra as larvas do Aedes aegipty, cabe
frisar, então, o risco de agravamento, principalmente em
crianças e idosos, que pode levar à morte.
Não espere ser acometido pela dengue, ou ver seu
ﬁlho doente, para mobilizar todos da sua casa quanto à
importância dos pequenos, mas tão importantes gestos,
no combate à doença. Porque, para o mosquito, não interessa qual quintal tem mais ponto de proliferação. Basta
um pequeno foco, e está instalado o mal. Se for para comparar com o quintal ao lado, que seja para você se orgulhar
da perfeição da sua casa. Que o objetivo de todos seja um
quintal zerado no que se refere ao número de focos.

Datas Comemorativas
Veja as datas que se comemoram hoje (23/4)
e nos próximos dias
23/4 – Dia do Escoteiro, Dia de São Jorge, Dia do Chorinho (estilo
musical).
24/4 - Dia Nacional da Família na Escola, Dia de S. Fidelis de Sigmaringa, Dia do Boi, Dia do Operador de Triagem, Dia do Agente de
Viagem, Dia do Chimarrão e Churrasco, Dia Internacional do Jovem
Trabalhador.
25/4 - Dia da ONU, Dia do Contabilista, Dia do Despachante Aduaneiro, Dia Mundial das Vocações.

EXPEDIENTE - TRIBUNA DO NORTE FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

Começam na terça-feira (23),
as inscrições do processo seletivo da Etec - Escola Técnica Estadual de Pindamonhangaba para
o segundo semestre de 2013.
O processo seletivo oferece
480 vagas para os cursos técnicos
de Administração, Contabilidade,
Informática, Logística, Mecânica,
Gastronomia, Nutrição e Dietética
e Redes de Computadores.
Também há 80 vagas para Administração e Logística na classe

de Extensão da Etec na EE Prof.
Rubens Zamith, no Distrito de
Moreira César. Além disso, há outras 40 vagas para Técnico Jurídico na classe de Extensão da Etec
na EE Ryoiti Yassuda, no Campo
Alegre. As inscrições vão até o
dia 16 de maio e a prova será no
dia 16 de junho.
Para se inscrever, o candidato precisa ter concluído ou estar
cursando a partir do 2º ano do
Ensino Médio regular. Quem já

concluiu ou está fazendo o ensino
de Educação de Jovens e Adultos
– EJA ou o Exame Nacional para
Certificação de Competências de
Jovens e Adultos – Encceja deve
ter o certificado de conclusão do
Ensino Médio, a declaração de
que está matriculado a partir do
2º semestre da EJA, ter dois certificados de aprovação em áreas
de estudos da EJA, boletim de
aprovação do Encceja enviado pelo MEC ou o certificado de

Evangelho Quadrangular comemora 38 anos
Divulgação

A Igreja do Evangelho Quadrangular, localizada bairro no Alto
do Tabaú, comemorou 38 anos na
cidade de Pindamonhangaba na
última semana. Foram realizadas
diversas atividades de aniversário, com destaque para o culto e a
apresentação do coral da igreja. O
templo, que tem Sebastião Edivino
da Silva como pastor desde 2003,
esta localizado na rua Fortunato
Moreira, 608, telefone 3643-4312.

Tríduo a São
José Operário
Divulgação

Unitau abre as inscrições para vestibular
Padre Vicente Hernández

A Capela dos Sagrados Corações (padres brancos) promove
nos próximos dias o Tríduo a São
José Operário.
No domingo (28), haverá missa
às 8h30 e 19 horas; na segunda
(29), missa às 19h30; na terça-feira
(30), missa às 19h30; e na quarta-feira (1º de maio), que é o dia da
festa, haverá duas procissões às
17 horas: uma com saída da Vila
Prado e a outra do bairro Santa
Cecília. Às 18 horas, acontecerá a
missa do padroeiro São José Operário, invocação e benção à saúde.
O responsável pela capela de
São José é o padre Vicente Hernández (padre Vicentão).

A Universidade de Taubaté
(Unitau) abriu as inscrições para
o primeiro vestibular de meio do
ano. Serão oferecidas 960 vagas
para 29 cursos semestrais. A pro-

va será aplicada no dia 23 de junho
e as aulas começam em agosto.As
inscrições devem ser feitas pela
internet até o dia 31 de maio, ao
preço promocional de R$ 35. Após

Divulgação

O pagamento da terceira e
última parcela do Imposto Sobre
Propriedade de Veículo Automotor
(IPVA) para veículos com placas
ﬁnal 0 vence nesta terça-feira (26).
O pagamento da primeira
parcela para caminhões com
placa final 0 também vence nesta
terça-feira.
Quem não recebeu ou perdeu a guia de pagamento, pode
acessá-lo pelo site www.fazenda.
sp.gov.br.

Festa de Quiririm começa na quinta-feira
Divulgação

CHEFE DE EDIÇÃO:
Odirley Pereira - Mtb 48.651
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS:
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL:
RGD-Comunicação S/C Ltda
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IMPRESSÃO: Jornal Cidade de Rio Claro Ltda. (19) 3526-1000

www.tribunadonorte.net
contato@tribunadonorte.net

a data, o custo será de R$ 50.A
prova do vestibular será composta
por uma redação e por 80 questões objetivas. Os candidatos terão
cinco horas para resolver o teste.

IPVA vence nesta terça-feira, dia 26

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

CIRCULA ÀS TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

aprovação do Encceja em duas
áreas de estudos avaliadas.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet
e o Manual do Candidato está
disponível no site para download.
O candidato precisa preencher a ficha de inscrição eletrônica e imprimir o boleto bancário
para pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 25.
Outras informações pelo site
www.vestibulinhoetec.com.br.

A 24ª Festa da Colônia Italiana de Taubaté, Quiririm, começa nesta quinta-feira (25), às 19
horas, no palco de eventos. Às 20 horas haverá a eleição da rainha; e às 22 horas a Banda
Mistura. Famosa por oferecer pratos típicos da culinária italiana, a festa de Quiririm acontece
até a próxima quarta-feira (1º de maio).

Quinta
Nobre dia 25
no Paineiras
A banda Charles Anjo
45 realiza, nesta quinta-feira (25), a partir das 20h30,
mais uma edição da Quinta Nobre, no Paineiras
Country Club. O evento é
voltado para aqueles que
gostam de dança de salão,
apresentando todos os ritmos. A entrada é gratuita
para sócios. Não-sócios
pagam R$10.

Tribuna do Norte
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Pindamonhangaba terá seis novas
creches e quatro quadras cobertas
Com as obras, mais de 1.000 alunos serão atendidos na cidade
Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba comemora a aprovação do Ministério da Educação, por
meio do PAC 2 (Programa de Aceleração
do Crescimento), de seis novas creches,
quatro quadras cobertas para escolas e
uma cobertura de quadra poliesportiva
em escola. O anúncio da aprovação dos
projetos foi feito nesta semana, na Prefeitura de Pindamonhangaba.
De acordo com informações da Secretaria de Educação da Prefeitura, as
quatro novas quadras poliesportivas serão cobertas. A equipe do Departamento Pedagógico e da Secretaria de Obras
da Prefeitura está percorrendo a cidade

nesta semana, para verificar as escolas
municipais que possuem espaço e comportam a construção dessas quadras.
As creches serão construídas no Jardim Regina, Mantiqueira, Vila São Paulo, centro, Arco-íris e Liberdade. A equipe da Prefeitura já está em estudo para
definir o terreno em cada bairro para a
construção dos prédios. A preferência,
de acordo com a Secretaria de Educação, será para espaços institucionais.
Mas caso seja necessário, está prevista a
possibilidade de desapropriação.
A construção da creche do loteamento Liberdade está um passo à frente das
demais. Segundo a Secretaria de Educa-

ção, além do projeto já estar aprovado,
a construtora também foi definida e as
obras estão prestes a serem iniciadas.
A previsão é que a creche seja entregue
ainda neste ano à população do bairro.
As obras das demais creches estão
previstas para iniciar também neste ano.
De acordo com informações da Secretaria de Educação, cada creche comporta até 200 crianças, de 3 meses a 3
anos de idade. Somando as vagas disponíveis nas seis novas creches, serão
abertas 1.200 novas vagas, o que vai suprir a atual lista de espera da Secretaria.
Outros bairros da cidade deverão ser
contemplados nos próximos projetos.

Maria Fernanda Munhoz

Arquivo TN

Conversa foi relacionada ao transporte de pacientes

Administração valoriza
transporte da saúde
em Moreira César

As novas creches seguem modelo da construída no Alto do Cardoso. Outros bairros integrarão próximos projetos

Programa capacita moradores e os
recoloca no mercado de trabalho
Daniela Gonçalves
Geração de renda e capacitação profissional, estes
são os objetivos da Frente de
Trabalho, programa gerenciado pela Sert - Secretaria
do Emprego e Relações do
Trabalho, que formou, nesta
sexta-feira (19), 19 bolsistas
em Pindamonhangaba.
A solenidade, realizada
no auditório da Prefeitura
Municipal, contou com a
presença do coordenador
de Políticas de Inserção no
Mercado de Trabalho, Luciano Martins Lourenço; do
responsável pela Regional
da Secretaria do Emprego e
Relações do Trabalho, Sergio Gritti; da Instrutora do

Projeto, Simone dos Santos; do secretário de Desenvolvimento Econômico da
Prefeitura, entre outros.
Os formandos estão aptos a ingressar no mercado
de trabalho, pois já saem
totalmente capacitados.
De acordo com o coordenador de Políticas de
Inserção no Mercado de
Trabalho, Luciano Martins Lourenço, a Frente de
Trabalho além de capacitar
o cidadão colabora com a
autoestima do mesmo. “O
programa, além de recolocar
este munícipe no mercado
de trabalho também colabora para sua formação pessoal, pois retoma o espaço des-

te cidadão na sociedade, por
meio da qualificação profissional, que é imprescindível
nos dias de hoje”.
O programa
Criada em 1999, a
Frente de Trabalho tem
como objetivo proporcionar qualificação profissional e renda à população
desempregada e em situação de alta vulnerabilidade social. Tem duração de
nove meses e 150 horas de
qualificação.
Os bolsistas recebem
mensalmente bolsa-auxílio
de R$ 210; crédito para a
compra de alimentos no
valor de R$ 86; e seguro de
acidentes pessoais. No perí-

odo, os participantes devem
prestar serviços de interesse local (quatro dias da semana – 6h/dia) e, a partir
do terceiro mês, frequentar o curso de qualificação
profissional oferecido pela
Secretaria do Emprego e
Relações do Trabalho, de
acordo com a necessidade
do município.
Para se inscrever, é preciso ser maior de 17 anos;
estar desempregado há pelo
menos um ano; residir no
Estado de São Paulo há
no mínimo dois anos; não
ter familiar participante do
programa, e não receber
qualquer benefício social
equivalente.

