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TRIBUNA DO NORTE

André Nascimento

previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     17ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

TEMP. MÍNIMA    18ºC 
TEMP. MÁXIMA   28ºC

TEMP. MÍNIMA     15ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

TEMP. MÍNIMA     13ºC 
TEMP. MÁXIMA    23ºC

TERÇA-FEIRA - 14/5

QUARTA-FEIRA - 15/5

QUINTA-FEIRA - 16/5

SEXTA-FEIRA - 17/5

Predomínio 
de sol

Nublado com 
pancadas de chuva

Pancadas de 
chuva à tarde

Predomínio 
de sol

CPTEC INPE

A Etapa preparatória para 4ª 
Conferência Municipal da Cida-
de, que será realizada em Pinda-
monhangaba na quarta-feira (15), 
já acontece no município desde o 
mês de fevereiro deste ano. 

Bairros recebem preparação para a 
4ª Conferência Municipal da Cidade

Trânsito no 
centro tem 
inversão de 
sentido

Nos próximos dez dias, a tra-
vessa Marquês do Herval, no 
centro da cidade, estará com o 
sentido de trânsito invertido, de-
vido às obras na rua Bicudo Leme. 

As unidades de ensino da Rede Municipal de Educação estão 
recebendo os kits de material escolar a partir desta semana. Ao 
todo, 56 escolas e creches receberão o benefício. As primeiras 

foram as escolas do Goiabal e bairro das Campinas. Após as nove 
primeiras escolas serem contempladas , a distribuição será feita 
por região da cidade.

Kit escolar começa a ser entregue no município

A Semana da Liberdade, rea-
lizada pelo Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Pindamonhangaba, 
terminou na segunda-feira (13), 
com saldo positivo. O desta-
que foi o show com o grupo de 
samba Art Popular, realizado no 
pátio da Prefeitura, reunindo 
mais de 4 mil pessoas, no sá-
bado (11). A Semana teve, ain-
da, palestras nas escolas e na 
Prefeitura, ato cívico na praça 
Monsenhor Marcondes e corri-
da pedestre, reunindo mais de 
120 participantes.

Quatro mil pessoas lotam 
show do Art Popular

Amistoso marca 19 anos 
do ‘Sabadão do Tipês’

O "Sabadão do Tipês" comemorou 19 anos de atividades, no sábado (11), com um jogo amis-
toso entre o Rio Verde, de Tremembé, e o Tipês. 

Avenida 
projetada 
em fase de 
fi nalização

A nova avenida, que margeia 
a SP-62, nas proximidades das 
obras do shopping, está entran-
do em fase de finalização. O lo-
cal receberá rotatória, sinaliza-
ção e adequação para entrada e 
saída do shopping. 

Pinda na 
Semana 
Nacional 
de Museus

Visitas artísticas e oficinas 
gratuitas fazem parte da pro-
gramação, realizada no Museu 
Histórico e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina, até o 
final desta semana. 

Inscrições 
abertas para 
fórum contra 
pedofi lia

As inscrições para o fórum 
de discussão contra pedofilia e 
exploração sexual de crianças 
e adolescentes estão abertas. 
O evento será na sexta-feira 
(17), no auditório da Faculdade 
Anhanguera.

Pedágio do 
Atanázio é 
assaltado 
durante a noite
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Veja as datas que se comemoram hoje (14 de maio) 
e nos próximos dias

14/5 – Dia Continental do Seguro.
15/5 - Dia Internacional da Família, Dia do Armamentista da Marinha 
do Brasil, Dia do Assistente Social, Dia do Auxiliar de Enfermagem, 
Dia do combate à infecção hospitalar, Dia do Gerente de Banco, Dia 
do Operador de Rádio, Dia do Professor Aposentado.
16/5 -  Dia do Gari.

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

Divulgação

Liberdade, liberdade...
Ontem, dia 13 de maio, o país comemorou uma data 

histórica: a Abolição da Escravatura no Brasil. A escra-
vidão foi ofi cialmente extinta nesse dia por meio da Lei 
Áurea, assinada pela princesa Isabel em 1888. 

Quando essa lei passou a vigorar, a escravidão no 
Brasil existia há cerca de três séculos. Na Pindamo-
nhangaba daquele tempo, muitas vozes se ergueram 
buscando a libertação dos escravos. Uma das persona-
lidades abolicionistas da época era o político e fundador 
deste jornal, o jornalista e também advogado João Mar-
condes de Moura Romeiro. As ideias abolicionistas de 
João Romeiro já vinham de longa data... Nossos amigos 
historiadores nos lembram que, antes de fundar a Tri-
buna do Norte, em 1880, João Romeiro fundou o Clube 
da Lavoura e, na solenidade de inauguração, discursou 
criticando o sistema de trabalho sustentado pelo braço 
escravo. 

Nos conta a história que, quando eleito vereador, 
João Romeiro utilizou tanto a Tribuna do Norte quanto 
a tribuna do legislativo para realizar uma verdadeira 
campanha abolicionista, vitoriosa em 25 de fevereiro 
de 1888, com a libertação dos escravos de Pinda. Com 
isso, percebemos que Pindamonhangaba se antecipou 
à Lei Áurea e que o jornal Tribuna do Norte traz, desde 
a sua semente, o incentivo e a defesa ao direito da li-
berdade. 

E o país e a Tribuna do Norte passaram por outra 
época marcante de privação de liberdade, com a dita-
dura militar. Era a privação da liberdade política e de 
expressão. E a Tribuna e o país sobreviveram e conti-
nuaram. 

Nosso jornal está até os dias atuais fazendo seu pa-
pel de informar, documentar e divulgar ações de todos 
os temas, relatando ao longo de seus mais de 130 anos 
o andar da história de Pindamonhangaba. 

A liberdade, que possui um conceito tão amplo, está 
hoje mais presente nas sociedades, nos lares e na edu-
cação. E por isso mesmo, é hora de pensarmos a res-
peito e refl etirmos sobre o que é feito atualmente com a 
liberdade que foi conquistada pelas gerações anteriores.  

Liberdade ainda signifi ca o direito de ir e vir – asse-
gurado a todos nós, brasileiros, pela Constituição. Liber-
dade é também a autonomia, a espontaneidade. Liber-
dade de pensamento, expressão, liberdade artística. Ter 
tanta liberdade nos obriga a ter responsabilidade, ética, 
moral. É fazer o que se acha importante, mas sempre 
respeitando o espaço do outro, dentro dos limites da lei.

Será que os adolescentes e jovens de hoje estão sa-
bendo lidar com toda essa liberdade? Alguns, percebe-
mos que não. Como tolerar, por exemplo, indivíduos que 
picham monumentos históricos? Ou tanto desrespeito 
dentro de sala de aula? Ou ainda, tantos crimes mais 
graves cometidos e que fi cam impunes por se tratar de 
jovens menores de idade, que, diz-se, ainda não podem 
ser responsabilizados por seus atos?

A liberdade é o bem mais precioso que uma socieda-
de pode ter e ela deve continuar existindo, irrestritamente. 
Mas é preciso saber usá-la. É aí que entram a educação, 
a família, a religião, com a responsabilidade de ajudar a 
formar verdadeiros cidadãos conscientes. 

Ainda em clima de 13 de Maio, fi ca a sugestão para 
uma refl exão perante a nossa liberdade tanto nos nossos 
atos, como no nosso poder transformador da sociedade.

Reunião 
da Polícia 
Comunitária

O Núcleo da Polícia Comunitá-
ria realiza reunião nesta terça-feira 
(14), às 9h30, na sede da Polícia 
Militar. A pauta será uma reunião 
com o secretário de Planejamen-
to da Prefeitura, arquiteto Jorge 
Samahá, com o tema “Arquitetura 
contra o crime”; apresentação dos 
resultados das reuniões dos grupos 
de trabalho. O encerramento está 
previsto para o meio-dia. 

Com o tema “Como discípulos 
missionários de Jesus Cristo, ilumi-
nados e fortalecidos pelo seu espí-
rito, sejamos testemunhas vivas da 
Fé”, a Paróquia Nossa Senhora do 
Bom Sucesso abriu as comemora-
ções da Festa do Divino 2013 na 
última sexta-feira (10).

O evento, que vai até o dia 19 
de maio, conta com missas diárias 
em sua programação, sempre às 
19 horas, seguida da tradicional 
quermesse na praça Padre João 
de Faria Fialho – Largo do Quartel. 

Além de música ao vivo, a 
quermesse conta com barracas de 
artesanato, alimentação e com par-
quinho para as crianças e, também, 
com música ao vivo todos os dias.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Obras, está realizan-
do o serviço de pintura da fachada da sede da Polícia Militar, na avenida Manoel César 
Ribeiro, próximo ao anel viário. A pintura deve ser fi nalizada nos próximos dias. 

O caminhão da Coleta Seletiva 
é uma parceria entre a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por meio da 
Secretaria de Obras, e da Coletora 
Pioneira e percorre todos os bairros 
da cidade, de segunda a sábado. 

Segunda-feira: Centro/ lto 
Tabaú/Boa Vista/Mombaça/Cam-
po Bello/Mariana/Aurora/Vila Nair/
Bosque/Beira-Rio/Santana.

Terça-feira: Real Ville/Colo-
nial Village/Parque das Nações

Quarta-feira: São Judas 
Tadeu/Parque São Domingos/Vila 
Bourghese/Santa Luzia/Jardim Im-
perial/Ouro Verde/Capitão Vitório 
Basso/Campo Alegre.

Quinta-feira: Crispim/An-
drada/Santa Cecília/Maricá/Delta/
Beta/ Jardim Eloyna/Jardim Regi-

na/Cidade Nova/Feital
Sexta-feira: Vila São Paulo/

Vila Suíça/Yassuda/Morumbi/Vila 
São José/Vila São Benedito/Man-
tiqueira/Pasin/Laerte Assumpção/
Padre Rodolfo/IpêI/IpêII/Carango-
la/Moreira César.

Sábado: Araretama/Cidade 
Jardim/Alto Cardoso/Maria Áurea Bela 
Vista/Vila Verde/S. Benedito Lago Azul.

Para celebrar o Dia das Mães, 
a Assop - Associação Orquidófi la 
de Pindamonhangaba organizou 
a I Mostra de Orquídeas do Dias 
das Mães, que aconteceu no último 
sábado (11), no estacionamento da 
escola Dr. Alfredo Pujol.

Com uma variedade de mais de 
50 exemplares da fl or, foi realizada 
a exposição e a venda de algumas 
espécies, além de orientações de 
cultivos e palestras. 

De acordo com o presidente da 
Assop, Tsutomu Tanabe, esse é o 
primeiro ano em que a Assop pro-
move a mostra de Dia das Mães, 
já que o evento tradicional da as-
sociação acontece anualmente no 
mês de novembro.

Assop realiza I Mostra de Orquídeas do Dia das Mães

Muitas pessoas prestigiaram a mostra e levaram orquídeas para presentear as mães

Pintura da sede da PM

Roteiro do caminhão da Coleta Seletiva 

Festa do Divino começa em Pinda

O Departamento de Trânsito da 
Prefeitura informa que a Travessa 
Marquês do Herval terá o sentido 
(mão de direção) invertido devido a 
obras na rua Bicudo Leme. A previ-
são é que a inversão continue até 
o fi nal desta semana. A equipe da 

Secretaria de Obras está realinhan-
do e renivelando as guias da rua 
Bicudo Leme, realizando a constru-
ção das sarjetas e fará o contrapiso 
e assentamento de piso nas calça-
das. A previsão é que em dez dias 
as guias estejam prontas.

Inversão de sentido no 
trânsito do centro

Maria Fernanda Munhoz

Ana Camila Campos

Pinda recebe 
palestra 
Empretec

A Acip - Associação Comercial 
e Industrial de Pindamonhangaba 
será palco para a palestra Sensi-
bilização para o Empretec. O Em-
pretec é um curso desenvolvido 
pela ONU que testa e potencia-
liza o comportamento empreen-
dedor. A palestra acontece na 
quarta-feira (15), às 18h30, na 
av. Deputado Claro César, 44, 
centro de Pindamonhangaba. In-
formações e Inscrições: (12) 3132-
6777/0800 570 0800.

A votação para eleger a nova 
diretoria do Paineiras Country Club 
de Pindamonhangaba aconteceu 
no último domingo (12), com início 
às 8 horas.

Mais de 240 sócios comparece-
ram ao clube para votar e escolher 

entre as duas chapas concorren-
tes, a Paineiras 2042 e a Inovar.

Com o encerramento da vota-
ção, às 16 horas, a chapa eleita foi 
a Inovar, cujo diretor presidente é 
Felipe Cesar Pombo, que deverá 
exercer o cargo até 2015.

Paineiras elege presidente

Festa de 
Nossa 
Senhora 
Auxiliadora 

De 15 a 23 de maio haverá a 
novena preparatória à Festa de 
Nossa Senhora Auxiliadora. Com 
o tema  “Foi ela quem tudo fez !”, 
serão realizadas missas diárias às 
19h30 e, após as celebrações, a 
tradicional quermesse com bingo e 
brechó na quadra coberta dos Sa-
lesianos.

Dia 24, às 19h30, é a data em 
que haverá a Solenidade de Nossa 
Senhora Auxiliadora e, no dia 26 de 
maio, do meio-dia às 14 horas, ha-
verá almoço benefi cente com feijão 
maravilha, feijoada, arroz, farofa e 
couve. Os convites custam R$ 12.
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As crianças das escolas da 
Rede Municipal de Educação 
estão recebendo os agentes de 
educação para o trânsito. As 
atividades tiveram início dia 
15 de abril deste ano e o ob-
jetivo é apresentar novas pro-
postas. Os alunos dos 5º anos 
participaram, na última se-
mana, de uma aula inaugural 
sobre o trabalho que será re-
alizado no próximo semestre. 

O método de ensino utili-
zado pelos Agentes de Trân-
sito tende a ser dinâmico e 

aproximar-se da realidade 
de cada escola, facilitando a 
absorção e assimilação dos 
temas abordados. 

Este trabalho pretende en-
volver alunos, pais e a comu-
nidade escolar nas ações pre-
ventivas no trânsito, a fim de 
reduzir o número de acidentes 
próximos às escolas, assim 
como no trajeto entre a casa e 
a escola. Já receberam a visita 
os alunos das unidades esco-
lares de Moreira César, Santa 
Cecília e Ribeirão Grande.

Edutran está presente nas 
escolas da Rede Municipal

O objetivo é formar cidadãos conscientes no trânsito

Prefeitura e Bandeirante 
realizam ‘Boa Energia na Escola’

MaRia FERnanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, por meio da Secre-
taria de Educação e Cultura, e 
a empresa Bandeirante Ener-
gia estão realizando o projeto 
“Boa Energia na Escola”, nas 
escolas municipais. Na últi-
ma semana, professores de 
19 escolas municipais, mais 
o Casa Verde, passaram por 
treinamento do projeto. As 
escolas municipais receberão 
kits para auxiliar no trabalho 
com as crianças.  

No decorrer da aplicação 
do projeto nas escolas, as 
unidades educacionais rece-
berão uma unidade móvel 
de ensino, equipada por um 
conjunto de experimentos 
e maquetes lúdicas e intera-
tivas sobre os princípios da 

As crianças terão oportunidade de conhecer os princípios da eletricidade

eletricidade, o uso da energia 
e suas aplicações. 

A intenção da Secretaria 
de Educação é que, depois 

das escolas, a unidade móvel 
permaneça na cidade para 
que a comunidade em geral 
também possa usufruir do co-

nhecimento. A unidade chega 
a Pinda no dia 10 de junho e 
permanecerá na cidade até o 
dia 14 de julho.

MaRcos cuba
Começou no dia 6 de maio a coleta 

da Campanha do Agasalho em Pin-
damonhangaba. Com o slogan “Rou-
pa boa, a gente doa”, a ação social 
pretende recolher 150 mil peças para 
distribuir às entidades e famílias em 
estado de vulnerabilidade social. Até 
terça-feira (14), os moradores da 
cidade poderão entregar as doações 
às equipes que passam de porta em 
porta. 

São parceiros da Campanha do 
Agasalho o Exército, Delegacia da 
Mulher, Sabesp, Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar, Unimed, entre outros, 
que atuam juntamente aos trabalha-
dores da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba. Funcionários destes locais estão 
percorrendo as ruas da cidade em 
busca de roupas em boas condições 
para aquecer os mais necessitados.

Para fazer a doação, basta procurar 
um dos postos de coleta. Roupas em 

bom estado poderão, além de ameni-
zar o frio, evitar doenças de inverno. 
Os termômetros estão marcando tem-
peraturas abaixo dos 15°C e depen-
dendo da condição física da pessoa, 
pode causar hipotermia.

Ao fazer as doações, as pessoas 
estão praticando um ato de cidadania, 
pois irão ajudar o próximo e também 
colaborar com o meio ambiente, pois 
uma peça jogada no lixo pode demorar 
até mesmo décadas para se decompor.

Arrecadação de agasalhos de porta 
em porta termina nesta terça-feira

cintia caMaRgo
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba recebeu na sexta-
-feira (10), do Governo do es-
tado de São Paulo, uma nova 
viatura de resgate que será 
encaminhada ao comando do 
Corpo de Bombeiros da cida-
de ainda nesta semana, para a 
utilização imediata.

O Governo do Estado de 
São Paulo entregou novas 
viaturas para a Polícia Civil 
e novas unidades de resgate 
aos Bombeiros. Foi um total 
de 934 viaturas 0 km aten-
dendo a capital, a Grande 
São Paulo e o interior. 

Para a Polícia Civil, são 
884 viaturas, como vans para 
transportes de presos, veícu-
los descaracterizados e cami-
nhonetes. O investimento é 
de mais de R$ 59 milhões, e 
metade das viaturas vai pra a 
capital e a grande SP.

Já as 50 novas unidades 
de resgate ampliarão e reno-

varão a frota do atendimento 
médico a vítimas de aciden-
tes e violência em todo o 
Estado. O investimento da 
Secretaria da Saúde foi de R$ 
6,5 milhões. Serão contrata-
dos 258 profissionais entre 
médicos e enfermeiros.

