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Nosso Bairro começa com
show de Netinho de Paula
O cantor Netinho de Paula estará presente na primeira edição
do novo Projeto Nosso Bairro, que começa domingo (19), a partir das 8 horas, no Araretama. O cantor e o grupo "Os de Paula",
formado por seus filhos, se apresentarão durante o evento,
com canções de samba e pagode. Também serão oferecidos
serviços gratuitos para a população, como ônibus da saúde
e corte de cabelo, entre outros.
Segundo Caderno

Divulgação

Mais de 26
mil pessoas
são vacinadas
contra a gripe
em Pinda

Pindamonhangaba bateu a
meta da Campanha Nacional de
Vacinação contra a Gripe, imunizando um total de 26.297 pessoas,
desde abril, superando a marca
dos 80% de pessoas do grupo
prioritário, exigida pelo Ministério
da Saúde. Crianças de 6 meses a 8
anos deverão tomar a 2ª dose.
Página 3

Fórum de
Mobilização
contra a
Pedoﬁlia nesta
sexta-feira
Pindamonhangaba realiza, nesta sexta-feira (17), o I Fórum de
Mobilização, como parte da programação da V Campanha Municipal de Enfrentamento à Pedofilia
e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, realizada pela Prefeitura de Pindamonhangaba.

Araretama e PS
Grêmio União
são os campeões
do Salonão 2013
Esportes 15
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Luiz Gustavo, de
Pinda, estará
na Copa das
Confederações

População deﬁne novas obras
André Nascimento

O meio-campista de Pindamonhangaba, Luiz Gustavo, foi
convocado por Luiz Felipe Scolari
para integrar a Seleção Brasileira
na Copa das Confederações, que
será realizada no Brasil. O jogo de
abertura será no dia 15 de junho,
entre Brasil e Japão, no estádio
Mané Garrincha, em Brasília-DF.
Esportes 16

Professores municipais receberão kits escolares
Além dos estudantes, os professores da Rede Municipal de
Ensino também receberão kits
de material escolar para auxiliar no desenvolvimento de seu

trabalho em sala de aula. Os kits
começaram a ser entregues nas
unidades escolares na última segunda-feira (13). As 56 escolas
municipais e creches receberão

o material, desenvolvido especialmente para a faixa etária dos
alunos das creches, pré fase I,
pré I e pré II e do 1º ao 5º ano.

A população dos bairros Goiabal
e Jardim Eloyna participou de reuniões com a equipe da administração
municipal, nesta semana. Nos en-

contros, foram definidas as benfeitorias prioritárias para cada região,
como a construção de escola, creche
e ampliação de unidade de saúde.
Segundo Caderno

Ferramenta em rede social
auxilia na busca por emprego
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previsão
do tempo
SEXTA-FEIRA - 17/5
Chuvas
isoladas
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

14ºC
19ºC

SÁBADO - 18/5
Nublado,
muitas nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

12ºC
21ºC

DOMINGO - 19/5
Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

10ºC
23ºC

SEGUNDA-FEIRA - 20/5
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

10ºC
23ºC

CPTEC INPE

"João do Pulo" será ampliado
O Centro Esportivo João Carlos de
Oliveira "João do
Pulo" está recebendo diversas obras de
melhorias e adequações em seu espaço
físico interno e externo. Almoxarifado,
sede administrativa,
salas de atividades
esportivas, refeitório e cozinha estão
entre as obras em
andamento. O investimento total é
de R$ 2.181.000,00.
Segundo Caderno

Maria Fernanda Munhoz

Workshop de
dança será
realizado
no sábado
Pinda recebe, neste sábado
(18), o Workshop de Dança Contemporânea "Técnica, Criação e
Diálogo", da Oficina Altino Bondensan, do Governo do Estado, em
parceria com a Prefeitura .
Cultura & Lazer 8

Polícia Civil
incinera 46 kg
de crack
Polícia 4
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Editorial
Oportunidade e
desenvolvimento
O Brasil está prestes a dar um grande passo rumo ao desenvolvimento. Com a divulgação da escalação da Seleção
Brasileira de futebol para a Copa das Confederações, nesta
semana, ﬁca cada vez mais palpável a realidade de que o
país sediará eventos de grande porte. Não tem mais volta, e
eles estão cada vez mais próximos. A Copa das Confederações, daqui a duas semanas, será só o começo. Vêm por aí,
daqui a dois meses, a Jornada Mundial da Juventude, com a
presença do Papa Francisco no Rio de Janeiro, daqui a um
ano – e um ano voa! – a Copa do Mundo de futebol e, em
dois anos, as Olimpíadas, para citar os maiores.
Para receber todo esse volume de turistas e visitantes
que estarão no Brasil aos milhares, o país tem que se preparar. As cidades que sediarão os eventos e competições,
e aquelas em seu entorno, devem acelerar e investir em
infraestrutura de aeroportos, transportes coletivos, vias de
acesso aos estádios e ginásios, além de estruturar a rede
hoteleira, capacitar os proﬁssionais do comércio, numa crescente bola de neve de desenvolvimento, que permanecerá
para a população local.
O país só tem a ganhar, se souber focar as energias e as
ﬁnanças para o rumo certo, com organização e responsabilidade. Quando o país ganha, ganham as cidades maiores e
as menores, ganha a população e os proﬁssionais de todas
as áreas.
Não é de hoje que Pindamonhangaba vem se preparando para esse futuro. A administração municipal tem investido em cursos de formação de proﬁssionais do turismo e do
comércio, mas essa é só uma semente. O capital privado
também deve fazer parte dessa jornada, assim como cada
pessoa que puder investir em sua própria capacitação proﬁssional.
Recentemente foi feita uma reportagem regional a respeito da situação dos trabalhadores do comércio quando em
frente a turistas internacionais. E muitos falharam na comunicação. É preciso investir, é preciso se preparar!
Quem se prepara, se capacita, está pronto para quando
a oportunidade chegar e pode agarrar as chances, rumo ao
sucesso.
Um grande exemplo para a nossa cidade, falando de
grandes eventos, de futebol e de oportunidades, é o nosso
Luiz Gustavo, meio-campista do Bayern de Munique, que foi
convocado e estará na Seleção Brasileira de futebol na Copa
das Confederações. Será a primeira vez que um pindamonhangabense – de coração, criado na cidade - participará
da Copa das Confederações. Agora, com ele, cada um de
nós estará representado dentro e fora de campo. E o atleta promete trazer muito orgulho para a cidade! Essa é sua
oportunidade de continuar realizando um bom trabalho nos
gramados e também a chance de permanecer na seleção
para que, daqui a um ano, quando a Copa chegar, possa
mostrar a que veio e, de quebra, ser o primeiro pindamonhangabense – mesmo que de coração – a pisar os gramados do evento mais importante do futebol mundial.
Que o nosso representante tenha muito sucesso nessa nova jornada que se inicia e que essa convocação seja
exemplo para todas as pessoas de que vale a pena treinar,
se capacitar, investir e dar o seu melhor. Porque, quando a
pessoa está pronta, no lugar certo e na hora certa, isso não
é sorte: é capacidade! É o sucesso que retorna a quem fez
por merecer. E isso serve tanto para pessoas, quanto para
cidades, estados e países...

Datas Comemorativas

Evento reúne gerações da mesma família
Pindamonhangaba
sedia,
neste ano, o “15º Rezendão”, um
encontro entre os membros da
família Rezende e Resende, realizado todos os anos, cada vez em
uma cidade diferente. Em Pinda,
o evento está sendo organizado
pela família de Ana Eﬁgênia Prado
Rezende, que criou o blog reszendaopindamonhangaba.blogspot.
com.br como uma forma de comunicação e contato com todos os
participantes.
O encontro será realizado nos
dias 19 e 20 de julho e os visitantes
ﬁcarão hospedados na rede hoteleira de Pinda. Fazem parte da programação um coquetel de confraternização, missa solene na igreja
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e um almoço festivo, ocasião em
que será feita a entrega do brasão
para a próxima cidade sede.
No blog, Ana Eﬁgênia aproveita
para fazer uma homenagem a sua
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família com os seguintes dizeres:
“Cada vez mais o mundo precisa
de pessoas cuja capacidade de sonhar seja equivalente à de realizar,
e vocês realizaram. Homenagem

que faço ao meu pai Antonio Prado Rezende, minha mãe Francisca
Costa Rezende e irmãos – Cida,
Cacilda, Inácio, Fernando, Rosa
e Antonio Marmo, nascidos em

Edutran realiza palestra na Elfer
Divulgação

A Seção de Educação para o
Trânsito – Edutran – da Prefeitura
de Pindamonhangaba, realizou na
segunda-feira (13), uma palestra
educativa para o trânsito, na empresa Elfer. A equipe do Departamento de Trânsito foi convidada
pela empresa para a palestra,
dentro da 3ª Sipat – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho. O agente de trânsito Ênio
Borges, palestrante, falou a respeito de direção defensiva, motociclistas e ciclistas, para os funcionários
da empresa. O Edutran realiza palestras e ações de educação para
o trânsito em toda a cidade, com
focos diferenciados para crianças
e adultos.

Unimed promove curso de orientação às gestantes
A Unimed Pinda vai promover, em junho, o seu 32º Curso de
Orientação às Gestantes. O curso é gratuito para usuários do
plano de saúde. Para demais interessados, o valor de inscrição
é de R$ 40.
Com duração de três dias, o

curso contará com palestras sobre
temas diversos como “Aspectos Psicológicos na Gravidez”, “Aleitamento Materno”, “Nutrição na Gestação”,
“Cuidados com o Recém-nascido” e
“Puericultura”, entre outros.
Obstetras, pediatras, nutricionistas e ﬁsioterapeutas da rede

Unimed Pinda farão as palestras,
que acontecerão no auditório da
Santa Casa, nos dias 4, 5 e 6 de
junho, das 19 às 22 horas.
As inscrições já podem ser
feitas no escritório na Unimed.
Mais informações pelo telefone
3644-1399.

Industrial de Pindamonhangaba promove, neste sábado (18), o sorteio
referente à Campanha Festival de
Prêmios – Dia das Mães. O evento

Marcondes. Para participar da campanha, basta comprar no comércio de
Pinda e preencher corretamente o
cupom. Participarão do sorteio todos

18 horas desta sexta-feira (17).
Serão sorteados prêmios como
aspirador de pó, celular, lavadora de
roupas e um refrigerador duplex.

Feijoada
Beneﬁcente
na Apae

Festa do Divino termina domingo

Cachoeira de Minas – MG, cidade
fundada em 1853, por Inácio da
Costa Rezende. A vocês, mineiros
guerreiros nas terras de Pindamonhangaba”.

Dança de
salão no
Araretama

Ilustração

Os organizadores da dança de
salão do Araretama convidam a melhor idade para participar de um
baile. A atividade será realizada
no centro comunitário do bairro,
a partir das 18 horas, é neste sábado (18). A dança contribui com a
integração das pessoas e também
evita doenças como a depressão.
O objetivo do evento é promover a
socialização e dar oportunidade às
pessoas que gostam de dançar.

“Transitória”
terá almoço
Acip faz sorteio da Campanha Festival de Prêmios
caiçara
A Acip – Associação Comercial e será às 12 horas, na praça Monsenhor os cupons colocados na urna até às

Foto ilustrativa

Veja o que se comemora hoje, dia 17
de maio, e nos dias seguintes:
17/5 – Dia Internacional das Telecomunicações, Dia Mundial da Internet.
18/5 – Dia Internacional dos Museus, Combate ao Abuso Sexual
de Crianças e Adolescentes, Dia da Boa Vontade, Dia das Girafas,
Dia das Raças Indígenas da Américas, Dia do Petroquímico, Dia do
Vidreiro.
19/5 – Dia da Proibição do Tráﬁco de Escravos, Dia do Defensor Público, Dia
dos Acadêmicos do Direito.
20/5 – Dia do Comissário de Menores, Dia do Otimismo.

Divulgação

A Apae de Pindamonhangaba realiza, neste domingo (19), a
Feijoada Beneficente , a partir
do meio-dia. Na ocasião, haverá
bebidas e música ao vivo. Será
opcional comer no local ou levar
o marmitex para casa. Haverá, ainda, o serviço de entrega
gratuito de marmitex. A feijoada
custa R$12 e acompanha arroz,
farofa e couve. Informações e
convites antecipados no 36421900. A Apae ﬁca na rua José de
Oliveira, 55, Crispim.

Dia Mundial
daNesteInternet
dia 17 de maio é come-

morado o Dia Mundial da Internet.
A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU)
há 7 anos, quando também foi
considerada Dia da Sociedade da
Informação e Dia das Telecomunicações.

Domingo (19), é o dia da Festa
do Divino em Pinda.
Realizado pela Paróquia Nossa
Senhora do Bom Sucesso, a novena teve início no dia 10 de maio.
Todos os dias a programação conta
com missas, sempre às 19 horas,
seguida da tradicional quermesse
na praça padre João de Faria Fia-

lho – Largo do Quartel.
Domingo, dia da festa, a primeira missa será às 7 horas, seguida
de celebrações às 9 e às 11 horas.
No ﬁnal da tarde, às 17 horas, terá
início a tradicional procissão do Divino, que culminará na missa festiva, encerrando as comemorações
deste ano.

Mega-Sena acumula; sábado
serão R$ 19 milhões
O sorteio de número 1.494 da
Mega-Sena, realizado na quarta-feira (15), na cidade de Rio Claro
(RJ), não teve ganhador em sua
faixa principal e, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal, o
prêmio para o próximo sábado é de
R$ 19 milhões. As dezenas sorteadas na Mega-Sena número 1.494
foram 02 – 14 – 24 – 28 – 35 – 50.

A quina teve 68 ganhadores e cada
um receberá R$ 20.542,92 e a quadra vai pagar R$ 347,30 para 5.746
ganhadores.

Missa de Sétimo dia

Divulgação

A família de Luiz Carlos de
Almeida – 54 anos, conhecido
como Luizão da Saúde, agradece
a todos os amigos e parentes por
terem prestado o último adeus ao
motorista, em seu sepultamento
no dia 13 de maio.
A família também convida a
todos para a missa de sétimo dia, que será realizada no sábado (18,)
às 19 horas, na Paroquia Nossa Senhora Assumpção - Igreja São
Benedito.

Foto ilustrativa

Moqueca de peixe será
um dos pratos servidos

A Casa Transitória Fabiano de
Cristo realiza, no dia 26 de maio,
o Almoço Caiçara, a partir das
12h30. Será R$ 31,90 o quilo, com
5% de desconto na compra antecipada. O cardápio é amplo, com
opções como: moqueca de peixe,
azul marinho (moqueca de peixe
com bananas), peixe assado em
folha de bananeira, peixe frito a
caiçara, camarões no bafo, camarões na moranga, escondidinho de
bacalhau, sardinhas a escabeche,
arroz com mariscos, casquinha de
siri, bolinhos de peixe, entre outros
pratos que não levam peixe, como
vaca atolada (costela bovina com
mandioca), farofa de franco a moda
do romeiro, bananas a milanesa,
entre outros. A Casa Transitória ﬁca
na rua Guaratinguetá, 555, Crispim. Telefone 3642-6277.