Maria Fernanda Munhoz
O serviço de transportes
da Saúde oferecido pela Prefeitura de Pindamonhangaba
em Moreira César é motivo
de elogios por parte da população. Na semana passada,
o prefeito recebeu em seu
gabinete o motorista Gentil
Júnior, funcionário dedicado,
e que contou um pouco sobre

seu serviço e seu dia-a-dia.
O transporte da Saúde faz
a locomoção dos pacientes
de Moreira César que tratam
no Hospital Regional e Grupo de Apoio à Pessoa com
Câncer (Gapc), em Taubaté,
e também busca na residência e leva ao Cisas as pessoas
(todas as idades) que precisam fazer curativos.
Divulgação

Alimentação saudável será um dos temas discutidos

Unidades promovem um dia
mais saudável em Pinda

André Nascimento

Participantes do programa Frente de Trabalho, durante formatura realizada na sexta-feira (19)

Daniela Gonçalves
O Cpic - Centro de Práticas Integrativas e Complementares da Secretaria de
Saúde e Assistência Social
da Prefeitura de Pindamonhangaba, através do Grupo
Estudo e Trabalho Interinstitucional em Arteterapia, realizará na quarta-feira (24),
a 5ª Vivência Integrativa de
Saúde.
Serão oferecidos aos munícipes sessões de práticas
corporais; roda de conversa
sobre alimentação saudável;
além de rodas integrativas
de artes e mostra de talentos - “construindo saúde com
arte”.
Além da Vivência Integrativa de Saúde no Cpic, o
evento acontecerá simultaneamente em Unidades de Saúde da Família de diferentes

bairros de Pindamonhangaba: Cidade Nova, Cidade Jardim, Maricá, Jardim Regina,
Castolira, Bela Vista, Cruz
Grande e Araretama.
O objetivo desta ação
é propor atividades diversas em várias linguagens
da arte com sentido de vivenciar prazer, alegria,
estimular a criatividade,
contribuir na melhoria da
qualidade de vida, e reflexão sobre a saúde como
qualidade de vida.
Estas ações interativas e
integrativas fortalecem os
vínculos com unidades de
saúde, departamentos e secretarias municipais, resgatando e fortalecendo os valores saudáveis que permitem
construir melhor qualidade
de vida e humanização na
saúde.
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Pinda pretende imunizar 21 mil contra a gripe
Marcos Cuba
Pindamonhangaba está
na luta contra a gripe e neste
ano pretende imunizar aproximadamente 21 mil pessoas do grupo prioritário, sendo crianças de 6 meses de
vida a menores de dois anos,
pessoas a partir dos 60 anos,
gestantes em qualquer período, mulheres até 45 dias após
o parto e pacientes com doenças crônicas que devem
procurar a unidade de saúde
mais próxima de casa, com
um documento com foto, e
solicitar a vacinação.
Sábado (20), foi o dia D
de Vacinação contra a Gripe e os postos e unidades
de saúde atenderam a população. A praça Monsenhor
Marcondes foi um dos locais
em que a Prefeitura disponibilizou a imunização.
Clarice do Carmo Mendonça Rodrigues, moradora do Ouro Verde, diz que
foi muito boa a iniciativa da
Prefeitura em oferecer a vacina na praça. Ela conta que
foi alertada pela ﬁlha sobre a
vacinação, mas não queria ir
em posto e como estava pas-

sando pelo local aproveitou
a oportunidade. “As pessoas falam que é bom tomar já
que a idade vai chegando e a
resistência não é mais a mesma”, disse.
A gestante Valéria de Moraes Araújo também passou
pela praça Monsenhor Marcondes e se preveniu. Ela salienta que não é preciso ter
medo e é de grande importância a vacina porque também protege o bebê.
A cidade conta com 37
equipes, distribuídas em postos ﬁxos e móveis. Na região
central, as crianças devem
ser vacinadas no Centro de
Especialidades Médicas, já
os demais receberão a vacina no antigo laboratório, em
frente à Santa Casa.
Vacina inﬂuenza
A inﬂuenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É
de elevada transmissibilidade e distribuição global, com
tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais. A transmissão ocorre por meio de secreções das
vias respiratórias da pessoa

contaminada ao falar, tossir,
espirrar ou pelas mãos, que
após contato com superfícies
recém-contaminadas por secreções respiratórias pode levar o agente infeccioso direto
à boca, olhos e nariz.
Os vírus inﬂuenza são da
família dos Ortomixovírus e
subdividem-se em três tipos:
A, B e C, de acordo com sua
diversidade antigênica, podendo sofrer mutações. Os
vírus A e B são responsáveis por epidemias de doenças respiratórias que ocorrem
em quase todos os invernos,
com duração de quatro a seis
semanas e frequentemente associadas com o aumento das taxas de hospitalização
e morte.
A maioria das pessoas infectadas se recupera dentro de uma a duas semanas,
sem a necessidade de tratamento médico. No entanto,
nas crianças muito pequenas,
idosos e portadores de quadros clínicos especiais, a infecção pode levar à formas
clinicamente graves, pneumonia e morte.
Os casos graves da doen-

ça evoluem para a Síndrome
Respiratória Aguda Grave
(SRAG) levando até mesmo ao óbito. Essas complicações são bem mais comuns
entre menores de 2 anos, idosos, gestantes e pessoas com
história de patologias crônicas, podendo elevar as taxas
de morbimortalidade nestes
grupos especíﬁcos.

Divulgação

Contraindicações

A vacina inﬂuenza sazonal não deve ser
administrada em: pessoas com história de
reação anaﬁlática prévia ou alergia grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados,
assim como a qualquer
componente da vacina; pessoas que apresentaram reações anaﬁláticas graves a doses
anteriores também contraindicam doses subsequentes.

Célia Lima

Declaração de Imposto
de Renda termina dia 30
A sete dias do ﬁm do
prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)
2013, menos de 13 milhões
de contribuintes enviaram
seus dados à Receita Federal. A expectativa para este
ano é que o número total
supere 26 milhões, um recorde em relação aos anos
anteriores.
Os contribuintes que
ainda não ﬁzeram a declaração precisam ﬁcar atentos, pois o prazo termina
terça-feira (30) e a Receita
alerta que muitas pessoas
podem encontrar diﬁculdades devido ao acúmulo
de acessos ao endereço da
Receita na internet, caso
deixem o envio para os últimos dias.
As declarações podem
ser enviadas por meio da
internet ou entregues em
disquetes nas agências da
Caixa Econômica Federal
e do Banco do Brasil localizadas no país, no horário
de funcionamento das agências. O programa de computador gerador da declaração
está disponível na página da
Receita Federal desde 25 de
fevereiro. Para transmitir a
declaração, é preciso instalar também o Receitanet,
que pode ser baixado no
mesmo endereço.
Neste ano, pela primeira vez, será possível enviar
também as informações por
meio de tablets e smartphones que tenham os sistemas operacionais Android
(Google) e iOS (Apple).
Mas não são todos os casos.
Estão obrigados a de-

clarar os contribuintes que
receberam em 2012 rendimentos tributáveis cuja
soma foi superior a R$
24.556,65, além dos que
tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na
fonte, com total acima de
R$ 40 mil.
A apresentação da declaração é obrigatória para
quem obteve, em qualquer
mês, ganho de capital na
alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do
imposto, fez operações em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas ou obteve receita
bruta com a atividade rural
superior a R$ 122.783,25.
Quem tinha, até 31 de dezembro de 2012, posse de
bens ou propriedades, inclusive terra nua, com valor superior a R$ 300 mil,
também está obrigado a
declarar.
O valor limite para dedução com gastos com
instrução é R$ 3.091,35,
informou o supervisor
nacional do Imposto de
Renda, Joaquim Adir. Por
dependente, o contribuinte
pode abater R$ 1.974,72.
No caso das deduções permitidas com a contribuição
previdenciária dos empregados domésticos, o valor
do abatimento pode chegar
a R$ 985,96. Não há limites para os gastos com despesas médicas.
Quem entregar depois
do prazo pagará multa de
R$ 165,74 ou de até 20%
sobre o imposto devido,
prevalecendo o maior valor.

Vacinação ocorre até sexta-feira (26) em diversos pontos da cidade

Moradores podem participar de campanha contra o câncer bucal
Marcos Cuba
Simultaneamente ao combate da gripe está sendo realizada uma campanha contra
o câncer bucal. Após as pessoas receberem a vacina elas
devem procurar o dentista da
unidade para fazer o diagnóstico e evitar problemas
futuros. A campanha contra
o câncer bucal também teve
início dia 15 de abril, no entanto, o trabalho é realizado
o ano todo.
O exame é simples, rápido, indolor e muito importante na detecção de alterações
bucais, incluindo o câncer.
A dona de casa Maria
do Carmo Vilela Ribeiro,
81 anos, passou pela praça
Monsenhor Marcondes para
se prevenir contra a gripe e
também aproveitou para fazer o exame bucal. “Esta é a
primeira vez que eu faço esse

exame e achei bom. É importantíssimo cuidar da nossa
saúde”, disse.
O Instituto Nacional do
Câncer do Brasil, órgão ligado ao Ministério da Saúde,
estima o número de 14.170
novos casos anuais de câncer
bucal, sendo 9.990 homens
e 4.180 mulheres. Em 2010,
morreram 4.891 pessoas
dessa doença, sendo 3.882
homens e 1.009 mulheres,
números que implicam numa
média diária de 13 mortes
por dia pelo câncer bucal.
Essa doença pode acometer jovens, inclusive crianças
(casos raros), mas aparece
frequentemente na população
a partir dos 40 anos.
As principais causas do
câncer bucal são: o consumo
do tabaco (cigarro, cachimbo e outros), uso regular de
bebida alcoólica, infecção

bucal pelo vírus HPV de alto
risco (HPV-16, HPV-18) e
exposição solar de longa duração e frequente, comum a
todos os trabalhadores cujas
atividades são realizadas ao
ar livre (construtores, pescadores, agricultores e outros)
ou que praticam atividades
de esportes sem proteção do
ﬁltro solar labial.
As pessoas com câncer
bucal apresentam, frequentemente, uma úlcera ou ferida
de bordas elevadas, menor
que dois centímetros de tamanho, que não se cicatriza,
manchas brancas ou avermelhadas também podem estar
junto às margens desta ferida.
Doença pode
atingir pessoas de
todas as idades,
porém acima dos
40 anos é mais
frequente

Célia Lima
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Polícia
Ladrões são detidos em ﬂagrante
pelas próprias vítimas
Três ladrões foram surpreendidos na noite de domingo (21). Dois estavam
dentro de uma residência
no bairro Araretama e o terceiro tentava fugir em uma

camionete. De acordo com
as vítimas K.C.D.S.R. C. e
F.L.C. os ladrões, mediante
arrombamento de um local
de acesso, haviam adentrado
à residência. Os indiciados

S.A.G., 24 anos, e D.L.G., 23
anos, foram detidos pelas vítimas, que acionaram a PM.
Os objetos subtraídos
foram encontrados na camionete e também num de-

pósito de reciclagem, que
é de propriedade do grupo.
S.A.G. foi encaminhado
para a Cadeia de Pindamonhangaba, os demais à Cadeia de Guaratinguetá.

PMs participam de treinamento para Copa
Trinta policiais militares
participaram de um treinamento para trabalhar na Copa
do Mundo FIFA 2014. Os
trabalhos foram realizados
em Taubaté no último dia 17.
Eles ﬁzeram aulas de direção, gerenciamento de crise,
primeiros socorros e simulações de segurança e escolta.
Também serão ministradas aulas de etiqueta,
pois, a meta é garantir a
segurança de todos sem

causar problemas diplomáticos, porque a ação
com os turistas será feita
sob a legislação penal brasileira, por exemplo, serão
utilizados biombos para
revistas, para não expor
os visitantes. As habilidades desenvolvidas no curso também serão aplicadas
plelos policiais militares
em jogos internacionais de
times como, Libertadores,
Sul-Americana e Recopa.

na CNH. Os condutores têm
30 dias para apresentarem
defesa junto ao Detran. De
acordo com o órgão, quem
tiver os recursos negados estará em situação irregular e
deverá comparecer ao órgão
de trânsito onde a CNH está
cadastrada para entregar o
documento espontaneamente, conforme a legislação.
Os habilitados que tiverem a CNH suspensa perdem o direito de dirigir por
um período que varia de um
mês a um ano, dependendo
da gravidade das infrações
cometidas.