Com as novas viaturas, 
foram beneficiadas os Gru-
pamentos dos Bombeiros de 
São Paulo, Guarulhos, San-
tos, Campinas, Santo André, 
Ribeirão Preto, Marília, São 
José dos Campos, São José 
do Rio Preto, Presidente Pru-
dente, Sorocaba, Piracicaba, 
Mogi das Cruzes, Barueri, 
Jundiaí e Araçatuba.

Os novos veículos da Po-
lícia Civil foram distribuídos 
para as regiões de capital e 
Grande São Paulo, São José 
dos Campos, Campinas, Ri-
beirão Preto, Bauru, São José 
do Rio Preto, Santos, Soro-
caba, Presidente Prudente e 
Piracicaba.

Reunião define detalhes finais do Nosso Bairro
daniEla gonçalvEs 

Os preparativos para o 
início da nova fase do pro-
jeto Nosso Bairro está a 
todo vapor. Na manhã dessa 
segunda-feira (13), a equipe 
de trabalho do projeto, esteve 
em reunião, para alinhar os 
detalhes finais da ação social 
que iniciará no domingo (19) 
com uma grande comemora-
ção de abertura. 

Na reunião, foram en-
tregues os uniformes de tra-
balho dos “oficineiros” e 
também foi divulgado o pré-
-calendário anual do Nosso 
Bairro 2013. A edição deste 
ano, contará com 20 oficinas 
dos eixos de esporte, lazer e 
artesanatos, destinados a pes-
soas de todas as idades. 

Os moradores do Arareta-

Os mAteriAis que 
cOnstAm nO Kit sãO 
itens cOmO: 

apontador simples com depósito, 
caderno universitário de capa dura, 
caixa de lápis de cor, 
caixa de massa de modelar com 6 cores, 
cola branca, 
lápis grafite preto, 
caixa de guache,
apagador para quadro negro, 
durex pequeno, 
fita crepe, cola para EVA, 
pincéis 
n° 8, n° 0 e n° 14, 
caneta marca texto de três cores, 
clip n° 4, pasta catálogo, 
caneta esferográfica vermelha, 
barbante, 
caixa de giz de cor 
estilete

Escolas Municipais de Pinda recebem Kit de material escolar
ana caMila caMpos

A entrega dos kits de ma-
terial escolar a todas as es-
colas municipais da cidade 
teve início na manhã dessa 
segunda-feira (13). Ao todo, 
56 escolas e creches recebe-
rão o benefício.

De acordo com setor de 
Suprimentos da Prefeitura, 
existem três tipos de kit: um 
destinado às creches; outro aos 
alunos de pré fase I, pré I e pré 
II e o terceiro, destinado aos 
alunos de primeiro ao quinto 
ano. Inicialmente, receberão o 
material os alunos que fazem 
parte do terceiro grupo.

As primeiras escolas con-
templadas com os kits são as 
que apresentam maior neces-
sidade, seja pela distância ou 
pelo número de alunos.

Durante a manhã de segun-
da, duas unidades escolares 
já receberam seus materiais. 
A primeira delas foi a esco-

ma, Nova Esperança, CDHU 
e Cidade Jardim, podem se 
inscrever em uma das 20 
oficinas, até sexta-feira (17), 
das 9 às 13 horas. A inscrição 
pode ser feitas na tenda do 
projeto instalada na rua Be-

nedito Bacca Benega, 60, no 
Araretama, próximo à esco-
la municipal Professor Elias 
Bargis Mathias.

Oficinas 
Cerca de 20 oficinas estão 

disponíveis para os morado-

res, são elas: Corte de Cabe-
lo, Unha Decorada, Dança de 
Salão, Dança de Rua, Jazz, 
Balé Infantil, Modalidades 
esportivas, Capoeira, Pintu-
ra, Tecido, Amarradinho com 
lycras, Pintura Artística com 
tela, Crochê decorativo em 
vestuário, Tricô, Macramê, 
Biscuit, Cestaria em Jornal, 
Reciclagem com Pet, Trança-
do com fitas, Corrida de Rua 
e Massagem Relaxante.

As aulas (gratuitas) serão 
dividas em grupos de vin-
te alunos. Ao final de cinco 
semanas, os participantes re-
cebem um certificado de con-
clusão da oficina, mediante 
frequência ativa. Após este 
período de um mês e uma se-
mana, o projeto seguirá para 
outros bairros da cidade.

O projeto vai atender centenas de moradores

corpo de bombeiros de 
pindamonhangaba terá 
nova unidade de resgate

nova viatura vai contribuir nos serviços dos bombeiros

capina no centro comunitário 
leva segurança à população

MaRia FERnanda Munhoz
A Subprefeitura de Moreira 
César realizou, na última 
semana, a limpeza e 
capina da área em volta 
do Centro Comunitário 

Cecília Nicoletti, do bairro 
Liberdade/Cícero Prado, 
no distrito. Com o serviço, 
a população terá mais 
segurança e conforto para a 
utilização do espaço. 

Divulgação

la “Profª Yvone Apparecida 
Arantes Corrêa”, no bairro 
do Goiabal, seguida da esco-
la “Prof. Alexandre Machado 
Salgado”, localizada no bairro 
das Campinas. As gestoras são 
responsáveis pela separação 
dos materiais e montagem dos 

kits individuais, que são repas-
sados aos estudantes.

A gestora Elisa Duque, 
responsável pela unidade do 
bairro das Campinas, afirmou 
que em nenhum momento os 
alunos ficaram sem material, 
mas que agora cada criança 
poderá ter seu kit individual.

“Cada aluno vai apren-
der a cuidar ainda mais do 
seu material, e assim, vamos 
desenvolver o senso de res-
ponsabilidade nas crianças. 
Além disso, a entrega do kit 

vai agilizar o trabalho dos 
professores”, salienta.

Esse kit individual é com-
plementado durante o ano letivo 
pelos itens que a unidade escolar 
recebe. Além disso, outros produ-
tos essenciais ao desenvolvimen-
to das atividades pedagógicas nas 
unidades da Remefi - Rede Mu-
nicipal de Ensino Fundamental 
e Infantil também são repassa-
dos às crianças. A reposição é 
feita mediante a necessidade 
observada pelos professores, na 
própria escola ou creche.

A escola do bairro das 
campinas foi a segunda 
a receber os kits

Divulgação

Divulgação

Ana Camila Campos

Divulgação

André Nascimento
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Polícia

Durante a última quin-
ta-feira (9), a Polícia Civil 
realizou uma operação si-
multânea em todo o territó-
rio nacional, que culminou 
na prisão de 2.067 suspeitos 
de envolvimento  em delitos. 
Além disso, também foram 
apreendidos 79 menores.

Segundo informações da 
polícia, a operação, denomi-
nada PC27, contou com a par-
ticipação de 4.610 policiais 
civis e 535 delegados das 27 
unidades da Federação.

Foram inibidas algumas 
contravenções como  tráfi co 
de drogas, pirataria,  roubo 
de veículos, além do cumpri-
mento de mandados de pri-
são e de busca e apreensão.

Como resultado, além 
das prisões, foram recupera-
dos 189 veículos roubados e 
apreendidas 255 armas, 178 
quilos de maconha, 47 qui-
los de cocaína e 11 quilos 
de crack. A polícia também 
recuperou a quantia de R$ 
176.398,10.

Polícia Civil captura 
mais de 2 mil suspeitos

A Polícia registrou uma 
morte no último sábado 
(11). Segundo as informa-
ções policiais, um homem 
de 32 anos morreu prensa-
do entre duas máquinas de 
uma obra realizada na Via 
Dutra, trecho de Taubaté. A 
Polícia Civil suspeita que 

ele se escondeu do frio e 
dormiu.

De acordo com a polícia, 
a vítima seria um andarilho 
e fi cou preso entre um cami-
nhão cavalo mecânico e um 
trator, após os operários te-
rem ligado os equipamentos 
para trabalharem.

Homem morre ao ser 
prensado entre máquinas

Acidente em rodovia 
deixa vítima fatal

O motorista de um cami-
nhão morreu na manhã de sá-
bado (11), na rodovia Floria-
no Rodrigues Pinheiro, após 
perder o controle do veículo 
e capotar. O acidente aconte-
ceu por volta das 7h15.

De acordo com a Polí-
cia Rodoviária Estadual, o 
motorista estava vindo de 

Santo Antonio do Pinhal e 
perdeu o controle do veí-
culo na curva do trevo, que 
dá acesso a Pindamonhan-
gaba.  A polícia acredita 
que o caminhão possa ter 
perdido o freio na descida 
da serra e, por isso, o mo-
torista não conseguiu fazer 
a curva. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.529, DE 03 DE MAIO DE 2013.
Dispõe sobre a divulgação do Disque Denúncia – 181.
(Projeto de Lei nº 52/2013, Vereador Roderley Miotto)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Verea-
dores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. Fica obrigatória a divulgação do “Disque Denúncia – 181”, com afi xação de adesivos nos 
veículos integrantes do Sistema de Transporte Coletivo de Pindamonhangaba e táxis, e afi xação de 
cartazes nas escolas municipais, postos de saúde, rodoviárias e pontos comerciais.
Parágrafo Único. Nos adesivos e cartazes deverá constar, de forma visível aos motoristas e pedes-
tres, o seguinte texto: “Disque Denúncia – 181 – Sigilo Absoluto”.
Art. 2º. As despesas com execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.
Art.3º. O Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir 
da data da publicação da lei.
Art. 4º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 03 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.028, DE 29 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Re-
solve NOMEAR os Senhores abaixo relacionados, para os empregos de provimento em comissão, 
a partir de 26 de abril de 2013:
-  Marília Lemos Maia
   Coordenadora de Projetos Sociais
- Neusa Helena Pereira de Oliveira
  Coordenadora de Projetos Sociais
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de abril de 
2013.
Pindamonhangaba, 29 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson de Macedo Gouvêa - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 29 de abril de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.288, DE 10 DE MAIO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, RESOLVE remanejar a Sra. Patrícia Galvão Junqueira, psicóloga, para prestar serviços junto 
ao Fórum da Comarca de Pindamonhangaba, nos termos do Convênio nº 95/2012, para atender as 
necessidades desta Comarca, no exercício do cargo de psicóloga.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 10 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson de Macedo Gouvêa - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.287, DE 07 DE MAIO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, e com fundamento na alínea “b”, §4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de novembro de 2009, 
RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho da servidora municipal, concursada, Sra. 
Viviane Moreira Tineu de Melo, recepcionista, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de 26 de maio 
de 2013.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário -´Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa  - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 07 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Processo  Externo nº 9438/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO N°   4.970, DE 09 DE MAIO DE 2013.
Dispõe sobre o ordenador de despesas da Prefeitura.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba, que prevê a 
possibilidade de delegação, por meio de decreto,
D E C R E T A
Art. 1º Os Secretários Municipais serão ordenadores de despesas de suas respectivas Secretarias.
Art. 2º Caberá aos Secretários a realização das prestações de contas de todos os convênios, con-
tratos e demais ajustes junto aos Governos Municipal, Estadual e Federal.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de maio de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt  - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 4.030, DE 03 DE MAIO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve EXONERAR, a Sra. Geny Maria Monteiro do emprego de provimento em comissão de 
Coordenador de Projetos Sociais, a partir desta data.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson de Macedo Gouvêa - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de maio de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/           

Na última quinta-feira 
(9), 1443 presos do Pema-
no (presídio Dr. Edgard 
Magalhães Noronha) em 
Tremembé foram libera-
dos para a saída tempo-
rária de Dia das Mães. 
No total, foram 1.530 de-
tentos liberados, pois, de 
acordo com a direção da 
unidade,  87 deixaram a 
unidade um dia antes.

O prazo máximo para 
o retorno dos internos é às 
18 horas desta terça-fei-
ra (14). Caso não voltem 

no período estabelecido, 
serão considerados como 
foragidos e os recaptura-
dos perderão o benefício 
do regime semiaberto.

Quem tem direito 
ao indulto?

São benefi ciados os 
detentos primários que já 
cumpriram um sexto da 
pena e os reincidentes que 
cumpriram um quarto. 
Também é necessário ter 
bom comportamento, es-
tar no regime semiaberto 
e ter autorização judicial.

Prazo para retorno de 
indulto do Dia das Mães 
termina nesta terça-feira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  5.532, DE 07 DE MAIO DE 2013.
Autoriza a doação de computadores à APAE 
 Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Verea-
dores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. Fica o Executivo autorizado a doar os computadores descritos a seguir, à APAE.

Parágrafo Único: Os bens foram doados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente – FUMCAD pela Empresa Plascar Ind. Compon Plasticos Ltda, doação de ativo e deliberado 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme Resolução nº 19, de 
05 de março de 2013. 
Art. 2º A doação será realizada através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te e Departamento de Assistência Social.
Parágrafo único. Os bens doados somente poderão ser utilizados para atender as fi nalidades da 
instituição.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  07 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Isael Domingues - Secretário de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 07 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

Descrição  Quantidade
Monitores       13
Desktops        9
Dock Station       2

O plantão da polícia re-
gistrou dois casos de agres-
são de fi lhos contra seus pais 
no sábado (11).

O primeiro caso acon-
teceu às 16 horas, no bairro 
do Crispim. J.B.O., 68 anos, 
compareceu à delegacia para 
registrar queixa do fi lho, J.
G.O., 25 anos, que é usuário 
de drogas e que já teria sido 
expulso do local pelo pai. Na 
ocasião, ele decidiu retornar 
para sua residência e o pai, 
novamente, tentou impedi
-lo. Diante dos fatos, o agres-

sor avançou e feriu a orelha 
esquerda da vítima. Ainda 
consta no boletim de ocor-
rência que o jovem ameaçou 
o pai, dizendo que caso fosse 
denunciado  iria “matar todo 
mundo.”

O segundo boletim foi 
registrado às 17h50, por 
V.M.F., 54 anos. A vítima, 
moradora do Jardim Imperial 
teve uma discussão com o 
fi lho, C.M.M., de 23 anos, e 
foi agredida com socos pelo 
corpo, fi cando com a mão 
machucada.

Filhos agridem pais 
durante fi nal de semana

Uma senhora de 84 
anos teve a carteira furta-
da de dentro de sua bolsa 
enquanto fazia compras 
pela feira livre do Merca-

do Municipal na manhã de 
sábado (11).

Foram levados os docu-
mentos da vítima e a quan-
tia de R$20.

Carteira é furtada 
de bolsa de vítima

Pedágio do Atanázio é assaltado durante a noite
O pedágio municipal da 

Estrada do Atanázio, em 
Moreira César, foi assalta-
do na noite de sexta-feira 
(10). O ladrão aproveitou 
o momento em que o fun-
cionário estava fechando 
a janela após receber o 
dinheiro de um motorista 
para anunciar o roubo, por-
tando uma arma de fogo. O 
declarante afirma que não 

teve condições de identifi-
car o assaltante porque ele 
estava todo coberto, usan-
do moletom com capuz, 
luvas nas mãos e meia de 
seda na cabeça.

Dois ônibus de transpor-
te coletivo foram assaltados 
no fi nal de semana. Um foi 
na região do bairro Vila São 
Benedito, dois indivíduos en-
traram no veículo, um deles 
estava armado com uma car-
tucheira. O primeiro foi até o 
cobrador e recolheu R$ 150. 
O outro foi nas proximidades 
da Vila São João, dois ho-
mens adentraram e um deles 

pulou a catraca e subtraiu R$ 
45 do caixa e também levou a 
mochila de uma vítima, con-
tendo cartões bancários, R$ 
300, talões de cheque, entre 
outros objetos. Os represen-
tantes da empresa relataram 
que havia um casal dando co-
bertura aos assaltantes e que 
o indivíduo armado deu uma 
coronhada no ônibus e amas-
sou a lataria.

Ladrões invadem 
transporte coletivo

Motoboy tem motocicleta 
de trabalho roubado

As pessoas 
que tiverem 

informações sobre 
o possivel assaltante 

podem denunciar 
pelo 190

Um motoboy foi roubado 
na noite de sábado (11), no 
bairro Bela Vista. A vítima 
parou sua motocicleta para 
fazer uma entrega e foi abor-
dado por dois indivíduos, um 

deles armado com revólver.  
Um dos assaltantes fugiu a 
pé e o outro tomou rumo ig-
norado. 

A motocicleta é uma XR 
250 Tornado, cor azul.

Celia Lima
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Deputado federal 
Vicentinho participa de 
evento contra o racismo

Cintia Camargo
Com o objetivo de promover o desenvolvi-

mento organizacional das associações empre-
sariais e estimular o empresário a administrar 
o seu próprio negócio, com maior eficiência, o 
Projeto Empreender reúne inúmeras empresas 
em Pindamonhangaba.

Para difundir ainda estas ações, foi reali-
zada na sede da Acip - Associação Comercial 
e Industrial de Pindamonhangaba uma reu-
nião com diversos órgãos da cidade, entre os 
quais a Prefeitura de Pindamonhangaba repre-
sentada pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, a Câmara Municipal, o Sebrae e 

vários empreendedores dos núcleos dos con-
tadores, beleza e alimentação.

O Projeto Empreender ainda pretende ex-
pandir o setor econômico e aumentar a gera-
ção de empregos e renda de todos os envol-
vidos. 

Implantado na cidade desde 2006, o Pro-

jeto Empreender vem mostrando que, através 
do associativismo e da união de forças, é pos-
sível haver crescimento das micro e pequenas 
empresas da mesma área de atuação.

Mais informações podem ser obtidas pelo 
email empreender@acipinda.com.br / (12) 
3644-7104, com Flávia Landi.

marCos Cuba
O Sindicato dos Metalúr-

gicos de Pindamonhangaba 
promoveu a 1ª Semana da 
Liberdade, em comemo-
ração aos 125 anos da Lei 
Áurea. O show do grupo Art 
Popular foi uma das mar-
cas registradas do evento, 
que também celebra o Dia 
do Trabalho, conforme in-
formou o secretário de Co-
municação do Sindicato, 
Benedito Sérgio Irineu. A 
apresentação aconteceu na 
noite de sábado (11), no pá-
tio da Prefeitura.

O diretor do Departa-
mento de Promoção da 
Igualdade Racial do Sin-
dicato, José Carlos dos 
Santos, destaca que a par-
ticipação do público nas 
atividades deste evento foi 
excelente e o objetivo foi 
cumprido, que é discutir 
o preconceito e o racismo. 
Ele enfatiza que tanto nas 
palestras nas escolas, no 
show, no ato público, e em 
outros, a organização teve a 
felicidade de contar com um 
grande número de visitantes.