SOS realiza
Bingão
dia 30
O SOS – Serviço de Obras Sociais - de Pindamonhangaba realizará, no dia 30 de maio, o “Bingão
do SOS”, a partir das 18 horas, no
Sindicato Rural. As cartelas já estão a venda na sede do SOS, rua
Dr. Frederico Machado, 270, centro. Informações pelos telefones
3642-2787 e 3642-3023.
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Crianças devem tomar
segunda dose da vacina
Célia Lima

Para alcançar a meta, a Prefeitura realizou mutirões a praça e ofereceu a vacina em todas as unidades de saúde

Pinda bate meta da
vacinação contra a gripe
Ao todo, foram vacinadas 26.297 pessoas
Marcos Cuba
Pindamonhangaba bateu
a meta da Campanha Nacional
de Vacinação contra a Gripe.
Quando, mais de 20 mil pessoas do grupo prioritário procuraram uma das unidades de
saúde para se proteger. Os trabalhos tiveram início em abril e
foram prorrogados até o dia 10
de maio. De acordo com o Ministério da Saúde, cada cidade
tinha que imunizar pelo menos
80%, do grupo prioritário.
No grupo das crianças,
Pindamonhangaba conseguiu
vacinar 88,24%; no das gestantes foi 82,21%; mulheres
que tiveram filhos nos últimos 45 dias, 102,49%; idosos 86,52% e trabalhadores
da área de saúde ultrapassou
a meta, atingindo 132,05%;

somando mais de 2.500 imunizados. Da população total,
a cidade chegou aos 88,53%,
o que representa mais de 20
mil pessoas.
Pessoas com doenças crônicas foram vacinadas mediante recomendação médica.
As enfermeiras imunizaram
3.478 crônicos respiratórios,
521 cardíacos, 106 renal, 85
hepáticos, 446 neurológicos,
1.023 diabéticos, 208 obesos,
24 transplantados e 392 imunossupressão.
Para atingir a meta preconizada pelo Ministério da
Saúde,
Pindamonhangaba
disponibilizou 37 equipes,
sendo 24 em unidades fixas
e 13 móveis. Pessoas dos
grupos de risco, que estavam
acamadas, também foram

imunizadas, pois profissionais da Prefeitura foram às
residências para aplicar a vacina, somando 168 pacientes.
Foi promovido no dia 20
de abril o Dia D, na praça
Monsenhor Marcondes, e
em outras datas a equipe retornou ao mesmo local para
atender o maior número possível dos cidadãos pertencentes aos grupos prioritários, além disso, enfermeiras
foram à Apae e ao o CCI da
Vila Rica, durante o baile no
dia 27 abril. A equipe da Secretaria de Saúde agradece às
enfermeiras das redes pública e privada.
A gripe é uma doença altamente contagiosa, provocada por um vírus capaz de sofrer mutações com bastante

frequência: o Influenzavírus.
Seus sintomas são bem parecidos com os do resfriado e
da rinite alérgica. No entanto,
são mais severos, impossibilitando a pessoa acometida
de exercer suas atividades diárias, normalmente.
Apesar de não ser uma
doença grave, e raramente
provocar sintomas por mais
de duas semanas; a gripe é
responsável pela morte de
milhares de pessoas, todos os
anos, em razão da baixa imunidade, e/ou em decorrência do surgimento de outras
doenças oportunistas, como
pneumonias. Como o vírus
da gripe é altamente mutante,
a cada ano é disponibilizada
uma vacina diferente, contendo novas cepas do vírus.

Professores também irão
receber kits escolares

Ana Camila Campos
Além dos estudantes,
todos os professores das 56
escolas e creches da Remefi - Rede Municipal de Ensino Fundamental e Infantil
irão receber o kit de material
escolar. Na última segunda
(13), o setor de suprimentos
iniciou a entrega dos materiais, atendendo duas escolas
na parte da manhã: a escola “Profª Yvone Apparecida
Arantes Corrêa”, no bairro
do Goiabal, e a escola Prof.
Alexandre Machado Salgado”, localizada no bairro das
Campinas.
De acordo com informações da Secretaria de Educação, as gestoras estão recebendo todos os itens da lista
de material e, a partir dela,
devem organizar a montagem

Ana Camila Campos

Os kits começaram a ser entregues na segunda-feira

de dois tipos de kits, o que
será entregue para os alunos
e o que será utilizado pelos
professores.
O kit dos alunos contará com materiais específicos

para cada faixa etária, obedecendo às normas de segurança e oferecendo instrumentos para contribuir com o
desenvolvimento pedagógico
das crianças. São itens como

obra será realizada em duas
etapas.
O modelo da nova câmara
sepulcral foi trazido do cemitério de Taubaté, mas outras
cidades da região já utilizam
esse tipo de jazigo, que funciona como se fosse um pequeno edifício com andares,
onde serão depositadas as urnas funerárias.

Marcos Cuba
Todas as crianças com
idade entre 6 meses a 8
anos do grupo prioritário e
do grupo crônico, que não
receberam 2ª dose da vacina contra a gripe, deverão
procurar uma unidade de
saúde para recebê-la. Ela
deve ser administrada 30
dias após a 1ª dose.
Há estudos comprovando
que o sistema imunológico
da criança só fica completo
quando é feita a 2ª dose. De

acordo com a Secretaria de
Saúde, 1.723 crianças deverão
fazer o retorno.
A campanha de vacinação contra a gripe é uma
campanha longa.
As crianças entre 6 meses e dois anos fazem parte do grupo prioritário, assim como as crianças até 8
anos do grupo crônico, pois,
como o seu sistema imunológico não está totalmente
formado, elas são suscetíveis aos vírus.

Organização e Paisagismo
Divulgação

A Subprefeitura de Moreira César realizou, na última
semana, as obras de adequação do canteiro da avenida
José Augusto Mesquita, próximo ao Recinto São Vito.
O serviço teve como objetivo organizar o trânsito no
local e o fluxo de pedestres, além de uma revitalização
paisagística no canteiro, que recebeu o plantio de
árvores e vegetação.

massa de modelar, lápis de
cor e cadernos entre outros.
Em contrapartida, o kit
dos docentes contará com
materiais que vão oferecer
um suporte para que sejam
desenvolvidos diversos trabalhos com os estudantes,
principalmente atividades lúdicas e que facilitem o aprendizado. Itens como cola para
EVA, apagadores, barbante,
canetas marca-texto e estiletes ficarão disponíveis somente aos professores.
Vale lembrar que 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.

Cemitério Municipal recebe obras de expansão
Maria Fernanda Munhoz
O Cemitério Municipal
está recebendo obras de expansão, com a construção de
um columbário ou câmara
sepulcral. A obra será uma
solução para o cemitério, que
não possui mais espaço físico. Serão construídos 44 columbários, com capacidade
para mais 264 túmulos.
Os serviços foram iniciados na última semana, pela
Secretaria de Obras de Prefeitura, numa área interna no
cemitério, de 7x31 metros. A

A imunização deve continuar com as crianças

Maria Fernanda Munhoz

Profissionais renomados
participam de fórum
Marcos Cuba
Pindamonhangaba está
promovendo a V Campanha
Municipal de Enfrentamento
à Pedofilia e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e nesta sexta-feira (17,
vai realizar o I Fórum de Mobilização. O evento será das
8 às 13 horas, na Faculdade
Anhanguera, e contará com
profissionais renomados.
O objetivo desta ação é
atualizar e mobilizar a rede
no enfrentamento ao abuso e
exploração sexual de crianças e adolescentes.
Os interessados em parti-

cipar devem fazer a inscrição
antecipada pelo e-mail eventos.conselhospinda@gmail.
com. Podem participar educadores (redes Municipal,
Estadual e Particular), assistentes sociais, psicólogos,
advogados, educadores sociais, conselheiros e demais
atuantes na área.
Os trabalhos são realizados pela Prefeitura de Pindamonhangaba em parceria
com a sociedade civil, CMDCA, Conselho Tutelar, OAB,
Polícia Militar, Anhanguera e
demais entidades registradas
nos conselhos municipais.

Veja o currículo resumido dos palestrantes
Viviane Souza da Silva
Assistente social, especialista em Políticas Sociais e Trabalho Social
com Famílias. Atua na Secretaria Municipal de Educação de Arujá. Responsável pelo projeto de formação de educadores para atuação na Rede
de Proteção às Crianças e Adolescentes de Arujá. Docente no curso
de Serviço Social da Universidade de Taubaté. Ex-conselheira tutelar,
militante na defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes.
Membro do Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de
Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente.

Dr. Ariel de Castro Alves
Advogado; especialista em Gestão de Políticas de Segurança
Pública pela PUC-SP; presidente da Comissão da Infância e
Juventude da OAB de São Bernardo do Campo; fundador da
Comissão Especial da Criança e do Adolescente do Conselho
Federal da OAB; e ex-conselheiro do Conanda - Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Márcia Guerra

As obras abrirão espaço
para mais 264 túmulos
no Cemitério

Educadora

do

Núcleo

de

Trabalhos

da

PUC-SP.

PUC-SP;
Serviço Social

comunitários da

doutoranda do programa de pós-graduação em
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Polícia Civil incinera 46kg de
crack e um tablete de maconha
Divulgação

Pinda tem mais uma
vítima de estelionato
No último dia 11, AGR de
59 anos registrou uma queixa
de possível existência de dispositivo denominado “chupa
cabra” em caixa eletrônico
de uma agência bancária no
centro da cidade.
Conforme relato, a vítima informou que inseriu seu
cartão bancário em um caixa
eletrônico e, sem fazer nenhuma transação, teve o cartão engolido e bloqueado.
Diante dos fatos, um rapaz,
que já estava no local, ofereceu ajuda e orientou o senhor
a digitar no teclado do caixa
um número de telefone 0800 e
sua senha bancária que, então,
o cartão seria liberado.
Após efetuar o procedimento e não ter tido sucesso,
o rapaz orientou a vítima a
procurar algum vigilante da
agência, momento em que
ambos saíram de perto do

caixa eletrônico. Sem encontrar algum funcionário, retornaram para o mesmo local e
foi constatado que o cartão
da vítima já não estava mais
no local.
Após contato com funcionários da agência bancária,
AGR descobriu que pagamentos de IPTU, IPVA e saque, totalizando mil reais já
haviam sido feitos, além de
um empréstimo no valor de
R$10 mil.
Após perícia, não foi
constatado nenhum registro
de “chupa cabra” e nem vestígio de danos no equipamento eletrônico do banco.
Segundo descrições da
vítima, o rapaz que o induziu
aos procedimentos teria entre
40 e 50 anos, cor branca, alto
de corpo médio e trajava calça jeans e camisa de manga
longa cor vermelha.

PM aborda adolescentes
em atitude suspeita
Quatro adolescentes foram abordados em atitudes
suspeitas dia 15. A Polícia foi
chamada para atender uma
denúncia sobre tráfico de
drogas. De acordo com as informações policiais os menores estariam sendo ‘aviãozinhos’. Durante a abordagem,
foram apreendidas 24 pedrinhas de crack, um celular e o

A Polícia Civil incinerou
na tarde de quinta-feira (16)
46kg de crack. Carlos Prado
Pinto, delegado de Policia
Titular de Pindamonhangaba,
acompanhado do Promotor
de Justiça, do Perito Criminal
e de Agentes da Vigilância
Sanitária, esteve em uma das
siderúrgicas da cidade, onde
foi providenciada a incineração de todo o entorpecente.
No dia 15, o juiz de direito
da Vara Criminal do município autorizou a destruição da
droga.
Na manhã do dia 5, deste
mês, Policiais Militares foram
chamados para atenderem
uma ocorrência no bairro Cidade Jardim e em uma residência, alugada, encontraram
estocados, em um dos cômodos do imóvel, 46,5 kg da
substância entorpecente e um
tablete de maconha, além de
objetos destinados à produção
e transformação de drogas e
uma escopeta calibre 12.
A Polícia ainda procura

Polícia Civil

A droga destruída foi avaliada em aproximadamente 500 mil reais

o responsável pela guarda do
entorpecente, havendo indícios de que todo o material
pertenceria à facção criminosa que atua dentro e fora dos
presídios paulista.
A Polícia acredita que o
crime organizado atuante em

Pindamonhangaba tenha sofrido um grande golpe, em
decorrência da apreensão e
destruição do entorpecente.
A droga destruída foi avaliada em aproximadamente de
R$ 500.000.
Carlos Prado Pinto sa-

Incêndio em supermercado faz quatro vítimas
Foi registrado na noite de terçafeira (14) um boletim de incêndio
em um supermercado no bairro
Alto Cardoso. O fato aconteceu
no depósito de mercadorias do

estabelecimento e foi contido
por quatro funcionários. De acordo com as informações policias,
havia muita fumaça no local e a
perícia teve que ser feita no dia

No dia 9 de maio, 1.530
detentos do Pemano (presídio Dr. Edgard Magalhães
Noronha) foram liberados
para a saída temporária do
Dia das Mães. Destes, 80

ainda não retornaram. O prazo máximo para a volta estava previsto para as 18 horas
da última terça-feira (14).
Conforme normas do presídio, os detentos que não re-

tornaram dentro desse período
são considerados como foragidos. À medida em que forem
capturados, perderão imediatamente o direito de cumprir
pena em regime semiaberto.
Rogério Marques/ O Vale

total de R$ 224,75.
Todos os adolescentes
foram levados ao 1º DP e
negaram que o entorpecente fosse deles e que estavam
sendo ‘aviaõzinhos’. Sobre o
dinheiro, eles apresentaram
versões conflitantes, dizendo
que ganharam de seus pais.
Todos os menores foram liberados aos responsáveis.

e quando olhou para rua viu
um indivíduo montado em
sua bicicleta, que fugiu em
direção à rua Coronel Fernando Prestes. A bicicleta levada é dar cor branca e possui marcha.

seguinte.
Quatro funcionários foram socorridos com sintomas de intoxicação, por terem inalado a fumaça. As causas serão investigadas.

Prazo de indulto terminou na terçafeira e 80 presos estão foragidos

Bicicleta é furtada na região central
Um jovem de 19 anos
teve sua bicicleta roubada
no início da tarde de quintafeira (16). A vítima disse que
deixou seu objeto em frente
a um estabelecimento comercial para fazer uma pergunta

lienta que a incineração de
drogas deve receber absoluta
prioridade, evitando-se a permanência, por períodos prolongados, de substâncias entorpecentes apreendidas em
repartições policiais ou qualquer outro órgão público.

Presos foragidos do Pemano perderão o benefício do regime semiaberto

Dois acidentes
envolvem
colisão entre
moto e carro
Uma colisão entre um
carro e uma moto foi registrada na manhã do dia 11. O
condutor do carro, MMS,
trafegava pela rua Raimundo de Souza, no bairro
Araretama e, quando passava pelo cruzamento com
a rua Sargento Virgílio, foi
atingido por uma moto, que
apareceu repentinamente.
O condutor da moto, com
escoriações no braço e na
perna, foi encaminhado ao
Pronto- Socorro. O motorista do automóvel não sofreu
nenhum ferimento.
A outra colisão aconteceu na manhã de quarta-feira (15) nas proximidades do
bairro Carangola. O autor
do acidente informou que
trafegava sentido à escola
Ismênia e ao passar pelo cruzamento na avenida Alfredo
Molinari teve a vista ofuscada pelo sol, o que o impediu
de ver a motocicleta.
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Estrela mirim da televisão
visita Pindamonhangaba
Aiandra Mariano
A estrela mirim Larissa Manoela, que interpreta
a Maria Joaquina na novela
Carrossel, do SBT esteve em
Pindamonhangaba na quarta-feira (15). A atriz, que também é cantora, veio prestigiar o Projeto Passarela, que
acontecia na cidade desde a
segunda-feira.
Em sua rápida passagem,
Larissa Manoela se apresentou para um público fechado de aproximadamente 500
pessoas, e cantou três músicas. Além disso, conversou
com o público presente sobre
sua carreira. Em seguida, ela
fez uma sessão de fotos e autógrafos com 200 crianças.
“Para mim, é uma alegria
participar desses eventos. Eu
também comecei minha carreira assim e sei como é difícil o início da carreira artística. Sempre que posso, vou
às cidades onde acontece o
Projeto Passarela, para motivar e trocar experiência com
as crianças”, contou ela.
Além de protagonizar a
novela Carrossel, Larissa fez
o filme “O Palhaço” e rece-

Aiandra Mariano

Pinda tem grupo no facebook
que ajuda associados na
busca por emprego
Ana Camila Campos

Larissa Manoela atrai 500 pessoas na abertura do Projeto Passarela

beu o Troféu Internet, como
atriz revelação em 2012.
O Projeto Passarela visita várias cidades do país
em busca de novos talentos
mirins e teens, para fotos,
desfiles e elencos. Em Pinda, 460 crianças e jovens de
4 a 19 anos participaram do
evento. Destes, 200 fizeram
parte de workshops promo-

vidos pela equipe do projeto,
onde receberam orientações.
Também participaram de testes de foto, passarela e texto.
“Nosso objetivo é selecionar
novos talentos para trabalhares como modelos e atores”,
contou Marcelo Germano,
idealizador do projeto.
Entre os participantes de
Pinda, alguns serão selecio-

nados para participarem da
Convenção Nacional do Projeto Passarela, que acontecerá em fevereiro de 2014, em
Curitiba. A convenção visa
o encontro de novos talentos
com as agencias, produtores e
diretores em um só lugar, sem
a necessidade dos candidatos
fazerem books fotográficos
para serem apresentados.