Distração no trânsito
causa acidente
Um motociclista foi vítima da distração de um condutor de um automóvel na
tarde de sábado (20). M.D.
D.O.L. teve ferimentos leves
e foi levado ao Pronto- Socorro. O acidente ocorreu na
avenida Manoel César Ribei-

ro, na rotatória que dá acesso
ao bairro Santa Cecília. R.A.
D.A., motorista do veículo,
informou à PM que se distraiu ao adentrar na rotatória
e acabou causando a colisão
com a motocicleta, que já estava no local.

Assaltantes levam
R$ 500 de farmácia
Três assaltantes invadiram
uma farmácia na avenida Jorge Tibiriçá na noite de sextafeira (19), e levaram R$ 500.
As vítimas informaram que
além do valor em moeda, os
assaltantes também levaram

dois celulares, sendo estes de
propriedade dos colaboradores
do estabelecimento comercial.
De acordo com o Boletim de
Ocorrências, eles haviam entrado no local armados e exigido o dinheiro do caixa.

Um homem foi preso no
bairro Rodeio, no último domingo (21), pela Polícia Ambiental por caça e porte ilegal
de arma. Os policiais chegaram à residência do indiciado após denúncia anônima e
encontraram três espingar-

das, cartuchos deﬂagrados e
intactos, arma de fogo caseira, armadilhas para caça de
tatu e porco do mato e outros
equipamentos.
O homem foi liberado
após pagar ﬁança e responderá ao processo em liberdade.

Registro de homicídio
após briga
A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência no bairro Beta na tarde
de sábado (20). Quando os
policiais chegaram ao local
encontraram H.D.S.S., 23
anos, caído ao chão, já sem
vida, com um ferimento no

pescoço, causado por arma
de fogo, e os dedos das mãos
amputados.
Segundo informações registradas no Boletim de Ocorrências, a vítima foi atingida
pelo disparo após uma briga
com A.A.P., 22 anos.

Motorista embriagado
derruba muro de residência

Em Pinda, 235 motoristas PM captura dois
podem perder CNH
procurados
O Detran - Departamento
Estadual de Trânsito de São
Paulo vai encaminhar aos
motoristas notiﬁcações sobre o acúmulo de pontos na
CNH. Em Pindamonhangaba, 235 motoristas poderão
perder a habilitação. Este número refere-se aos meses de
janeiro e março.
Os condutores receberão
as cartas e nestas há informações sobre a data da infração, qual órgão aplicou e
o município, número da autuação, o artigo da infração
no Código de Trânsito Brasileiro e a pontuação gerada

Homem é preso por caça
e porte ilegal de arma

A Polícia Militar, em patrulhamento de rotina, realizou a captura de um procurado da justiça no bairro Cidade
Nova, na manhã de sábado
(20). O indiciado W.H.K., 25
anos, estava em atitude suspeita e os policiais resolveram
abordá-lo. Em consulta ao
Prodesp, constatou-se que o
mesmo possuía um mandado
de prisão expedido a seu desfavor, em um processo crimi-

nal da Vara de Piratininga. O
indiciado foi encaminhado à
Cadeia de Guaratinguetá.
A outra captura ocorreu
no bairro Parque das Nações,
também na noite de sábado.
A PM recebeu uma ligação
anônima informando que um
procurado pela Justiça estava em um bar. Tratava-se de
J.L.F., 30 anos, que estava
com um mandado de prisão
expedido pela Vara Civil.

Traﬁcantes são presos
em ﬂagrante
Duas pessoas foram presas por tráﬁco de drogas na
madrugada de domingo (21).
O caso aconteceu no bairro
Jardim Eloyna quando, em
patrulhamento, a polícia notou indivíduos em atitudes
suspeitas. Dois saíram correndo ao avistar o veículo

da patrulha, em perseguição,
foi detido o indiciado C.R.
D.S.C., 26 anos, e posteriormente H.C.C., 27 anos. A PM
recolheu uma balança de precisão, caderno de anotações,
sacos de geladinhos, celular,
oito pedras de crack e 57 pinos de cocaína.

Um motorista embriagado derrubou o muro de uma
residência no bairro Jardim
Princesa na noite de sextafeira (19). A vítima A.R.A.
D.S. informou à polícia que
estava dentro de sua casa
quando ouviu um barulho
do lado externo e foi veriﬁcar. Quando chegou à porta
viu que um veículo Gol, com

placa de Campos do Jordão,
havia derrubado o muro.
A vítima aproximou-se
do condutor para conversar
e acredita que este aparentava estar embriagado. A.R.A.
D.S. relatou que o motorista
pediu para que não chamasse a polícia e aﬁrmou que
pagaria o conserto, no entanto, fugiu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classiﬁcação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justiﬁcaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certiﬁcado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos ﬁlhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos ﬁlhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos ﬁlhos de 6 a 14 anos).
Dia 02/05/2013 às 14:00 horas
AUXILIAR DE CLASSE
4º JOSELAINE APARECIDA FELÍCIO
RUA MANOEL CÉSAR RIBEIRO, 125 – RES. SÍTIO SANTO ANTONIO
TAUBATÉ – SP
CEP 12072-140
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Rua Euclides de Figueiredo 94 – Centro
CEP 12420-060 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643-1609/3643-1607
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO - 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013

Condutor tem carro
apreendido por falta de CNH
Um veículo Fusca foi
apreendido no centro de
Pindamonhangaba, na noite de domingo (21). A PM
estava em patrulhamento de rotina quando notou
que P.R.R., 25 anos, estava
em situação suspeita. Ao

abordá-lo, os policiais perceberam que o averiguado
estava com hálito etílico e
o levaram ao 1º DP, onde
o mesmo autorizou a coleta de sangue. O automóvel
foi levado a um pátio, pois,
P.R.R. não tem CNH.

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data e
local abaixo, para a realização da “7ª Reunião Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
— Informes
— Leitura e aprovação de ata
— CT – apresentação da planilha de ocorrências
— Processo eleitoral “Sociedade Civil” – posição ﬁnal
Dia:

23/04/2013 (terça-feira)

Horário:

17h (dezessete horas)

Duração:

Até 2 horas.

Local:

CRAS - Centro
Rua Euclides Figueiredo, 132 – Centro
Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justiﬁquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br
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Felipe César – FC pede
Janio agradece ao Prefeito Cal participa de reunião
melhorias para o Bonsucesso, pela construção de lombada com Prefeito e moradores
na Avenida Fontes Júnior
Colmeia e Beira Rio
da Vila São Benedito
Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Ao

lado do

reunião na

O vereador Felipe César – FC (PMDB) reitera ao
Executivo a extensão da rede
de esgoto do bairro Massaim
até o bairro do Bonsucesso.
“Precisamos dar melhores
condições de infraestrutura
aos nossos bairros rurais e
nossos pedidos visam dar melhores condições ao homem
do campo”, diz o vereador.
Extensão da rede de
esgoto até o Colméia
Outro pedido do vereador
Felipe César – FC é que a
administração municipal faça
a extensão da rede de esgoto
do bairro Cruz Pequena até o
bairro da Colmeia, através da
estrada do Ribeirão Grande.
O vereador justifica que a população destes bairros rurais
necessitam destes benefícios

e estão pedindo há muito
tempo.
Rede de Água
O vereador Felipe César
– FC também pede que a administração faça a extensão
da rede de água do bairro da
Cruz Grande até o bairro da
Colmeia. O vereador justifica
que a população dos bairros
rurais carecem de água tratada
e este pedido é antigo, e que
ainda não foram atendidos.
Iluminação Pública
Outro pedido do vereador
Felipe César – FC, é a implantação de três postes com
iluminação, no início da rua
Projetada Duque de Caxias,
no bairro Beira Rio. De acordo
com o vereador, os moradores
necessitam deste benefício
para maior segurança no local.

Vereador Janio Ardito Lerario

O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) agradece ao
prefeito pela construção de uma lombada na Av. Fontes
Júnior. O vereador disse que no local há muitos registros
de acidentes com frequência, comprometendo a vida de
muitas pessoas que passam por ali e que por isto foi implantada a lombada.
O vereador encaminhou o pedido que foi prontamente
atendido pelo Executivo.
Janio Lerario disse que “a região possui um grande
fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico,
devido a localização de um colégio.”
Com a colocação desta lombada, os motoristas vão
reduzir a velocidade de seus veículos, garantindo mais
segurança à todos.
Fale com o Vereador Janio Lerario

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Martim Cesar solicita
Dr. Marcos Aurélio solicita
extensão do horário de atendimento melhorias para Praça
da Bíblia
odontológico no Araretama
Diretoria de Comunicação / CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador
Martim Cesar

Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

Após ter conseguido, no
ano passado, a extensão do
horário de atendimento do
Pronto Atendimento – PA do
Araretama, que funcionava até
às 17 horas e passou a atender
a população até às 22 horas, o
vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi (PR) solicitou, através
de requerimento apresentado
na última sessão ordinária,
ocorrida no dia 15 de abril,
para que a atual administração
realize estudos e providências
para estender o horário do
atendimento odontológico
também até às 22 horas.
O vereador destaca que,
com esta extensão, haverá uma
maior comodidade para os moradores da região, principalmente para os que trabalham,
que poderão ser atendidos fora
de seu horário de serviço. Vale
ressaltar que com a prevenção
e um bom tratamento odontológico, podem ser evitadas

muitas doenças como halitose
(mau hálito), cáries, abscessos,
gengivite, periodontite, úlcera
e até o câncer bucal. A boca
também pode ser a porta de
entrada de infecções e pode
levá-las a outras partes do corpo, pois infecções crônicas da
gengiva, por exemplo, podem
infeccionar e danificar fígado,
rins e até o coração.
Preocupado com o bem
estar dos munícipes, o Dr.
Marcos Aurélio enfatiza que
por meio da extensão do horário de funcionamento, haverá
grandes benefícios para os
moradores do Araretama e
bairros adjacentes, pois terão
a ampliação do serviço odontológico nas proximidades de
suas residências, e isso, com
certeza, melhorará a saúde
bucal da população. “Quando
o assunto é saúde, sempre temos que agir com prioridade”,
destaca.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Tels. (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

O vereador Martim Cesar e das Travessas Aristóteles Pe(DEM) solicitou ao Poder Exe- reira da Silva e Darcy Guido da
cutivo, estudos para que seja Silva, no bairro Bom Sucesso
realizada melhorias na Praça próximo a Estrada Municipal
da Bíblia, localizada à avenida do Kanegae, e ainda colocar
Voluntário Vitoriano Borges. O cascalho, pois este é um local
vereador pede que seja feita a que fica muito ruim na época
poda da grama, que se encontra das chuvas, devido ao grande
com mato muito alto, situação trânsito de veículos. Com a
que gera infestação de insetos, perenização serão evitados os
sujeira e desconforto aos usu- atoleiros, comuns neste trecho
ários. Solicitou ainda que seja da estrada.
feita a manutenção da AMI
Faixa de pedestre elevada
- Academia da Melhor Idade
na rua Dr. Campos Salles
e do Parque de Recreação
O vereador Martim Cesar,
Infantil na Praça da Bíblia. “O solicitou ao Poder Executivo,
local encontra-se com alguns estudos para que sejam conaparelhos e brinquedos total- feccionadas faixa de pedestre
mente danificados, situação elevada, com lombada, na rua
que gera desconforto e risco Dr. Campos Salles, mais precià segurança dos usuários”, samente na altura dos números
comenta o Vereador.
265 e 308. O que permitirá a
Perenização no bairro
redução de velocidade do veíBom Sucesso
culo que esta se dirigindo senO vereador Martim Cesar, tido centro, permitindo então
encaminhou indicação ao a conversão dos veículos que
Executivo, solicitando pro- vem da Travessa Guaianazes e
vidências para que seja feito da rua Álvaro Pinto Madureira,
melhorias no leito carroçável e tendo em vista que neste trecho
perenização da Estrada Muni- o tráfego de veículos é muito
cipal Thereza Pinto dos Santos intenso.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

secretários, o vereador

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) participou nesta quinta-feira, dia
18, no Centro Esportivo e
Educacional “Pai João” da
reunião com o Prefeito Vito
Ardito e a comunidade da Vila
São Benedito. No encontro, a
situação do bairro foi muito
discutida e os moradores escolheram duas obras a serem
executadas pela Prefeitura:
a construção de um Centro
Comunitário e de uma Creche.
O vereador Cal ficou contente porque outras obras também serão executadas como,
por exemplo, a ampliação da
Escola “Padre Zezinho”, que
deverá ser iniciada em breve
e o recapeamento das ruas e
avenidas que está ruim, além
da colocação de lombadas,
onde é necessário, para garantir a segurança dos moradores.