Aqueles que vão prestar o 
Enem - Exame Nacional do 
Ensino Médio (2013) devem 
ficar atentos. As inscrições 
para a realização das provas ti-
veram início na última segun-
da- feira (13) e vão até o dia 27 
deste mês. A taxa de inscrição 
pode ser paga até o dia 29.

O exame será realizado 
nos dias 26 e 27 de outubro 
deste ano e, segundo infor-
mações do Ministério da 
Educação, será mais rigoroso 
com os erros de português.

Foram feitas alterações 
no edital que prevêem mu-
danças, principalmente, em 
se tratando de correções. 
Devem ser desconsideradas 

Art Popular marca a 1ª Semana da Liberdade

Waguinho, integrante do 
Art Popular, comenta que 
se apresentar num evento 
como este é muito impor-
tante porque o grupo está 
acostumado a fazer shows 
em diversas ações sociais, 
que o tema da “Semana da 
Liberdade” é de grande re-
levância e todos do Art Po-
pular sentem-se muito hon-
rados pelo convite.

Todas as atividades 
atraíram um grande 

público durante a 
Semana da Liberdade

Inscrições para o Enem 
2013 já estão abertas

Serão iSenToS os candidatos que:

a) apresentam renda mensal per capita que vai até 1,5 
salário mínimo;

b) estudantes de escolas públicas.

O ministro confirma que não será cobrada taxa para 
aos que faltarem no dia do exame, mas reforça que 
o gasto é calculado com base na relação de inscritos.  
“Apelo para aqueles que se inscreverem para que 
realmente façam o Enem. Os custos levam em conta 
os inscritos e temos tido uma diferença importante”, 
enfatiza. Em 2012, 1,5 milhões de inscritos deixaram 
de fazer a prova. Para mais informações e para fazer 
a inscrição no Enem acesse o site do Inep - Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
http://www.inep.gov.br/

redações com citações inde-
vidas; também pode haver 
mudanças relacionadas aos 
corretores, que serão subme-
tidos a mais horas de capaci-
tação, sendo também acom-
panhados e avaliados.

O ministro da Educação, 
Aloísio Mercadante, enfatiza 
que as mudanças são neces-
sárias, pois as antigas normas 
não revelam resultados sa-
tisfatórios.  “A regra é clara, 
mas a interpretação do juiz 
nem sempre é um consenso. 
Tem um grau que compete à 
banca, não tem como prever 
o grau que será aceito ou não. 
O que podemos dizer é que 
será mais rigoroso”, salienta.

iSenção de Taxa de inScrição

Projeto Empreender realiza reunião para incentivar empresários

Etec encerra inscrições para vestibulinho na quinta-feira
aiandra alvEs mariano
Termina na quinta-feira 

(16), o prazo para as inscri-
ções do processo seletivo da 
Etec - Escola Técnica Estadu-
al de Pindamonhangaba para 
o segundo semestre de 2013. 

O processo seletivo ofere-
ce 480 vagas para os cursos 
técnicos de Administração, 
Contabilidade, Informática, 
Logística, Mecânica, Gastro-
nomia, Nutrição e Dietética e 
Redes de Computadores.

Também há 80 vagas para 
Administração e Comércio 
na classe de Extensão da Etec 
na EE Prof. Rubens Zamith, 
no Distrito de Moreira César. 
Além disso, há outras 80 va-
gas para Serviços Jurídicos 
e Contabilidade na classe de 
Extensão da Etec que funcio-
na na EE Alzira Franco, no 
bairro Alto Cardoso.

Para se inscrever, o can-
didato 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 Adul-
tos – EJA ou o Exame Na-
cional para Certificação de 
Competências de Jovens e 
Adultos – Encceja deve ter 
o certificado de conclusão 
do Ensino Médio, a decla-

ração de que está matricu-
lado a partir do 2º semestre 
da EJA, ter dois certificados 
de aprovação em áreas de 
estudos da EJA, boletim de 
aprovação do Encceja  en-
viado pelo MEC ou o cer-
tificado de aprovação do 
Encceja em duas áreas de 
estudos avaliadas.

As inscrições devem ser 
feitas exclusivamente pela 
internet e o Manual do Can-
didato está disponível no site 
para download.

O candidato precisa preen-
cher a ficha de inscrição eletrô-
nica e imprimir o boleto ban-
cário para pagamento da taxa 
de inscrição no valor de R$ 25. 

A prova será no dia 16 de 
junho. Outras informações 
pelo site www.vestibulinho-
etec.com.br.

No fim de semana, a equipe da Etec fez plantão para 
tirar dúvidas dos candidatos sobre o processo seletivo

Ana Camila Campos

marCos Cuba
O deputado federal 

Vicente de Paula da Silva 
“Vicentinho” compareceu à 
1ª Semana da Liberdade de 
Pindamonhangaba. O even-
to é promovido pelo Sin-
dicato dos Metalúrgicos e 
contou com o apoio da Pre-
feitura da cidade. Na tarde 
de segunda-feira (13), o 
deputado conversou com o 
público sobre seus projetos 
e falou sobre o combate ao 
preconceito.

Vicentinho brinca que 
agora tem duas lembranças 
de Pindamonhangaba; uma 
é de 1995, quando parti-
cipou da jornada pela Vida 
e, na ocasião, mais de cem 
pessoas se reuniram no 
centro da cidade, todos com 
a cabeça raspada para lem-
brar o que era feito com os 
escravos; e agora, quando 
recebeu o arroz preto. Ele 
garantiu que foi um enorme 
prazer participar da Semana 
da Liberdade e agradeceu 
pela oportunidade.

O deputado comenta que 
a discriminação que existe na 
sociedade em geral também 
acontece no trabalho e é pre-
ciso que o ser humano não 
seja julgado pela cor da pele 
e sim pelo caráter. Ele espera 
que a Semana da Liberdade 
torne-se uma tradição e que 
um dia o preconceito deixe 
de existir, porque a criança 
não nasce preconceituosa. 
Vicentinho afirma que são 
125 anos de uma abolição 
incompleta, porque ainda 
existe trabalho escravo.

Vicentinho acrescenta 
que está à disposição da ci-
dade para o que for preciso, 
porque Pindamonhangaba 
é um município que está 
preocupado com questões 
raciais, onde a socieda-
de apoiou e participou da 
Semana da Liberdade, um 
evento de grande impor-
tância.

Edna Thereza Amorim, 
presidente do Conselho 
Municipal da Comunidade 
Negra de Pindamonhanga-
ba, enfatiza que a presença 
do deputado Vicentinho 
na cidade foi importante 
porque serviu de apoio às 
ações contra o racismo e 
preconceito. Ela salienta 
que no Brasil existe uma 
grande miscigenação e 
somos todos brasileiros e 
iguais, independentemente 
de raças.

o deputado está à 
disposição do município

Marcos Cuba

Ato Público contempla 125 anos da Lei Áurea
ana Camila Campos

A organização da Semana 
da Liberdade também reali-
zou um ato público para pro-
mover a partição do público e 
a discussão sobre o tema. As 
ações foram desenvolvidas 
na praça Monsenhor Mar-
condes, na manhã de sábado 
(11), com o apoio da Secreta-
ria de Combate ao Racismo, 
da CUT SP, com o objetivo 
de abolir toda e qualquer for-
ma de preconceito

 Segundo Benedito Sérgio 
Irineu, secretário de Comuni-
cação do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Pindamonhanga-
ba, foi abolida a escravidão, 
mas, não conseguimos abolir 
o racismo, o preconceito e a 
discriminação. “Isso só aca-
ba quando a comunidade se 
une e não aceita mais essas 

condutas, rejeitando qualquer 
forma de discriminação.”

 Romeu, vice-presidente 
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Pindamonhangaba,  
ressaltou a importância do 
trabalho do órgão não so-

mente interno, mas perante 
à população. Ele destacou 
que ainda há, principalmen-
te dentro das fábricas, muita 
discriminação por diferença 
de sexo, raça e escolaridade. 
“Liberdade é um significado 

muito mais profundo. Esta-
mos buscando desenvolver 
trabalhos em nossa pasta no 
Sindicato que também traga 
algum reflexo de mudança na 
comunidade”, finaliza o vice-
-presidente.

o grupo nota Samba participou do ato público na praça Monsenhor Marcondes

Marcos Cuba

Ana Camila Campos
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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

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT), funda-
dor da Associação Santo 
Antônio dos Pobres, no 
bairro do Bosque, está 
há 25 anos atuando em 
favor da população me-
nos favorecida de Pin-
damonhangaba. Ele fala 
da associação e a impor-
tância desta entidade na 
realização das campanhas 
e na proteção aos animais 
em nossa cidade.

Fundada em 23 de mar-
ço de 1998, A Associação 
Santo Antônio dos Po-
bres, tem hoje como pre-
sidente a senhora Maria 
Luiza Alves. O vereador, 
que por diversas vezes 
exerceu a presidência da 
entidade, conta que a As-
sociação teve sua origem 
em uma das sacristias da 
Igreja de Santo Antônio, 
no bairro do Bosque.

Várias campanhas im-
portantes são realizadas 
com total apoio da popu-
lação, como por exemplo, 
a “Campanha dos Cober-
tores” e a “Campanha do 
Natal Sem Fome” que 
há 19 anos estão sendo 

Toninho da Farmácia fala dos 
25 anos dedicados à Associação 
Santo Antônio dos Pobres

realizadas todos os anos, 
beneficiando uma grande 
parcela da população 
mais carente de Pinda-
monhangaba.

Além destas campa-
nhas, a Associação San-
to Antônio dos Pobres, 
também cuida de animais 
abandonados, que são 
retirados das ruas. Todos 
os animais recolhidos 
são castrados, vacinados, 
recebem boa alimentação 
e são abrigados em locais 
apropriados e seguros. 
Hoje a entidade conta 
com 25 cães que foram 
abandonados por pessoas 
covardes, sem nenhum 
tipo de sentimento.

“Venham nos visitar 
e conhecer nossa entida-
de, e um pouco mais do 
nosso trabalho. Estamos 
localizados na rua Eugê-
nio Fortes Coelho, 269, 
no bairro do Bosque, de 
segunda a sábado das 9 
às 12 horas”.

Sede da entidade 
e algunS animaiS 
atendidoS pela 
aSSociação

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

O Presidente da Câmara de 
Vereadores, Ricardo Piorino 
(PDT) solicitou por meio do reque-
rimento nº 1164/2013, aprovado 
por unanimidade durante a 15ª 
sessão, a convocação de Audiência 
Pública para discutir um plano 
para a implantação de uma Casa 
de Recuperação de dependentes 
químicos no município. A data da 
audiência foi remarcada para o dia 
12 de junho, às 10h, no Plenário 
da Casa de Leis.

O vereador convidou ainda 
para participar do encontro: o 
Prefeito Municipal, as Diretorias 
do Conselho Tutelar e do Con-
selho Municipal da Criança e do 
Adolescente; o Juiz e Promotor da 
Vara da Infância e Juventude do 
município; Presidente da OAB; 
Delegado de Polícia, entre outras 
entidades afins.

Para Piorino, este é o momento 
para promover o encontro. “O con-
vite para participar da Audiência 
Pública, no dia 12 de junho, se 
estende a toda população”. “É a 
hora de iniciarmos um trabalho em 
prol dos dependentes químicos, 
pois Pindamonhangaba carece de 
iniciativas públicas diretamente 
voltadas e especializadas para 
esse setor, e dados apontam que 
o número de usuários só vem 
aumentando no município, são 
mais de 140 internos em clínicas 
particulares, que abrigam pessoas 
de diferentes localidades”, desta-
cou o vereador.

Na ocasião, também partici-
parão do encontro membros da 
Diretoria do Instituto Mariana 
Braga, do município de Presidente 
Prudente-SP, bem como o Promo-
tor de Justiça daquela cidade, Luís 
Felício Tuffy, que participa ativa-
mente da mencionada entidade. 
Durante a audiência, o Promotor 
fará uma apresentação sobre o ins-
tituto e a importância de viabilizar 

Ricardo Piorino alerta 
para alteração na data 
da Audiência Pública
“RemaRcamos o encontRo paRa o dia 12 de junho. nos-

so objetivo é tRaçaR as diRetRizes paRa a 
implantação da casa de RecupeRação de 

dependentes químicos”

uma Casa de Recuperação para 
dependentes químicos.

No dia 29 de abril uma Co-
mitiva composta pelo Prefeito 
Vito Ardito Lerario (PSDB) e 
quatro Vereadores que integram 
a Câmara Municipal de Pinda-
monhangaba: José Carlos Gomes 
– Cal (PTB), Janio Ardito Lerario 
(PSDB), Ricardo Piorino (PDT) e 
Roderley Miotto (PSDB), se des-
locou até a cidade de Presidente 
Prudente para conhecer o Instituto 
Mariana Braga, que consiste em 
um movimento para recuperação 
de dependentes químicos. O 
objetivo da visita foi buscar um 
modelo similar para implantar em 
Pindamonhangaba.

“É imprescindível a prática 
de políticas públicas para pro-
dução efetiva de resultados que 
colaborem decisivamente em 
benefício da população. No caso 
em questão, estamos resgatando 
vidas que estão enveredadas para 
um submundo indesejável e ao 
mesmo tempo, estamos comba-
tendo ativamente a insegurança 
na cidade”, finalizou o vereador 
Ricardo Piorino.

Vereador ricardo piorino

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Professor Osvaldo 
visita CATI de  
Pindamonhangaba

O vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PMDB) 
esteve a convite do Diretor de 
Agricultura e Agrônomo, Val-
ter Timóteo, visitando a sede 
da CATI - Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral, 
de Pindamonhangaba, onde na 
ocasião foi realizada a fundação 
e eleição da primeira diretoria 
da Coopervale -  Cooperativa 
Agropecuária e da Agricultura 
Familiar do Vale do Paraíba, 
sendo  eleitos para presidente, o 
senhor Sidnei Carlos Pessoti, de 
Pindamonhangaba e vice presi-
dente, o senhor João Henrique 
Motta, de Caçapava.

A Coopervale, tem como 
objetivo articular, organizar 
e realizar o fornecimento de 
gêneros alimentícios para os 
programas do Governo, como 
o PNAE (Programa Nacional 
de Alimentação Escolar) e o 
PAA (Programa de Aquisição 
de Alimentos) nos municípios 
do Vale do Paraíba. O diretor 
do Departamento de Agricultura 
de Pindamonhangaba, informou 
que, com a sede da cooperativa 
em nosso município, até o final 
de julho será instalada a CO-
NAB (Companhia Nacional 
de Abastecimento), que vai 
adquirir a produção agrícola 

dos pequenos produtores rurais 
do município, sendo pagos com 
verba federal, e esses alimentos 
serão distribuídos às entidades 
carentes como a APAE, orfana-
tos, asilos e outros  regularizados 
na prefeitura. “É um trabalho 
muito satisfatório, pois conse-
guiremos ajudar os produtores 
rurais e ao mesmo tempo, ajudar 
muitas pessoas que moram na 
cidade, o que não seria possível 
sem a cooperativa”, diz o Diretor 
de Agricultura Valter Timóteo.

Estiveram também pre-
sentes na eleição o Diretor 
de Agricultura de Caçapava, 
acompanhado com o Médico 
Veterinário da CATI do mu-
nicípio, Dr. Wagner, além de 
produtores rurais de São José 
dos Campos, Caçapava, São 
Bento do Sapucaí e Pindamo-
nhangaba, onde foi unanime a 
escolha da nova diretoria.

O vereador Professor Os-
valdo ressaltou a importância 
de se fundar uma cooperativa 
como a Coopervale em nossa 
região. “Somente assim, pode-
rão beneficiar e comercializar os 
alimentos produzidos, e ainda 
intervir junto às cooperativas 
de crédito e demais instituições 
financeiras para beneficiar os 
seus cooperados”.

profeSSor oSValdo entre oS produtoreS ruraiS na cati em pindamonhangaba

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador Magrão visita o Centro 
de Reabilitação “Lucy Montoro” 
em São José dos Campos

magrão e a equipe do centro de reabilitação 
lucy montoro em São JoSé doS campoS

O vereador Carlos Eduardo de 
Moura - Magrão (PPS) visitou na 
última sexta feira, dia 3, o Centro 
de Reabilitação “Lucy Montoro”, 
em São José dos Campos. Na 
visita, o vereador foi recebido por 
Tatiana Martins que apresentou as 
instalações do Centro. O órgão 
conta com várias salas de aten-
dimento - em grupo e individual 
-, com instalações modernas e 
equipamentos de ponta. “Gostei 
muito do prédio e das instalações. 
Os ambientes são todos climatiza-
dos, muito limpo, e a recuperação 
de pessoas com deficiência ou 
pessoas acidentadas que tem 
alguma limitação de movimen-
to - que era um obstáculo para 
a integração educativa, laboral 
e social - são realizados através 
de equipamentos modernos e de 
última geração. É um referen-
cial para a região, E o trabalho 
realizado pelos profissionais do 
Centro merece destaque e serve 
de exemplo para todos”, disse o 
vereador Magrão.  

O vereador ficou impressiona-
do com o trabalho de recuperação 
física e da socialização das pes-
soas com deficiência. O Centro 
também lida com a recuperação 
das funções mentais de alguns 

pacientes, seja criança, adulto ou 
idoso. Outro motivo que levou 
Magrão ao Centro de Reabilitação 
foi saber como está a situação 
das pessoas que necessitam de 
cadeiras de rodas e próteses e 
dependem do SUS. Preocupado 
com as pessoas acamadas que 
necessitam de cadeira de rodas 
e próteses e  com a demora nos 
processos de aquisição, Magrão 
procurou o “Centro Lucy Monto-
ro” para pedir mais agilidade, pois 
de acordo com a Legislação em 
vigor, o portador de deficiência ou 
pessoas com mobilidade reduzida 
terão tratamento prioritário. 