Voluntários comemoram Dia das Mães
Voluntários da Casa
Transitória Fabiano de Cristo, do projeto Espaço da
Criança “Anália Franco”,
realizaram, no sábado (11),
homenagem ao Dia das
Mães, às atendidas no local.
Foi oferecida às mães, a palestra “Mãe, qual é o seu papel no mundo e, em especial,
na sociedade?”, ministrada
pelo voluntário e defensor
público, André Picollo e,
em seguida, foi servido um
lanche aos presentes e caixas de bombons. Nas salas,
os alunos confeccionaram
lembranças às mães, como

Divulgação

Alunos mostram trabalhos para as mães, com a
professora Alessandra

quadros com pinturas feitas
por eles.
O projeto Espaço da

Criança “Anália Franco” tem
como objetivo promover o
desenvolvimento integral da

criança e do adolescente, fortalecendo a família, a escola
e a comunidade. Atende a
aproximadamente 140 crianças e jovens de 4 a 17 anos.
É um espaço educativo não
formal e os alunos participam, aos sábados, de diversas atividades como: aulas
de vida e cidadania, futebol,
artesanato empresarial, pintura, jogoteca entre outros.
Todos os educadores sociais
que atuam no projeto, como
nos trabalhos desenvolvidos
pela Casa, são voluntários.
Mensalmente, é realizada a
terapia comunitária.

Escola do Delta festeja Dia das Mães
Maria Fernanda Munhoz
A escola municipal Profª
Ruth Azevedo Romeiro, no
loteamento Delta, realizou,
no dia 8 de maio, a comemoração do Dia das Mães. O
evento ocorreu no Salão da
Igreja Santíssima Trindade e
foi aberto aos pais e alunos
da escola.
Se apresentaram, o grupo
de dança “Amados de Cristo”, formado por adolescentes, e as terapeutas Luciana
Ferreira e Elisabeth, que já
realizam um trabalho mensal
junto às mães, com o projeto
de Roda de Terapia. O evento
foi organizado pelos professores da escola, que disponibilizaram o espaço destinado
às reuniões pedagógicas no
horário noturno, para que to-
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das as mães pudessem comparecer ao evento.
O tema abordado pelas
terapeutas, que ministraram
palestra, foi sobre o “Cuidar
das emoções de nossos filhos”.

Elas falaram que é preciso que
cada um compreenda suas
emoções para poder transformá-las, pois do contrário tenderão a repetir comportamentos. Afirmaram, ainda, que as
Maria Fernanda Munhoz

Docentes promoveram sorteio de brindes às mães

mães, em especial, são responsáveis pela alfabetização
emocional dos filhos, por isso
merecem todo esse cuidado.
Os professores finalizaram o evento com o sorteio
de alguns brindes para as
mães e também com uma
mensagem gravada de cada
filho para sua mãe.
A gestora da unidade,
Edma Cardoso Bacelar Silva,
considera que o evento foi
bastante significativo, pois
houve a participação efetiva
de toda a comunidade escolar, e que projetos como este
trazem valores e experiências
para uma formação completa, e principalmente, a certeza de que é possível realizar
transformações educativas e
sociais em conjunto.

O Corrente do Bem
para o Emprego em Pindamonhangaba é um grupo
criado em uma rede social
– facebook – com o objetivo
de auxiliar as pessoas que
estão em busca de uma
oportunidade no mercado
de trabalho.
A idealizadora é Fabiana
Araújo, consultora empresarial há 13 anos. Devido
ao seu trabalho, muitas
pessoas a procuravam com
o objetivo de tentar que
ela conseguisse, por meio
de seu relacionamento com
as empresas e negócios,
alguma oportunidade de
emprego. Por isso, ela veio
buscando encontrar uma
forma inteligente, fácil de
administrar e de forma que
pudesse utilizar a tecnologia a seu favor.
“Assim surgiu a idéia de
criar o Corrente do Bem
pelo emprego em Pinda por
meio do facebook, uma
grande ferramenta que, se
bem explorada, traz resultados extraordinários”,
enfatiza.
O grupo foi criado há
aproximadamente 40 dias
e já conta com mais de 400
participantes. As pessoas
que desejam participar,
enviam uma solicitação. Por
isso, é preciso que o interessado já tenha uma conta
pessoal cadastrada. Então,
basta acessar www.facebook.com/correntedobempeloempregoempinda e fazer o pedido. Assim que for
aceito, a pessoa já começa
a participar. A idealizadora
não adiciona ninguém. Essa
também é uma estratégia
para mensurar o alcance da
ferramenta e do interesse
popular.
Qualquer pessoa pode
participar. Nele, os membros publicam currículos
no corpo da postagem,
com o cargo pretendido,
sem informar números de
telefone (para preservar
os usuários) e, ao mesmo
tempo, vagas de emprego
também são postadas por
usuários, agências de RH ou
até mesmo por empresários. Dependendo da vaga,
os membros que atendem
àquele perfil são indicados
pelos próprios companheiros de grupo. Por isso o
nome “corrente”, pois é
uma reação em cadeia em
que um auxilia o outro a

conquistar um objetivo, no
caso, uma oportunidade no
mercado de trabalho.
A experiência ainda é
válida para aqueles que já
estão empregados e desejam uma nova oportunidade, seja em outra área, seja
em uma empresa diferente.
Ao mesmo tempo em
que existe uma motivação
para que haja essa ajuda
mútua entre os membros
do grupo, é desenvolvido
um trabalho que faz o projeto chegar ao conhecimento dos empresários, sindicatos, associações, indústria
e comércio da cidade e
região. Dessa forma, caso
haja alguma vaga proveniente desses contatos, eles
também podem utilizar a
ferramenta como meio para
recrutar profissionais.
“Isso permite que o grupo cresça e dê resultados,
como já vem acontecendo.
Já existem pessoas que
estão empregadas porque
começaram a participar.
Por enquanto, cerca de 8
pessoas procuraram entrar
em contato para agradecer
e informar que conseguiram um novo trabalho. Mas
estamos buscando criar
outras estratégias para
mensurar o alcance”, explica Fabiana.
Outra prova de que o
projeto vem dando certo é
a aceitação do trabalho desenvolvido perante os parceiros, sejam eles agências
de emprego ou indústrias,
que ficaram surpresos com
a iniciativa e vêm participando constantemente.
Recentemente, uma lista
com 135 pequenas, médias
e grandes indústrias chegou
para a mediadora do grupo,
que vai buscar estabelecer
esse contato, onde o acesso
é mais restrito.
É importante ressaltar
que o serviço não exige que
o participante tenha gastos.
Como é um projeto social,
é totalmente gratuito e não
existe nenhuma intenção
de que se torne algo que
posteriormente possa ser
pago.
“Nossa proposta é uma
corrente do bem. É um
trabalho social. Sempre que
fazemos o bem, acabamos
tendo benefícios, Não é
preciso se preocupar em
cobrar nada, porque é lei:
você recebe o que você dá”,
conclui.
Divulgação

Filme Corrente do Bem inspirou a criação do grupo

Curso de Manipulação de alimentos está com inscrições abertas
Daniela Gonçalves
Os moradores de Pindamonhangaba podem se inscrever no Curso de Manipulação de
alimentos. O curso disponibilizado por meio
do projeto Empreender, é uma parceria do Senai, Acip - Associação Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba e da Prefeitura.
O curso será realizado no refeitório da

Acip, e se iniciará na primeira semana do mês
de junho. Estão disponíveis turmas em período vespertino e noturno.
O curso de Manipulação de Alimentos é
gratuito e terá a duração de dois meses. Os
interessados podem se inscrever na Acip, localizada na rua Deputado Claro César, 44 no
centro da cidade.

Projeto Empreender
O Programa Empreender é uma iniciativa da
CACB – Conferação das Associações Comerciais do Brasil e do Sebrae em parceria com a
Prefeitura de Pindamonhangaba, cuja ideia básica é o apoio a empresas organizadas nos chamados Núcleos Setoriais. Com metodologia própria e orientadas por um consultor, as empresas

discutem soluções para problemas comuns, com
benefício para todos os participantes.
Em Pindamonhanga, sete núcleos recebem
orientações, participam de feiras e missões.
São eles: beleza, artesanato, escolas, publicidade volante, itinerante, contabilidade e lancheiros. Os núcleos são abertos a outros empresários. Informações (12) 3644-7100.
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Vereador Martim
Vereador Roderley
Professor Osvaldo
Cesar pede melhorias participa de reunião e faz Miotto participa da
reivindicações para o Maricá Semana da Liberdade
para o bairro IPÊ I
onde foram implantados os
novos semáforos, mais precisamente na rua São João Bosco
próximo ao supermercado
Semar, no cruzamento da rua
Fortunato Moreira e rua Cônego Tobias, no cruzamento
da rua Capitão Vitório Basso
e rua Governador Pedro Toledo, visando a segurança dos
transeuntes.
Faixa de pedestre
elevada no Anel Viário
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Executivo é
para que seja confeccionada
faixa de pedestre elevada,
com lombada, no cruzamento
da avenida Doutor Antônio
Pinheiro Junior, com o Anel
Viário próximo a rotatória
Vereador Nelson Narezi. De
acordo com o vereador, o local
tem um grande fluxo de veículos, o que dificulta a travessia
de pedestres, entre eles, os
alunos da escola Ângulo e os
moradores da região.
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador
Martim Cesar

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

O vereador Roderley Miotto (PSDB) participou dos eventos
que aconteceram em comemoração à Semana da Liberdade,
e na última segunda-feira (13) fez parte do encerramento da
solenidade. A Semana da Liberdade aconteceu em Pindamonhangaba em comemoração aos 125 anos da Lei Áurea, e
foi promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos, que realizou
várias festividades no município.
“Foi uma semana comemorativa maravilhosa, quando
unimos forças conseguimos combater qualquer tipo de discriminação que ainda existe no município. Nós queremos
que todos sejam tratados da mesma forma e com o mesmo
respeito”, enfatiza o parlamentar.

Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Martim Cesar
(DEM) solicita ao Executivo,
estudos e providências para
que seja feito um passeio público ligando as ruas Rafael
Popoaski, rua Estado do Pará e
a rua Rio Tocantins, no bairro
Terra dos Ipês I, melhorando
o acesso dos moradores à
escola e ao ponto de ônibus
na Rodovia Vereador Abel
Fabrício Dias.
Martim Cesar pede ainda
estudos visando a implantação
de iluminação pública nos trechos que ligam estas mesmas
ruas: ruas Rafael Popoaski,
rua Estado do Pará e a rua
Rio Tocantins, no bairro Ipê
I. A falta de iluminação nas
citadas vias, tem causado muitos transtornos colocando em
risco a segurança dos pedestres
e moradores do local.
Segurança
O vereador Martim Cesar
solicita ao Prefeito, estudos
para que seja confeccionada
faixa de pedestre elevada,
com lombada, próximos
aos locais

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Professor Osvaldo

O vereador Professor bém foi lembrado, devido ao
Osvaldo Macedo Negrão aumento do número de pais
(PMDB), participou de uma que trabalham fora.
reunião no Centro EducaO vereador Professor
cional Municipal “Julio Osvaldo ouviu atento todas
Nunes da Motta”, no bairro as reivindicações, transMaricá, com a presença de formando-as em Requerimoradores e do prefeito mentos e Indicações, que
Vito Ardito.
foram enviadas aos setores
A população compare- competentes para as deviceu em grande número e das providências. “Temos a
colocou em discussão inú- certeza que nossas reivinmeras reivindicações, onde dicações serão analisadas
o destaque foi a ampliação e na medida do possível,
do serviço de transporte serão atendidas. Estaremos
público, que não atinge a lutando para que através dos
região em sua totalidade, meios legais, a população
obrigando uma parte dos tenha uma resposta aos seus
moradores a se deslocarem pedidos e possam também
à pé, para chegar ao ponto ter mais qualidade de vida”,
de ônibus mais próximo. O ressaltou o vereador Profespedido de uma creche tam- sor Osvaldo.
Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Roderley Miotto, vereadores e integrantes do Sindicato dos Metalúrgicos
participaram da Solenidade de encerramento da Semana da Liberdade

que

Limpeza nos bairro
O vereador Roderley Miotto agradece a Prefeitura de Pindamonhangaba pela realização dos serviços de limpeza em
várias regiões da cidade. Nesta semana, o executivo municipal
efetuou a limpeza no bairro Andrade, na praça em que fica
a quadra de esportes do bairro. Foram feitas a limpeza e o
corte da grama.
O Lessa também recebeu melhorias, onde o vereador
Roderley Miotto fez um requerimento solicitando a limpeza e retomada da obra da praça do Lessa, na rua Antonio
Cozzi. O parlamentar agradece a prefeitura pela realização
dos serviços.
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 Miotto
Twitter: @roderleymiotto

Ricardo Piorino alerta Toninho da Farmácia pede
Vereador Magrão
para alteração na data melhorias para segurança dos
confirma: kits escolares
alunos da escola Eurípedes Braga começam a ser distribuídos
da Audiência Pública
so objetivo é traçar as diretrizes para a
implantação da

Casa de Recuperação de

dependentes químicos”

O Presidente da Câmara de
Vereadores, Ricardo Piorino
(PDT) solicitou por meio do
requerimento 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 Conselho 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
convite 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”, destacou o vereador.
Na ocasião, também participarão do encontro membros da
Diretoria do Instituto Mariana
Braga, do município de Presidente Prudente-SP, bem como
o Promotor de Justiça daquela
cidade, Dr. Luís Felício Tuffy,
que participa ativamente da
mencionada entidade. Durante a
audiência, o Promotor fará uma
apresentação sobre o instituto e
a importância de viabilizar uma

Casa de Recuperação para dependentes químicos.
No dia 29 de abril uma Comitiva composta pelo Prefeito
Vito Ardito Lerario (PSDB) e
quatro Vereadores que integram
a Câmara Municipal de Pindamonhangaba: José Carlos Gomes
– Cal (PTB), Janio Ardito Lerario
(PSDB), Ricardo Piorino (PDT)
Diretoria de Comunicação/CVP

O Vereador Toninho da
Farmácia (PDT) enviou à Prefeitura Municipal, através do
Requerimento nº 1143/2013,
solicitação de estudos visando
a sinalização viária e pintura
da faixa de pedestres na avenida Monsenhor João José de
Azevedo, em frente ao nº 705,
no Crispim, para garantir a
segurança dos alunos Escola
Professor Eurípedes Braga.
O vereador diz que fez
esta solicitação a pedido da
diretora da escola, professora
Sueli Aparecida de Souza, pois
a falta de uma faixa de pedestres, redutor de velocidade e
sinalização adequada nesta
via esta gerando uma enorme
insegurança a todos, pois a imprudência de alguns motoristas
colocam em risco os alunos

que estudam nesta escola e
também dos seus pais que os
aguardam na saída. “Peço que
o Prefeito e o Departamento
responsável nos ajudem com
estas melhorias, pois durante
a entrada e saída dos alunos,
a movimentação no local é
muito grande, alunos, pais e
professores correm o risco de
sofrerem algum acidente devido a imprudência de alguns
motoristas” finalizou o vereador Toninho da Farmácia.
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Vários munícipes que
tem filhos que estudam na
rede municipal cobraram
uma posição do vereador
Magrão sobre a falta dos
Kits escolares.
Sabendo da necessidade das crianças receberem
o Kit escolar, o vereador
Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS) reu-

Vereador Magrão

e Roderley Miotto (PSDB), se
deslocou 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 produção
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 combatendo ativamente a
insegurança na cidade”, finalizou
o vereador Ricardo Piorino.

com

Secretária

da

Educação,Elisabeth Cursino

niu-se com a Secretária
da Educação, Elisabeth
Cursino e, na oportunidade, cobrou uma posição
quanto a entrega dos kits
escolares aos alunos da
rede municipal.
Por várias vezes, Magrão entrou em contato com a Secretaria da
Educação para levantar
o que estava ocorrendo e
foi informado que faltavam a entrega de alguns
materiais por diversas
empresas para compor e
finalizar o kit.
Na última sexta-feira,

Vereador Ricardo Piorino

dia 10, novamente em
contato com a Secretária
de Educação, Magrão foi
notificado que, no sábado,
dia 11, o órgão municipal
iria realizar um mutirão
para montagem dos kits
escolares visando iniciar a
entrega na segunda-feira.
Enfim, na última segunda-feira, dia 13, algumas

Foto: Assessoria do Vereador Magrão/CVP

“Remarcamos o encontro para o dia 12 de junho. Nos-

escolas começaram a receber os kits de material
escolar. “No município temos 57 unidades divididas
entre escolas e creches.
Portanto, peço prioridade e agilidade na entrega
destes kits, pois estamos
chegando ao final do 1º
semestre do ano letivo e
as crianças necessitam do
material escolar. Agra deço aos funcionários da
Secretaria da Educação e,
tenho certeza que vão se
empenhar ao máximo para
que isto aconteça”, conclui o vereador Magrão.