Cal

acompanhou e participou da

O Prefeito Vito anunciou,
ainda, que está em negociação
para a compra de um terreno,
na área de Coruputuba, onde
se pretende instalar as unidades do Poupatempo, Ciretran
e Corpo de Bombeiros, que
deverá ser equipado com uma
escada “Magirus”.
O vereador Cal parabenizou e agradeceu ao
engenheiro Nelson Nassif
de Mesquita (Secretário de
Obras), ao Subprefeito Manoel, Miguel, da Elétrica e ao
funcionário da Subprefeitura,
Durval, por terem trabalhado
intensamente para colocar a
fonte da Praça Cicero Prado
em funcionamento. “A fonte
estava há mais de oito anos
desativada e agora está em
pleno funcionamento, o que
alegra a comunidade”, afirmou o vereador Cal.

Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com
Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

Professor Osvaldo
visita escola para conhecer
projeto Excelência Esportiva
O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) esteve no último
dia 17, visitando a Escola
Estadual Dirce Aparecida
Pereira Marcondes, para
conhecer o projeto Escola
de Excelência Esportiva.
O vereador foi recebido
pela Diretora Maria Lúcia
Bertolino e o vice-diretor
Antônio Henrique da Silva, onde pôde conhecer as
dependências da escola e as
salas de aulas.

pôde constatar que a escola
tem sido um exemplo de
evolução no ensino, pois de
acordo com os resultados do
IDESP - Índice de Desenvolvimento da Educação do
Estado de São Paulo, que é
um indicador de qualidade
das séries iniciais da 1ª à
4ª séries, e finais da 5ª à 8ª
séries, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
Na avaliação de qualidade
das escolas feita pelo IDESP
consideram-se dois critérios
complementares: o
desempenho dos alunos nos exames do
SARESP - Sistema
de Avaliação do Rendimento Escolar do
Estado de São Paulo
e o fluxo escolar. O
IDESP tem o papel
de dialogar com a
escola, fornecendo
V ereador P rofessor O svaldo
um diagnóstico de
O Projeto Escola de sua qualidade, apontando
Excelência Esportiva tem os pontos em que precisa
contribuído para o desen- m e l h o r a r e s i n a l i z a n d o
volvimento dos alunos, não sua evolução ano a ano e
só esportivo mas também a Escola Dirce obteve um
educacional, o que tem feito resultado acima da meta
toda diferença no aprendiza- estipulada. “Os resultado. O vice-diretor Antônio dos surgem naturalmente
Henrique e a Diretora Maria quando há dedicação por
Lúcia ressaltaram a impor- parte de toda a escola, sejam
tância da visita do Vereador funcionários, alunos e proà escola. “É importante fessores e a escola Dirce é
termos uma pessoa pública um exemplo claro disso. A
observando a evolução de Escola de Excelência Espornossa escola que muito tem tiva já se mostrou eficiente
se empenhado em aliar Edu- e precisamos lutar para que
cação e Esporte na formação ela se mantenha, pois este é
um ótimo projeto com ótide nossos alunos”.
Apesar da rápida visita o mos resultados”, destaca o
vereador Professor Osvaldo vereador Professor Osvaldo.
Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Felipe César - FC

Prefeito Vito e de
Vila São Benedito
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Roderley Miotto visita
Secretaria de Educação
do Estado

Diretoria de Comunicação/CVP

Ricardo Piorino alerta
esportistas da cidade

“Tivemos que alterar a data em obediência
ao Regimento Interno da Casa”
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Toninho da Farmácia pede
providências nas proximidades
do Centro de Especialidades

Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Roderley Miotto e
Aparecida Ceravolo Magnani

a gestora do programa estadual de livro de

O vereador Roderley Miotto (PSDB) esteve em São
Paulo no último dia 12, para
conhecer os projetos do Governo Estadual voltados a área
da educação e que possam ser
implementados em Pindamonhangaba.
Na ocasião, o vereador
Roderley Miotto visitou a
Secretaria de Educação do
Estado, onde se reuniu com
os assessores da pasta, Benê
Mascarenhas e Ivan Luiz
Aguiar de Andrade, para obter
informações sobre as parcerias
do governo com a cidade.
Neste encontro, Roderley
Miotto também intensificou a
necessidade de Pindamonhangaba receber mais incentivo
para construção de escolas e
principalmente creches. “O
município está precisando de
uma atenção especial na área
de educação para poder atender a demanda. O nosso prefeito já tem tomado as devidas
providências e intensificado os
pedidos junto ao estado e nós
reforçamos as solicitações”,
Fale com o

São Paulo, Maria

explica o vereador.
Na secretaria de educação
o parlamentar também esteve
com a gestora do programa
estadual de livro de São Paulo,
Maria Aparecida Ceravolo
Magnani, onde conheceu
projetos como o incentivo a
leitura.
Troca de experiências
No mesmo dia o vereador
Roderley esteve ainda na Câmara de Vereadores de Santo
André, em um encontro com
o vereador Cicote (PSB),
trocando experiências de governo e conhecendo projetos
voltados ao social, educação
e transportes, que foram
aplicados em Santo André e
tiveram sucesso e que podem
vir a ter o mesmo resultado
em Pindamonhangaba.
“Essa troca de experiência
foi fundamental para ambas as
partes. Nós vamos trazer para
a cidade projetos que tiveram
êxito em Santo André e vão ser
de extrema importância para
Pindamonhangaba”, finaliza
o vereador Roderley Miotto.
vereador:

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley Miotto
Twitter: @roderleymiotto

Vereador Toninho

V ereador R icardo P iorino

O Presidente da Câmara,
vereador Ricardo Piorino
(PDT) vem a público informar que através do requerimento nº 965/2013, subscrito por todos os vereadores,
convocando o secretário de
Juventude, Esportes e Lazer
(SEJELP), Prof. Leandro,
para esclarecer diversos
assuntos de interesse dos
esportistas, especialmente
as atividades relacionadas
ao FUNDEP (Fundo de
Apoio aos Esportistas de
Pindamonhangaba) na última segunda-feira, dia 22,
foi cancelada, pois nesta
mesma data os vereadores
estavam compromissados
com o PLD – Projeto de
Decreto Legislativo – nº

01/2013, sendo assim, conforme dispõe o Artigo nº
273 do Regimento Interno
da Casa, nenhuma atividade
pode ser apreciada, exceto
o projeto em questão.
Segundo Piorino, os
vereadores estão acertando
com o Poder Executivo para
que o secretário compareça à Câmara na próxima
semana, em dia e horário
previamente ajustados, para
conhecimento de todos os
esportistas interessados.
“Foi uma atitude democrática e responsável dos
vereadores, solicitar que o
secretário apresente os caminhos que pretende utilizar
com o FUNDEP”, explicou
Ricardo Piorino.

Magrão acompanha início Vereador Professor
das obras na Rodovia Luís Eric solicita implantação
do Programa Projovem
Dumont Villares
Fotos: Assessoria do vereador Magrão/CVP

Magrão
rodovia

acompanhou o início das obras na

Luís Dumont Villares

Vereador conversa com funcionário da
empreiteira que realiza obra em Moreira Cesar

O vereador Carlos Eduar- via, tendo em vista as várias
do de Moura – Magrão (PPS) reclamações dos munícipes,
esteve presente na última principalmente pela quantisexta feira, dia 19, na Rodovia dade de buracos existentes
Luís Dumont Villares e, na no local. “Agradeço ao DER
oportunidade, acompanhou o por atender a este pedido e,
início das obras naquela via. tenho certeza, que trará muiO vereador havia protoco- tos benefícios à todos que a
lado Indicação ao Executivo utilizam, pois andar pela Rosolicitando providências jun- dovia estava perigoso para os
to ao DER – Departamento motoristas devido aos buracos
de Estradas e Rodagem, no e falta de sinalização”, disse
sentido de recapear a referida Magrão.
Pedágio Municipal
O vereador Magrão
protocolou o requerimento nº 287/2013, em
18/02/2013, solicitando
aos responsáveis pela
Rodovia SP-62, (Rodovia Vereador Abel
Fabrício Dias), que faça
o recapeamento daquela
rodovia, exclusivamente
no trecho que envolve o
Pedágio Municipal, nas
duas pistas, uma vez que
os buracos e sinalização Magrão visitou o pedágio municipal e solicitou
melhorias para o local
estão precários.
Como o pedido não foi são muitos os serviços, mas
atendido até a presente data alguns deles tem que ganhar
e a situação do asfalto está prioridade e serem executados,
piorando, Magrão estará pro- pois a situação do asfalto está
tocolando novo requerimento, precária, principalmente, no
reiterando o pedido anterior. trecho do pedágio”, destaca
“Tenho conhecimento que o vereador.
Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Diretoria de Comunicação/CVP

bra especializada”,
afirmou o vereador,
que conseguiu implantar cursos profissionalizantes na
ETEC em Moreira
César, na Escola
Rubens Zamith, no
Vale das Acácias.
Reunião no
Jataí
O vereador
Professor Eric, o
prefeito Vito Ardito e os secretários
participaram de
reunião com moradores dos bairros
Vereador Professor Eric ao lado do prefeito Vito Ardito em Marieta Azeredo,
reunião no Projeto Jataí
Laerte Assunção
O vereador Professor Eric e Padre Rodolfo, em Moreira
(PR), em discurso no plenário César. O encontro aconteceu
da Câmara Municipal, elabo- na sede do Programa Jataí,
rou requerimento solicitando onde a população apresentou
ao Executivo, estudos para importantes reivindicações,
implantação do Programa como a construção de mais creProJovem (Programa Nacio- ches no Distrito, de um Centro
nal de Inclusão de Jovens) Comunitário no bairro Marieta
em Pindamonhangaba, nas Azeredo, de uma praça ao lado
modalidades Adolescente, do Projeto Jataí e uma PEC
Urbano, Rural e Trabalhador. (Praça de Esporte e Cultura).
O objetivo é colaborar com a Satisfeito com a reunião, o veformação profissional de jovens reador Professor Eric, morador
de baixa renda, para inserí-los no bairro Marieta Azeredo, enno mercado de trabalho, por fatizou que trabalhará em prol
meio de cursos técnicos pro- da comunidade, encaminhando
fissionalizantes gratuitos. “É e cobrando do Poder Executivo,
de extrema importância que o respostas e providências quanto
município firme essa parceria às solicitações apresentadas pecom o governo federal, pois los moradores. “Mais uma vez,
Pinda possui grande vocação in- parabenizo a todos que particidustrial e novas empresas serão param deste encontro e vamos
implantadas aqui e muitas delas lutar sempre pela melhoria de
sofrem com a falta de mão-de-o- todo o bairro”, concluiu.
Fale com o vereador Professor Eric