O Centro realiza 9 mil aten-
dimentos por mês. A unidade de 
São José dos Campos fica numa 
área de 4 mil metros quadrados, 
sendo 1.880 de área construída 
(rua Saigiro Nakamura, 600), 
na Vila Industrial, e atende pa-
cientes das 39 cidades da região. 
O Centro de Recuperação Lucy 
Montoro é um avanço para nossa 
região. Vamos incentivar e bus-
car meios para que um Centro 
de Reabilitação também venha 
para Pindamonhangaba. As pes-
soas com deficiência precisam 
de atenção e do nosso carinho”, 
finalizou Magrão.

Fotos: assessoria Do VereaDor magrão

Vereador Professor Eric 
reivindica passagem de ônibus 
para atletas e acompanhantes

Vereador profeSSor eric fala aoS moradoreS do bairro paSin durante reunião

O vereador Professor Eric 
(PR) reivindicou ao Secretário de 
Esportes e Lazer de Pindamonhan-
gaba, Leandro Galdino, na última 
semana, que os atletas - registrados 
na Selp - e acompanhantes tenham 
direito à passagem de ônibus para 
poderem participar de aulas es-
portivas. Para os acompanhantes, 
o benefício seria concedido se o 
atleta for menor de idade. “Temos 
conhecimento de uma atleta que 
pratica ginástica rítmica e mora no 
Residencial Liberdade, em Moreira 
César, e que têm apenas sete anos 
de idade. Por isso, enfrenta muitas 
dificuldades, pois às vezes não 
possui recursos para passagem de 
ônibus e por ser menor de idade 
precisa de um acompanhante, que 
também, muitas vezes, não têm di-
nheiro para o transporte”, explicou 
o vereador. Durante explanação na 
Câmara Municipal, o Secretário de 
Esportes, Leandro Galdino, afirmou 
que passagens de ônibus estão 
sendo concedidas a atletas, porém, 
para acompanhantes, a solicitação 
terá de ser analisada. 

Reunião no Pasin
O vereador Professor Eric 

esteve presente à reunião com 
moradores do bairro Pasin na últi-
ma quarta-feira, dia 8 de maio. O 

encontro aconteceu no Centro Edu-
cacional Municipal “Antero Vieira 
dos Santos” onde, mais uma vez, 
a população pôde apresentar várias 
reivindicações, como a construção 
da praça com pista de skate, ilu-
minação em toda extensão da Rua 
Noruega e na passarela localizada 
entre os bairros Pasin e Mantiqueira. 
Os moradores solicitaram também 
que melhorias sejam executadas 
na entrada do bairro. Ao final da 
reunião, o vereador Professor Eric 
agradeceu a presença de toda comu-
nidade. “Quero agradecer a todos 
que compareceram, os moradores,  
Jorge Luiz Gonçalves (Presidente 
da Associação de Moradores) e 
coloco-me sempre à disposição 
de vocês para trabalhar em prol de 
todo o bairro”, concluiu o vereador.

Vereador profeSSor eric em plenário da 
câmara municipal

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador Roderley 
Miotto participa do 
Projeto Empreender

Diretoria De ComuniCação/ CVP

Vereador roderley miotto ladeado por repreSentanteS do Sebrae e da acip

O vereador Roderley Mio- 
tto (PSDB) participou na últi-
ma quinta-feira (9) do Projeto 
Empreender, que aconteceu 
no auditório da Associação 
Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba (Acip). O 
evento teve como objetivo a 
troca de experiências entre 
o Projeto e as lideranças da 
cidade.

O Parlamentar juntamente 
com a Acip, a Prefeitura e 
várias instituições estão forta-
lecendo o Projeto Empreender 
para estimular o comércio e 
os empresários de Pindamo-
nhangaba.

“O Projeto Empreender 
é fundamental para o desen-
volvimento da cidade, já que 
coloca para o empresário a 
importância da união. Quando 
você tem um pequeno grupo 
e consegue fazer uma união 
com mais grupos, agrega para 
o município e faz com que 
os empresários continuem 
firmes”, enfatiza o vereador 
Roderley Miotto.

No evento estiveram pre-
sentes os empreendedores 

de Pindamonhangaba, re-
presentantes do Sebrae e da 
Prefeitura, a presidente da 
Acip, Elisabete Aparecida dos 
Santos, a gerente geral, Helena 
Akiko Barros e as responsá-
veis pelo projeto empreender 
Marielza Lara Ligabo Silva e 
Flávia Landi.

Projeto Empreender 
O Programa Empreender é 

uma iniciativa da Confedera-
ção das Associações Comer-
ciais do Brasil (CACB) e do 
Sebrae que tem como objetivo 
apoiar empresas organiza-
das nos chamados Núcleos 
Setoriais. Com metodologia 
própria e orientadas por um 
consultor, as empresas discu-
tem soluções para problemas 
comuns, com benefício para 
todos os participantes.

Em Pindamonhangaba, 
sete núcleos recebem orien-
tações, participam de feiras 
e missões. São eles: beleza, 
artesanato, escolas, publi-
cidade volante, itinerante, 
contabilidade e lancheiros. Os 
núcleos são abertos a outros 
empresários.
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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

Departamento De ComuniCação

Diretora De ComuniCação:
natália lugli Sper

assistentes De imprensa parlamentar:
luiz CarloS pinto (mtb 32.783)

robSon luíS monteiro (mtb 18.021)
telefoneS: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Tels. (12) 3644-2257 ou 3644-2258

e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVPDiretoria De ComuniCação/CVP

VereaDor 
Dr. marCos 
aurélio VillarDi

Acompanhe o trabalho do vereador e dê 
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com

Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR), durante 
uma reunião com o Secretário 
de Saúde municipal, foi infor-
mado de que o seu projeto de 
instalação do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) será implantado no 
segundo semestre de 2013 em 
Pindamonhangaba. 

Como idealizador do mes-
mo, Dr. Marcos Aurélio co-
memora a futura vinda, pois 
esta foi uma luta contínua e 
incansável do vereador que 
apresentou por diversas vezes 
vários requerimentos em Ses-
sões Ordinárias na Câmara de 
Vereadores.    

Com isto, o Dr. Marcos 
Aurélio visa melhorar o aten-
dimento de emergência no 
município pois, segundo ele, o 
SAMU faz o socorro pré-hos-
pitalar à população em casos 
de emergência, atendendo 
rapidamente e buscando o 
paciente no local em que está, 
evitando sequelas devido ao 
pronto atendimento e redu-
zindo o número de óbitos. “A 
implantação deste serviço será 

Dr. Marcos Aurélio 
comemora mais uma 
conquista: SAMU 192

mais uma conquista para a po-
pulação e trará melhorias para 
a área de saúde do município 
e da região”, frisa o vereador.

O que é SAMU
O SAMU 192, permite 

um atendimento de qualidade 
para a população em situações 
de urgência e emergência no 
ambiente pré-hospitalar no 
período de 24 horas e 7 dias 
por semana. A ambulância é 
a vitrine do SAMU, é a parte 
mais visível, a que se vê nas 
ruas. São mais de 1.500 dis-
tribuídas em municípios já 
atendidos pelo programa. De-
pendendo da área, há também 
motos, lanchas e helicópteros. 
Atualmente o SAMU 192 está 
presente em todos os estados 
brasileiros com 159 Centrais 
de Regulação Médica que 
abrangem 1.627 municípios. 
São aproximadamente 112 
milhões de pessoas que podem 
contar com o Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência. 
“Quando o assunto é saúde, 
sempre temos que agir com 
prioridade”, enfatiza o verea-
dor Dr. Marcos Aurélio.

O vereador Martim 
Cesar (DEM) solicitou 
ao Poder Executivo, 
estudos para que seja 
feito melhorias no leito 
carroçável (pavimento 
asfáltico e bloquetes), 
na rua Sagrados Co-
rações, mais precisa-
mente na lateral do 
Viaduto Pastor Misael 
Francisco da Silva, no 
sentido bairro - centro, 
pois a condição atual 
desta via dificulta o 
acesso dos moradores 
e traz risco aos transeuntes 
que utilizam o local.

Vazamento de água
O Vereador Martim Ce-

sar, encaminhou indicação 
ao Executivo, solicitando 
providências para que seja 
feito reparo no vazamento 
de água na Rua Coronel José 
Francisco próximo ao acesso 
da Rua Albino de Monteiro 
Junior, na região central da 
cidade.

Asfaltamento
O vereador Martim Cesar, 

encaminhou requerimento 
ao Prefeito Vito Ardito, 
solicitando informar a possi-

Martim Cesar solicita 
melhorias para rua 
Sagrados Corações 

bilidade de realizar o asfalta-
mento da Estrada Municipal 
Sebastião Vieira Machado, 
antiga PIN-460, trecho nas 
proximidades do Residencial 
Colonial Village até a rua dos 
Flamboyant’s, com acesso ao 
Parque Lago Azul, por onde 
circula a linha de ônibus 
que atende aos moradores 
deste loteamento, no bairro 
do Socorro. “A melhoria a 
ser executada acabará com 
o transtorno causado pela 
poeira aos proprietários e 
moradores dos imóveis vi-
zinhos destas vias”, comenta 
o vereador.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba em busca de 
aprimorar a comunicação com os munícipes criou o e-mail: 
ouvidoria@camarapinda.sp.gov.br, no qual a população 
poderá entrar em contato direto com os servidores da Casa. O 
intuito do novo canal é criar mais um espaço para estreitar a 
relação com a população, pois a participação dos munícipes 
nas ações do Legislativo é fundamental para melhorar, cada 
vez mais, os serviços em prol da comunidade.
O novo endereço eletrônico foi criado pela Divisão de 

Tecnologia da Informação e para o Coordenador de Infor-
mática, que atualmente ocupa o cargo de Chefe de Divisão, 
Marcelo Heleodoro, o espaço foi pensado como uma for-
ma de melhorar a relação com a população, beneficiando 
os próprios munícipes e o Legislativo local. “A Câmara 
ainda não possuía esse mecanismo de comunicação, e com 
certeza é um ganho para todos, tanto para a Casa como 
para a população, pois assim teremos ciência dos pontos 
de vista dos moradores em relação ao Poder Legislativo e 
poderemos atuar diretamente na esfera que for relacionada 
pelos mesmos”, destacou.
A Câmara de Pindamonhangaba vem desenvolvendo uma 

série de atividades visando o bom funcionamento da Casa, 
aprimorando assim, a relação com nossos munícipes. Mais 
uma vez o Poder Legislativo está cumprindo seu papel 
funcional, democrático e fiscalizador.

Câmara cria canal para 
estreitar a comunicação 
com os munícipes

Diretoria De ComuniCação/CVP

Felipe César - FC pede 
hospital municipal no 
Distrito de Moreira César

O vereador Felipe César – 
FC (PMDB) encaminhou ao 
prefeito Vito Ardito um pedido 
para a realização de estudos e 
providências para a implanta-
ção de um Hospital Municipal, 
para atender a região do Dis-
trito de Moreira César.

De acordo com o vereador, 
é importante ressaltar que o 
Distrito conta hoje com uma 
população superior a 50 mil 
habitantes e o atendimento 
na área da saúde necessita de 
melhorias, conforme relatado 
pela própria população desta 
importante região do muni-
cípio.

Atenção especial
aos Idosos
O vereador Felipe César 

– FC enviou solicitação ao 
Executivo pedindo estudos e 
providências para a implan-
tação de políticas de atendi-
mento especial aos idosos de 
Pindamonhangaba. De acordo 
com o vereador, “a Terceira 

Idade” merece uma 
atenção especial e 
diferenciada no aten-
dimento do sistema 
de saúde em nossa 
cidade, com rapidez 
e agilidade, tanto no 
atendimento médico, 
como de exames e 
outros benefícios mé-
dicos ambulatoriais.

Outro pedido do 
vereador Felipe César 
– FC é a implantação 
da Casa do Idoso com 
atendimento e acom-
panhamento por pro-
fissionais qualificados 
para o atendimento 

à Melhor Idade. “Seria uma 
espécie de creche, onde os 
idosos passariam o dia, com 
atendimento especial, alimen-
tação e recreação de forma 
a proporcionar a eles uma 
melhor qualidade de vida”, 
enfatiza o vereador.

Viva Pinda
O vereador Felipe César 

– FC reforça solicitação à em-
presa  de ônibus Viva Pinda, 
para a implantação de novas 
linhas de ônibus, bem como 
a colocação de novos horá-
rios nas linhas já existentes, 
como forma de minimizar o 
problema dos atrasos e su-
perlotação encontradas pelos 
usuários, principalmente do 
Mantiqueira e Pasin. “Muitos 
funcionários estão chegando 
atrasado no trabalho devido 
aos atrasos e a superlotação 
da Viva Pinda e vários deles 
já foram despedidos por isso”, 
destaca o vereador Felipe 
César – FC.

VereaDor Felipe César - FC

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

O vereador Janio Ar-
dito Lerario (PSDB) fez 
questão de registrar o seu 
agradecimento à prefeitura 
pela colocação de duas 
lombadas na avenida Nossa 
Senhora do Perpétuo So-
corro, no bairro do Socorro 
próximo à Empresa Nora 
Congelados.

Janio disse que é um 
local de grande movimento, 
onde veículos trafegam em 
alta velocidade, e que, após 
a conclusão da pavimenta-

Janio agradece lombada 
na Avenida Nossa Sra. 
do Perpétuo Socorro

ção asfáltica da avenida, 
aumentou ainda mais a 
circulação de veículos no 
local. O vereador relata que 
na região há um ponto de 
ônibus e as pessoas correm 
grande risco de atropelamen-
to. Janio solicitou a  lom-
bada que é um dispositivo 
colocado na transversal. Seu 
formato trapezoidal per-
mite que o motorista passe 
suavemente pelo obstáculo 
evitando riscos de danificar 
os veículos.

VereaDor Janio (Destaque) registra seu agraDeCimento pela Construção Das lombaDas no soCorro

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador Cal visita e 
acompanha obras no Morumbi, 
Azeredo e Moreira César

O vereador José 
Carlos Gomes - 
Cal (PTB) esteve 
visitando as obras 
de construção da 
Escola Municipal 
do bairro Morumbi, 
que foram reinicia-
das.

Azeredo
Cal agradeceu 

ao Prefeito Vito, ao 
Subprefeito Mané e 
aos funcionários da 
Subprefeitura pelas 
obras de construção 
de galeria na rua 
Benedito Galvão de 
Castro até o prédio 
do CDHU no Bairro 
Azeredo. O vereador 

lembra que as manilhas que estão sendo usadas são de 80 polegadas.
Rodovia Eng. Luiz Dumont Villares

Em visita às obras 
de recapeamento da 
Rodovia Engenheiro 
Luiz Dumont Villa-
res, o vereador Cal 
afirmou que este tre-
cho já recebeu a 1ª 
camada de asfalto e 
está faltando o refor-
ço e o acabamento.

Neste trecho, a empre-
sa contratada pelo DER-
Taubaté está realizando a 
troca do solo.

O vereador Cal agradece ao DER, ao Prefeito Vito Ardito, 
ao deputado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB) e ao deputado 
estadual Campos Machado (PTB).

VereaDor martim Cesar

martim Cesar peDe o asFaltamento Da estraDa De aCesso ao parque lago azul, no soCorro

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP
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Maria Fernanda Munhoz
O Museu Histórico e Pe-

dagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina está realizando ati-
vidades da 11ª Semana Nacio-
nal de Museus. A programação 
teve início na segunda-feira 
(13), com a visita artística.

Atores representando o 
visconde e a viscondessa da 
Palmeira recebem os visi-
tantes e contam sobre a his-
tória do Palacete Visconde 
da Palmeira, que abriga  o 
museu. As visitas artísticas 
continuarão durante toda a 
semana. 

Além da visita, o museu 
terá a realização de oficinas 
gratuitas. Na segunda-feira 
(13), teve início a oficina 
de fotografia, com Maurício 
Campello, que continua nes-
ta terça-feira (14). Também 
estão programadas oficinas 
de conservação de fotografia 
e de práticas pedagógicas, to-
das gratuitas. 

As inscrições podem ser 
feitas diretamente na recep-
ção do museu ou pelo telefo-
ne 3648-1779. 

O tema da Semana Na-
cional de Museus é “Museus 
(Memória + Criatividade) = 
Mudança Social”. De acor-
do com informações do De-
partamento de Patrimônio 
Histórico da Prefeitura, que 
cuida do museu da cidade, a 
Semana Nacional tem como 
finalidade sensibilizar mu-
seus e comunidades para 
o debate sobre a atualida-
de, estimular a visitação e 
principalmente incentivar a 
aproximação entre socieda-
de e museus.

Semana Nacional de Museus em 
Pinda começa com visita artística

• 3ª feira – 14/5

11 às 12 horas – 
Visitação Artística 
(Camila Lescura)
13 às 17 horas – 
Oficina “Fotografando 
a minha Terra” 
(Maurício Campello)

• 4ª feira – 15/5

9 às 13 horas – 
Oficina “Conservação 
de Fotografia” (Klau 
Cassiano)
15 às 16 horas - 
Visitação Artística 
(Camila Lescura)

• 5ª feira – 16/5

9 às 13 horas – 
Oficina “Práticas 
Educativas em 
Museus e Locais de 
Memória” (Suzana 
Ribeiro)
15 às 16 horas – 
Visitação Artística 
(Camila Lescura)

Programação

Equipe da Biblioteca participa de 
palestra com Doutor em Educação

Pindamonhangaba re-
cebeu, no sábado (11), 
o espetáculo de rua “A 
Farsa dos Opostos”, com 
o Grupo Imbuaça, de Ara-
caju-SE. A apresentação 
foi realizada na quadra 
em frente ao centro comu-
nitário do Bosque, com a 
presença de mais de 100 
pessoas e grande número 
de crianças. 

O espetáculo foi trazi-
do à cidade pela Prefeitu-
ra de Pinda, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura/Departamento de 
Cultura, em parceria com 
o Governo do Estado, por 
meio do Circuito Cultural 
Paulista. 

Com figurino de encher 
os olhos, o espetáculo ar-
rancou risos da plateia, ao 
fazer uma crítica à socie-
dade, em que o poeta luta 
pela liberdade de expres-
são e para sobreviver de 
sua arte: a poesia de cor-
del. Antes de Pinda, a peça 
foi apresentada em Gua-
riba, Santa Rosa de Viter-
bo, São Simão e Bananal. 
Após a apresentação na ci-
dade, o grupo finalizou sua 
turnê em Paraibuna. 