Fale com o vereador Magrão:
O vereador T oninho da F armácia ( foto )
E scola E urípedes B raga , no C rispim

pede mais segurança para os alunos da

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
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Proposta será votada na próxima segunda-feira,
dia 20, durante 17ª Sessão Ordinária
O vereador Professor Eric (PR) criou
Projeto de Lei que institui a Semana Antidrogas em Pindamonhangaba, que será
votado na próxima segunda-feira, dia 20,
durante 17ª Sessão Ordinária. De acordo
com o parlamentar, o objetivo da semana
é mobilizar as escolas públicas e particulares, as entidades e os movimentos para
conscientizar as crianças, adolescentes e
jovens dos males causados pelo uso de
entorpecentes, por meio de palestras, seminários, debates, teatros, apresentações
musicais e exposições. A Semana Antidrogas será comemorada, anualmente,
durante a semana que compreender o
dia 26 de junho, Dia Mundial contra as
Drogas, e será incluída no calendário oficial de eventos da cidade e no calendário
escolar. “A escola tem papel fundamental
em nossa sociedade, e é certo que a sua
importância tem aumentado cada vez
mais nas últimas décadas pela ampliação
das possibilidades de melhorias que o
espaço escolar tem proporcionado em
nossa sociedade e deve criar estratégias
que possam envolver toda sociedade no
enfrentamento coletivo dos problemas
relacionados ao consumo de drogas lícitas
e ilícitas”, ressaltou o vereador Professor
Eric. Ele afirmou também que o projeto
foi pensado numa visão de inclusão social,
pautada em princípios humanistas, de
respeito ao próximo, de valorização da
diversidade social e cultural, buscando

o acolhimento e não a discriminação do
usuário e dos seus familiares. “O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e Adolescente), as entidades
registradas no Conselho, o Conselho
Tutelar, o Núcleo da Polícia Comunitária,
entre outros órgãos governamentais e não
governamentais, tem se preocupado constantemente com esta causa: prevenção ao
uso do álcool e outras drogas”, concluiu.
ETEC Moreira César
O vereador Professor Eric participou da divulgação dos cursos técnicos
profissionalizantes gratuitos que estão
sendo oferecidos na ETEC (Extensão EE
Professor Rubens Zamith), em Moreira
César. Ampliação do ensino profissionalizante gratuito e de qualidade à
população de Pinda é uma das principais
bandeiras do vereador. Graças a uma
grande mobilização e abaixo-assinado
com mais de sete mil assinaturas, o
parlamentar conseguiu trazer os cursos
de Administração e Logística à ETEC
em Moreira César. Na semana passada,
foram encerradas as inscrições para
o curso técnico em comércio. “Além
de Moreira César, queremos oferecer
cursos à população do Araretama e zona
leste da cidade, pois atualmente vários
alunos que moram nestas regiões, se deslocam à ETEC João Gomes de Araújo,
e necessitam economizar passagem de
ônibus”, enfatizou.

Diretoria de Comunicação/CVP

Professor e Coordenador da
Descentralizada ETEC Moreira
César, Marcelo Costa Neves,
Vereador Professor Eric e
Professor e Coordenador do
Curso de Nutrição na ETEC
Moreira César, Odisael Vieira
de Siqueira

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

Diretoria de Comunicação/CVP

Professor Eric cria Projeto
Felipe César – FC pede Vereador Janio Lerario
que institui Semana Antidrogas a construção de creche
agradece lombada na Estrada
no bairro do Crispim
em Pindamonhangaba
Municipal do bairro do Socorro

Vereador Felipe César - FC

O vereador Felipe César –
FC (PMDB) está solicitando
ao Executivo estudos para
viabilizar a construção de uma
creche no bairro do Crispim.
O vereador alega em sua
justificativa que este é um
bairro que cresce a cada dia e
carece deste beneficio, para que
as mães possam ter tranquilidade para trabalhar, sabendo que
seus filhos serão bem cuidados.
“Hoje o bairro do Crispim está
em franca expansão, com a
construção de mais residências,
e não possui creche para que as
mães possam deixar seus filhos
enquanto trabalham. Desta
forma, pedimos ao prefeito,
uma atenção para este bairro,
e que este estudo seja realizado
o mais breve possível”, destaca
o vereador.
Cemitério no Distrito
de Moreira César
Outro pedido do vereador
Felipe César – FC é que a
Administração proceda a realização de estudos e providências
para a construção de um Cemi-

tério Municipal para atender
os moradores da região do
Distrito de Moreira César.
É importante ressaltar que
o Distrito conta hoje com
uma população superior a
50 mil habitantes e que essa
necessidade é uma carência
de várias anos, causando
transtorno e sofrimento
para muitas famílias num
momento de profunda dor.
“Há mais de 15 anos venho
pedindo a construção de um
cemitério em Moreira César.
Pindamonhangaba necessita
de um novo local, o cemitério
municipal se encontra lotado
e sem condições de novos
túmulos. Como Moreira César
não possui um local adequado,
vimos aí a importância de um
novo cemitério”, destaca o
vereador.
Segundo
anel viário
O vereador Felipe César
– FC reitera ao Executivo a
contratação de uma empresa
especializada para realizar
estudos visando a construção
do segundo anel viário em
Pindamonhangaba. O vereador alega que tendo em vista
o crescimento do município
nos últimos anos e o fluxo de
veículos, há necessidade de
novas rotas alternativas para o
contorno e o acesso da cidade.
Este estudo e a obra
demandam muito tempo,
o vereador prevendo esta
necessidade num futuro próximo, pede ao prefeito que se
inicie as tratativas visando o
segundo anel viário em Pindamonhangaba.

Vereador Cal (o

segundo da esq. para a dir.) em reunião com dirigentes do

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) recebeu em seu
gabinete na Câmara de Vereadores o Diretor do Departamento
de Estradas de Rodagem – DER/
Taubaté, eng. Antonio Moreira
Júnior e toda a sua equipe para,
juntos, discutirem vários assuntos referentes aos pedidos do
vereador.
Ficou estabelecido que algumas benfeitorias serão realizadas
brevemente, como a implantação
de lombada na região de travessia do bairro Vila São Benedito.
Já outras melhorias, como a da
entrada do Mantiqueira, travessia
do Pasin, Vila São José, Morumbi
e Parque das Palmeiras serão
estudadas tecnicamente junto ao
Diretor de Trânsito do município,
Tenente Edson Henrique.
Durante a reunião, Cal ficou
contente ao saber que, de acordo
com o Diretor do DER, já está
sendo licitada a obra de galeria
na rodovia SP-62, que visa eliminar os constantes alagamentos.
O pedido foi dos moradores da
Vila São Benedito, que trafegam
no trecho de entrada da rua Jofre
Macedo até a altura da rua Cassiano da Palma e também engloba
o percurso da rua Venezuela até a
rua Paraguai, próximo ao Posto
Guerreiro, na Vila São José.

DER Taubaté

O vereador agradeceu ao
engenheiro Júnior e a equipe do
DER pelos serviços já prestados,
como o recapeamento da rodovia
Engenheiro Luiz Dumont Villares e a duplicação da Avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Cal aproveitou também para
questioná-los quanto à construção de uma ciclovia junto a
duplicação, por já ter observado
as obras iniciadas e não constar
esta melhoria. Cal considera
que se existisse uma ciclovia, a
mesma facilitaria a vida de todos
os munícipes.
O vereador cobrou também a
rotatória da rodovia Engenheiro
Luiz Dumont Villares com a rua
José Achilles Machado Ribas,
nas proximidades da Empresa
Martifer. A construção da melhoria, se bem estruturada e com
apoio da Prefeitura, daria melhor
acesso à aquela empresa. Foram
discutidas, ainda, outras informações, como a duplicação da
rodovia Manoel César Ribeiro e o
recapeamento da rodovia SP-62,
do trecho do bairro Taipas até a
cidade de Aparecida, nas quais
o vereador está solicitando os
projetos para que seja possível
incluir as ciclovias. A reunião
foi registrada em ata e assinada
por todos os presentes.

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) apresentou, em Sessão na Câmara de
Vereadores, o requerimento
nº 1130/2013 que solicita à
Prefeitura e a seus órgãos
competentes, estudos e providências para a implantação de
uma Academia para Pessoas
com Deficiência Física, no
Distrito de Moreira César.
A prática de esportes e uma
vida ativa previnem e evitam
problemas de saúde ocasionados pelo sedentarismo,
que hoje é uma das maiores
causas de sérios problemas
como a obesidade, a hipertensão arterial e o diabetes.
O combate ao sedentarismo
pode ser feito com o apoio à
pratica de esportes, ao lazer
e à realização de atividades
físicas, que melhoram a qualidade de vida dos cidadãos
e proporcionam uma vida
saudável e ativa. Esta academia terá aparelhos adaptados
que facilitarão a prática de
exercícios físicos por pessoas

com deficiência, dando-lhes
mais liberdade e independência nos movimentos e, deste
modo, elas poderão conseguir
resultados satisfatórios, como
manutenção do peso e melhorias musculares, articulares e
neuro endócrinas.
Acessibilidade
e Cidadania
O vereador Dr. Marcos
Aurélio apresentou também
o requerimento nº 1131/2013,
no qual solicita estudos sobre
a possibilidade de colocação
de acessibilidade na Escola
Estadual Professor Rubens
Zamith, no Distrito de Moreira César. Este pedido atenderá
aos alunos com deficiências
físicas que irão se locomover com mais facilidade pela
escola. Com a implantação
da Academia para Pessoas
com Deficiência Física e da
acessibilidade na referida
escola serão proporcionados
cidadania, mais qualidade
de vida, saúde e esporte aos
moradores daquela região.

Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Cal recebe
Dr. Marcos Aurélio solicita
Academia para Pessoas
Diretor do DER e
acompanha benfeitorias com Deficiência Física

O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) fez questão de registrar
o seu agradecimento à prefeitura pela colocação de duas lombadas
na Av. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 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 pavimentação asfáltica da avenida, aumentou ainda mais a circulação de
veículos no local. O vereador relata que no local há um ponto de
ônibus e as pessoas correm grande risco de atropelamento. Janio
solicitou a lombada que é um dispositivo colocado na transversal.
Seu formato trapezoidal permite que o motorista passe suavemente
pelo obstáculo evitando riscos de danificar os veículos.
Dia da Assistente Social
O vereador Janio parabeniza a todos os assistentes Sociais
pelo seu dia. Janio destaca que o trabalho dos assistentes sociais
é de fundamental importância na prática política e no funcionamento ordenado da nossa sociedade. Ele reconhece e parabeniza
os esforços destes profissionais em fortalecer a rede de proteção
socioassitencial de nossa cidade que contribui para a qualidade
de vida de diversas famílias “O assistente social é protagonista
pela luta e pela consolidação dos direitos e na construção deu uma
sociedade mais justa e igualitária. Portanto, é muito justo que se
comemore esta data”, afirmou o parlamentar.

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

V ereador J anio
L erario ( destaque )
registra seu
agradecimento pela
construção das
lombadas no bairro
do

S ocorro

Fale com o Vereador Janio Lerario

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
17ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo
dia 20 de maio de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 59/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Institui
a Semana Antidrogas no Município de Pindamonhangaba e dá outras providências”.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Projetos de Lei em Fase de Tramitação: ANO 2013.
1. Projeto de Lei n° 01/2013, do Vereador Martim Cesar, que “Denomina uma via pública do Município, no Loteamento Vitória Vale
III, de BENEDICTO CLAUDIANO”. (Adiado por 60 dias – 17/05/2013).
2. Projeto de Lei n° 02/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina o Parque da Juventude de LIGIA MARIA FERREIRA
DA FONSECA”.
3. Projeto de Lei n° 03/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina Rua Particular de LUIZ GREGÓRIO”.
4. Projeto de Lei n° 04/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina uma rotatória do Município, localizada na Rodovia Caio
Gomes Figueiredo, de MARIANA AUGUSTA FERNANDES DE QUEIROZ”. (Adiada – aguardando documentação).
5. Projeto de Lei n° 05/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina Travessa no Bairro Cruz Pequena de MARIA JOSÉ
CARDOSO DA SILVA”. (Adiado por 30 dias – 15/05/2013)
6. Projeto de Lei n° 06/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Dispõe sobre exigências urbanísticas para projetos de loteamentos”.
(Adiado por 60 dias – 12/07/2013).
7. Projeto de Lei n° 07/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Creche do Loteamento de Interesse Social
Liberdade, no Distrito de Moreira César, de ESMERALDA SILVA RAMOS”. (Adiado – aguardando complementação de documentos)
8. Projeto de Lei n° 08/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Escola Municipal do Residencial Morumbi,
de Professora ODETE CORRÊA MADUREIRA”.
9. Projeto de Lei n° 10/2013, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Denomina o Centro Comunitário do Loteamento Mombaça de
MARIA SACRAMENTO DA SILVA”.
10. Projeto de Lei n° 11/2013, do Vereador Antonio Alves da Silva, que “Denomina o Centro Comunitário do Loteamento Residencial
Vila São Paulo de CENTRO COMUNITÁRIO PROFESSORA FRANCISCA PIRES VIEIRA (Dona Chiquinha)”.
11. Projeto de Lei n° 12/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Creche localizada na Rua Major José dos Santos
Moreira, em terreno desapropriado do Sindicato Rural de Pindamonhangaba de TEREZINHA MACEDO PEDRO DE ANDRADE”.
12. Projeto de Lei n° 17/2013, do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão, que “Denomina a UBS – UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE, localizada na Alameda das Grevíleas II, no Bairro Terra dos Ipês II, neste município, de BENEDITO MARCELINO DA SILVA”.
13. Projeto de Lei n° 25/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de caderneta de vacinação
para matrícula anual na rede municipal pública e privada de ensino do Município de Pindamonhangaba”.
14. Projeto de Lei n° 30/2013, do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão, que “Autoriza o Município de Pindamonhangaba
a firmar convênio com Escolas Particulares de Educação Infantil, objetivando o aumento de ofertas de vagas com a concessão de
“Bolsas Creches” às crianças que não obtenham vagas na rede municipal e dá outras providências”.
15. Projeto de Lei n° 51/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 e dá
outras providências”.
16. Projeto de Lei n° 55/2013, do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão, que “Torna obrigatória a realização do Teste do
Coraçãozinho (exame de oximetria de pulso) em todos os recém-nascidos nos berçários das maternidades públicas e privadas do
município de Pindamonhangaba”.
17. Projeto de Lei n° 57/2013, do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão, que “Autoriza o Poder Executivo a instituir o
Programa Remédio em Casa e dá outras providências”.
Vetos: ANO 2013
1. Veto n° 01/2013 (Referente ao Projeto de Lei n° 49/2013, de autoria do Vereador Felipe César) - “Comunica VETO ao Autógrafo
n° 026/2013, que dispõe sobre a divulgação nos estabelecimentos bancários situados no município de Pindamonhangaba da proibição
de venda casada de produtos ou serviços”.