Envie sua sugestão para o e-mail:
professoreric@camarapinda.sp.gov.br ou entre
em contato com o gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

da

Farmácia

O vereador Toninho da
Farmácia do PDT vem recebendo inúmeras reclamações
dos usuários do Centro de
Especialidades Médicas
Ziza Saquetti, localizado
na esquina das ruas Frederico Machado e Major José
dos Santos Moreira, região
central da cidade.
De acordo com o vereador, a população reclama
que o trânsito no local fica
complicado, principalmente
no que se refere ao embarque
e desembarque de usuários.
O vereador Toninho da
Farmácia pede ao responsável pelo Departamento de
Trânsito, que tome providências urgentes, pois o problema é rotineiro, dificultando

o embarque e desembarque
dos portadores de necessidades especiais, gestantes e
idosos que fazem uso da unidade de saúde para consultas, realizações de exames
e retirada de medicamentos
na farmácia do posto, entre
outros serviços ali prestados,
além do serviço de fisioterapia, localizado em frente ao
Centro de Especialidades.
“Pedimos providências
para melhorias no trânsito
e na sinalização viária, e
também que seja disponibilizado um agente de trânsito, para monitorar e tomar
providências nas infrações
e irregularidades ocorrentes
no local”, destaca o vereador
Toninho da Farmácia.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Portal da Câmara
amplia serviços
oferecidos à população
A Divisão de Tecnologia da
Informação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
implementou, o novo Portal do
Legislativo (www.camarapinda.
sp.gov.br) com a ampliação de
serviços aos cidadãos da cidade
e a integração do SAPL - Sistema
de Apoio ao
Processo
Legislativo.
De acordo com o
Chefe da
Divisão
de TI da
Câmara,
Marcelo
Heleodoro,
o portal
terá um visual mais agradável e intuitivo,
disponibilizando, através do
SAPL, as consultas – em tempo
real - do processo legislativo
tais como acervo completo das
Leis Municipais (Ordinárias,
Complementares e Decretos
Legislativos), tramitação das
matérias legislativas e outros
documentos oficiais de interesse
da população.
O SAPL e o Portal são produtos
oferecidos pelo INTERLEGIS,
que é um programa desenvolvido
pelo Senado Federal que visa a
modernização e integração do
Poder Legislativo nos seus níveis
federal, estadual e municipal e de
promoção da maior transparência e interação desse Poder com
a sociedade.
Segundo o site do Senado Federal, “os meios utilizados são as

novas tecnologias de informação
(Internet, videoconferência e
transmissão de dados), que permitem a comunicação e a troca
de experiências entre as Casas
Legislativas e os legisladores
e entre o Poder Legislativo e
o público, visando aumentar a
participação
da população
no processo
legislativo”.
O Assistente
de Tecnologia da Informação João
Rodrigo,
que também
integra a divisão de TI,
enfatiza que
“o Portal e
o SAPL são softwares livres,
amplamente utilizados em
Câmaras de todo Brasil, com
uma comunidade bastante ativa
visando sempre o desenvolvimento desses produtos. Isso
gera independência tecnológica
e possibilidade de melhorias de
acordo com nossa Casa de Leis.”
O Departamento Legislativo
explica que “a partir da implantação do novo Portal e do
sistema SAPL, todo o processo
legislativo será disponibilizado
a todos os munícipes, o que não
ocorria no sistema antigo”. Com
isso, segundo o Departamento
Legislativo, “o novo portal
oferecerá maior transparência
nas consultas e decisões da Casa
de Leis de Pindamonhangaba,
assim, havendo uma participação
mais efetiva da população”.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse:

www.camarapinda.sp.gov.br
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Pinda terá espetáculo de
dança gratuito na sexta-feira
Divulgação

Espetáculo trará músicas do rei Roberto Carlos

Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba recebe
o espetáculo “As Canções
que Você Dançou pra Mim”,
com a Focus Cia. de Dança,
nesta sexta-feira (26), às 21
horas, na Quadra dos Salesianos. O evento tem entrada
gratuita e faz parte do Circuito Cultural Paulista, realizado na cidade graças a uma
parceria entre a Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação e
Cultura / Departamento de
Cultura, e o Circuito Cultural Paulista, do Governo do
Estado.
A Focus Cia de Dança ob-

tém grande sucesso de crítica e público com o seu mais
recente espetáculo “As Canções que Você Dançou pra
Mim”, dirigido e coreografado por Alex Neoral. Quatro casais são embalados por
um grande pot-pourri com 72
canções interpretadas pelo
grande cantor e compositor
Roberto Carlos. Músicas que
marcaram época e que já se
tornaram clássicos da MPB
aparecem agora como mote
principal para mais uma produção da Focus.
Com classificação livre,
o espetáculo tem 55 minutos
de duração.

Artistas da cidade aprovam
‘Dramaturgia do Desejo’
Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba
sediou, neste final de semana,
o workshop “A Dramaturgia
do Desejo”, com a atriz Silvana Abreu. Mais de 30 artistas, entre atores, diretores,
bailarinos e professores participaram do curso, realizado
gratuitamente pela Prefeitura, por meio do Departamento de Cultura.
Com abertura na sexta-feira (19), o workshop seguiu durante todo o sábado
(20) e foi encerrado na manhã de domingo (21). As aulas foram realizadas no centro comunitário do Bosque.
O objetivo do Departamento de Cultura, ao trazer
Silvana Abreu para a cidade, foi contribuir para a formação dos atores locais, por
meio da técnica criada pela
atriz, que trabalha a consciência corporal. Durante os
três dias de vivências, foram
realizados exercícios visando
melhorar a autoconfiança dos
artistas por meio da interiorização e integração.
Os participantes se emocionaram e aprovaram a iniciativa do workshop. Para a
bailarina Renata Pereira, que
também é professora na Rede
Estadual, o curso influenciou
em seu aprendizado como artista e também em sua vida
pessoal.
Na opinião da atriz Pétala Rodrigues de Castilho,
o curso foi de grande proveito, pois trabalhou com
sentimentos e emoções que
nem sempre são exploradas
e que são muito importantes
para o trabalho do ator. Para
o ator Mauro Morais, que já
conhecia o trabalho de Silvana Abreu, foi uma honra ter
a oportunidade de aprender
com ela. Ele se disse surpreendido e que o curso ultrapassou suas expectativas,
despertando novas emoções
dentro de si, além de contribuir imensamente para seu
trabalho no palco.
A atriz Silvana Abreu se
despediu de Pindamonhangaba com a sensação de ter colaborado para o crescimento
dos atores. Ela pretende retornar à cidade para acompanhar o desenvolvimento do

André Nascimento

As crianças se divertiram durante o evento na praça

Casa Verde comemora
4º aniversário com exposição
Maria Fernanda Munhoz
O projeto de Educação
Ambiental “Casa Verde”,
da Secretaria de Educação e
Cultura, da Prefeitura de Pindamonhangaba, realizou, no
sábado (20), a comemoração
de seu 4º aniversário com um
evento na praça Monsenhor
Marcondes.
Participaram os seguintes
parceiros: Educarte Brinquedoteca, Projeto Escola
Integrada, Departamento de
Meio Ambiente, Empresa
Biomas Naturais, Instituto
de Acolhimento e Apoio ao
Adolescente, Projeto Hortalimento, Horto Florestal João
Pedro Cardoso e Sabesp.

Este projeto de educação
ambiental realiza um trabalho
integrado com as gestoras das
unidades de ensino e também
o curso “Ecologistas do Futuro”, já há três anos, que ensina
sobre os cuidados com o meio
ambiente, reutilização de materiais e cultivo de horta.
O projeto Casa Verde acredita que para que mudanças
de comportamento sejam cobradas, existe a obrigação da
apresentação de modelos positivos e produtivos, para que
as pessoas possam se espelhar.
Os organizadores do evento
na praça agradecem a todos os
que contribuíram para que a
festa fosse realizada.

Pinda participa de Feira
Internacional de Turismo

Maria Fernanda Munhoz

trabalho iniciado neste final
de semana.
De acordo com informações do Departamento
de Cultura da Prefeitura, a
intenção é oferecer outros
workshops durante o ano,
contemplando diversas for-

mas de expressão. Em maio,
será realizado um curso de
dança contemporânea e
estão previstos ainda um
workshop de artesanato e
outro de circo.
A Prefeitura entende a
importância da arte para a

Acima, grupo
de artistas
participantes
do workshop.
Ao lado,
momento de
exercício de
expressão
corporal

formação dos jovens e seu
papel pedagógico e social.
Por isso é que o Departamento de Cultura faz parte
da Secretaria de Educação,
da qual recebe todo o apoio
para a realização de suas
atividades.

Daniela Gonçalves
A partir desta terça-feira
(23), o Departamento de Turismo da Prefeitura de Pindamonhangaba participará
da 1ª Feira Internacional de
Turismo, que acontecerá em
São Paulo.
A WTM, World Travel
Market Latin America, principal feira do setor de Viagens
e Turismo da América Latina,
é um evento que promove a
América Latina para o mundo
e o mundo para América Latina. A WTM Latin America
será realizada anualmente em
São Paulo, polo econômico
do continente, e contribuirá
com o volume de negócios realizados para setor de Viagens
e Turismo, bem como para o

posicionamento do continente
latino-americano como uma
das regiões mais importantes
do mundo.
O Departamento de Turismo da Prefeitura de Pindamonhangaba integrará o estande
da Secretaria de Turismo do
Estado de São Paulo, divulgando o Circuito Turístico da
Mantiqueira, que abrange sete
cidades turísticas da Serra da
Mantiqueira; criado há cinco anos, o projeto contempla
dentre as suas funcionalidades
o desenvolvimento social e o
desenvolvimento turístico.
Aproximadamente, sete
mil visitantes devem passar pela primeira edição da
WTM, que acontecerá até
quinta-feira (25).

Célia Lima

Atriz é recepcionada em iniciativa particular
Maria Fernanda Munhoz

A tradutora e incentivadora das artes, Cylene Dantas da Gama, abriu sua
casa no sábado (20), para a atriz Silvana Abreu e um seleto grupo de convidados. A intenção foi recepcionar a artista
e reunir pessoas em um sarau.
Ela acredita que está na hora dos
moradores da cidade fazerem sua parte
e diminuírem a cobrança sobre a Prefeitura. “Gosto de citar o presidente
Kennedy, que dizia: não pergunte o que
seu país pode fazer por você, mas o que
você pode fazer por seu país. Eu acredito que assim é também com a nossa

cidade e acho que todas as pessoas que
têm possibilidade, devem contribuir de
alguma forma para melhorar a vida de
todos”, disse.
Durante o evento, muitas ideias
foram compartilhadas, em prol da
cultura da cidade. Houve a declamação
de poesias, apresentação musical e o
espaço foi aberto a todos que se sentiram a vontade para se expressar. A atriz
Silvana Abreu ficou muito feliz e emocionada com a recepção, lembrando que
essa foi uma grande oportunidade para
o fortalecimento dos laços de amizade e
de criação artística e cultural.
Maria Fernanda Munhoz

Atriz declama poema e emociona
participantes do sarau

Diversos livros puderam ser trocados e doados

Biblioteca disponibiliza livros
para barganha e doação
No sábado (20) e no domingo (21), foi realizada a Feira da
Barganha de Livros na biblioteca Vereador Rômulo Campos
D’Arace. Os participantes puderam trocar seus livros com
exemplares de obras que se encontravam disponibilizadas no
local e entre si. Também houve
a contação de história.
Para a troca era necessário
que os livros apresentassem
bom estado de conservação.
Quem não tivesse nenhum
livro teria a oportunidade de

escolher um entre os que a biblioteca disponibilizou. Uma
equipe de colaboradores intermediou a troca de livros entre
as pessoas e cooperou com
essa interação.
Eventos como este ajudam a estimular a leitura e
auxiliam na divulgação das
bibliotecas locais
A próxima Feira da Barganha de Livros está marcada
para os dias 20 e 21 de julho.
Para mais informações, ligue
3645-1701.