Maria Fernanda Munhoz
A Cia Novos Atores, de Pindamonhangaba, 

vai abrir testes para atrizes que integrarão seu 
novo espetáculo: “La Maldición”. Para participar, é 
necessário ter experiência em teatro e ser maior 
de 18 anos. A pré-seleção será feita por aprecia-
ção de currículo que atenda ao perfil desejado. Os 
currículos deverão ser enviados, com foto, para o 
e-mail cia.novosatores@gmail.com, até a sexta-
-feira (17). Os testes serão no dia 25 de maio, 
no centro comunitário do Bosque, a partir das 15 
horas. 

La Maldición
O espetáculo conta a trajetória de uma ingê-

nua jovem que vive em um castelo, sob o rígido 
controle do conde e da governanta, ambos per-
sonagens que guardam um segredo que pode 
mudar a vida da garota. O texto brinca com o 
melodrama, mostrando situações que vão do 
drama ao patético, fazendo a platéia ficar em 
dúvida se é tudo uma tragédia ou uma comédia.

Novos atores
Com nove anos de existência a Cia. Novos 

Atores realiza diversas atividades artísticas na 
cidade de Pindamonhangaba e região. En-
tre espetáculos, performances, intervenções 
artísticas e oficinas de capacitação, o grupo se 
firma como um núcleo de pesquisa de lingua-
gens cênicas. Dentre seus trabalhos estão: As 
aventuras de Lelé e Gigi - Contos populares; 
Do outro lado do Morro existe um sonho, de 
Sergio Pires; Bom dia, Violetas!, de Victor 
Narezi e Wilson Junior; O quarto de emprega-
das, de Roberto Freire; A menina e o pássaro 
encantado, de Rubem Alves, entre outros.

Recital Beneficente é grande sucesso

Maria Fernanda Munhoz
A equipe de coordenação das bibliotecas 

públicas municipais participou, na segunda-
feira (6), da palestra “Educação no Século 
XXI e o Perfil das Educadoras e dos 
Educadores”, com o Doutor em Educação 
e filósofo Mário Sérgio Cortella. O evento 
foi realizado em Aparecida, no Seminário 
Santo Afonso. 

De acordo com informações da 
Biblioteca, a motivação da participação 
no evento foi por se tratar de um assunto 
pertinente, com olhar diferenciado e 
inovador na educação, que leva em 
consideração uma quebra de paradigmas 
para mudar o jeito de educar agindo com 
coerência ética, generosidade e humildade 
mental. 

Os profissionais de Pinda avaliaram 
a participação no evento como muito 
proveitosa, por capacitar os servidores 
como agentes de disseminação dentro da 

Secretaria de Educação e Cultura e por 
proporcionar a troca de experiências com 
as secretarias dos municípios vizinhos. 

Mário Sérgio Cortella

Teatro de Rua diverte público no Bosque

atriz de “a farsa dos Opostos” brinca com a plateia

O Circuito Cultural Paulis-
ta busca aliar a oferta de espe-
táculos de excelência artística 
à gratuidade de acesso do pú-
blico. Em Pinda, neste ano, já 
trouxe o show de Nuno Min-
delis e a apresentação de dança 

contemporânea com a Cia 
Focus e agora o teatro de 
rua. A próxima atração que 
o programa trará a cidade é 
o caminhão trapézio Brasil 
Lux, dia 30 de junho, às 20 
horas, no Araretama. 

Maria Fernanda 
Munhoz

Cerca de 100 pessoas assistiram ao espetáculo

O Recital Beneficente 
com a mezzo soprano Mere 
Oliveira, que aconteceu na 
última quinta-feira (9), foi 
um presente para quem este-
ve na Fasc e conferiu o pro-
fissionalismo da cantora líri-
ca e de seus acompanhantes, 
o professor e pianista Vitor 
Philomeno e o pianista Fábio 
Fagundes.  O evento ainda 
contou com a participação do 
ballet Julia Pyles. 

Mere interpretou 11 can-
ções, fazendo um passeio por 
países e ritmos diferentes. 
Com um bom humor incrível 
e uma voz maravilhosa, Mere 
encantou o público, que não 
se cansava de aplaudir a cada 
apresentação. O recital foi 

encerrado com duas apresen-
tações de ópera, estilo prefe-
rido da mezzo soprano.

O recital foi em prol da 
ex-atleta Ligia Maria, que 

ficou tetraplégica após um 
grave acidente. O resultado 
da bilheteria, um total de R$ 
3.450, foi entregue à mãe de 
Ligia. 

a mezzo soprano Mere Oliveira interpretou 11 canções

Cia de Pinda seleciona atrizes

Cena da peça La Maldición

Visitantes foram 
recepcionados por 

atores representando 
visconde e a 

viscondessa da 
Palmeira 

Mauro Moraes

Divulgação

Divulgação

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Divulgação
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Reuniões nos bairros prepara Pinda para 
a 4ª Conferência Municipal da Cidade

Daniela Gonçalves 
A etapa preparatória para 

4ª Conferência Municipal 
da Cidade, que será realiza-
da em Pindamonhangaba na 
quarta-feira (15), já acontece 
no município desde o mês de 
fevereiro deste ano. 

Visando uma “Reforma 
Urbana Já!”, temática da 
conferência, duas vezes por 
semana, representantes da 
administração municipal, o 
chefe do Executivo, com a 
participação de representan-
tes do Poder Legislativo, fa-
zem uma reunião em bairros 
da cidade, junto da comuni-
dade, para apontar as reais 
necessidades daqueles que 
lá residem. Após os apon-
tamentos, são elencados os 
principais pedidos, onde, por 
meio de voto popular, os mu-
nícipes elegem as duas prin-
cipais obras a serem desen-
volvidas pela Prefeitura,  que 
surtirão bons resultados para 
a comunidade. 

A administração muni-
cipal já esteve reunida com 
a população dos bairros: 

Pinda vai implantar sistemas de 
segurança e mobilidade urbana

Maricá define obras com 
administração municipal Campanha Contra Pedofilia e 

Exploração Sexual promove fórum

Avenida projetada terá ligação com novo shopping

Castolira, Cidade Jardim, 
Araretama, Jardim Regina, 
Campinas, Jardim Morumbi, 

Feital, Parque das Palmeiras, 
Vila São Paulo, Azeredo, Li-
berdade, CDHU, Pasin, Vila 

São José, Vila São Benedito, 
Maricá, Cidade Nova, Karina 
e Ramos. 

Este debate sobre as me-
lhorias urbanas e econômicas é 
o foco da conferência que visa 
estimular a participação da 
sociedade de cada município 
para, em conjunto, apresentar 
soluções e propostas que me-
lhorem a vida de todos.

Comissão Preparatória 
Municipal

No encontro desta quarta-
-feira, que acontecerá no 
auditório da Prefeitura, às 9 
horas, será eleita a Comissão 
Preparatória Municipal. Esta 
Comissão deverá ser forma-
da por representantes dos po-
deres: Público, Executivo e 
Legislativo; Movimentos Po-
pulares; trabalhadores repre-
sentados por suas entidades 
sindicais; entidades repre-
sentativas do empresariado, 
relacionadas à produção e ao 
financiamento do desenvol-
vimento urbano; entidades 
profissionais, acadêmicas e 
de pesquisa e conselhos pro-
fissionais de classe e ONGs.

Marcos cuba
Começou no último dia 

7 a V Campanha Municipal 
de Enfrentamento à Pedofi-
lia e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes. 
Até o dia 25 de maio se-
rão feitas diversas ações de 
conscientização. No sábado 
(11), a equipe de profissio-
nais da Prefeitura esteve no 
bairro Cidade Nova entre-
gando panfletos e adesivos. 
O evento contará com um 
fórum de mobilização nesta 
sexta-feira (17), das 8 às 13 
horas, no auditório da Facul-
dade Anhanguera.

Para participar do fórum 
basta fazer a inscrição. É 
preciso encaminhar um e-
-mail com nome completo, 
profissão e instituição que 
representa para eventos.con-
selhospinda@gmail.com, as 
vagas são limitadas e a ins-
crição deve ser feita anteci-
padamente. 

Os trabalhos estão sendo 
realizados pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba em par-
ceria com a sociedade civil, 
CMDCA, Conselho Tutelar, 
OAB, Polícia Militar, Facul-
dade Anhanguera e demais 
entidades registradas nos 
conselhos municipais.

O objetivo do fórum é 
mobilizar todas as pessoas 
para contribuírem no com-
bate à exploração sexual e 
pedofilia. Podem participar, 
por exemplo, educadores das 
redes de ensino: Municipal, 
Estadual e particular; assis-
tentes sociais, psicólogos, 
advogados, educadores so-
ciais, conselheiros, e demais 
atuantes na área.

Mobilização nos bairros 
Os profissionais da Prefeitu-

ra de Pindamonhangaba farão 
mobilizações nos bairros. No 
sábado (18), Moreira César terá 
panfletagem nas ruas, praças e 
entidades em parceria com a 
Ação Jovem e Cras de Moreira 
César. No dia 19, o Araretama 
será o foco da campanha, e dia 
25 acontece o encerramento na 
praça Monsenhor Marcondes, a 
partir das 9 horas.

José Carlos Santos Silva, 
borracheiro, comenta que 
este trabalho é bom porque 
este tipo de atitude é algo er-
rado e tem que acabar.

Luis Fernando Evangelis-
ta, motorista, diz que fica sa-
bendo de casos de exploração 
sexual de crianças e adoles-
centes pela mídia e acha uma 
vergonha. “Acredito que se 
as famílias tivessem estrutura 
não passariam por isto, a pena 
deve ser mais rígida. O traba-
lho de Pinda está de parabéns, 
porque é preciso divulgar os 
meios para denúncia, a gente 
que é pai fica triste quando vê 
este tipo de notícia”.

Atividades nas escolas 
A equipe do Cras - Centro 

de Referência em Assistência 
Social do Castolira realizou 
um bate papo sobre o tema e 
atividades lúdicas nas escolas 
Célia Keiko Ikeda (Maricá), 
e Eloyna Salgado Ribeiro 
(Morumbi), em parceria com 
o Conselho Tutelar e Creas, 
na segunda-feira (13).

No dia 20, as escolas pro-
fessora Julieta Reale Vieira, 
no bairro Castolira, e Ismênia 
Monteiro de Oliveira, no An-
drade, receberão as mesmas 
ações. 

Maria FernanDa Munhoz
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba está finalizando a 
avenida projetada, conhecida 
também como antigo leito da 
Estrada de Ferro Central do 
Brasil, localizada às margens 
das obras do novo shopping. 
A via já está sendo utilizada 
por motoristas, ciclistas e 
pedestres e já recebeu pavi-
mentação asfáltica. 

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Obras 
da Prefeitura, o local ainda 
receberá rotatória e sinali-
zação, além de adequação 
para entrada e saída do 

shopping. A próxima fase 
da obra já será a fase de 
finalização. 

A Secretaria de Obras 
está realizando, ainda, um 
estudo para a viabilidade de 
implantação de mão única 
tanto na avenida projetada 
quanto na rodovia SP-62, 
que passa na frente do 
clube Paineiras e segue 
até a rotatória Mazzaropi. 
A intenção é que a SP-62 
tenha sentido somente para 
o centro da cidade, enquan-
to que a avenida projetada 
teria mão somente sentido 
para Taubaté. 

cintia caMarGo
Buscando controlar e me-

lhorar cada vez mais a mobi-
lidade urbana em Pindamo-
nhangaba, o prefeito esteve 
visitando a cidade de Curi-
tiba, onde conheceu o CCO 
– Centro de Comando Ope-
racional, instalado na rodo-
viária e que controla toda a 
movimentação do serviço 
municipal de transportes.

Além disso, o prefeito 
conheceu o Sistema de Bi-
lhetagem Eletrônica que 
utiliza as mais modernas 
tecnologias de software e 
hardware com desenvolvi-
mento próprio, implemen-
tadas através de pesquisas 
contínuas por uma equipe 
especializada em tecnologia 
de transportes. 

Segundo o prefeito de 
Pindamonhangaba, o objeti-
vo da visita foi também co-
nhecer o funcionamento de 
todo o sistema de monitora-
mento por câmeras e radares 
em Curitiba.

Entre os benefícios para 
as empresas de todo esse sis-
tema, destacamos o controle 
sobre todas as categorias de 
usuários, a evasão de recei-
tas e um controle operacional 
eficiente e confiável de toda 
a receita.

cintia caMarGo
Os munícipes do bairro Maricá estiveram reunidos no 

dia 9 com representantes da administração municipal.
Nesta reunião, o prefeito definiu – através da votação 

de todos os presentes – pela construção de uma nova 
creche e uma praça, além da realização da galeria de obras 
pluviais da rua Tininga, além das bocas de lobo. A estrada 
que liga os bairros Maricá e Santa Cecília também passará 
por melhorias.

Panfletos e adesivos serão entregues em bairros

A nova avenida facilitará acesso ao shopping 

O prefeito ainda destacou 
que a implantação do Sistema 
de Bilhetagem vai oferecer 
maior facilidade de acesso 
aos usuários com menor tem-
po de embarque. Já o monito-
ramento de câmeras e radares 
vai garantir a segurança de 
pedestres e motoristas.

População escolhe benfeitorias nos bairros

Prefeito visita sede do 
Centro de Comando 

Operacional em 
Curitiba

Cíntia Camargo

Marcos Cuba

Daniela Gonçalves
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CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE PINDAMONHANGABA

A comissão eleitoral do Processo de eleição para Conselheiros representantes da  Sociedade Civil 
para o mandato 2013, no uso das suas atribuições, após  reunião no ultimo dia 09 de maio, resolve:
 
DEFERIR E HABILITAR as seguintes Inscrições:

ARTESANATO (Titular e Suplente)
Gabriela Mendonça Salgado (ARTEDUVALE)
Daniel Ribeiro Coutinho (FASC)
Ana Maria Barros do Nascimento (Segmento Cultural de Artesão de Pindamonhangaba)
Maria Marta de Souza Bissoli (ARTEDUVALE)

MÚSICA (Titular e Suplente)
Emile Mourão (Satori)
Luiz Cláudio de Oliveira (JATAÍ)
Diego Santiago Silva (Satori)

CULTURA POPULAR (Titular e Suplente)
Wellington Luís de Carvalho (Ass. Folclórica de Pindamonhangaba)
Sueli Donizeti G. de Carvalho (Ass. Folclórica de Pindamonhangaba)
Maria Solange Lobo (Cia de Dança Studio A)
Dílson da Silva (ARTEDUVALE)
Alligton Aurélio de Souza (ARTEDUVALE)

LITERATURA (SUPLENTE)
Em aberto

Francisco Antonio  Leite de Freitas Filho
Presidente CMC

ATAS:
PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 03/05/2013
PERÍODO DE INSCRIÇÕES – 17/04/2013 a 7/05/2013
PUBLICAÇÃO DOS HABILITADOS – 10/05/2013
ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO – 20/05/2013 às 19h no Auditório da Prefeitura
PUBLICAÇÃO DOS REPRESENTANTES ELEITOS – 24/05/2013

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.

C O N V O C A Ç Ã O
PARA A ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

GESTÃO 2013/2015

O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba na 
pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal 2.626/91, 
COMUNICA a todos os interessados, que será realizada em 14 de maio de 2013, no auditório da 
Prefeitura Municipal, à partir das 18 horas, a Assembléia de eleição dos representantes da sociedade 
civil deste Conselho, para o biênio 2013/2015.
Conheça as entidades habilitadas e seus representantes candidatos a conselheiros municipais:

 NOME INSTITUIÇÃO 

01 Adriano Augusto Zanotti Ordem dos Advogados do Brasil – 52ª Subseção 

02 Ágata Irina Villani Liceu Coração de Jesus 

03 Ana Maria Rita Gomes IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente 

04 André Gustavo Bevilacqua Piccolo Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba 

05 Benedito Sergio Irineu Sindicatos dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba 

06 Demétrio Cabral Júnior Lar da Criança Irmã Júlia 

07 Elaine Cristina da Silva Marcelino Conselho Regional de Serviço Social 

08 Erica Cristina Camilo Jacob de Freitas Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE  

09 Fernando Antunes Lima APAMEX – Associação Pindamonhangabense de Amor Exigente 

10 Isabel Cristina Santos Macedo Anhanguera Educacional 

11 José Augusto Engracina Projeto Parceiros da Amanha 

12 Lafayette Marcondes Sobrinho Coalizão Comunitária Antidrogas de Pindamonhangaba 

13 Marcos Denir Gonçalves Lar da Criança Nova Esperança 

14 Maria Inês Ferreira Santana Obra Padre Vita 

15 Maurílio Ribeiro Martins Entidade Assistencial Templo dos Anjos 

16 Raquel de Oliveira Dias Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba 

17 Rosiane Tamires da Silva Associação Amigos do Projeto Guri 

18 Sonia Cristina Rossi Lar São Judas Tadeu 

19 Valdo dos Santos Ferreira Ass. para Auxílio da Criança e Adolescente – Projeto Crescer 

 
Eliana Maria Galvão Wolff

Presidente do CMDCA

O autor, conhecido como dr. Piorino, ou professor Pio-
rino, pode ser considerado não somente um “guardião da 
cultura e história” da Princesa do Norte, mas também da 
educação e da ética. Aos seus apelos em favor da preser-
vação da memória de Pindamonhangaba, alie-se aqueles 
referentes à moral e aos bons costumes.

Já ocupou inúmeros cargos de liderança, administran-
do entidades beneficentes, classistas, esportivas, culturais, 
sociais  e educacionais (SOS, Associação dos Servidores 
Públicos Municipais, São Paulo Futebol Clube, Academia 
Pindamonhangabense de Letras, Conselho Municipal de 
Cultura, Lions Clube, Fundação Dr. João Romeiro, Socie-
dade Civil de Ensino).

Piorino Filho naquilo que diz respeito as atividades 
culturais é membro efetivo e atuante da Academia Pinda-
monhangabense de Letras e do Instituto de Estudos Va-
leparaibanos. Até o momento já são 11 livros publicados, 
obedecendo a ordem seguinte: Os Pindamonhangabenses 
da Guarda de Honra do Príncipe D. Pedro, Fatos em Crô-
nica, Juó Bananére , II Jogos Regionais do Litoral, Monse-
nhor João José de Azevedo – 100 Anos, Biografias, Dom 
José Marcondes Homem de Mello, O Grande Amigo das 
Árvores – João Pedro Cardoso, Eloy Chaves, Algumas 
Lembranças – Crônicas e o  atual.