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
Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

de

Comunicação

D i r e to r a d e C o m u n i c a ç ã o :
Natália Lugli Sper
A s s i s t e n t e s d e I m p r e n s a P a r la m e n ta r :
L u i z C a r l o s P i n t o (MT b 32.783)
R o b s o n L u í s M o n t e i r o (MT b 18.021)
T e l e f o n e s : (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Público lota apresentação
de teatro da terceira idade
Aiandra Alves Mariano
O público lotou a apresentação do grupo de teatro da
terceira idade no CCI – Centro de Convivência de Idosos
do Vila Rica, no último dia
9. Devido ao grande número
de expectadores, o grupo planeja uma nova apresentação
ainda neste mês.
O espetáculo “Médico à
força” é uma adaptação da
obra de Molière. Milhares
de pessoas em todo o mundo
já viram esta comédia com
assunto tirado do velho repertório francês de farsas. A
peça não é isenta de motivos
de sátira: suas farpas alvejam

a incompetência e negligência dos médicos e a tirania
dos pais, dois velhos alvos
de Molière. “Médico à força”
é uma das peças de Molière
mais encenada no mundo.
Ao todo, 12 pessoas participaram da montagem, que
marcou o término do curso
de iniciação ao teatro, ministrado por Wilson Maximiano, por meio do projeto “Eu
faço teatro”. O projeto foi
uma parceria entre o CCI e a
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba e aconteceu
durante o ano de 2012. Todos
os integrantes do grupo têm
entre 50 a 80 anos.
Divulgação

Aiandra Alves Mariano

Coreografia de Débora Colker, uma das melhores coreógrafas contemporâneas

Workshop de dança
contemporânea
será neste sábado
Cena do espetáculo “Médico à Força”, sucesso de
público, que será reapresentado ainda neste mês

Escritora de
Pinda lança livro
Aiandra Alves Mariano
A professora Evalda
Andrade lançou, no dia 10
de maio, seu primeiro livro, o romance “Grãos de
Areia”. Ela é moradora da
Fazenda Nova Gokula, no
bairro Ribeirão Grande,
em Pinda.
O lançamento aconteceu na biblioteca da Universidade Anhanguera. E
contou com uma apresentação de sax e percussão,
incluindo canções e hinos
da Índia antiga.
Participaram do evento representantes da Editora Sankirtana Books; e
Haday Pandita, doutor em
Semiótica e Linguística
Geral pela Universidade
de São Paulo, que fez uma
recepção crítica da obra.
O livro conta a história
de Maria da Glória, professora de escola pública
da pequena cidade de Valente, que leva uma vida
cansativa e mecânica ao
lado de Gustavo, seu filho. Divorciada, passa por
problemas com seu ex-marido Assis, que sofre
de alcoolismo. Conhece
Paulo Antunes, colega de
trabalho. Apaixonam-se.
Mas não se envolvem. E
nos instantes em que os
problemas de sua rotina
ameaçam sufocá-la, ela
viaja para o litoral, à praia
de Pedra Negra, almejando descanso e resoluções
interiores para seus conflitos.

De acordo com a escritora, destacou que, muito
embora seu romance de
estreia possua uma tonalidade poético-filosófica,
questões de ordem social
não são esquecidas, como
o universo do professor,
que batalha por um salário e que não suporta o
ofício, dadas as dificuldades; questões referentes ao idoso, que mantém
parentes orbitando em
torno de si, estes lhe tomando a parca aposentadoria, como é o caso de
dona Severina; questões
referentes ao mundo de
uma criança que sofre
com a separação dos pais,
como é o caso de Gustavo; questões referentes ao
universo do alcoolismo,
vivido por Assis.
O livro pode ser adquirido através do site www.
sankirtana.com.br .
Divulgação

Evalda Andrade, autora

Projeto social
leva aula de
música para
adolescentes
de Pinda

Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba
recebe, neste sábado (18), o
Workshop de Dança Contemporânea “Técnica, Criação e Diálogo”, da Oficina
Altino Bondensan, do Governo do Estado. O evento está
sendo trazido à cidade pela
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Educação e Cultura / Departamento de Cultura e as
inscrições, que foram abertas
em abril, já estão esgotadas.
O workshop será realizado
das 10 às 17 horas, na Escola
de Ballet Júlia Pyles, ao lado
da Matriz. O espaço foi gentilmente cedido pela escola para
o Departamento de Cultura,
para a realização do evento.
As coordenadoras do
workshop serão as bailarinas

e coreógrafas Carolina Natal
e Ana Gabriela Dellias Pereira. O objetivo é oferecer o
aprimoramento e a formação
para os bailarinos da cidade.
O evento é gratuito.
Dança Contemporânea
De acordo com informações obtidas no site de Deborah Colker, considerada uma
das melhores coreógrafas contemporâneas do mundo, a dança contemporânea surgiu na
década de 60 como uma forma
de protesto ou de rompimento
com a cultura clássica.
Enquanto o balé clássico
prezava pelos movimentos
perfeitos, a dança contemporânea queria libertar toda a
rigidez de seu bailarino.
Hoje, após muito estudo,
já se sabe que não é mais necessário para a apresentação

de um bom bailarino, os joelhos esticados. Sabe-se também que as pontas perfeitas
podem ser substituídas pelos
pés descalços ou mesmo pelos saltos altos.
Na dança contemporânea não se usa sapatilhas
de ponta. Algumas bases e
movimentos clássicos são
utilizados, contudo, o contemporâneo é liberado das
técnicas clássicas superexigentes.
A dança contemporânea
modificou também o espaço da dança. O palco não é
a única referência para uma
apresentação. Sua técnica é
tão abrangente que os adereços de cena podem ser diversos. Também não há limite
para o estilo do figurino, nem
das músicas utilizadas.
Divulgação

Realizadores do projeto e alunos da escola municipal do bairro das Campinas

Projetos da Educação levam conscientização
ambiental até as escolas de Pindamonhangaba
Ana Camila Campos
Durante todas as segundas-feiras, os três
núcleos dos projetos Educarte Brinquedoteca, Casa Verde e PEI - Projeto Escola Integrada se unem para levar algumas das atividades
que oferecem às escolas e creches da Remefi
- Rede Municipal de Ensino Fundamental e
Infantil.
Dentre os vários projetos, são desenvolvidos teatros baseados em vários temas e interpretados por uma equipe de professoras. Na
última segunda-feira (13), o teatro “Preservar
e cuidar é só começar I” aconteceu na escola
Prof. Alexandre Machado Salgado, do bairro

das Campinas. Na ocasião, a peça abordou a
questão do lixo.
Segundo informações da Secretaria de
Educação, as atividades vêm sendo realizadas
desde agosto de 2012 e o retorno das escolas
têm sido excelente, pois as professoras das
escolas participantes respondem a uma avaliação, que vem transmitindo um diagnóstico
muito positivo.
Para que o projeto vá até a escola, é necessário somente que a gestora da unidade entre
em contato com a Educarte Brinquedoteca e
agende a visita, especificando qual atividade
deseja que seja promovida.

O projeto Contraponto, que está sendo desenvolvido pelo Instituto
IA3 em Pindamonhangaba, leva aulas de música
gratuita para adolescentes de baixa renda no
município. O programa é
uma iniciativa do Ministério da Cultura em
parceria com as empresas Basell Poliolefinas
e Lyondel Química do
Brasil, por meio da Lei
Rouanet.
As aulas de música
começaram em abril e
atendem 160 adolescentes dos bairros Feital,
Jardim Eloyna, Jardim
Regina e arredores. O
curso abrange teoria
musical e aprendizado de
instrumentos musicais
como cordas agudas e
graves, sopros, madeiras e metais, percussão
e violão, além de canto
coral.
Para sediar as aulas
foi inaugurado o Pólo
Cultural IA3, um espaço
com três salas climatizadas e um salão de ensaio
coletivo com capacidade
para 50 pessoas.
Estão programadas
ações para o primeiro
contato dos jovens com
a música instrumental,
com atividades lúdicas.
O instituto IA3 pretende abrir mais três
pólos culturais no município, para oferecer
as aulas de música. O
primeiro deles, que deve
ser inaugurado ainda
em 2013, será no bairro
Liberdade, em Moreira
César.

Inscrições
para Mapa
Cultural
Paulista
terminam
segunda-feira

Maria Fernanda Munhoz
As inscrições para a fase
municipal do Mapa Cultural Paulista terminam nesta
segunda-feira (20), em Pindamonhangaba. Todos os
artistas da cidade podem se
inscrever, para mostrar seu
trabalho e também como
uma oportunidade de representar Pinda na fase estadual.
A partir de junho serão
feitas exposições e apresentações de todas as modalidades inscritas e uma
comissão julgadora mista,
formada por membros da
cidade e do Estado, escolherão os destaques, que
seguirão para a fase estadual representando Pindamonhangaba.
As modalidades artísticas
são: artes visuais (artes plásticas, desenho de humor e fotografia), vídeo, canto coral,
música instrumental, literatura (conto, poema e crônica),
dança e teatro.
Regulamento e ficha de
inscrição podem ser retirados
no Departamento de Cultura,
rua Dr. Campos Salles, 530,
centro. Mais informações
pelos telefones 3642-1080 e
3643-2690 ou culturapindamonhangaba@hotmail.com.

Segundo Caderno
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Cantor Netinho de Paula fará show
na abertura do Projeto Nosso Bairro
Daniela Gonçalves
O Cantor Netinho de Paula
e o grupo “Os de Paula”, formado pelos filhos do cantor,
estarão presentes na comemoração de abertura do projeto
Nosso Bairro, que acontecerá
no Araretama, a partir das 8
horas deste domingo (19), na
rua Benedito Bacca Benega,
60, em frente à escola municipal Professor Elias Bargis
Mathias. Eles se apresentarão
durante o evento, com canções de samba e pagode, para
animar o público.
Além do show do cantor
Netinho, o projeto nosso bairro
em sua nova edição se iniciará
com uma solenidade de abertura, onde na ocasião serão
oferecidas ações sociais tais
como: Ônibus da Saúde com

Divulgação

Reunião que definiu a vinda do cantor Netinho de Paula a Pindamonhangaba

verificação de pressão e diabetes; projeto Sorrindo no Bairro, com diagnósticos odonto-

lógicos; atendimento social do
Cras, equipe do Creas, PAT e
OAB; Educação no Trânsito,

com cidade mirim; mutirão de
corte de cabelo e unhas decoradas; recreação e lazer com a

Novas obras são definidas pela população
André Nascimento

Cintia Camargo

Nesta semana, duas
novas reuniões foram realizadas – nos bairros Goiabal
e Jardim Eloyna – com a
administração municipal de
Pindamonhangaba, onde
os munícipes votaram por
novas obras.
No Goiabal, a reunião aconteceu no Centro
Educacional Sebastiana da
Silva Procópio. No encontro, a população solicitou
várias obras, entre as quais
a cobertura da quadra já
existente, a ampliação das
instalações do PSF - Programa de Saúde da Família
e a construção de uma nova
creche.
Já os munícipes do bairro Jardim Eloyna votaram
por um parque infantil,
uma nova escola municipal
e a reformulação do prédio
do PSF. A reunião foi realizada no Centro Educacional
Municipal José Vital Leite.

Saúde e obras são prioridades para os moradores do Goiabal e Jardim Eloyna

CE “João do Pulo” recebe obras de melhorias
Maria Fernanda Munhoz
O Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira “João
do Pulo” está recebendo diversas obras de melhorias
e adequações em seu espaço físico, o que levará mais
conforto e segurança para os
atletas, pessoas que realizam
atividades físicas e funcionários do local.
Na parte interna do ginásio estão sendo finalizados
quatro almoxarifados de alvenaria, embaixo das arquibancadas. O local já funcionava com essa finalidade,
mas as instalações eram improvisadas.
Na parte externa do prédio, estão sendo realizadas
três grandes obras. Ao lado
da quadra de vôlei de areia,
está sendo construído um
prédio que receberá a sede
da Secretaria de Esportes.
De acordo com informações
da Secretaria de Obras da
Prefeitura, o prédio prevê
sala para os diretores, administração, banheiros para
funcionários e sala para o
secretário, além de um auditório para treinamentos. A
área construída é de aproximadamente 480m² e, no
momento, as obras estão em
fase de montagem e preparação para a concretagem

das lajes. A previsão de entrega da obra é para agosto
deste ano.

Ao lado desse novo prédio, estão sendo construídas
três salas de atividades esporMaria Fernanda Munhoz

O espaço será sede da Secretaria de Esportes
Maria Fernanda Munhoz

A obra do refeitório já está em fase de conclusão

tivas. Cada sala possui um
galpão com dois banheiros
que atendem portadores de
necessidades especiais e mais
uma sala para depósito de materiais. A área total construída
é de aproximadamente 300 m²
e, atualmente, a obra está em
fase de instalação das janelas
e montagem da cobertura de
estrutura metálica. A previsão
da Secretaria de Obras da Prefeitura é que a obra seja entregue até o final deste ano.
Atrás do ginásio coberto,
outra obra está em fase final.
É o prédio onde funcionará
o refeitório da Secretaria de
Esportes. O local prevê um
salão para servir como refeitório, uma cozinha industrial,
dispensa, dois banheiros e um
vestiário para funcionários.
Atualmente, a obra está em
fase de conclusão da concretagem das lajes dos banheiros
e cozinha, montagem da cobertura e reboco interno e externo. A previsão de entrega é
também para agosto deste ano.
Importante destacar que
todas as obras que estão sendo realizadas na área externa no centro esportivo estão
adaptadas para portadores
de necessidades especiais. O
valor total da obra, estimado
pela Secretaria de Obras, é de
R$ 2 milhões e 181 mil reais.

equipe de esportes; reflexo terapia, dentre outras atividades
e shows de artistas locais.
A edição deste ano, contará com 20 oficinas dos eixos
de esporte, lazer e artesanatos,
destinados a pessoas de todas
as idades. Os moradores do
Araretama, Nova Esperança,
CDHU e Cidade Jardim, podem se inscrever em uma das
20 oficinas, até esta sexta-feira (17), das 9 às 17 horas. As
inscrições podem ser feitas na
tenda do projeto.
Outras atrações se apresentarão na abertura do projeto, como o rapper Natham
MC, artistas mirins de Pinda e
a Banda César e Maicon.
Oficinas
Cerca de 20 oficinas estão disponíveis para os mo-

radores: Corte de Cabelo,
Unha Decorada, Dança de
Salão, Dança de Rua, Jazz,
Balé Infantil, Modalidades
esportivas, Capoeira, Pintura, Tecido, Amarradinho com
lycras, Pintura Artística com
tela, Crochê decorativo em
vestuário, Tricô, Macramê,
Biscuit, Cestaria em Jornal,
Reciclagem com Pet, Trançado com fitas, Corrida de Rua
e Massagem Relaxante.
As aulas gratuitas serão
divididas em grupos de vinte alunos. Ao final de cinco
semanas, os participantes recebem um certificado de conclusão da oficina, mediante
frequência ativa. Após este
período (um mês e uma semana), o projeto seguirá para
outros bairros da cidade.