Segundo Caderno
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Campanha do Agasalho 2013 quer
arrecadar mais de 150 mil peças
Cintia Camargo
A Campanha do Agasalho
2013 terá como tema “Roupa
boa a gente doa”, com o objetivo de arrecadar nesta edição mais de 150 mil peças,
número alcançado em 2012.
A campanha é uma iniciativa estadual e em Pindamo-

nhangaba tem como parceiros
a Prefeitura através das secretarias de Educação e Cultura,
Saúde e Assistência Social, a
Sabesp, o Corpo de Bombeiros, Unimed, Polícia Militar,
Delegacia da Mulher, Diretoria Regional de Ensino, Exército e conselhos municipais.

Divulgação

O lançamento da campanha será realizado oficialmente até o final deste mês e
serão realizadas carreatas nos
bairros para arrecadação das
peças, que passarão por uma
triagem e serão distribuídas
pelas entidades atendidas no
município.
Cíntia Camargo

Prefeitura e parceiros realizaram reunião sobre a campanha deste ano

Cartaz promocional oficial do Fundo de Solidariedade do Estado para 2013

Três equipes realizam o programa
“tapa buracos” em Pinda
Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba possui um serviço
especializado em conserto do
asfalto pela cidade. Trata-se
do “tapa buracos”, realizado
pela usina de asfalto, da Secretaria de Obras.
São três equipes que realizam o trabalho pela cidade e
praticamente todos os bairros
do município já foram atendidos neste ano. Nesta semana, uma das equipes realizou
serviços no centro da cidade.
A partir de terça-feira (23),
os serviços serão realizados

pelas três equipes no loteamento São Paulo e no bairro
das Oliveiras.
Além do tapa buracos, a
equipe realiza o nivelamento dos PVs (postos de visitas) em todas as ruas do município, tanto nos de águas
pluviais, da Prefeitura,
como da Sabesp. Depois do
asfaltamento, esses pontos
ficaram mais baixos, formando “panelas” que prejudicam veículos, tornando
necessária a criação de um
grupo de trabalho com esta
finalidade.

Doação de mudas de árvores
será nesta semana
Maria Fernanda Munhoz
Nesta semana, a Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio do Departamento
de Meio Ambiente, realiza
a doação de mudas de árvores para a população.
Nesta terça-feira (23),
serão doadas mudas de árvores apropriadas para calçadas e na quinta-feira (25),
serão doadas espécies nativas e frutíferas. Para participar da doação, os munícipes
devem ir ao Viveiro Municipal, nos dias indicados, e
retirar uma senha. Serão distribuídas 30 senhas por dia e
as mudas serão distribuídas
em seguida.
A entrega das mudas
será das 8 às 10h30. Cada
pessoa poderá voltar a reti-

Divulgação

Equipe trabalha na av. Nossa Senhora do Bom Sucesso

Delegada do bairro Cidade Nova
participa de reunião na Prefeitura
Maria Fernanda Munhoz

Em pauta, qualidade de vida do Cidade Nova e região

Maria Fernanda Munhoz
Preocupado com o bem-estar da população do bairro
Cidade Nova e região, o prefeito recebeu, nessa terça-feira
(16), a delegada de polícia titular do 3º Distrito Policial de
Pindamonhangaba, dra. Ângela Aparecida Cabral de Aguiar.
A reunião contou ainda
com a participação do diretor
de Habitação da Prefeitura, e
teve como pauta a situação
atual do bairro, além de marcar o início de um trabalho
em parceria entre a Prefeitura e a delegacia do Cidade

rar uma muda após 60 dias.
Na terça-feira (23), serão
entregues até duas espécies
apropriadas para calçada, entre
murta, rezedá, chorão, merindiva, dedaleiro, ipê de jardim,
escova de garrafa e flamboyant
de jardim.
Na quinta-feira (25), cada
pessoa poderá retirar até 14
mudas, sendo 12 de nativas e
duas de frutíferas. A entrega
será somente para moradores
da área rural, chácaras e sítios.
É necessário apresentar comprovante de residência.
O Viveiro Municipal fica
no Departamento de Meio
Ambiente, na avenida Manoel
César Ribeiro, s/nº, após a entrada para o bairro Maricá. Em
caso de dúvidas, o telefone de
contato é o 3645-1494.
Maria Fernanda Munhoz

Nova. O trabalho em conjunto visa a realização de campanhas educativas para a população, principalmente com
relação ao trânsito na avenida Manoel César Ribeiro,
além de outras benfeitorias
com o intuito de melhorar a
qualidade de vida da população do local.
Para o prefeito, a delegacia desenvolve um importante papel social e é a referência
de um bairro ou comunidade.
Dessa forma, afirmou que a
delegada será sempre bem-vinda à Prefeitura.

A doação será realizada no Viveiro Municipal

Prefeitura prepara Semana do Meio Ambiente
Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba
está iniciando os preparativos para a
Semana do Meio Ambiente, que será
realizada de 3 a 8 de junho em toda
a cidade. Na sexta-feira (19), foi realizada a primeira reunião da comissão
organizadora, quando foram feitas as
sugestões de eventos integrantes da
programação.
A próxima reunião será nesta
sexta-feira (26), às 14 horas, na Fundação Dr. João Romeiro. O objetivo
é delegar funções e definir a progra-

mação do evento.
A intenção da Semana do Meio
Ambiente 2013 é realizar discussões sobre temas diversos voltados
ao meio ambiente, como a educação
ambiental, o código florestal e a preservação dos bens naturais, por meio
de seminários e palestras. Com isso,
realizar um documento final elencando as prioridades e as metas a serem
alcançadas pelos setores da sociedade em prol da preservação ambiental.
Também estão programados plantios, exposições, apresentações de

trabalhos acadêmicos e um concurso de projetos pedagógicos entre os
professores da Rede Municipal de
Ensino. Além da parte científica, a intenção é realizar, ainda, eventos culturais e esportivos, complementando
a agenda.
Participam dessa reunião, representantes do Departamento de Meio Ambiente, Parque Municipal do Trabiju,
Departamento de Comunicação, Secretaria de Educação e Cultura, Ong IA3,
Colégio Comercial, Gerdau e Faculdade Anhanguera.

Maria Fernanda Munhoz

Evento terá palestras, plantio, concurso e ações culturais
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QUERIDA ESCOLA NORMAL
Sessão solene da APL no
Palacete Visconde da Palmeira
Arquivo TN

Nesta sexta-feira (26),
às 20 horas, a APL – Academia Pindamonhangabense de Letras realiza
sessão plenária solene na
sede do Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I
e Dona Leopoldina – Palacete Visconde da Palmeira. Na programação do
evento consta o ingresso
da acadêmica honorária,
professora, historiadora,
				
Escritora Juraci de Faria
escritora e poetisa Juraci Conceição de Faria ao
quadro de membros titulares. Juraci assumirá a cadeira nº 40T, que tem como patrono o fundador da APL, Dr. Paulo Emílio D’Alessandro.
A noite também será de lançamento do livro de poesia de
Juraci, denominado “Manto Sagrado”. Para animar a sessão solene haverá apresentação do “Madrigal Metodista”.

Aniversário do prof. Souza Leite
Arquivo TN

O transcorrer da vida nos mostra, com muita nitidez, que,
aqueles que lutam pelos seus sonhos e acreditam neles têm o
poder de transformar o mundo. Há setenta e cinco anos, um homem
sonhador, um iluminado, o ex-deputado e ex-governador do Ceará:
Franklin Gondin Chaves, ao ver funcionar a ESCOLA NORMAL RURAL DE LIMOEIRO DO NORTE, assim se expressou: “Esta Escola
nasceu de um sonho permanente de grandeza, de inspiração indefinida da minha alma, do ardente pulsar do meu coração, no desejo
incontido de realizar o bem.”.
A modelar Instituição de Ensino, fruto do labor fecundo da Sociedade Pró-Educação Rural de Limoeiro, capitaneada pelo saudoso
Franklin Gondin Chaves, vem escrevendo uma bela página na história do nosso inesquecível Ceará. Educando a juventude feminina com
os seus mestres de todos os tempos que sempre tiveram em mente
que a cultura forma sábios e a educação, seres humanos, e, que educar é impregnar de sentido o que se faz a cada instante, neste ano
de 2013, no dia 26 de abril completa 75 anos de existência (Bodas de
Brilhante). No contato com os seus mestres, portanto, aprendemos
que o educar passa pelo ensino, mas está centrado no ser. Na elevação do ser humano que deve sempre manter a esperança, que é o
sonho do homem desperto, e, ser humilde, mesmo porque, já dizia o
cantor jamaicano Bob Marley: “Seja humilde pois até o sol, com a sua
grandeza, se põe e deixa a lua brilhar”, a ESCOLA NORMAL cumpre
a sua bela e nobre missão.
Nessa data, recebe a prece de gratidão de todos que por lá passaram e por aqueles que continuam a jornada: a diretora Bazinha,
os professores, alunos e funcionários.Todos se encontram felizes,
porque, como escreveu Fernando Pessoa, um dos maiores poetas
da nossa língua, “Ser feliz é encontrar força no perdão, esperanças
nas batalhas, segurança no palco do medo e amor nos desencontros.
É agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida”. As pessoas felizes, já dizia o sábio grego Epicuro: “lembram o passado com
gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo”
.Todos nós, gratos e felizes, evocamos, com muito amor, a nossa ESCOLA NORMAL RURAL DE LIMOEIRO DO NORTE! Toda sociedade
limoeirense em particular e a sociedade cearense em geral entoam
orações de louvor pela antiga e sempre nova ESCOLA NORMAL,
aberta aos desafios educacionais do século XXI. Hoje, ao contemplarmos toda essa bela trajetória, genuflexos, rogamos ao Deus-Pai
para que proteja a ESCOLA que honra o nosso torrão natal, Casa do
Saber,Templo de Amor à Educação e à Formação Moral da nossa
juventude! Que ela prossiga a espargir luzes ” ad aeternum”, pelo
progresso de nossa gente, pelo bem do nosso Brasil!
*O autor é médico, professor universitário, mestre e doutor pela
USP Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha (Itália), e
professor convidado das universidades de Bonn, Munique e Colônia
(Alemanha). Na sua juventude (final da década de 60), foi professor
na Escola Normal .