Fatos e Fotos 
(De Pindamonhangaba Antiga)

Onze livros dedicados
à sua terra natal

O escritor dr. Francisco Piorino Filho, Presidente de Honra  
da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras 
acaba de publicar  mais um livro: Fatos em Fotos (De 
Pindamonhangaba Antiga) . A data é o local da Noite de 
Autógrafos ainda será divulgada pelo autor. A obra, como o 
próprio título sugere, traz fotos antigas de Pindamonhangaba 
com o devido texto explicando tudo sobre as respectivas 
ilustrações. 

Livros de Piorino: contribuição à memória e àWWWW 
cultura de Pindamonhangaba

Capa e contracapa homenageiam a APL e seu 
fundador, Dr. Paulo Emílio D’ Alessandro  

Juventrova 2013
Termina no próximo dia 31 o prazo para as escolas en-

viarem as trovas dos alunos (a partir da 5ª série – Ensino 
Fundamental) que irão participar do XIX Juventrova. Os 
trabalhos devem ser enviados para     para o jornal Tribuna 
do Norte: Praça Barão do Rio Branco, 25 – centro - CEP 
12400-280 – A/C de Altair Fernandes  (ou em mãos). 

CONVOCAÇÃO PARA A 4ª REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DE 2013
Convocamos todos os Conselheiros e Conselheiras, titulares e suplentes do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Pindamonhangaba – Gestão 2012/2013, para a 4ª Reunião Extraordinária de 
2013, a realizar - se:

Dia:  14/05/2013                     
Horário:  15h (QUINZE HORAS)
Local:  CRAS CENTRO

Pauta:
• Apresentação da renúncia da atual Presidente e eleição de novo presidente, conforme pede artigo 
28 do Regimento Interno.

Lembramos aos conselheiros titulares e suplentes que é muito importante a sua participação e aque-
les que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) pedimos que justifiquem sua falta 
através dos emails: conselhospinda@gmail.com ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Carmem Silvia de Paula Alves
Vice - Presidente 

        
P O R T A R I A   Nº 035/2013
 Exonera  Assessor  Parlamentar III
 A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,  por esta Portaria RESOLVE:
 Art 1º -  Exonerar, a pedido, o Senhor SYLLAS EDUARDO PUCCINELLI  do emprego de ASSES-
SOR  PARLAMENTAR NIVEL III, do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de 
Pindamonhangaba, criado pela Lei 5.183/2011 e Leis 5.490/12 e 5.510/13,  em  20 de março de 
2013.
Art  2º-  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 20 de março de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
      Presidente

 Vereador MARTIM CESAR   Vereador RODERLEY MIOTTO 
      1 º Vice-Presidente               2º  Vice-Presidente 

         Vereador  JANIO ARDITO LERARIO                 Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
           1° Secretário       2° Secretário

 Publicada no D R H               

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Informamos os moradores do bairro do Bosque, que  a assembleia geral convocada para o  dia 30 
de maio  do corrente ano, foi cancelada, tornando sem efeito o edital publicado no dia 30 de abril 
de 2013. 

Alexandre Silva da Silva
Pindamonhangaba,13 de maio   de 2013

PORTARIA GERAL Nº 4.031, DE 08 DE MAIO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve EXONERAR, o Sr. Carlos Augusto Bonacorso Manhanelli do emprego de provimento em 
comissão de Diretor do Departamento de Governo, a partir de 06 de maio de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de maio de 
2013. 
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson de Macedo Gouvêa - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de maio de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.032, DE 08 DE MAIO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
NOMEIA o Sr. Silvio Luis de Godoi, para o emprego de provimento em comissão de Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, a partir de 08 de maio de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson de Macedo Gouvêa - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de maio de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.963, DE 02  DE MAIO  DE 2013.
“Regulamenta a Lei n.º 4111, de 29 de dezembro de 2.003, que dispõe sobre o Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, e estabelece obrigações acessórias relativas ao Sistema 
Eletrônico do Município – Guia de Informação de ISS Eletrônica.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e, com fundamento no artigo 31 §§ 1º, 3º, 4º e 5º da  Lei Municipal nº 4.111, de 29 de dezembro de 
2003, 
D E C R E T A:
Seção I
 Sistema Eletrônico de Gestão de Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Art. 1º Regulamenta o Sistema Eletrônico de Gestão de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu-
reza no Município de Pindamonhangaba
Art. 2º As Pessoas Jurídicas de direito público e privado, inclusive da Administração Indireta da 
União, dos Estados e do Município, bem como as Fundações instituídas pelo Poder Público, estabe-
lecidas ou sediadas no Município de Pindamonhangaba, ficam obrigadas a adotarem a ferramenta 
eletrônica da Prefeitura de Pindamonhangaba, para processamento eletrônico de dados de suas 
declarações, apresentando mensalmente, via Internet, a GUIA DE INFORMAÇÃO DE ISSQN, dos 
serviços contratados e/ou prestados.
Parágrafo único. Incluem-se nessa obrigação o estabelecimento equiparado à pessoa jurídica.
Art. 3º A Guia de Informação do ISSQN será gerada por programa específico, disponibilizado gra-
tuitamente:
I – via Internet, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br; 
Art. 4º A apuração do imposto será feita, salvo disposição em contrário, ao final de cada mês, sob 
a responsabilidade individual do contribuinte ou responsável pelo imposto, mediante lançamentos 
contábeis de suas operações tributáveis, os quais estarão sujeitos a posterior homologação pela 
autoridade fiscal.
§ 1º. O prestador de serviços deverá escriturar por meio eletrônico, disponibilizado via Internet, men-
salmente, as Notas Fiscais ou Faturas emitidas, com seus respectivos valores, emitindo ao final do 
processamento o boleto bancário e efetuar o pagamento do imposto devido.
§ 2º. O responsável tomador dos serviços sujeitos ao imposto deverá escriturar por meio eletrônico, 
disponibilizado via Internet, mensalmente, as Notas Fiscais ou Faturas e os Recibos comprobatórios 
dos serviços tomados, tributados ou não tributados, efetuando as retenções de ISSQN exigidas 
na legislação, emitindo, ao final do processamento, o boleto bancário e efetuar o pagamento do 
imposto devido.
Art. 5º Os contribuintes que não prestarem serviços sujeitos ao ISSQN e os tomadores que não 
adquirirem serviços, tributados ou não tributados, deverão informar obrigatoriamente, através do 
Programa Eletrônico da Prefeitura, a ausência de movimentação econômica, através de declaração 
“SEM MOVIMENTO”.

Art. 6º Em substituição aos livros fiscais previstos na legislação vigente, o Tomador de Serviços e 
o Contribuinte emitente de Nota Fiscal, de Serviços tributados ou não tributados, ficam obrigados a 
manter em cada um dos estabelecimentos sujeitos à inscrição, os seguintes livros fiscais de registro 
das prestações de serviços efetuadas ou contratadas, escriturados eletronicamente através da fer-
ramenta Eletrônica da Prefeitura:
I – Livro de Registro de Prestação de Serviços;
II – Livro de Registro de Serviços Tomados de Pessoas Físicas e Jurídicas com documento fiscal;
III – Livro de Registro de Serviços Tomados de Pessoas Físicas e Jurídicas sem documento fiscal.
§ 1º O Livro Registro de Prestação de Serviços deverá ser escriturado  pelos Contribuintes Presta-
dores de Serviços.
§ 2º O Livro de Registro de Serviços Tomados de Pessoas Físicas e Jurídicas com documento fiscal 
deverá ser escriturado pelos Tomadores contratantes de serviços, com responsabilidade para reco-
lhimento do ISS, por Substituição Tributária atribuída pela legislação vigente.
§ 3º. O Livro de Registro de Serviços Tomados de Pessoas Físicas e Jurídicas sem documento fiscal 
deverá ser escriturado pelos Tomadores de Serviços cuja legislação atribuiu a condição de respon-
sável pela retenção do ISS na fonte.
§ 4º. Findo o exercício fiscal o contribuinte deverá emitir os livros fiscais em papel, promover a en-
cadernação das folhas, dentro do prazo de 30 (trinta) dias e conservá-los no estabelecimento pelo 
prazo regulamentar, para exibição ao Fisco quando solicitados.
Art. 7º Não ocorrerá responsabilidade da retenção e recolhimento do imposto por parte do tomador, 
quando o prestador enquadrar-se em uma das seguintes hipóteses:
I – ser profissional autônomo inscrito, em domicílio de seu Município;
II – gozar de isenção concedida por este Município;
III – ter imunidade tributária reconhecida
IV – estar enquadrado no regime de lançamento de ISS denominado Estimativa, desde que estabe-
lecido ou domiciliado neste Município.
Art. 8º As instituições financeiras (bancos) estão dispensadas da emissão de notas fiscais de ser-
viços, ficando, porém, obrigados ao preenchimento da planilha de taxas e serviços, disponível no 
programa Eletrônico da Prefeitura, declarando a Receita Bruta, detalhando-a por conta analítica, 
baseada no plano de contas do Banco Central.
§ 1º Os estabelecimentos mencionados no “caput” deverão manter arquivados na agência local, 
para exibição ao Fisco, os mapas analíticos das receitas tributáveis  e os balancetes analíticos 
padronizados pelo Banco Central.
§ 2º Os mapas analíticos deverão conter o nome do estabelecimento, o número de ordem, o mês e 
o ano de competência, o número de inscrição municipal, a codificação contábil, a discriminação dos 
serviços e os valores mensais de receitas correspondentes.
Art. 9º Para a atividade de Construção Civil considera-se estabelecimento prestador o local da obra, 
no caso de construtor, empreiteiro ou subempreiteiro, sediado ou domiciliado em outro Município.
§ 1º São solidariamente responsáveis pelo cadastramento e escrituração dos dados referentes à 
obra de construção civil:
I – o proprietário do imóvel;
II – o dono da obra;
III – o incorporador;
IV – a construtora, quando contratada para execução de obra por empreitada total;
V – a construtora ou responsável pela obra contratada pela modalidade de “Administração”;
VI – os subempreiteiros pelas obras subcontratadas.
§ 2º O responsável de que trata o parágrafo anterior, deverá providenciar o cadastro junto à Prefei-
tura Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do início da obra, através do Programa Eletrônico 
da Prefeitura, sujeito à homologação,quando da aprovação do projeto ou durante a ação fiscal.
§ 3º Ocorrendo omissão por parte do responsável pela execução da obra de construção civil, a fisca-
lização fará a matrícula da obra “de ofício”, com base nas informações dos documentos examinados, 
ficando o responsável sujeito às sanções aplicáveis na forma da lei e do regulamento.
Art. 10 O recolhimento do imposto retido na fonte, previsto na legislação vigente, far-se-á em nome 
do responsável pela retenção, observando-se o prazo regulamentar de pagamento.
Art. 11 Ficam substituídos as guias de recolhimento mensal e os “carnês” de recolhimento do Im-
posto sobre Serviços de Qualquer Natureza, regime de Faturamento e Estimativa, pela Guia de 
Recolhimento do ISSQN, emitida através da ferramenta Eletrônica da Prefeitura.
Art. 12 A obrigação tributária prevista neste regulamento, de escrituração dos documentos fiscais das 
operações de serviços somente será satisfeita com o encerramento da Escrituração Fiscal e geração 
da Guia de Recolhimento respectiva.
 Art. 13 A solicitação para “Autorização de Impressão de Documento Fiscal – AIDF”, bem como sua 
homologação, poderão, a qualquer tempo, serem disponibilizadas e autorizadas pela Administração, 
por meio eletrônico, no endereço eletrônico www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Art. 14 A Autorização para Impressão de Documentos Fiscais – AIDF será concedida mediante ob-
servância dos seguintes critérios: 
I - Para a solicitação inicial será concedida autorização para impressão com base na média mensal 
de emissão da atividade correspondente, de quantidade necessária para suprir a demanda do con-
tribuinte no máximo por 06 (seis) meses.
II – Para as demais solicitações será concedida autorização para impressão com base na média 
mensal de emissão do solicitante, de quantidade necessária para suprir a demanda do contribuinte 
no máximo por 12 (doze) meses.
III – O dispositivo no inciso anterior não se aplica a formulários contínuos destinados à impressão 
de documentos fiscais por processamento eletrônico de dados, quando será concedida autorização 
para a impressão, com base na média mensal de emissão do solicitante, de quantidade necessária 
para suprir a demanda do contribuinte no máximo 24 (vinte e quatro) meses.
IV- Os formulários contínuos e Notas Fiscais impresso autorizados pelo Município terão validade 
para uso de 24 (vinte e quatro) meses após sua confecção.
Parágrafo único – A Autoridade Fiscal poderá, em casos especiais, autorizar a confecção de docu-
mentos fiscais em números e prazos superiores ao previsto neste artigo, por solicitação do contri-
buinte, mediante processo administrativo.
Art. 15 Fica instituído o controle da autenticidade de documento fiscal, disponibilizado através de 
consulta no endereço eletrônico www.informe.issqn.com.br.
Parágrafo único – A seguinte indicação impressa tipograficamente deverá constar dos dados de 
cada documento fiscal “Para verificar a veracidade da NF entre no site  www.informe.issqn.com.br”.
Art. 16 A impressão das Notas Fiscais de Serviços e das Notas Fiscais- Faturas de Serviços deverão 
conter os dados mínimos obrigatórios apontados no documento AIDF. 
Art. 17 Na emissão das Notas Fiscais de Serviços e das Notas Fiscais - Faturas de Serviços deverão 
ser apontados no seu preenchimento:
I – O nome, o endereço e os números de inscrição no CNPJ/CPF e a Inscrição na Secretaria da 
Fazenda do Estado, em sendo o caso, o usuário final ou beneficiário dos serviços;
II – O código do serviço prestado conforme classificação na lista de serviços do município.
Art. 18 É facultado ao contribuinte a compensação total ou parcial das quantias recolhidas indevida-
mente aos cofres municipais em pagamentos de tributos ou multas da mesma espécie.
Art. 19 A compensação total ou parcial entre indébitos fiscais e tributos ou multas da mesma espécie, 
relativos a débitos em cobrança amigável, far-se-á a pedido do interessado, mediante processo 
administrativo.
Art. 20 Quando ocorrer pagamento a maior do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, este 
poderá ser compensado, mediante requerimento do interessado, de acordo com as seguintes con-
dições:
I – a compensação será realizada diretamente com o imposto a pagar na escrituração do mês após 
deferimento do pedido, conforme regulamento;
II – o valor a ser compensado não poderá ultrapassar a 75% (setenta e cinco por cento) do imposto 
a pagar no mês;
III – Havendo saldo remanescente a compensar, a operação poderá prosseguir nos meses subse-
qüentes, até que seja completada a compensação, observado o limite do inciso II.
Art. 21 O descumprimento às normas deste regulamento sujeita o infrator às penalidades previstas 
na legislação vigente, especialmente ao que:
I - deixar de remeter à Secretaria Municipal de Fazenda  Guia de Informação do ISSQN no prazo 
determinado , independente do pagamento do imposto;
II - apresentar ao Sistema Eletrônico - Guia de Informação do ISSQN com omissões ou dados in-
verídicos.
Seção II
Nota Fiscal Avulsa e a Nota Fiscal Eletrônica 
como documentos fiscais para as operações sujeitas ao ISSQN.
Art. 22 A Nota Fiscal Avulsa, para prestadores de serviços eventuais ou não cadastrados, e a Nota 
Fiscal Eletrônica para contribuintes inscritos, será autorizada pela Prefeitura mediante solicitação do 
interessado e emitidas eletronicamente.
Art. 23 A Nota Fiscal Avulsa será fornecida de ofício pela autoridade administrativa, mediante solici-
tação presencial do interessado e obedecerá a numeração seqüencial estabelecida pela Prefeitura.
Art. 24 A Nota Fiscal Eletrônica poderá ser utilizada por qualquer contribuinte, desde que devida-
mente registrado no cadastro de contribuintes do Município de Pindamonhangaba e disponha de 
equipamento de informática com as configurações mínimas necessárias para estabelecer contato 
“on line” com o sistema eletrônico implantado.
§ 1° O prestador de serviço interessado na utilização da “Nota Fiscal Eletrônica” terá a sua dispo-
sição, através do endereço eletrônico www.pindammonhangaba.sp.gov.br, link de acesso para o 
sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas, utilizando para tal a mesma senha de acesso à 
declaração de serviços, no sistema Eletrônico da Prefeitura de Pindamonhangaba.
§ 2º A numeração da Nota Fiscal Eletrônica será seqüencial para cada um dos contribuintes, a partir 
do número 1 (um).
§3º A Nota Fiscal Eletrônica deverá ter data de emissão para atender obrigação acessória “compe-
tência” e data de prestação de serviços para apuração do ISSQN.
Art. 25 O contribuinte poderá fazer uso exclusivamente da Nota Fiscal Eletrônica ou concomitante-
mente das Notas Fiscais Padronizadas, não podendo emitir pelas duas formas declaração de um 
mesmo serviço prestado.
Art. 26 Com o lançamento das informações o próprio sistema irá finalizar a operação com a possibili-
dade do contribuinte imprimir o documento que será automaticamente reconhecido como documento 
fiscal, com a possibilidade de serem geradas quantas vias  o contribuinte entender necessárias.
Art. 27 A Nota Fiscal Eletrônica poderá ser cancelada após sua emissão, nos seguintes casos:
I- Até o 3º dia, automaticamente;
II- Do 4º ao 10º dia, solicitada por email para análise do Setor de Fiscalização de Rendas da Prefei-
tura de Pindamonhangaba;
III-A partir do 11º ao 30º dia, somente através de processo administrativo para análise do Setor de 
Fiscalização de Rendas da prefeitura de Pindamonhangaba.
Parágrafo único. A Nota Fiscal Eletrônica não será cancelada a partir do 31º dia após sua emissão.
Art. 28 As operações efetuadas através da Nota Fiscal Eletrônica estarão dispensadas de posterior 
declaração de serviços.
Art. 29 Revoga o Decreto nº 4.226, de 17 de novembro de 2005, e o Decreto nº 4.377, de 27 de 
junho de 2007.
Art. 30 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba,  02 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 02 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Memo nº 110/2013-SEF/DAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 041/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 41/13, que cuida de “Aquisição de preservativos masculinos 
para as campanhas de DST/AIDS”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório em favor das empresas (itens/lotes): Dakfilm Comercial Ltda. 
(01).
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 038/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 038/2013, que cuida de “Aquisição de vidros automotivos, 

tipo párabrisa, a serem aplicados nos veículos pertencentes à frota municipal e peças automotivas 
a ser aplicado em trator da marca John Deere”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. 
Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e 

suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 039/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 039/2013, que cuida de “Contratação de empresa especiali-
zada para prestação de serviços de fornecimento e troca de vidros nos prédios da Secretaria de Edu-
cação”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação 
DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 06 de maio de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 054/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 054/2013, que cuida de “Aquisição de materiais para atender 
as oficinas do Projeto Nosso Bairro”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, 
considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações 
e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2013.