Pequeno produtor
recebe auxílio
do Departamento
de Agricultura
Daniela Gonçalves
Produtores rurais de
Pindamonhangaba cada
vez mais recebem orientações e respaldo do Departamento de Agricultora, e
também da Cooperativa
de Produtores Rurais do
Vale do Paraíba, para a
produção e venda de seus
produtos.
O produtor rural Cândido Pereira vem contando com o auxílio do
Departamento de Agricultura da Prefeitura de
Pindamonhangaba, para
sua produção de banana

nanica. Cândido, pequeno
produtor rural do bairro
do Rola, conta com uma
plantação de banana nanica com mais de 500 pés.
Sua plantação já adquiri
grandes cachos de banana, que deverão ser comercializados sob orientação da Cooperativa.
A safra da banana nanica teve início agora no
mês de maio, após um
ano de plantio. O produtor terá de quatro a seis
meses de colheita e venda
do produto, classificado
como semiorgânico.
Daniela Gonçalves

Sob orientação
do Departamento
de Agricultura,
produtor melhora
safra e terá de
quatro a seis meses
de colheita
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PARABÉNS,
MAURÍCIO
Dezoito de maio é uma data mais do que especial
para a trova de Pindamonhangaba. Aliás, não só para
a Trova, mas para a nossa cultura. É o aniversário de
um dos mais talentosos poetas/escritores filhos desta
terra. Autor premiadíssimo em todos os segmentos
literários, quer em sonetos, quer em poemas livres,
em trovas, ele que já possui livro também de contos
e, agora, trabalha exaustivamente no segmento “literatura infantil”.
No entanto, sua humildade chega a causar espanto,
como se não acreditasse no próprio potencial. Suas
mensagens voltadas à pratica do Bem; seu constante incentivo a que amemos a Natureza, os animais;
sua forma de falar de amor (quase platônica) o fazem
granjear um imenso círculo de amizades. É impossível não gostarmos de MAURÍCIO CAVALHEIRO.
Parabéns, amigo Maurício, por mais uma etapa
brilhantemente cumprida nesta jornada que Deus lhe
atribuiu, e que o seu talento atraia o sucesso. E que o
sucesso atraia a prosperidade. Receba o forte abraço
de seus amigos da Trova e de todos que compartilham
de sua preciosa estima.
Esta semana a página é sua, portanto, nada mais
justo do que encerrar apresentando alguns trabalhos
de sua preciosa lavra:
Sobre a dor que insana esmaga,
quem já sofreu nos prediz:
o tempo sutura a chaga,
mas não tira a cicatriz.
		
(Venc. São Paulo 2007)
Os carinhos com que pagas
os carinhos que te dou,
suturam todas as chagas
que a tua ausência criou!
		
(ME Pitanguy 2006)
Tocou tuba a vida inteira
na banda; e era tão viciado,
que nos braços da enfermeira
morreu feliz... Entubado.
		
(1º lugar em Nova Friburgo - 2011)

(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa
a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.com.br - (o mais completo portal de trovas na Internet)
________________________________________

(Viva mais feliz: deixe uma Trova falar por você!)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos,
situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos
nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições
deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de curso superior e especialização conforme exigido no
edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 24/05/2013 às 15:00 horas
MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. CLÍNICO GERAL
8º PAULA VOGEL GELSOMINO
RUA DOS OPERÁRIOS, 270 – APTO. 42 – CENTRO
TAUBATÉ – SP
CEP 12020-340
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
LICENÇA DA CETESB
VILLA MARINHO PLÁSTICOS E METAIS LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia
N° 3001382 e requereu a Licença de Instalação para Sucatas não-metálicos diversos, reciclagem e/ou
recuperação de à R SANTA BRANCA, 210, LOT. CIDADE NOVA, IPIRANGA, PINDAMONHANGABA.
EXTRAVIO DE DOCUMENTO
Associação de Moradores do Jardim Bela Vista, Vila Verde, Ponte Alta e Parque das Nações, comunica extravio do livro
primeiro de Atas dessa Associação.
Antonio Vicente de Paula Ferreira - Diretor de Relações Públicas

“EU QUERO SER PRA VOCÊ, a lua iluminando o sol, braços
abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu serei feliz por amar
você...” – Paula Fernandes
ALOHA MUSIC HALL Taubaté - 19/5 (domingo) – Funk da Capital. Danado, Mc Guine e Lon. 24/5 (sexta) – Noite da Big Apple.
Samuka e Nego. www.facebook.com/aloha.show?fref=ts
ARENA 101 Pinda – 18/5 (sábado) – Bandas Arena e Dallas. 22/6
(sábado) – Caio César & Diego. Mr. Catra. Estrada Municipal Antonio
Marçon, 4.900, ou Rod. Pres. Dutra, km 101. www.arena101.com.br. Tel
(12) 3424-7676. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS Guará – QUINTA-FEIRA 16/5 – Pedro Romano. 23/5 – Banda América. DOMINGO - 18/5
– Silvinho e banca. 25/5 – Banda Mix 80 . Ingressos: R$ 15,00 (único).
Tel (12) 3122-3812
BAR DO SANTISTA Pinda –Som ao vivo todo domingo e véspera
de feriados, 18h. Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistura
Brasil). Funciona de terça e domingo a partir das 17h
CASARÃO ROSEIRA – toda quinta-feira, balada Sertaneja e funk
(eletrônica) nos intervalos. Elas free até 23h. Dois ambientes. Estrada
Roseira-Aparecida
CENÁRIO Lorena inauguração – 17/5 (sexta) – Banda Yankee e
Galera do Batidão, e Grupo Batuque Geral. Rua Elizar de Carvalho, estrada valha Lorena-Gurá
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 18/5 (sábado) – Lulu Santos. 25/5 (sábado) – Thaeme & Thiago. www.cervejariadogordo.com.br.
Tel(s): (12) 3157-6200
CHICKEN BEER Tremembé – 16/5 (quinta) – Anderson & Rafael
e 2º ambiente com funk (eletrônica). 17/5 (sexta) - Videokê profissional e 2º ambiente (eletrônica). 18/5 (sábado ) – Baile Funk e videokê
profissional.
Tel (12) 9181-5704, 9235-8078 e 9213-2034. www.chickenbeer.
com.br, Av. Luiz Gonzaga das Neves, 2.500 (anexo ao Posto Alsan)
CLUBE DA VILA SÃO BENEDITO de Pinda –19/5 (domingo)
– Banda Gold. Novo baile no Recinto São Vito de Moreira César. Ingressos R$ 7 homem, R$ 6 mulher e R$ 13 o casal. Informações tel (12)
3542-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté - QUARTA – 15/5 – Anjinho do
Vale. 22/5 – Alpha Valle. DOMINGO – 19/5 – Banda Raio X (SP). 26/5
– Banda Tropicaliente (SP – Baile dos Aniversariantes).Traje esporte
fino (proibido tênis, sapatênis e camisete). E vem aí... Baile de aniversário do clube: 21/6 – Banda Garcia (SP). Tel. 3633-5389/3011-0400
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé - 18/5 (sábado) – Banda
Alphavalle. 25/5 – Banda 3 Corações. A direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 22h, com deliciosa
canja gratuita à 1h. Tel (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé – 17/5 (sexta 23h) – Banda Dallas. Noite do Agasalho. Doe um agasalho em bom estado e entre na faixa até 1h.
Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
ENCONTRO DE PAGODEIROS do Vale Taubaté – 26/5 (domingo 18h) – Festa de inauguração. Vocalistas de vários grupos: Kais, Art
Negra, Os Pretinhos e outros. Av. Isaura Moreira, 125, Chácara Silvestre, atrás do Atacadão, próximo à Via Dutra
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava – 17/5 (sexta) –
Alexsandro & Marcelo, e Rony César & Rafael. Skenta show de Victor
& Léo. 18/5 (sábado) – Marcos André & Giuliano Rafael, e Mateus Minas & Leandro. 24/5 (sexta) – Victor & Leo. Rod. Pres. Dutra, km 133.
Tel. 3955-9420. www.estancianativasertaneja.com.br
FESTA JUNINA DO SOS Pinda – 30/5 (quinta) – Ademar e banda.
31/5 (sexta) – Leonel & Ismael, e Banda Bom Talento. 1/6 (sábado) –
Bellator. 2/6 (domingo) – André, Andreza e banda. 6/6 (quinta) – Banda
Nova Dimensão. 7/6 (sexta) – Trio Multi Band Show. 8/6 (sábado) –
Band Gold. 9/6 (domingo) – Almoço e show do Grupo Charles Anjo 45.
Encerramento com o Grupo Frente de Varanda. Terá também apresentações de danças
MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró da
região com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026
MUTLEY Taubaté – 17/5 (sexta) – Movey Over. 18/5 (sábado)
– Rock Fest. Banda Arena Rock. Tel (12) 3632-5540, 9184-4785 e 81349694. www.mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda – 17/5 (sexta) – Rainbow. 18/5 (sábado) – Lad Zeppelin. 19/5 (domingo 19h) – Final da Batalha dos Mcs. .
Tel (12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
PAULA FERNANDES – A produção do show de Paula Fernandes,
que seria realizado na Ferroviária, vai fazer a devolução da última parcela dos ingressos comprados na tesouraria do clube: 20/05/2013 – 30
ingressos de R$ 60,00 – total R$ 1.800,00
PINDABAR Pindamonhangaba – 17/5 (sexta) – Sextaneja. 18/5
(sábado) – André Marinho, vocalista do Cupim na Mesa. 19/5 (domingo)
– Pagode dos Amigos. Grupo Influências. R$ 15,00 homem e R$ 10,00
mulher. Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126
RANCHO SANTA FÉ Aparecida - 17/5 (sexta) – Pagonejo. Talis
& Welinton. 29/5 (quarta, véspera de feriado) – Noite do Arrocha. 31/5
(sexta) – Pixote. Banda 8 Segundos. 1ª Festa Pagonejo. Tel. (12) 31051663 e 8100-9062. www.ranchostafe.com.br
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural – 16/5 (quinta)
– Washington dos Teclados. 18/5 (sábado) – André & Andreza. Baile
toda Quinta e Sábado (21h) com as melhores bandas ao vivo. Tel. (12)
3648-4036 e 9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – 18/5 (sábado 18h) – Luau
do Colméia. Zé Ubatuba. Sorteio de uma tatuagem. Convites em Neto
Jeans e Cred Caio. Música ao vivo durante os almoços de domingo. Pizza em forno de lenha nos eventos. Um dos melhores restaurantes rurais
do município. Tel. 3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br
SKENTA Taubaté – 17/5 (sexta 22h) – Pagodão.
Grupo Nossa Amizade. Homem e mulher na lista R$ 10,00. Tel (12)
9145-1212 e 9149-4978. Rua Visconde do Rio Branco, 459
VILLA DI PHOENIX Taubaté – 18/5 (sábado) – Night Fever. Djs
Marcelo Boto e Beto Pista Cheia. Banda 1.000 Voltes. O melhor do rock
dos anos 80. Lista vip com Luzera (9171-8990 e 7811-9776). Em frente
ao Taubaté Shopping Center
VILLA SERTANEJA São José – 17/5 (sexta) – Donas da Villa.
Tequileiras e Basrenders. Anderson & Rafael, e Rastaela. 18/5 (sábado)
– Pagodão do Villa. Melhores Mcs e ritmos do funk e pagode. Elas free
até 1h. Fazenda Brumado. Estrada Municipal Jardim de Allah, 360. Tel
(12) 3911-6992
VINIL CLUBE Pinda – 18/5 (sábado) – By Day Party. Banda Like
a Box e vários Djs. Comemoração dos aniversariantes do mês. 1/6 (sábado) – Mc Lon. As 300 pessoas que chegarem às 20h no dia da festa,
participação de um coquetel com bebidas na faixa até 22h. 22/6 – Mc
Kauan. http://www.vinilclub.com/
DESTAQUE DA SEMANA
CONCURSO GAROTA Portal Lagoinha – Está sendo realizada
a 1ª fase, com 15 candidatas sendo votadas, sendo que 10 serão classificadas para a próxima
fase. Organização de
Rosângela
Teixeira,
do Portal Lagoinha, tel
(12) 9710-4213. Você
pode votar pelo site
www.portallagoinhasp.
com.br

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 021/2013
Contrato nº 029/2013
Objeto: “Aquisição de Gasolina C Comum, Álcool Etílico Hidratado e Óleo
Diesel S-10” destinados a abastecer a frota municipal da Secretaria de
Obras e Serviços, por um período de 12 meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Atlanta Distribuidora de Petróleo Ltda.
Data de assinatura: 23/04/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 2.053.600,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Marcelo de Oliveira Lima
Pindamonhangaba, 14 de maio de 2013.
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 034/2010
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 136/2010
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Petromais Distribuidora de Petróleo Ltda.
Objeto: Aquisição de gasolina C comum, álcool etílico hidratado e óleo
diesel.
Assunto: Reajusta-se o valor unitário do litro, conforme segue:
- Gasolina C, de R$ 2,41 (dois reais e quarenta e um centavos) para R$
2,557 (dois reais e quinhentos e cinquenta e sete milésimos de centavos
de real).
- Óleo Diesel, de R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos) para R$ 1,93
(um real e noventa e três centavos).
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Marcelo de Oliveira Lima
Data de assinatura: 18/03/2013
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2013.
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 034/2010
Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 136/2010
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Petromais Distribuidora de Petróleo Ltda.
Objeto: Aquisição de gasolina C comum, álcool etílico hidratado e óleo
diesel.
Assunto: Reajusta-se o valor unitário do litro do Óleo Diesel, de R$ 1,93
(um real e noventa e três centavos) para R$ 2,0237 (dois reais e duzentos
e trinta e sete décimos de milésimos de real)
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Marcelo de Oliveira Lima
Data de assinatura: 21/03/2013
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2013.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 264/2012
Contrato nº 018/2013
Objeto: contratação de empresa especializada com fornecimento de
material e mão de obra na instalação de piso vinílico para quadra do Centro
Esportivo Alto Tabaú.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Ace Revestimento Ltda.
Data de assinatura: 15/03/2013
Vigência: 04 (quatro) meses
Valor: R$ 168.300,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Leandro José Galdino
Assina pela contratada: Eduardo Damaa
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2013.
APOSTILAMENTO DO PREGÃO Nº 276/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Naressi & Naressi Transportes Ltda. ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em transporte de carga
(jornais), incluindo motorista, manutenção e combustível.
Assunto: Conforme previsto no artigo 65, parágrafo 8º da Lei Federal
nº. 8666/93 e suas alterações, apostilamos ao contrato nº. 001/2012
(numeração dada pela Fundação Dr. João Romeiro), o reajuste de preços
do contrato, com base no índice IPC-FIPE de 5,1%, passando o valor
unitário R$ 1,48 para R$ 1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos), com
análise financeira e aprovação do índice IPC-FIPE pelo Departamento de
Finanças.
Pindamonhangaba, 14 de maio de 2013.
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 327/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 080/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Embrás – Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda.
Objeto: Prestação de serviço para conversão, implantação, treinamento,
disponibilização e manutenção de um sistema informatizado de gestão
pública na área de arrecadação.
Vigência: prorrogado em 12 (doze) meses, até 10/04/2014
Reajusta-se o valor total do contrato, com base no índice IPC-FIPE 5,91%
passando de R$ 186.219,00 para R$ 197.224,54
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa
Assina pela contratada: Felipe Cesar Pombo
Data de assinatura: 10/04/2013
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2013.
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 328/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 079/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Embrás – Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda.
Objeto: Prestação de serviço para conversão, implantação, treinamento,
disponibilização e manutenção de um sistema informatizado de gestão
pública na área de Recursos Humanos.
Vigência: prorrogado em 12 (doze) meses, até 10/04/2014
Reajusta-se o valor total do contrato, com base no índice IPC-FIPE 5,91%
passando de R$ 6.000,00 para R$ 6.354,60
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa
Assina pela contratada: Felipe Cesar Pombo
Data de assinatura: 10/04/2013
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2013.
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 329/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 081/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Embrás – Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda.
Objeto: Prestação de serviço para conversão, implantação, treinamento,
disponibilização e manutenção de um sistema informatizado de gestão
pública na área de administração de protocolo, frotas e cemitério.
Vigência: prorrogado em 12 (doze) meses, até 10/04/2014
Reajusta-se o valor total do contrato, com base no índice IPC-FIPE 5,91%
passando de R$ 109.165,35 para R$ 115.617,02
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa
Assina pela contratada: Felipe Cesar Pombo
Data de assinatura: 10/04/2013
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão
apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 24/05/2013 às 14:00 horas
AUXILIAR DE CLASSE
6º MARIA FERNANDA MOREIRA MAZZINI
RUA FRANCISCO JOSÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, 34 - CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-070
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Reminiscências de Balthazar - 23)
Lembranças de Balthazar de Godoy Moreira
(1898/1969), conforme série
de crônicas publicadas por
ele em 1963 neste jornal.
Prosseguindo seus relatos
sobre a Pindamonhangaba
de outros tempos, Balthazar
deixa de colocar aqueles títulos mais específicos, apenas
identifica suas crônicas com
o tema “Minhas Memórias
de Pinda”. Nesta edição, ele
proporciona ao leitor saudosista e de imaginação privilegiada, um passeio pelo Largo
do Mercado quando este se
localizava onde hoje, popular
e culturalmente, denominamos Largo do Quartel, a praça Padre João de Faria Fialho.
Praça fronteiriça à unidade do
Exército Brasileiro: 2º Batalhão de Engenharia de Combate – Batalhão Borba Gato.
Praça ou Largo, esse logradouro público é de indiscutível importância para a história
de Pindamonhangaba. Entre
os acontecimentos históricos
ali ocorridos destaque-se o
limiar desta cidade: a edificação da capela primitiva pelo
padre João de Faria Fialho.
Concluída a nossa referência inicial, permitamos
que Balthazar conduza a carruagem das reminiscências...
“Nos domingos, dia de
mercado, a rua ficava movimentadíssima; transeuntes,
moleques empurrando carrinhos, carros de bois com
duas, três juntas, cantando
e ringindo, carroças, tropas,
um ou outro trole. O comércio ficava aberto até às 16
horas. E quando acabava a
missa do dia e o sino repica-