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

O mestre Souza Leite em uma das sessões solenes da APL

Vinte e dois de abril, data que a pátria guarda como
o princípio do reconhecimento de sua existência para os
povos de além mar, também marca o aniversário de nosso
companheiro de Academia Pindamonhangabense de Letras, o mestre José de Souza Leite, que ontem completou
93 anos de produtiva existência. Ele foi nosso professor
de Geografia, quando estudávamos na Escola Estadual
Professor Mário Bulcão Giudice. Sempre preocupado em
repartir seus conhecimentos com seus alunos de maneira
eficaz, destacou-se pela criação da técnica “dinâmica de
grupo” a qual, sob a forma de júri simulado alcançou êxito
onde foi aplicada. Souza Leite nasceu em Itajubá-MG, mas
fez de Pindamonhangaba a sua terra. Esta cidade deve lhe
gratidão pelos trabalhos aqui prestados, como professor,
assistente de direção de escolas estaduais, secretário do
Conselho Municipal de Turismo (administração do Dr. Caio
gomes Figueiredo), e com sua atividade social marcante
como presidente do Conselho Particular Vicentino e Lar de
Velhos São Vicente de Paulo.
O dinâmico professor, que também pertenceu ao quadro de professores do Ministério do Exército, foi colaborador assíduo da imprensa local. Escreveu para Jornal 7 Dias
(extinto) e Tribuna do Norte. Na Tribuna, até 2010, mantinha a coluna Geografando, ano em que, impossibilitado de
continuar escrevendo por motivos relacionados à saúde, a
passou para seu amigo o professor Leonardo Martuscelli.
Em 29 de fevereiro de 2008, José de Souza Leite passou a integrar o quadro de membros titulares da Academia
Pindamonhangabense de Letras, ocupando a cadeira nº
35T, cujo patrono é o Dr. Ângelo Paz da Silva. PARABÉNS
AO ESTIMADO PROFESSOR!!!

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 02/05/2013 às 15:00 horas
42º WANESSA MOTA MARTINS
RUA AUGUSTA BASSO, 333 - BELÉM
TAUBATÉ – SP
CEP 12090-750
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Dia 02/05/2013 às 14:00 horas

Trovas, tema “Caravelas”
Em alusão ao 22 de abril, recordamos do XIX Concurso
de Trovas de Taubaté- ano 2000, três vencedoras sobre o
tema Caravelas:
1º lugar:
Do Tejo, há quinhentos anos,
as caravelas zarparam.
O vento mudou os planos
e às nossas praias chegaram.
Terezinha Zanoni Ferreira - RJ
2º lugar:
Caravelas, calmaria
num longínquo mês de abril
e um porto, numa baía,
mostra as portas do Brasil.
Sandro Pereira Rebel – Niterói
3º lugar:
Brasil, torrão quinhentista!
Entre as brumas dos teus mares
o trovador inda avista
caravelas seculares...
Altair Fernandes Carvalho - Pinda

ÁREA 6
10º ADRIANA CRISTINA DE LIMA FARIA
RUA JOSÉ DE ALENCAR, 14 – VILA PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-490
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO (Retificação)
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 29/04/2012 às 14:00 horas
AGENTE DO CONTROLE VETOR
1º CAMILA CESAR DA LUZ OLIVEIRA
RUA MANOEL CEMBRANELLI, 516 – CHÁCARA GALEGA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-200
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 018/2013
Objeto: Aquisição de material de pintura, tintas e solventes.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Raul Rabello Neto EPP
Autorização de Fornecimento nº 327/2013 – Valor: R$ 194,10 – Data: 12/04/13
Contratada: Sale Service Ind., Com. e Serv. de Sinalização Viária Ltda.
Autorização de Fornecimento nº 328/2013 – Valor: R$ 7.220,00 – Data: 12/04/13
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME
Autorização de Fornecimento nº 322/2013 – Valor: R$ 6,54
– Data: 12/04/13
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME
Autorização de Fornecimento nº 321/2013 – Valor: R$ 36,25
– Data: 12/04/13
Contratada: DL Ishizucka ME
Autorização de Fornecimento nº 323/2013 – Valor: R$ 1.455,55 – Data: 12/04/13
Contratada: DL Ishizucka ME
Autorização de Fornecimento nº 324/2013 – Valor: R$ 971,40 – Data: 12/04/13
Contratada: Dardour Tintas, Comércio e Serviços Ltda.
Autorização de Fornecimento nº 325/2013 – Valor: R$ 2.665,95 – Data: 12/04/13
Contratada: Dardour Tintas, Comércio e Serviços Ltda.
Autorização de Fornecimento nº 326/2013 – Valor: R$ 5.245,80 – Data: 12/04/13
Pindamonhangaba, 23 de abril de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2012
Aditamento nº 01/2012 do Contrato nº 154/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para
construção da portaria do Parque da Cidade.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Gaspar & Gaspar Construções Ltda.
Data de assinatura: 26/12/12.
Vigência: 90 dias.
Valor aditado: R$ 99.174,68.
Assina pela contratante: José Ricardo Manckel Amadei.
Assina pela contratada: Manuel do Amaral Gaspar.
Pindamonhangaba, 16 de abril de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 025/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 25/13, que cuida de “Aquisição de inseticida larvicida organofosforado à base de pirimifós-metílicos a 50% concentrado emulsionável com registro no ministério
da saúde e certificado “Whopes” emitido pela organização mundial de saúde”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa
(item/lote): Sol Comércio Distribuição e Representação Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 16 de abril de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 040/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 40/13, que cuida de “Aquisição de polpa de fruta congelada,
para atendimento à alimentação escolar”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/preços R$): Nutricionale
Comércio de Alimentos Ltda. (01 – 10,00; 02 – 9,90; 03 – 12,40; 04 – 10,10; 05 – 10,20) .
Pindamonhangaba, 12 de abril de 2013.
PREGÃO Nº. 044/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 44/13, que cuida de “Aquisição de cadeira, ventilador, fogão
04 bocas, refrigerador, micro system, mesa dobrável e compressor de ar”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor das empresas
(itens/lotes): AP de Oliveira Comércio de Móveis para Escritório ME (02); CT Araújo Móveis ME (06);
Entek Equipamentos Taubaté Ltda. EPP (05); Luiz C. de Melo de Souza Lorena EPP (03, 04 e 07);
Reginaldo Campos Pereira EPP (01).
Pindamonhangaba, 11 de abril de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 045/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 45/13, que cuida de “Aquisição de materiais para atender as
oficinas do Projeto Nosso Bairro”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro
no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/preços R$): Nutricionale Comércio de
Alimentos Ltda. (07 – 9,58; 10 – 13,74; 12 – 10,94; 13 – 12,00; 14 – 14,00; 30 – 1,00; 31 – 1,60;
51 – 4,00; 52 – 1,50; 53 – 0,70; 55 – 3,00; 58 – 16,30; 60 – 0,95; 63 – 1,20; 86 – 0,17; 94 – 3,00; 95
– 3,70; 96 – 3,33; 103 – 7,00; 104 – 2,95; 105 – 3,65; 106 – 8,00; 107 – 3,80; 108 – 4,00; 109 – 6,00;
114 – 24,70; 117 – 1,08; 119 – 4,34; 127 – 20,63; 131 – 15,00; 134 – 4,19; 135 – 1,88; 141 – 4,45).
Itens desertos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
110, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 137, 138,
139, 140, 143, 144. Itens imprósperos: 08, 11, 15, 21, 23, 25, 28, 85, 111, 136, 142.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 02/05/2013 às 14:00 horas
AUXILIAR DE CLASSE
5º ROSELY NUNES ROSA
RUA OLEGÁRIO DE PAULA, 430 – ROSEIRA VELHA
ROSEIRA – SP
CEP 12580-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 02/05/2013 às 15:00 horas
41º ANA MARIA DE CARVALHO
RUA AMÉRICO ALVES, 195 – VILA PRADO
ROSEIRA – SP
CEP 12580-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CMC- CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
PINDAMONHANGABA/SP

Criado pela Lei N. 4966, de 23 de setembro de
2009 – Dispõe sobre o Conselho Municipal de
Cultura – CMC do município de Pindamonhangaba e dá outras providências. Alterada pela
Lei N. 5118, de 20 de outubro de 2010.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL PARA VAGAS REMANESCENTES DO CONSELHO
MUNICIPAL DE CULTURA DE PINDAMONHANGABA
Pelo presente edital, o Conselho Municipal de Cultura - CMC, criado pela Lei Municipal nº 4966/2009,
alterado pela Lei nº 5118/2010, no uso de suas atribuições, considerando a deliberação da plenária
do CMC, reunida em 11/04/2013
RESOLVE:
1º - CRIAR a comissão eleitoral abaixo identificada que terá por finalidade organizar o processo
eleitoral para as vagas remanescentes dos conselheiros representantes da Sociedade Civil para o
mandato 2013, nos segmentos: Artesanato, Música, Literatura e Cultura Popular
I – São membros da comissão os seguintes conselheiros:
a) Ademir Carlos Pereira
b) Francisco Antonio Leite de Freitas Filho
c) Marília Lemos Maia
d) Mércia Molinari
II – À Comissão compete as seguintes tarefas:
a) Elaboração e publicação do Edital do Processo Eleitoral;
b) Homologação do credenciamento dos candidatos de acordo com as normas do Edital;
c) ABRIR e encerrar a votação;
D) LAVRAR atas de abertura e encerramento da eleição.
2º - CONVOCAR a Sociedade Civil representada por entidades e instituições ligadas aos segmentos
de Artesanato (Titular e Suplente), Música (Titular e Suplente), Cultura Popular (Suplente) e Literatura (Suplente), que estejam em regular funcionamento para indicarem seus representantes como
candidatos a vagas remanescentes de conselheiros para a Gestão 2013 junto ao Conselho Municipal
de Cultura de Pindamonhangaba, em Assembléia Geral, convocada especialmente para a eleição,
que ocorrerá no dia 15/05/2013, às 19h no Auditório da Prefeitura Municipal em primeira chamada e
em segunda, 30 minutos após.
3º - As inscrições deverão ser realizadas mediante requerimento por escrito, em formulário padrão,
disponibilizado pelo Conselho Municipal de Cultura – CMC.
4º - Para as inscrições deverão ser apresentados:
a) Comprovante de que preenche os requisitos do artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei 5.118/10;
b) Resumo devidamente comprovado das atividades do segmento cultural dos 02 (dois) últimos
anos.
5º - Período das inscrições 17/04/2013 a 7/05/2013, no horário das 8h às 17h durante o horário de
funcionamento do Departamento de Cultura, situado na Rua Dr. Campos Salles, 530, São Benedito,
devendo ser observados os dispostos no artigo 3º do Regimento Interno do CMC. Cópias da Lei N.
5118/10 e do Regimento Interno estarão à disposição no Departamento de Cultura.
Francisco Antonio Leite de Freitas Filho
Presidente CMC
DATAS:
PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 16/04/2013
PERÍODO DE INSCRIÇÕES – 17/04/2013 a 7/05/2013
PUBLICAÇÃO DOS HABILITADOS – 10/05/2013
ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO – 20/05/2013
PUBLICAÇÃO DOS REPRESENTANTES ELEITOS – 24/05/2013

APTA/SAA
Polo Regional Vale do Paraíba
ÁREA DE PESQUISA EM APICULTURA
Disponibiliza aos Apicultores até 31/12/2013
— ABELHA RAINHA AFRICANIZADA FECUNDADA (valor unitário R$ 15,00)
— ABELHA RAINHA AFRICANIZADA VIRGEM (valor unitário R$ 6,00)
— SERVIÇO DE ALVEOLAGEM DE CERA (20% do peso da cera bruta recebida)
Endereço: Av. Prof.º Manoel César Ribeiro, 1920 -Pindamonhangaba/SP (12) 36427822, apicultura@apta.sp.gov.br

Licença Prévia na CETESB
ALIANÇA PAPÉIS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., torna público que requereu na CETESB a
Licença Prévia para fabricação de papel e instalação de uma caldeira, sito à Rod. Vereador Abel
Fabrício Dias, KM 155 - Coruputuba Pindamonhangaba/SP.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 23 de abril de 2013