O Juventrova é 
realizado pela UBT-
Pindamonhangaba 

com apoio da 
Secretaria de 

Educação e Cultura 
da Prefeitura 

(Biblioteca Municipal 
Vereador Rômulo 
Campos D’ Arace)
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Pindamonhangaba, terça-feira, 14 de maio de 2013

Esportes

Divulgação

Fotos: Guilherme MouraMarcos cuba
Desde o dia 6 de maio, Pin-

damonhangaba está promo-
vendo a Semana da Liberda-
de. O evento é realizado pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos 
da cidade e oferece uma pro-
gramação extensa. Na noite 
de sábado (11), atletas do 
município e região participa-
ram da 1ª Corrida da Liber-
dade. A largada foi no pátio 
da Prefeitura e o evento reu-
niu dezenas de competidores.

No masculino, o atle-
ta Robson Karlos da Silva 
conquistou o primeiro lugar, 
com um tempo de 18 minu-
tos e 56 segundos, seguido de 
Éder Nunes da Silva e Paulo 
Henrique Moreira da Silva. 
Maria Helena de Jesus Lima 
de Oliveira foi a primeira co-
locada no feminino, Arone 
Lúcia Gomes de Paula ficou 
com o segundo lugar e Maria 
José Alves levou o terceiro.

A equipe RK Runners, 
de Pindamonhangaba, subiu 
ao pódio duas vezes, com os 
atletas Robson Karlos da Sil-
va e Arone Lúcia Gomes de 
Paula. Robson comentou que 
foi a primeira vez que correu 
durante a noite, não imagina-
va que participassem tantos 

Marcos cuba
O cenário esportivo de 

Pindamonhangaba tem re-
velado diversos talentos, os 
últimos deles foram as con-
quistas de duas praticantes 
de atletismo. Elas estão no 
ranking das melhores do país 
após prova do Circuito da Fe-
deração Paulista Pré-mirim, 
Mirim e Menor, realizado no 
estádio Ícaro de Castro Melo, 
no dia 21 de abril último.

Isabela Silva de Assis é a 
5ª no ranking CBAt -Confe-
deração Brasileira de Atle-
tismo na prova dos 1000 
metros, com o tempo de 
2’34”24. Danielle Salvador 
Ribeiro é a 5ª do ranking, na 
prova dos 75m, com o tempo 
de 10”08. A próxima com-
petição de ambas vai ser a 
Liga Coneleste de Atletismo, 

sábado (18), em Taubaté. No 
dia 15 de junho elas voltam 
a disputar a terceira etapa do 
circuito Pré-mirim, Mirim e 
Menor da Federação Paulista 
de Atletismo, em São Paulo.

Isabela destaca que este 
resultado representa que todo 
o esforço que vem tendo em 
sua carreira está valendo a 
pena. Ele fica feliz em levar 
o nome da cidade onde nas-
ceu para os pódios e cenário 
esportivo do país. 

Danielle conta que é 
muito bom estar em 5º no 
ranking e serve de incentivo 
para continuar, porque com 
isso, testa os próprios limi-
tes para saber onde pode 
chegar. Ela também salienta 
que é muito gratificante re-
presentar a cidade em que 
nasceu e vive.

DECRETO Nº 4.971,  DE  09 DE MAIO DE 2013

Altera as atribuições e exigências para os empregos que especifica, no quadro da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais,
R E S O L V E :-
Art.1º. Alterar as atribuições e exigências para os empregos a seguir indicados, constantes do quadro 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
I- Assessor  de Modernização Administrativa  
II- Assessor de Relações Públicas
III- Assessor Técnico em Turismo 
IV- Assistente Técnico de Relações Institucionais
V- Chefe Administrativo do Mercado
VI- Chefe de Oficina Mecânica
VII- Coordenador Administrativo da Subprefeitura
VIII- Coordenador de Gestão Estratégica
IX- Coordenador de Modernização Administrativa 
X- Diretor do Departamento de Esportes
XI- Diretor do Departamento de Informática
XII- Gerente do Parque Natural e Municipal do Trabiju
Parágrafo único. As atribuições e exigências para empregos previstos no caput deste artigo passam a 
vigorar conforme anexos integrantes do presente Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 09 de maio de 2013
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson de Macedo Gouvêa
Secretário de Administração 

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 09 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos      

                     
DENOMINAÇÃO:  ASSESSOR  DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  
Descrição sumária das atribuições:
Determinar as necessidades da Prefeitura quanto à seleção de equipamentos, suporte técnico, 
análise dos sistemas, programação e operação, avaliando viabilidade técnica e econômica, 
estabelecendo um programa de trabalho para as áreas, coordenar e sistematizar os trabalhos de 
reorganização dos processos administrativos da Prefeitura e órgãos da administração direta e 
indireta;
Avaliar e disponibilizar soluções de automação para os diversos processos e atribuições, 
disponibilizar e administrar os recursos de informática e comunicação de dados e voz da Prefeitura e 
órgãos da administração direta e indireta;
Desenvolver outras atividades afetas que lhe venham a ser atribuídas pelo Secretário. 
Descrição das Atribuições:
 Assessorar os executivos, orientar funcionários e otimizar o uso das comunicações, ou seja, 
transmitir informações com qualidade e rapidez;
 Preconizar o que se tem colocado como novo nos ditames da qualidade, e, envolver-se nos 
processos de melhoria contínua;
 Analisar os processos, visando simplificar os fluxos, os procedimentos e todos os documentos 
envolvidos;
 Desenvolver suas atividades visando aumentar os níveis de produtividade do órgão público e 
mudanças de paradigmas, tanto em nível pessoal quanto organizacional;
 Procurar identificar as causas dos problemas organizacionais, analisando-os e propondo-lhes 
soluções, preocupando-se em diminuir os custos operacionais, ou seja, verificar custo/ benefício;
 Por intermédio de estudos de ambiência, busca oferecer aos recursos humanos dos órgãos públicos, 
maior segurança, melhor qualidade de vida no trabalho, além de procurar combater o stress;
 Participar na elaboração do planejamento estratégico do órgão público;
 Sensibilizar os recursos humanos para a importância de participação nas ações de qualidade e 
produtividade desenvolvidas pelo órgão público e participação efetiva dos programas de melhoria 
contínua dos processos, além da criação de outros mecanismos que possam contribuir para a 
formação de uma cultura voltada para a qualidade;
 Padronizar os métodos, procedimentos, impressos, arranjo físico do mobiliário em geral, estilo de 
atendimento ao cliente, nivelando a qualidade dos serviços do órgão público;
 Integrar-se com as unidades organizacionais da empresa pública e fazer com que estas unidades 
se integrem entre si, visando atender os clientes internos/  externos e o relacionamento entre as 
unidades;
Condições de Trabalho:
 Horário: - Período normal de trabalho de 40 horas semanais. 
Requisitos para preenchimento:
 Instrução: Curso Médio Completo;
 Notório conhecimento administrativo e técnico;
 Notório conhecimento em informática;
 Idoneidade moral e profissional.
 Habilitação Profissional: Experiência mínima, comprovada, de 03 anos na área de atuação. 
OBSERVAÇÃO: EMPREGO DE CONFIANÇA PROVIDO EM COMISSÃO (Com salários mensais).

DENOMINAÇÃO: ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS
Descrição Sumária das Atribuições:
- Assessorar nas atividades e no planejamento do Poder Executivo para estabelecer a compreensão 
entre os grupos de trabalhos que estejam, direta ou indiretamente, relacionados. 
Descrição das Atribuições:
- Assessorar o cerimonial de eventos promovidos pela Prefeitura;
- Planejar e desenvolver o processo da comunicação institucional da organização como recurso 
estratégico;
- Assessorar na solução de problemas institucionais que influenciam na posição da entidade perante 
a opinião pública.
Condições de Trabalho:
- Horário: 40 horas semanais; 
- Outras: Manter contato com o público.
Requisitos para Preenchimento:
- Instrução: Ensino Médio Completo;
- Notório conhecimento na área de atuação;
- Idoneidade moral e profissional.
OBSERVAÇÃO – EMPREGO PROVIDO EM COMISSÃO.

DENOMINAÇÃO:  ASSESSOR TÉCNICO EM TURISMO 
Descrição sumária das atribuições:

Assessorar o Secretário Municipal ou o Diretor de Departamento nas diversas atribuições diárias, 
conforme finalidade prevista em lei e ou decreto, propondo normas e participando de projetos, 
assessorando-os na execução e programação financeira, planos de organização, de serviços 
administrativos ou técnicos, sugerindo procedimentos de acordo com as necessidades da 
administração municipal, bem como respondendo por uma Unidade, quando lhe for atribuída.

Descrição das Atribuições:
Assessorar o Prefeito nos assuntos relacionados com o turismo no Município;
 Formular a política de turismo do Município;
 Desenvolver programas de divulgação da cidade com o fim de alcançar as correntes turísticas 
regionais, nacionais e internacionais;
 Propor e apoiar a organização de feiras, congressos, exposições e eventos que possam promover a 
economia e as atrações do Município;
 Propor e negociar o levantamento e a conservação do patrimônio histórico, cultural e artístico do 
Município;
 Propor os regulamentos municipais sobre serviços públicos e privados relacionados com o turismo 
local;
 Promover a execução de planos e programas de incentivo às atividades turísticas em nível municipal;
 Estudar e sugerir esquemas de incentivo municipal, visando à melhoria da oferta dos serviços 
turísticos na cidade e seus arredores;
 Propiciar assistência técnica a empreendimentos turísticos que assegurem a valorização e 
conservação do meio ambiente natural e cultural;
 Entrosar-se com órgãos congêneres do Estado e da União, visando compatibilizar decisões sobre a 
sua atuação no Município;
 Negociar com órgãos do Estado e da União, especialmente a EMBRATUR, convênios para o 
planejamento e melhoria da infra-estrutura turística do Município e da região;
 Conduzir outros trabalhos relacionados com seu campo de atuação ou que lhe sejam determinados 
pelo Prefeito.
Condições de Trabalho:
 Horário: - Período normal de trabalho de 40 horas semanais. 
Requisitos para preenchimento:
 Instrução: Ensino Médio Completo; 
 Notório conhecimento administrativo e técnico;
Idoneidade moral e profissional.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Habilitação Profissional: Experiência mínima, comprovada, de 01 ano na área de atuação. 
OBSERVAÇÃO: EMPREGO DE CONFIANÇA PROVIDO EM COMISSÃO (Com salários mensais).

DENOMINAÇÃO: ASSISTENTE TÉCNICO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Descrição sumária das atribuições:
Auxiliar ao Coordenador de Relações Institucionais, nas diversas atribuições diárias, propondo 
normas e participando de projetos. 
Descrição das Atribuições:
- Auxiliar na execução dos serviços de projetos e ações de desenvolvimento social e comunitário;
- Informatizar serviços executados pela Secretaria de Relações Institucionais;
- Atender ao público;
- Propor a utilização de normas gerais, baseando-se em leis e decretos;
- Participar de projetos, planos de organização, de serviços administrativos, financeiros ou técnicos, 
em geral;
- Executar atividades correlatas que lhe forem atribuídas por superior hierárquico.
Condições de Trabalho:
Horário: 40 horas semanais. 
Requisitos para preenchimento:
 Instrução: Ensino Médio Completo;
 Notório conhecimento administrativo e técnico;
 Idoneidade moral e profissional.
OBSERVAÇÃO: EMPREGO PROVIDO EM COMISSÃO.

DENOMINAÇÃO: CHEFE ADMINISTRATIVO DO MERCADO 
Descrição sumária das atribuições:
- Chefiar, coordenar e supervisionar o patrimônio público - Mercado, Centro de Abastecimento 
Alimentar de Pindamonhangaba e das feiras livres. 
Descrição das atribuições:
- Fiscalizar o cumprimento das leis e decretos que regulam o comércio dentro do Mercado e das 
feiras livres;
- Dirigir, controlar e supervisionar todo o trabalho de limpeza. Conservação e preservação do 
patrimônio dentro do Mercado e das feiras livres, não só no que concerne à qualidade e eficiência 
dos serviços prestados aos usuários, como também no que se refere ao atendimento, seriedade e 
perfomance;
- Exercer a fiscalização nos boxes do Mercado e das feiras livres, quanto a autorização de permissão 
de uso do referido local;
- Verificar “in loco” os casos mais graves de irregularidades, tomando a seguir as providências 
necessárias para cada caso em questão;
- Dirigir e controlar a manutenção preventiva e corretiva, das instalações e equipamentos elétricos do 
mercado;
- Dirigir e controlar a manutenção preventiva e corretiva das instalações hidráulicas do Mercado;
- Fazer as relações dos permissionários dos boxes do mercado que estão com termo de permissão 
a vencer, tomando providências para que os mesmo cumpram com as determinações previstas, e 
informar ao superior hierárquico;
- Distribuir os trabalhos, buscando atingir a uma descentralização equilibrada e responsável que 
não prejudique o cumprimento dos planos e princípios gerais da Administração Municipal nem a 
hierarquia da mesma,
- Manter-se bem informado de todas as ações funcionais de seus subordinados diretos e indiretos;
- Analisar e resumir documentos arquivando-os em local próprio, de forma a dar eficiência aos 
trabalhos e preservar a memória da unidade;
- Executar atividades correlatas que lhe forem atribuídas por superior hierárquico.
Condições de trabalho:
- Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais.
-    Outras: manter contato com o público.
Requisitos Para Preenchimento:
- Instrução e habilitação profissional : Ensino Fundamental Completo
- Notório conhecimento administrativo e técnico - Idoneidade moral e profissional.
- Experiência mínima comprovada de 05 anos.
 - Emprego regido pela C.L.T
OBSERVAÇÃO -  EMPREGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO (com vencimentos mensais)

DENOMINAÇÃO: CHEFE DE OFICINA MECÂNICA
Descrição sumária das atribuições:
- Chefiar, orientar, coordenar e supervisionar as atividades dos servidores, sob as suas ordens, 
nas mais diversificadas tarefas para assegurar, o processo de desenvolvimento de execução das 
atividades das oficinas mecânicas.
Descrição das atribuições:
- Chefiar e dirigir a realização da manutenção preventiva e corretiva e de emergência de automóveis, 
caminhões, máquinas e equipamentos da Prefeitura em geral.
- Conduzir atendendo os problemas levantados pelos mecânicos quando da avaliação feita nos 
veículos, tomando a seguir as providências cabíveis para cada caso em questão:
- Dirigir e verificar, toda a tarefa e as atribuições inerentes a Mecânico hidráulicos, Oficiais Mecânicos 
e Mecânicos de Equipamentos especiais, quanto ao desempenho de suas atividades;
- Dirigir e acompanhar a entrada e a saída de veículos, para reparo, bem como relatar o material 
usado para correção dos defeitos;
- Fazer as relações de materiais a serem adquiridos para a reposição de peças e outros materiais 
afins, necessário para o desenvolvimento da manutenção preventiva nos veículos públicos em geral;
- Distribuir os trabalhos, buscando atingir a uma descentralização equilibrada e responsável que 
não prejudique o cumprimento dos planos e princípios gerais da Administração Municipal nem a 
hierarquia da mesma;
- Manter-se bem informado de todas as ações funcionais de seus subordinados diretos e indiretos:
Controlar com rigor a assiduidade e o cumprimento do horário de trabalho dos servidores da unidade;
- Executar atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelos superiores hierárquicos.
Condições de trabalho:
- Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais
- Outras: manter contato com o público.
Requisitos para preenchimento:
- Instrução e habilitação profissional: Ensino Fundamental Completo.
- Notório conhecimento administrativo e técnico
- ldoneidade moral e profissional.
- Experiência mínima comprovada de 05 anos
- Emprego regido pela C.L.T
OBSERVAÇÃO -  EMPREGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO (com vencimentos mensais)

DENOMINAÇÃO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA SUBPREFEITURA
Descrição Sumária das Atribuições:
- Coordenar, orientar e acompanhar as atividades administrativas da Subprefeitura de Moreira César.
Descrição das Atribuições:
- Participar do planejamento dos trabalhos a serem realizados;
- Distribuir os trabalhos, buscando atingir a uma descentralização equilibrada e responsável que 
não prejudique o cumprimento dos planos e princípios gerais da administração municipal nem a 
hierarquia da mesma;
- Coordenar, controlar e supervisionar todo o trabalho da Subprefeitura, não só no que concerne 
à eficiência e qualidade dos serviços prestados à Comunidade, como também no que se refere à 
educação, seriedade e espírito de justiça de seus servidores;
- Analisar e resumir documentos, arquivando-os em local próprio, de forma a dar eficiência aos 
trabalhos.
Condições de Trabalho:
- Horário: 40 horas semanais.
Requisitos para Preenchimento:
- Instrução: Ensino Médio Completo;
- Notório conhecimento na área de atuação;
- Idoneidade moral e profissional.
OBSERVAÇÃO – EMPREGO PROVIDO EM COMISSÃO.