“O chafariz restaurado em boa hora, mas tarde no
Largo de São Benedito, um serviço que honra o
Dr. Francisco Romano, pois ali a velha fonte
ostentou a sua beleza, já estadeava no entro do
largo e já não tinha água. Dois trilhos abertos
pelos pés dos transeuntes, no tirirical fechavam o
ângulo depois do chafariz e iam dali
numa reta até a porta do mercado...”

va, as moças faziam footing
até o mercado. Era a hora do
maior movimento.
Havia também na rua a
loja de seu Inacinho com
bugigangas que tentavam
a criançada e lá adiante as
duas casas comerciais do
Casimiro Braga e do Miguel
Ângelo Imediato. Havia ainda no largo a Loja do Veríssimo, uma relojoaria etc.
O chafariz restaurado em
boa hora, mas tarde no Largo
de São Benedito, um serviço

					

Lembranças
Literárias:

que honra o Dr. Francisco
Romano, pois ali onde a velha fonte ostentou a sua beleza, já estadeava no centro
do largo e já não tinha água.
Dois trilhos abertos pelos pés
dos transeuntes, no tirirical,
fechavam o ângulo depois
do chafariz e iam dali numa
reta até a porta do mercado.
Magnólias aqui e ali faziam
escassas sombras onde caboclos de pés no chão, enrolando
vadios cigarros de palha ou
chupando pitinhos de barros,

A voz
do amor
WWW.FOROSHOPAN.COM

Nossa pupila rutila, molhada,
ninho misterioso de ternura,
ampla noite de amor e de ternura
se desenrola, quente, embalsamada.
Quando, às vezes, a vista desvairada
embebo, ansioso, nessa noite escura.
Dela rompe uma voz, que, entrecortada
de sorrisos e cânticos murmura...
		
		
		

É a voz do amor, que em teu olhar falando,
num concerto de suplicas e gritos,
conta a história de todos os amores:

			

E vêm por ela, rindo e soluçando
almas serenas, corações aflitos,
tempestades de lágrimas e flores...

Olavo Bilac, Tribuna do norte, 16 de dezembro de 1906

proseavam; derramavam na
areia as sementinhas amarelas
que a gente gostava de pisar
para ouvir o barulhinho que
faziam.
Nas calçadas e às muitas
portas do Casemiro Braga e
Miguel Ângelo Imediato, os
dois turunas do comércio, e
onde o ar rescende a açucar cru, pinga e fumo forte,
magote de fregueses, gente da
roça quase toda. Estes dois
negociantes abasteciam a
maior parte da zona rural do
município. E penso que compravam também os produtos
agrícolas. O café estava minguando, sem preço, mais o
município produzia muitos
cereais, fumo, aguardente,
etc. Acho até que havia às vezes superprodução, abaixando a balança dos preços.
O armazém do Casimiro
era um empório. Mas enquanto a casa de negócios em baixo fremia, os caixeiros num
corre-corre, em cima, o anoso
solar do visconde, cheio de
lembranças da velha Pindamonhangaba, esmorecia sonolento. Não se abastardara
ainda em mercado mas lá
chegaria. Nesse tempo, algum
dos herdeiros do visconde
moravam no prédio. Não co-
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nheci o visconde, mas diziam,
minha tia Belinha, sua filha e
seus netos que ele era um homem austero, de atitudes rígidas, metálicas, acostumado a
ordenar, mas que a mandar.
Bravo, na nossa linguagem familiar. Pai talhado à antiga,
sua palavra era decreto. Seus
muitos filhos votavam-lhe um
respeitoso culto. E o reverenciavam como na antiga Roma
os filhos deviam reverenciar
os pais, de ilimitados pátrios
poderes.
Conheci o Barão Homem
de Mello com aquelas barbas
brancas que apesar de tudo
não o envelheciam tanto, pois
tinha ereta a postura e um
brilho estranho no olhar. Era
um encanto ouvi-lo, mesmo
numa reunião familiar onde a
etiqueta ficava de lado. Onde
estivesse estava uma corte.
Consta que sendo agraciado com o baronato não o
quis aceitar. Por motivo de
respeito filial não queria ser
elevado ao mesmo nível em
que estava o pai, então Barão de Pindamonhangaba.
O imperador resolveu o impasse promovendo o barão a
visconde; assim, pai e filho
foram contemplados.
O sobrado do Largo do

Mercado viu dias de faustos
na monarquia, hospedando os imperante do Brasil.
Foi um acontecimento para
qual a cidade se aprestou,
engalanando-se. A praça em
frente, então Praça Princesa
Imperial, foi cuidadosamente
enfeitada bem como o sobrado que, para a ocasião, pintado e encortinado de novo.
Há na alma dos brasileiros, uma inconsciente saudade
da monarquia que, antes de
esvair-se, acentua, romantizada pelo tempo. Amortecida a
estúpida fobia dos primeiros
da República em que a fidelidade ao novo regime era medida pela ferocidade ao novo
regime era medida pela ferocidade com que se cuspia no
cadáver das velhas e removidas instituições, as cousas do
tempo do Império foram revalorizadas. Não há quem não
olhe hoje, com simpatia os
nossos príncipes que podendo
estar no estrangeiro, voltaram prazerosamente para a
terra que tanto os humilhou.
A pouco e pouco o nome do
Imperador e da Princesa,
com o aplauso de todos e até
com um toque de orgulho do
povo, volta às placas dos logradouros públicos.”

Publicava-se na década de trinta NO jornal A Cidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão
apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

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

Dia 24/05/2013 às 14 horas
Dia 24/05/2013 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
74º MARA ELISA DE PAULA SOUSA
RUA MONSENHOR RODRIGO DE ARAÚJO, 286 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-230
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
75º JOSENEI HUMMEL DE AGUIAR
TRAVESSA CARLOS WENDLING, 107 – SANTA RITA
APARECIDA – SP
CEP 12570-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão
apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão
apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;

05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Dia 24/05/2013 às 14:00 horas

Dia 24/05/2013 às 14:30 horas

ATENDENTE

ÁREA 1

4º THAIANE EVELIN DE OLIVEIRA VELOSO
AVENIDA DOS CEDROS, 750 - GOIABAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-000

3º MARIA APARECIDA CARLOS DA COSTA
AVENIDA ALEMANHA, 156 – PASIN
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-670
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDSON MACEDO DE GOUVEA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº. 4.972, DE 15 DE MAIO DE 2013.
Retifica o Decreto nº 4.942, de 20 de fevereiro de 2013 que Convoca a 4ª
Conferência Municipal da Cidade, Etapa Preparatória da 5ª Conferência Nacional
das Cidades e dá outras providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso
de atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Retifica o art. 1º do Decreto nº 4.942, de 20 de fevereiro de 2013
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. Fica convocada a 4ª Conferência Municipal da Cidade, etapa preparatória
da 5ª Conferência Nacional das Cidades, a realizar-se no dia 27 de maio de
2013 às 9h, no Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, sob a
coordenação da Secretaria de Planejamento.”
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Pindamonhangaba, 15 de maio de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Comunicado de INDEFERIMENTO
Nº PROTOCOLO: 1005
DATA PROTOCOLO: 24/08/2012
Nº CEVS: DATA DE VALIDADE: RAZÃO SOCIAL: Goichi Omura ME
CNPJ/ CPF: 075465480001/80
ENDEREÇO: Rua Capitão José M. V. Ferraz, 186 - Box 28 - Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-490
UF: SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Goichi Omura
CPF: 01951784839

O Diretor Do DPRAS Helder Pereira de Paula Prado
INDEFERE EM 06/05/2013 a solicitação de licença de funcionamento para atividade de RESTAURANTE, EM RAZÃO DE FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA , EM
DESACORDO COM Portaria CVS 5/2013 e Rersolução RDC 216/2004.
Pindamonhangaba, 06/05/2013

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Comunicado de INDEFERIMENTO
Nº PROTOCOLO: 1003
DATA PROTOCOLO: 24/08/2012
Nº CEVS: DATA DE VALIDADE: RAZÃO SOCIAL: José Luiz Correard ME
CNPJ/ CPF: 091932220001-42
ENDEREÇO: Rua Capitão José M. V. Ferraz, 186 - Box 23 - Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-490
UF: SP
RESPONSÁVEL LEGAL: José Luiz Correard
CPF: 7409865989

O Diretor Do DPRAS Helder Pereira de Paula Prado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 042/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 42/13, que cuida de “Aquisição de ferramentas e aparelho de telefone”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (itens/lotes):
Martini Comércio e Importação Ltda. (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
12 e 13).
Pindamonhangaba, 09 de maio de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 058/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 058/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão em off-set do jornal
Tribuna do Norte; pelo período de 12 (doze) meses sendo em média 12(doze)
edições mensais com uma média de 8(oito) paginas por edição e 3.000 (três mil)
exemplares por dia”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro,
considera a presente licitação IMPRÓSPERA, com base nas Leis Federais nº.
8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 14 de maio de 2013.

LEI N.º 5.534, DE 09 DE MAIO DE 2013.
Dispõe sobre normas a serem observadas na promoção e fiscalização da
defesa sanitária animal quando da realização de rodeios.
(Projeto de Lei n° 50/2013, de autoria do Vereador Janio Ardito Lerario)
VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO, Presidente da
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara
aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da Lei Orgânica
Municipal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Aplicam-se aos rodeios, de maneira geral, as disposições relativas à
defesa sanitária animal previstas para o caso de exposições, feiras e leilões
de animais.
Parágrafo Único. Considera-se rodeio de animais as atividades de montaria
ou de cronometragem, em que entram em julgamento a habilidade do ser
humano em dominar o animal, com perícia e elegância, assim como o desempenho do próprio animal.
Art. 2° Qualifica-se como entidade promotora do rodeio toda e qualquer
pessoa jurídica devidamente constituída para tal finalidade, que requeira a
promoção do evento perante o órgão competente da Prefeitura do Município onde ele se realize.
Art. 3° A realização do rodeio, por envolver concentração de animais, dependerá de prévia autorização do órgão competente municipal.
Art. 4° Para o ingresso dos animais nos recintos de concentração serão exigidos, em relação aos bovinos e bubalinos, os competentes atestados de
vacinação contra a febre aftosa e, no tocante aos equideos, os ertificados
de inspeção sanitária e controle de anemia infecciosa equina.
Parágrafo Único. Não serão admitidos ao rodeio animais que apresentem
qualquer tipo de doença, deficiência física ou ferimento que os impossibilitem de participar das montarias.
Art. 5° Sem prejuízo da fiscalização municipal própria, deverá a entidade
promotora manter, as suas expensas, durante a realização do rodeio, médico veterinário habilitado, ao qual estará afeta a responsabilidade o acompanhamento das condições físicas e sanitárias dos animais participantes.
Parágrafo Único. Ao médico veterinário de que trata o “caput” deste artigo, caberá prestar ao órgão municipal competente as informações técnicas
concernentes ao rodeio, de interesse da defesa sanitária animal.
Art. 6° Na realização dos rodeios, deverão ser atendidas, ainda, as seguintes determinações:
I- o transporte dos animais até o local do evento será feito em caminhões
próprios para essa finalidade, que lhes ofereçam conforto, não se permitindo superlotação nos caminhões, para evitar que os animais cheguem
estressados;
II- após a chegada, os animais deverão ser colocados em áreas de descanso convenientemente preparadas, protegidas do sol, dando-lhes alimentação apropriada, com oferta de água;
III- os embarcadouros de recebimento dos animais deverão ser construídos
com largura e altura
adequadas, evitando-se colisões dos animais e consequentes hematomas;
IV- o piso da arena deverá conter volume de areia adequado ao amortecimento de impacto da queda, tanto do animal como do profissional que
o monta;
V- a cerca da arena deverá ser construída de material resistente, próprio
para conter os animais, com altura mínima de 2,00 metros;
VI- em toda evento deverá existir infraestrutura adequada para primeiros
socorros, compreendendo ambulância de plantão e equipe especializada
de atendimento.
Art. 7° A proteção e integridade físcia dos animais compreenderá todas as
etapas, desde o transporte dos locais de origem, passando pela chegada,
recebimento, acomodação, trato, manejo e montaria.
Art. 8° Ficam especialmente proibidas as seguintes práticas lesivas às condições de sanidade dos animais:
I- privação de alimentos;
II- uso, na condução e domínio dos animais, ou durante as montarias, dos
seguintes equipamentos:
a) qualquer tipo de aparelho que provoque choques elétricos;
b) esporas com rosetas que contenham pontas, quinas ou ganchos perfurantes;
c) sedém fora de especificações técnicas, que cause lesão física ao animal;
d) barrigueira que igualmente não atenda às especificações técnicas ora
recomendadas.
Parágrafo Único. Não haverá restrições à utilização de:
1- esporas segundo modelos não agressores, usados intencionalmente e
aprovados por associações de rodeio de outros países;
2- sedém confeccionado em material que não fira o animal. No sedém a ser
usado em montaria, o segmento que ficar em contato com a parte inferior
do corpo do animal deve ser de material macio (lã ou algodão), excluídos,
em qualquer caso, acessórios que importem em lesões físicas;
3- barrigueira confeccionada com largura de, no mínimo 17 (dezessete)
centímetros, que não cause desconforto ao animal em montarias de modalidade “sela americana”, “bareback” e “cutiano”.
Art. 9° A entidade promotora deverá comunicar, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, a realização do rodeio ao órgão competente da Prefeitura, para que o médico veterinário designado possa acompanhar e fiscalizar a instalação do evento, declarando atender às condições especificadas
nesta lei e seu
respectivo regulamento.
Art. 10 Independentemente das penalidades previstas em legislações específicas, a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, com base na fiscalização exercida por seu órgão competente, em face do grau da irregularidade
constatada, poderá aplicar à entidade promotora as seguintes sanções:
I- advertência por escrito;
II- suspensão temporária do rodeio;
III- suspensão definitiva do rodeio.
Parágrafo Único. Verificada a ocorrência de fatos que possam configurar
infração penal, a Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba poderá dar ciência ao Ministério Público.
Art. 11 A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 12 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 09 de maio de 2013.
VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE
Publicada no Departamento Legislativo.

INDEFERE EM 06/05/2013 a solicitação de licença de funcionamento para atividade de AÇOUGUE, EM RAZÃO DE FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA , EM
DESACORDO COM Portaria CVS 5/2013 e Rersolução RDC 216/2004.
Pindamonhangaba, 06/05/2013

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
- 12400-900 Telefax: (12) 3644-2250 - Pindamonhangaba - SP Portal: www.
camarapinda.sp.gov.br
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Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Felicidade
aos noivos
Muita felicidade para
os noivos Gabriel e
Sheila, que se casaram
no dia 4 de maio, às
20h30, na igreja dos
Salesianos. O noivo é
filho de nossa amiga
Bady.

Arquivo pessoal

Parabéns

Felicidade

Para Maria Eduarda,
que comemorou 12
anos no dia 7 de
maio. Recebe os
cumprimentos dos
amigos e familiares.

Muita felicidade para Alex Lima, aniversariante do
dia 16 de maio, na foto, com sua mãe Silvana Lima.
Seus familiares e amigos lhe desejam tudo de ótimo!

Arquivo pessoal

Divulgação

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns

Tudo de bom
Para a aniversariante
do dia 3 de maio, a
Georgina, que recebe
os parabéns dos
amigos e familiares
que desejam muita
felicidade e muitos
anos de vida.