11

Grêmio estudantil desenvolve
cidadania na Rede Municipal
Coordenador
estadual participa
de reunião
na Prefeitura
Maria Fernanda
Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba está sempre empenhada em busca
da qualidade de vida da
população. Dessa forma,
diversos projetos e parcerias estão sendo realizados visando melhorias
para a cidade.
Na última terça-feira

(16), o prefeito recebeu
em seu gabinete o coordenador estadual do PRTB
– Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, João
Francisco Garcia, que
também responde nacionalmente pelo partido.
Na pauta da reunião,
foram discutidas políticas
e benefícios para Pindamonhangaba.
Maria Fernanda Munhoz

Na pauta da reunião, projetos para a cidade

Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Educação, está
desenvolvendo um trabalho
inédito com as crianças da
Rede Municipal de Ensino
Fundamental e Infantil. Trata-se da criação dos grêmios
estudantis, organizações que
representam a voz dos alunos
dentro da escola.
Essa iniciativa foi proposta pela Secretaria de Educação, por meio do Departamento Pedagógico, para as
escolas municipais de ensino
fundamental e já realizada
pelas escolas “Professor Joaquim Pereira da Silva”, no
Mantiqueira, “Dr. Francisco
de Assis César”, em Moreira César, e “Ayrton Senna da
Silva”, no Pasin. As demais
unidades escolares estão em
processo de implantação.
De acordo com informações da Secretaria de Educação, desde a aprovação da
LDB 9394/96, houve a implementação dos conselhos
e grêmios que dão suporte
ao trabalho das escolas. O
Grêmio Estudantil foi criado a partir da Lei 7389/85 e
visa oportunizar ao aluno o
exercício da democracia com
vistas à educação para a cidadania, além de desenvolver o
protagonismo juvenil e oferecer um meio pelo qual os
alunos pudessem expressar
sua opinião e externar sua
reivindicação.
A Secretaria de Educação
parabeniza os gestores, professores, funcionários e pais
de alunos pelo trabalho executado.
Moreira César
Na escola municipal
“Francisco de Assis César”,
as funções do grêmio na escola serão: recreação dirigi-

Divulgação

Alunos durante reunião, democraticamente, para votação do grêmio escolar

da; anotar as refeições do dia;
ficar a disposição no recreio;
organizar as bicicletas; propor melhorias para a escola;
promover eventos; e organizar o rádio para o recreio.
A chapa vencedora foi a
“Guerreiro da Sabedoria”,
formada pelos alunos Katarine Soares de Oliveira Silva
(1º A); Alexandre Elisiário
Rodrigues de Oliveira (2º A);
João Vitor Neres Garcia (2º
B); Júlia Helena Correa (3º
A); Luis Henrique de Aragão
Ferreira (3º B); Vinícius Luis
da Conceição Santos (4ºA);
Kailane Antunes Ribeiro (5º

A); Kathelyn Rocha Veloso (5º
B), como presidente; e Igor de
Souza Generoso (5º C).
Mantiqueira
Na escola municipal
“Prof. Joaquim Pereira da
Silva”, no Mantiqueira, a
chapa vencedora foi “Amigos Transformando o Mundo”, com os alunos: Maria
Julia Monteiro do Carmo (5º
E), como presidente; Bianca
Bastos Xavier (3º E); Rayssa
Santos Pereira (3º F); Maria
Fernanda Oliveira Lopes da
Silva (4º C); Alex Cordeiro
de Souza (4º C) e Rayllander
Santos de Oliveira (4º D).

Pasin
Na escola municipal “Ayrton Senna da Silva”, a posse
do grêmio estudantil foi realizada na sexta-feira (19), com
a presença de todos os alunos, dos integrantes da chapa do grêmio, funcionárias,
professoras, gestora e alguns
pais. A chapa vermelha foi
a vencedora. Ela tem várias
propostas para a melhoria do
ambiente escolar a partir das
ideias e atitudes dos alunos,
sendo eles mesmos os organizadores das atividades que
proporcionarão a efetivação
das propostas realizadas.

Divulgação

Estudantes da escola municipal do Pasin, vencedores do grêmio estudantil

Prazo para regularização do título eleitoral termina quinta-feira
Célia Lima

O cartório funciona de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas

A Justiça Eleitoral já iniciou os procedimentos para a eleição geral de 2014,
entre eles a regularização e atualização
do cadastro eleitoral. Até quinta-feira
(25), mais de 1,5 milhão de eleitores brasileiros que não votaram e não justificaram a ausência nas três últimas eleições
devem comparecer ao cartório eleitoral
para regularizar sua situação. Quem não
o fizer terá o título eleitoral cancelado.
Em Pindamonhangaba são 1284
pessoas nesta situação, em um total
de 105 mil eleitores, de acordo com
levantamento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em novembro de
2012.
De acordo com informações do
cartório eleitoral da cidade, ainda não
há um número definido de quantas
pessoas já regularizaram a situação,
porém o órgão pede para que os in-

teressados não deixem para a última
hora.
O cartório fica na rua Marechal
Deodoro da Fonseca, 269, centro e
funciona de segunda a sexta-feira,
das 12 às 18 horas. Informações pelo
telefone 3642-8544
Atualização cadastral
A atualização cadastral acontece
sempre no ano posterior às eleições –
ou seja, nos anos ímpares – e é um dos
primeiros passos para a depuração do
colégio eleitoral brasileiro com vista
à eleição seguinte. O procedimento é
simples: basta comparecer ao cartório portando documento oficial com
foto, título eleitoral e comprovantes de
votação, de justificativa eleitoral, de
recolhimento ou dispensa de recolhimento de multa.
A relação com nomes e inscrições

dos eleitores faltosos está disponível
desde o dia 20 de fevereiro nos cartórios eleitorais de todo o país. O eleitor
também pode consultar sua situação
no site do TSE, na opção “Serviços
ao eleitor”.
De acordo com a legislação, o eleitor que tiver o título cancelado poderá
ser impedido de obter passaporte ou
carteira de identidade, receber salários
de função ou emprego público e obter
certos tipos de empréstimos e inscrição. A irregularidade também pode
gerar dificuldades para investidura e
nomeação em concurso público, renovação de matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo
governo e obtenção de certidão de quitação eleitoral ou qualquer documento
perante repartições diplomáticas a que
estiver subordinado.
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Equipes goleiam na estreia do
Campeonato Amador da 2ª Divisão
Marcos Cuba

Mesmo com um jogador a menos, devido à expulsão do goleiro, o Castolira goleou

Marcos Cuba
Começou no último domingo (21), o Campeonato
Amador da 2ª Divisão. Foram muitos gols, somente na
primeira rodada a rede balançou por mais de 50 vezes. A
competição reúne aproximadamente 300 atletas e o término está previsto para o mês
de junho.
Os jogos são organizados pela Liga Pindamonhangabense de Futebol com o
apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Esportes.
No campo do Bosque, o
time Unidos do Castolira
enfrentou o 10 de Julho,

do Araretama. Ainda no
primeiro tempo o volante
Mica, do Castolira, mandou
a bola para o fundo da rede e
não parou mais. Ele marcou
nove gols na partida, placar
final, Unidos do Castolira 9 x
1 no 10 de Julho.
A 2ª rodada acontece domingo (28), às 10h30, nos
seguintes locais: Vila Rica,
Santa Cecília, Jardim Regina, Maricá, Haras Paulista,
Machadão (Moreira César),
Vila São Benedito, Feital,
Santa Luzia e Vila São José.
Apenas no ‘Ramirão’, na
Vila Verde, haverá duas partidas, uma às 8h30, outra às
10h30.

Marcos Cuba

Na categoria Sênior o jogo no campo “Mancrezão” ficou em 0x0

Ginastas de Pinda garantem
medalhas em evento
Marcos Cuba
A equipe de Ginástica
Artística da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Pindamonhangaba conquistou
cinco medalhas na I Etapa

Estadual do Troféu Liga. O
evento ocorreu sábado (20),
em Bragança Paulista, e contou com a participação de
230 ginastas. As atletas realizaram as provas de salto,

paralelas assimétricas, trave
de equilíbrio e solo.
De acordo com o técnico
de Pinda, esse evento foi importante para avaliar o nível
técnico e postural das ginastas.

Conseguiram medalhas
as pindenses: Roberta de Jesus (bronze); Raiane Leite
(prata); Lívia Louzada, Maria Beatriz Barbosa e Milenna Xavier (ouro).

Divulgação

Confira os demais resultados
da 2ª Divisão do Amador
Cidade Nova 1 x 1 Andrada
Azeredo 3 x 2 Galáticos
Tipes 1 x 2 Independente
Unidos Azuis 1 x 2 Afizp
Santa Cecília 2 x 4 Rosário
River Junior 3 x 1 Moreira César
Resenha Beer 4 x 2 União São João
Piauí 2 x 1 Cem Nome
Jardim Eloyna 2 x 1 Araretama
Bela Vista 4 x 1 Santa Luzia
Santa Cruz 1 x 5 Cícero Prado
Demais categorias também estão em campo
Além do Campeonato da 2ª Divisão, a Liga está realizando os campeonatos das categorias Sub 13, Sub 17 e Sênior 40. Os atletas de
diversos times também entram em campo aos finais de semana. Aos
sábados acontecem as partidas do Sub 13 e Sub 17; aos domingos é a
vez do Quarentão. Confira os resultados de sábado (20) e domingo (21).

SUB-17
Colorado 2 x 1 Ferroviária
Mil por hora 2 x 5 São Paulo
Maricá 0 x 1 G. Mombaça
Cidade Nova 1 x 9 Etna
Bela vista 1 x 7 Jardim Eloyna
Flamengo 2 x 1 Inter Pinda
SUB-13
Colorado 2 X 3 Ferroviária
Inter Pinda 1 X 0 Tipês
Novelis 1 X 0 Bela Vista
Etna 3 X 1 São Paulo
SÊNIOR- 40
Santa Luzia 0 X 0 C. Mombaça
Tipês 2 X 5 Imperial
G. Mombaça 1 X 0 Ramos
Independente 2 X 1 Bandeirante
Vila S. José 3 X 2 Estrela
Fim De Carreira 2 X 6 GE Afizp

As ginastas pindenses treinam diariamente para obter bons resultados em diversas competições na região

Equipes de xadrez da região
participam de copa em Pinda
O Lions Clube de Pindamonhangaba foi palco de
um grande evento de xadrez
no último domingo (21). Enxadristas de 13 equipes da
cidade e região compareceram para a II Copa Princesa
do Norte da modalidade. A
grande campeã do torneio foi
a equipe 49 do Segundo Tempo, de São Paulo, somando
14 pontos, a vice-campeã
foi SJC1, com 11,5, e em 3º
lugar ficou a The Walking
Dead, com 11 pontos.
Na categoria Absoluto
estiveram presentes: Liga de
Xadrez de Pinda, Discípulos
de Zaina, Equipe 33, MED-Taubaté, Bola Azul (Taubaté), The Walking Dead (Guaratinguetá), SJC1 (São José
dos Campos), Sampa 2013 e

49 do Segundo Tempo (São
Paulo). Na Feminino: Clube
de Xadrez de Pinda e SJC2
(São José dos Campos). Já
na categoria sub 17 vieram
SJC3 e Ousadia e Alegria
(São José dos Campos).
A II Copa foi uma realização do Clube de Xadrez do
município e da Associação
Valeparaibana de Xadrez,
com o apoio do Lions Clube
e da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Esportes.
O próximo torneio de xadrez a ser realizado em Pinda,
previsto para o mês de junho,
será uma das etapas do Circuito Valeparaibano de Xadrez, cujo sistema de disputa
é individual. Local e horário
serão divulgados em breve.

Célia Lima

O próximo evento deste esporte no município será
uma das etapas da Liga Valeparaibana