DENOMINAÇÃO: COORDENADOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Descrição Sumária das Atribuições:
- Propor, promover, coordenar, acompanhar e avaliar ações de natureza estratégica e tática visando o 
desenvolvimento, implantação e aplicação do modelo de gestão estratégica na Prefeitura.
Descrição das Atribuições:
- Coordenar a formulação e a execução das diretrizes, programas, projetos e processos do modelo 
de gestão estratégica da Prefeitura, com foco nas transformações culturais;
- Coordenar projetos que envolvam o conjunto de valores e propósitos essenciais da organização;
- Desenvolver programas e diretrizes estratégicas para o aprimoramento da gestão do capital 
humano.
Condições de Trabalho:
- Horário: 40 horas semanais.
Requisitos para Preenchimento:
- Instrução: Ensino Médio Completo;
- Notório conhecimento na área de atuação;
- Idoneidade moral e profissional.
OBSERVAÇÃO – EMPREGO PROVIDO EM COMISSÃO.

DENOMINAÇÃO: COORDENADOR DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Descrição Sumária das Atribuições:
- Coordenar os trabalhos e estudos no âmbito da Secretaria de Administração, que objetivem otimizar 
e sistematizar os procedimentos administrativos da Prefeitura e Órgãos da administração direta e 
indireta;
- Coordenar os estudos de avaliação das propostas de automatização de procedimentos e processos, 
opinando quanto à solução mais indicada, apontando para a sistematização informatizada;
- Propor mudanças na estrutura administrativa da Prefeitura, sempre que isso for necessário para a 
agilização e eficiência dos serviços desenvolvidos;
- Coordenar a busca de soluções para o constante aperfeiçoamento dos serviços de atendimento aos 
munícipes;
- Desenvolver outras atividades afetas que lhe venham a ser atribuídas pelo Secretário de 
Administração.
Descrição das Atribuições:
- Assessorar o Secretário de Administração nos trabalhos e iniciativas que objetivem a modernização 
administrativa da Prefeitura, e nas análises das informações, visando a obtenção de subsídios para a 
tomada de decisões;
- Coordenar os trabalhos e estudos, no âmbito da Secretaria de Administração, que objetivem a 
contínua otimização e sistematização informatizada dos procedimentos administrativos da Prefeitura 
e Órgãos da Administração direta e indireta;
- Coordenar os estudos que objetivem a simplificação de procedimentos e do fluxo de documentos, 
para alcançar resultados melhores, mais rápidos e com menor custo;
- Desenvolver iniciativas que visem aumentar os níveis de produtividade do órgão público, tanto no 
que tange ao pessoal quanto à estrutura administrativa, em proveito dos munícipes;
- Desenvolver iniciativas que identifiquem as causas dos problemas organizacionais, propondo 
soluções e diminuindo custos;
- Coordenar iniciativas que permitam a constante modernização organizacional, administrativa e 
sistêmica;
- Desenvolver iniciativas que permitam a integração e atuação harmônica das diversas unidades 
organizacionais da Prefeitura.
Condições de Trabalho:
Horário: 40 horas semanais. 
Requisitos para Preenchimento:
 Instrução: Ensino Médio Completo;
 Notório conhecimento administrativo e técnico na área de informática;
 Idoneidade moral e profissional.
OBSERVAÇÃO – EMPREGO PROVIDO EM COMISSÃO.

DENOMINAÇÃO:  DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Descrição Sumária das Atribuições:
- Dirigir o Departamento de Esportes, coordenando toda programação esportiva do departamento.
- Acompanhar os eventos esportivos e educacionais.
Descrição das Atribuições:
- Participar do planejamento dos trabalhos do Departamento que lhe estiver afeto; 
- Manter-se bem informado de todas as ações funcionais de seus subordinados diretos ou indiretos;
 - Programar, coordenar e executar as ações municipais nas áreas de esporte, de acordo com o ano 
de governo do Município e as necessidades da comunidade
- Manter entrosamento com os órgãos do Es¬tado e da Federação que agem nessas áreas.
- Manter ensino de prática esportiva em nível de iniciação e aprimoramento e desenvolver um 
programa de esportes para todos.
- Incentivar o desenvolvimento da prática esportiva no Município, nos centros esportivos, quadras, 
campos, etc...
- Coordenar o trabalho da equipe pedagógica, dos coordenadores e professores de educação física;
- Coordenar projetos esportivos e educacionais;
- Organizar competições esportivas indiretos;
Condições de Trabalho:
- Horário:- Período normal de trabalho de 40 horas semanais;
Requisitos para Preenchimento:
- Instrução e Habilitação Profissional : Curso Superior Completo .
- Idoneidade Moral e profissional.
- Notório conhecimento administrativo e técnico
- Experiência mínima comprovada de 02 anos na área de atuação
- Emprego regido pela C.L.T
OBSERVAÇÃO -  EMPREGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO (com vencimentos mensais)

DENOMINAÇÃO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Descrição Sumária das Atribuições:
- Dirigir a área de tecnologia e informática. Estabelecer políticas de modernização, aprimoramento do 
acervo e dos sistemas tecnológicos e apresentar subsídios para o relatório anual das atividades.
Descrição das Atribuições:
- Planejar, dirigir e controlar as atividades técnicas desenvolvidas pelas equipes alocadas no 
Departamento de Informática;
- Manter-se atualizado das inovações tecnológicas do segmento da informática, avaliando a 
viabilidade de implementações, custos x benefícios, investimentos x retorno, objetivando o 
aprimoramento e evolução dos recursos de “hardware” e “software”;
- Acompanhar a performance de atendimento das empresas prestadoras de serviços de consultoria, 
manutenção e outros, especificamente no âmbito do processamento eletrônico de dados buscando 
obter eficácia nos resultados apresentados e a otimização do relacionamento;
- Atender fornecedores de equipamentos e suprimentos, orientando o Departamento de Licitações 
e Compras sobre especificação técnica, qualidade, consumo e outros, visando a suprir as 
necessidades de consumo, racionalização das despesas e maximização da qualidade;
- Orientar técnica e administrativamente os funcionários sob, sua hierarquia, promovendo o 
desenvolvimento e capacitação profissional, bem como, motivação para obtenção de resultados 
satisfatórios no desempenho de suas atividades;
- Manter estreito relacionamento com as secretarias, tornando disponíveis, a todas elas, os produtos 
do sistema, com vistas à padronização do fluxo de informações; 
- Exercer outras atividades correlatas.
Condições de Trabalho:
- Horário: 40 horas semanais.
Requisitos para preenchimento:
Instrução: Curso Superior Completo;
Notório conhecimento na área de atuação;
Idoneidade moral e profissional.
OBSERVAÇÃO – EMPREGO PROVIDO EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO: GERENTE DO PARQUE NATURAL E MUNICIPAL DO TRABIJU
Descrição Sumária das Atribuições:
- Administrar e gerenciar o Parque Natural Municipal do Trabiju, submetendo-se ao Diretor do 
Departamento de Meio Ambiente e Secretário de Governo e Integração;
 Descrição das Atribuições:
–  participar da elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo da unidade de 
conservação, garantindo o seu caráter democrático e representativo;
- buscar a integração da unidade de conservação com as demais unidades e espaços territoriais 
especialmente protegidos e com o seu entorno;
- buscar, sempre que possível, compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais 
relacionados com a unidade;
- avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão executor em 
relação aos objetivos da unidade de conservação, bem como opinar sobre a aplicação dos recursos 
provenientes de compensação ambiental e conversão de multas;
- opinar sobre a contratação e os dispositivos do termo de parceria, na hipótese de gestão 
compartilhada da unidade;
- acompanhar a gestão do Parque e recomendar a rescisão do termo de parceria, quando constatada 
irregularidade;
- manifestar-se, a pedido do Secretario de Governo e Integração ou Diretor do Departamento de Meio 
Ambiente, sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na unidade de conservação;
- propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população do 
entorno ou do interior da unidade;
– divulgar ações, projetos e informações sobre o Parque, bem como as resoluções do Conselho nos 
diversos meios de comunicação, promovendo a transparência da gestão;
– propor e apoiar o desenvolvimento de pesquisa e tecnologias alternativas para a conservação, o 
uso e a recuperação dos recursos naturais do Parque;
– manifestar-se e opinar sobre a criação e ampliação de Unidades de Conservação na área da APA 
da Serra da Mantiqueira quando solicitado;
– propor e reivindicar recursos para a gestão do Parque.
Condições de Trabalho:
- Horário: 40 horas semanais.
Requisitos para Preenchimento:
- Instrução: Ensino Médio;
- Conhecimento técnico e administrativo na área de atuação;
- Idoneidade moral e profissional.

OBSERVAÇÃO – EMPREGO PROVIDO EM COMISSÃO.

Duas pindenses são 
consideradas as melhores 
do país no atletismo

Corrida da Liberdade atrai 
público da cidade e região

atletas e parabenizou os or-
ganizadores. Arone afirmou 
que treina diariamente para 
participar das provas e que 
a equipe está em busca de 
patrocinadores para desen-
volver um trabalho social 
no atletismo. “Gosto muito 
de treinar à noite, me sinto 

bem, gostei da prova”, fina-
liza a atleta.

O secretário de Comuni-
cação do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Pindamonhan-
gaba, Benedito Sérgio Irineu, 
agradeceu a todos os atletas 
que compareceram para a 1ª 
Corrida da Liberdade e ao 

apoio da Prefeitura de Pinda-
monhangaba.

Os atletas classificados 
entre o 1º e 3º lugares rece-
beram troféus, brindes e pre-
miação em dinheiro. A corrida 
também reuniu famílias, que 
aproveitaram a prova para se 
divertir e praticar exercícios.

A Corrida da Liberdade reuniu cerca de 130 competidores da cidade e região

Familiares e treinadores estão felizes com o resultado
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Esportes

Marcos Cuba
MARCOS CUBA

Após reorganização da 
tabela de jogos, a categoria 
Quarentão fará os jogos de 
volta das oitavas de fi nal. 
Domingo (19), a partir das 
9 horas, a população pode-
rá prestigiar as partidas nos 
campos da cidade. Em jogo 
realizado no domingo (12), 
no campo Mancrezão, o San-
ta Luzia venceu o Vila São 
José por 2 x 1.

No fi nal da partida, hou-
ve uma pequena confusão. 
A equipe da Vila São José 
reclamou da arbitragem e 
mesmo depois de terminado 
o jogo teve um de seus atle-

tas expulso. Os desportistas 
aproveitaram a presença do 
presidente da Liga Pinda-
monhangabense de Futebol, 
Wlamir Lucas “Macarrão”, 
para protestar contra a arbi-
tragem.

CATEGORIA AMADOR
Pela 2ª Divisão do Ama-

dor os jogos foram suspen-
sos, ocorreu apenas uma par-
tida para organizar a tabela. 
O Galáticos enfrentou o An-
drada no campo do Jardim 
Regina e perdeu por 3 a 1. 
No domingo (19), os campos 
receberão mais uma rodada, 
a partir das 10 horas.

MARCOS CUBA
Bater bola durante as tar-

des é o que muitas pessoas 
gostam de fazer e no bairro 
Ipê II, os moradores têm a 
oportunidade de se encon-
trar no “Sabadão do Tipês”. 
Nessa segunda-feira (13), o 
evento realizado no campo 
Macedão completou 19 anos 
de realização, no sábado (11) 
foi promovido um jogo amis-
toso para marcar a data.

A equipe do Rio Verde, de 
Tremembé, existente há 50 
anos, enfrentou os jogadores 
da categoria amador do Tipês 
e conquistou o troféu da par-
tida, nos pênaltis. No tempo 
normal o jogo fi cou em 1 a 
1. O primeiro a balançar a 
rede foram os donos da casa, 
numa cobrança de falta, mas 
não demorou muito para o 
adversário empatar. Nos pê-
naltis o Tipês mandou a bola 
na trave e o Rio Verde levan-
tou a taça marcando 3 x 2.

MARCOS CUBA
As equipes do Grêmio 

União, representando Pin-
damonhangaba, venceram 
quatro jogos, dos cinco, pelo 
Campeonato Metropolitano, 
realizado no domingo (12). O 
dia foi mais que especial, as 
categorias Sub 9, 11, 13, 15 e 
17 entraram em quadra com o 
apoio das mães na torcida. As 
partidas aconteceram no gi-
násio do Araretama contra o 
Oportunity Bragança Futsal.

Na categoria Sub 9, os 
pindenses venceram por 6 a 
1; Sub 11 por 3 a 0; Sub 13 
foi 5 x 1; Sub 17 foi 3 x 0. 
Apenas na Sub 15 o Grêmio 
União perdeu, pois com me-
nos de dois minutos para o 
fi m da partida os adversários 
marcaram o quarto gol, pla-
car fi nal foi 4 x 3. Os atletas 
homenagearam as mães en-
tregando-lhes rosas.

Quarentão faz jogos de volta das oitavas 

Durante as manhãs de sá-
bados são realizados os jo-
gos das categorias Sub 13 e 
Sub 17. No sábado (11),  a 
Ferroviária goleou o Inter 
Pinda por 7 a 0; o Corin-
thians emplacou 5 a 0 no 
Etna; o São Paulo não dei-
xou o Terra dos Ipês abrir 
vantagem e perdeu para os 

representantes do Distrito 
de Moreira César por 1 a 0; 
o Colorado encerrou a ma-
nhã de bolas na rede fazen-
do 3 a 0 no ADC Novelis. 

A Liga Pindamonhanga-
bense de Futebol convida a 
população para conferir os 
certames das categorias me-
nores a partir das 8h30. 

Ferroviária goleia Inter 
Pinda pelo Sub 13 

Confi ra o placar dos jogos da 
categoria Sub 17 

São Paulo 1 x 1 Mombaça
Ferroviária 5 x 1 Ramos
Colorado 2 x 0 Maricá
Jardim Eloyna 5x 2 Inter Pinda
Etna 1 x 1 Corinthians
Cidade Nova 5 x 2 Flamengo

Jogo amistoso marca as comemorações 
dos 19 anos do Sabadão do Tipês

Grêmio União vence quatro jogos 
do Campeonato Metropolitano

Wlamir Lucas, presiden-
te da Liga Pindamonhanga-
bense de Futebol, e Benedito 
José Coelho “Pintado”, presi-
dente da Liga de Futebol de 
Salão de Pindamonhangaba, 
compareceram às comemora-
ções do “Sabadão do Tipês” 
e parabenizaram ambas as 
equipes pelo comportamento 

em campo e por fazerem his-
tória no futebol.

José Roberto Gonçalves 
“Betão”, presidente do “Sa-
badão do Tipês”, agradeceu ao 
trio de arbitragem, formado por 
Caio Humberto Gomes, Fábio 
Tavares e Glauco Gonçalves; 
à Prefeitura de Pindamonhan-
gaba; à APA - Associação Pin-

damonhangabense de Árbitros; 
à empresa Portal Express e ao 
presidente do Rio Verde. Betão 
adiantou ao público presente o 
convite para   o aniversário de 
20 anos, em 2014, e para confe-
rir a partida deste sábado (18), 
contra o Santa Cruz, de Cam-
pos do Jordão, a partir das 16 
horas, no “Macedão”.

Admauro de Souza Nunes, 
presidente do Grêmio União, 
comenta que a cidade está 
muito bem na competição, já 
superou a fase insegura, por-
que as categorias estavam em 
formação. Ele enfatiza que o 
principal desafi o é conseguir 
passar os atletas para a segun-
da fase, que é de mata-mata. 

“Temos um bom histórico no 
Metropolitano, então o foco é 
manter a hegemonia”.

Cinthia Muniz acompanhou 
os jogos de seus dois fi lhos e 
afi rma que foi uma dia muito 
especial, porque a adesão dos 
pais foi grande e as mães foram 
presenteadas com gols.

Silvana Rodrigues tam-

bém compareceu ao ginásio 
para assistir ao jogo de seu 
fi lho e diz que é importan-
te acompanhar as partidas e 
incentivá-los. “Ganhando ou 
perdendo a gente fi ca emo-
cionada, é essencial acompa-
nhar os fi lhos, porque é bom 
para o desenvolvimento de-
les enquanto cidadãos”. 

MARCOS CUBA
O Campeonato Salonão 

está chegando ao fi m, as 
grandes fi nais acontecem 
nessa quinta-feira (16), no 
ginásio da Associação Atlé-
tica Ferroviária, a partir das 
19 horas, a entrada é gratui-
ta. Pela categoria Sub 11, a 
disputa do 3º lugar será en-
tre Projeto Viva e Grêmio 
União;  pelo 1º, Ferroviá-
ria e Projeto Social Grêmio 
União. Na categoria Princi-
pal, a Sejelp enfrenta o Ara-
retama, às 20h30.

Para chegar à fi nal, a 
equipe da Ferroviária venceu 
o Grêmio União na prorroga-
ção por 1 a 0, no tempo nor-

mal o jogo fi cou empatado 
em 4 x 4. O Projeto Social 
Grêmio União passou pelo 
Projeto Viva balançando a 
rede seis vezes, enquanto o 
adversário não marcou ne-
nhum.

A disputa do terceiro lu-
gar da categoria Principal foi 
entre Mantiqueira e Ipê II, 
no ginásio do Alto Tabaú, no 
último dia 9. O Mantiqueira 
venceu por 8 a 7.

O presidente da Liga Pin-
damonhangabense de Fute-
bol de Salão, Benedito José 
Coelho “Pintado”, agradece 
a todas as equipes por terem 
comportado muito bem du-
rante as competições. 

Finais do Salonão 
acontecem quinta-feira

Liga de futsal realiza reunião
A Liga Pindamonhan-

gabense de Futebol de 
Salão convida os clubes 
interessados em parti-
cipar dos campeonatos 
Sub 20 e Sub 13 para 
uma reunião. O encontro 
acontecerá nesta sexta-
-feira (17), na sede da 
instituição, localizada 
na rua José Martiniano 

Vieira Ferraz, 167, cen-
tro, às 19 horas.

A diretoria informa que 
a categoria Sub 13 será for-
mada por jogadores nas-
cidos nos seguintes anos: 
2000 e 2001, e na Sub 20 
será os nascidos entre 1993 
e 1995. A intenção da Liga 
é realizar no mínimo três 
reuniões

Marcos Cuba

Marcos Cuba

As mães tiveram como presente os gols dos fi lhos e receberam rosas dos atletas

O jogo amistoso entre Rio Verde e Tipês foi defi nido nos pênaltis 

Corinthians promete balançar a rede neste sábado (18)

O time da Vila São José reclamou da arbitragem e após o apito fi nal ainda teve um de seus jogadores expulso

Marcos Cuba Marcos Cuba
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