Palestra Cortella

Parabéns aos noivos

A equipe da Biblioteca Municipal de
Pindamonhangaba participou de uma palestra
com o doutor em Educação, Mário Cortella, em
Aparecida. O palestrante posou para uma foto com
os representantes de Pinda.

Casaram-se no sábado, dia 11 de maio, Joice e
Thiago. A cerimônia aconteceu na igreja de NS do
Socorro, e foi celebrada pelo padre Vitor Hugo. Eles
receberam os amigos no salão do Pátio das Flores.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Felicidade para Letícia.
Seus familiares lhe
enviam o seguinte
recado: “seja este dia
o dia mais alegre que
tua alma possa desejar,
que com bençãos o
céu te regue e venham
os anjos contigo
cantar... Felicidades
e Bjusss de sua família
que te ama muito”.
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Muita felicidade

Tudo de bom para o aniversariante do dia 17 de
maio, Manoel dos Santos. Ele recebe o carinho da
esposa Nazaré e da filha Mariane. Seus familiares e
amigos lhe desejam os parabéns.

Aniversário
Parabéns para a
Elismar, que assoprou
velinhas no dia 5 de
maio. Os familiares e
amigos desejam tudo
de bom.

Arquivo pessoal

Duplo
aniversário

Com muita alegria,
o casal Júnior e
Vivia comemoram
o aniversário das
gatinhas Bianca, dia 4
de maio e Gabrielle,
dia 28 de maio. Os
familiares e amigos desejam tudo de bom e
pedem a Deus que abençõe as meninas com
saúde e felicidade.

Feliz
aniversário

Felicidade
Para a Lawrenie, que
completou mais um
ano de vida no dia 3
de maio. Familiares
e amigos mandam
um grande abraço.
Parabéns!

Arquivo pessoal

Para Georgina,
aniversariante
do dia 19 de
maio. Recebe o
carinho e o desejo
de muita saúde
e felicidade,
dos familiares
e amigos, em
especial de sua
filha Marizeth e
irmãs.

Arquivo pessoal

Tudo de ótimo

Muita felicidade para Rafael Marcondes Marçon,
aniversariante do dia 18 de maio. Ele recebe o
carinho da esposa Gabi e do filho Miguel, demais
familiares e amigos. Parabéns.

Tudo de
bom

Arquivo pessoal

Parabéns
para a
aniversariante
do dia 17 de
maio, a dra.
Kátia Prado
Nasser, que
comemora a
data ao lado
do marido, o
dr. Gontran
Júnior Paiva,
dos filhos e
amigos.

Aniversário
Parabéns
para Rute
Nicoleti, que
comemora
aniversário
no dia 17
de maio,
recebendo
o carinho do
marido José
Roberto e do
filho Gabriel.
Felicidade!

Aniversariante
Parabéms para o
Jonathas de Lima, que
assopra velinhas no dia
17 de maio. Ele recebe
abraços especiais da
esposa Letícia e do
filhão Jonathas Júnior,
além dos familiares
e dos colegas de
trabalho da guarda
municipal.
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Aniversário
“muito louco”
No dia 13 de maio o
Luiz Henrique, mais
conhecido como “Zé
Louco”, comemorou
mais um aniversário.
Parabéns e felicidade
é o que desejam os
amigos e familiares.
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P O R T A R I A Nº 053/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Nomeia Assessor Parlamentar I
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 - Nomear JOSÉ ANTONIO para o emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR
NÍVEL I do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de
Pindamonhangaba, de acordo com as Leis nºs 5.183/2011 e 5.510/2013, com
salário de R$ 1.545,83 ( um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três
centavos), a partir do dia 07 de maio de 2013, nos termos contratuais.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2013.

DECRETO Nº 4958, de 12 de abril de 2013.
Dispõe sobre a abertura de crédito.
Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de
Vito Ardito Lerário,
suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5477, de 27 de novembro de 2012, artigo 4º,

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

DECRETA:

Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente
Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

Art. 1° - Fica aberto no Departamento de Finanças da Prefeitura do Município de
Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 2.929.000,00 (Dois Milhões e Novecentos e Vinte e
Nove Mil Reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

CRÉDITO(S)

Publicada no D R H.

CLASSIFICAÇÃO

FICHA

VALOR

010320 - 15.452.0006.1010 - Ampliação e Manut. de Instalações
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

PORTARIA GERAL N.º 4.033, DE 10 DE MAIO DE 2013.

010320 - 15.452.0006.2014 - Manut.da Administração da Sub-Prefeitura

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, Resolve NOMEAR os senhores abaixo relacionados para
comporem a Comissão de Elaboração da Planta de Valores:

010940 - 04.129.0004.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

- Presidente: - Arq. Jorge Ricardo Baruki Samahá
- Membros: - Engº José Francisco Fernandes
- Engº Germano Miguel de Assis
- Ciniro Fernandes
- Otávio Vieira da Silva
- Domingos Geraldo Botan
- Levi Ribeiro de Freitas
- Nilton Alves da Cunha
- Fabiana Rocha dos Reis
- Jacinto Avelino Pimentel Neto
- Dr. Paulo de Andrade
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
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50.000,00

21

50.000,00

655

3.000,00

308

220.000,00

364

1.270.000,00

404

71.000,00

450

1.000.000,00

496

125.000,00

512

125.000,00

578

12.500,00

584

2.500,00

011111 - 10.301.0057.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
011113 - 10.302.0028.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
011115 - 10.305.0029.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
011231 - 12.361.0018.2018 - Operação/Manutenção- Ensino Fundamental
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
011233 - 12.365.0016.2016 - Operação/Manutenção - Creche Municipal

Pindamonhangaba, 10 de maio de 2013.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos
em 10 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

011234 - 12.365.0017.2017 - Operação/Manutenção - Ensino Pré-Escolar
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
011411 - 08.244.0069.2047 - Promoção Social
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
011411 - 08.244.0069.2047 - Promoção Social
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
TOTAL DE CRÉDITOS

SAJ/app/ Memo nº209/2013-SEP

2.929.000,00

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle SEOB-03/2013
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca a Srª DULCINEA DOS SANTOS, responsável pelo imóvel localizado na Rua Tamae Watanabe, Lote 07, Quadra “G2”, Loteamento Residencial Araretama para que tome ciência da Notiﬁcação
Preliminar nº 52299/2013, lavrado em função de instalação de calha no telhado
que faz divisa com o nº 79, infringindo assim o Código de Ediﬁcações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (cinco) dias úteis a contar da
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 209º da Lei
Complementar nº 9 de 16/12/2008.
SANDRA NOGUEIRA MATHIAS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

artigo anterior.
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO

FICHA

010920 - 99.999.9999.2999 - Reserva de Contingência
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

252

115.000,00

265

3.000,00

306

100.000,00

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

321

220.000,00

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

329

250.000,00

351

© SIAP
150.000,00

010940 - 04.129.0004.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
011111 - 10.301.0057.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

CMC- CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
PINDAMONHANGABA/SP

CRIADO
DISPÕE

PELA LEI N. 4966, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009 –
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.

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, informa que houve a desistência do inscrito DANIEL RIBEIRO COUTINHO, segmento
Artesanato, para este pleito. Permanecem DEFERIDAS E HABILITADAS as seguintes Inscrições:
ARTESANATO (Titular e Suplente)
Gabriela Mendonça Salgado (ARTEDUVALE)
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)

011112 - 10.301.0057.2061
- MANUTENÇÃO
ATENÇÃO BÁSICA
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE

PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
011112 - 10.301.0057.2061 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA
011113 - 10.302.0028.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial
011113
- 10.302.0028.2025
- Manut.da
Assistência Médica Ambulatorial
3.3.90.30.00
- MATERIAL
DE CONSUMO
- MATERIAL- DE
CONSUMO
0111143.3.90.30.00
- 10.301.0028.2061
MANUTENÇÃO
ATENÇÃO BÁSICA
011114 - 10.301.0028.2061 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

351

3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

011114 - 10.302.0028.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial

DATAS:
PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 03/05/2013
PERÍODO DE INSCRIÇÕES – 17/04/2013 a 7/05/2013
PUBLICAÇÃO DOS HABILITADOS – 14 e 17/05/13
ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO – 20/05/2013 às 19h no Auditório da Prefeitura
PUBLICAÇÃO DOS REPRESENTANTES ELEITOS – 24/05/2013

3.3.90.32.00
BEM
OU
SERVIÇO
PARA
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
3.3.90.32.00- -MATERIAL,
MATERIAL, BEM
OU
SERVIÇO
PARA
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justiﬁcaram a ausência nas eleições deverão
apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certiﬁcado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos ﬁlhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos ﬁlhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos ﬁlhos (de 6 a 14 anos).

386

400.000,00

387

387250.000,00

250.000,00

388

388120.000,00

120.000,00

386

400.000,00

011114
- 10.302.0057.2061
MANUTENÇÃO
ATENÇÃO
BÁSICA
011114
- 10.302.0057.2061 --MANUTENÇÃO
ATENÇÃO
BÁSICA
011115
- 10.305.0029.2064 --MANUTENÇÃO
DST/AIDS
011115
- 10.305.0029.2064
MANUTENÇÃO
DST/AIDS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

405

405

23.000,00

23.000,00

011115 - 10.305.0067.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial

011115 - 10.305.0067.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

408

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL
DE ANULAÇÕES
4.4.90.51.00
- OBRAS E INSTALAÇÕES

48.000,00

408

011233 - 12.365.0016.1007 - Constr. Manutenção de Creches

0112334.4.90.51.00
- 12.365.0016.1007
Constr. Manutenção de Creches
- OBRAS E -INSTALAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado
na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classiﬁcação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

150.000,00

011114 - 10.302.0028.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial

3.3.90.32.00- -MATERIAL,
MATERIAL, BEM
OU
SERVIÇO
PARA
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
3.3.90.32.00
BEM
OU
SERVIÇO
PARA
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
Francisco Antonio Leite de Freitas Filho
Presidente CMC

VALOR

501

48.000,00

1.250.000,00
2.929.000,00 1.250.000,00
501

TOTAL DE ANULAÇÕES

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

2.929.000,00

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de abril de 2013.

Pindamonhangaba, 12 de abril de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 12 de abril de 2013.

Dia 24/05/2013 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
76º EVAVE VIEIRA DA SILVA
RUA SANTA RITA, 740 – SANTA RITA
APARECIDA – SP
CEP 12570-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 12 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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Salonão apresenta os campeões
das categorias Sub 11 e Principal
Marcos Cuba
O público de Pindamonhangaba conheceu na noite de quinta-feira (16), os
campeões das categorias
Sub 11 e Principal do Salonão. O campeonato foi
realizado pela Liga Pindamonhangabense de Futebol de Salão com o apoio
da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Esportes. A
partida da final aconteceu
no ginásio da Associação
Atlética Ferroviária.
A disputa do 3º lugar da
categoria Sub 11 ficou entre
Projeto Viva, de Lorena, e
Grêmio União, o título ficou
com a equipe de Pinda após
marcar 4 gols contra 2. Já
o 1º ficou com o PS Grêmio
União, que marcou 3 a 0 na
Ferroviária.
Na Principal, o confronto
foi entre Sejelp e Araretama,

Atletismo está com
vagas abertas

Divulgação
Marcos Cuba

As aulas de atletismo são realizadas nos centros
esportivos “João do Pulo” e “Zito” durante a semana

PS Grêmio União também ficou com o troféu de defesa menos vazada

o primeiro gol foi do Araretama, de pênalti, mas logo a Sejelp empatou. Araretama foi
campeão vencendo por 5 x 2.

A Liga homenageou o
radialista e esportista Percy
Larcerda com o troféu da categoria Sub 11.

Maurício Ávila Lacerda
representou o pai e conta que
toda a família agradece a homenagem.

Pinda é a 1ª do grupo na Copa Vanguarda
Marcos Cuba
Pindamonhangaba está
participando da 15ª Copa
Vanguarda de Futsal Masculino e os atletas da casa
conquistaram o 1º lugar no
grupo. As partidas da II fase
terão início no próximo dia
23 e há possibilidades da

equipe da “Princesa do Norte” entrar em quadra nesta
data. De acordo com as informações da Secretaria de
Esportes da Prefeitura, os
atletas estão aguardando a
definição dos jogos, pois,
até o dia 20 acontece a I
fase.

Pindamonhangaba está
no grupo 3 com Aparecida, Cunha e Campos do
Jordão. A cidade também
conta com o time de Moreira César, que está no
grupo 6 e garantiu o 1º
lugar no grupo 6. Onde
encontrou Guaratinguetá,

Redenção da Serra e São
Bento do Sapucaí.
A competição conta com
seis grupos ao todo e a decisão final está prevista para
o dia 22 de junho. Será jogo
único e a disputa acontecerá
no ginásio do Tênis Clube,
em São José dos Campos.

Marcos Cuba
Pindamonhangaba está
com vagas abertas para a prática de atletismo na escola
de esportes da Prefeitura. Os
interessados podem procurar
a secretaria dos centros esportivos João Carlos de Oliveira “João do Pulo” e José
Ely Miranda “Zito” para se
inscrever. A cidade tem revelado talentos na modalidade
e para tornar-se campeão nos
esportes, basta aproveitar a
oportunidade oferecida gratuitamente.
Em Moreira César, no CE
“Zito”, as aulas, para alunos
de 11 a 14 anos, acontecem
todas as terças e quintas-feiras, a partir das 16h30;
para alunos de 7 a 10 anos,
às 17h30. No CE “João do
Pulo” o trabalho é feito às
quartas e sextas-feiras, às
16h30, para praticantes dos 7

aos 10 anos, e 17h30, para os
de 11 a 14 anos. As turmas de
treinamento utilizam as raias
as terças e sextas-feiras, a
partir das 18h30.
O atletismo oferece muitos benefícios fisiológicos e
psicológicos aos seus praticantes. Com a prática da
modalidade existe uma maior
conscientização da importância de manter a saúde do
corpo e da mente. Praticar
exercícios como o atletismo aumenta o funcionamento do coração; diminui
a pressão do sangue; a taxa
de LDL (mau colesterol)
que se deposita nos vasos
sanguíneos; reduz os sintomas de ansiedade, tensão e
depressão; aumenta a capacidade aeróbica e o colesterol HDL (colesterol bom),
diminuindo o risco de problemas cardíacos.

4ª Conferência Municipal das Cidades
PREPARATÓRIA PARA A

“Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana Já!” é o tema da 4ª Conferência Municipal das
Cidades, que acontece no dia 27 de maio, às 9h, no auditório da Prefeitura, em Pindamonhangaba.
Este evento é de suma importância para a nossa cidade, uma vez que serão debatidos temas como
Habitação, Saneamento e Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, Gestão Democrática e Participativa.
Contamos com a presença de todos os interessados em Política Urbana, pois na Conferência serão
escolhidas 10 propostas prioritárias para a cidade, que serão enviadas e debatidas na Conferência
Estadual, em setembro, e na Conferência Nacional, em outubro. As conclusões da etapa nacional
nortearão as ações e programas do Ministério da Cidade, que serão fundamentais para o
desenvolvimento de Pindamonhangaba.
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Luiz Gustavo
representa Pinda na
Seleção Brasileira

Marcos Cuba
O jogador Luiz Gustavo,
do Bayern de Munique foi
convocado por Luiz Felipe
Scolari, na manhã de terça-feira (14), para integrar a Seleção Brasileira na Copa das
Confederações, em junho.
Pindamonhangaba se orgulha em ter um meio-campista
representando a cidade, vestindo a camisa verde e amarela.
O Brasil estreia na Copa
das Confederações dia 15 de

junho, o confronto será com
os representantes da Terra do
Sol Nascente, Japão. Dia 19,
a seleção encontra o México,
em Fortaleza, e dia 22 está
marcado o jogo contra a Itália.
José Lopes Dias é tio e
padrinho de Luiz Gustavo e
comenta que o jogador é uma
pessoa muito responsável,
então a convocação é algo
muito merecido. “Ele está
batalhando para vencer, porque não é nada fácil chegar
à Seleção Brasileira, toda a

família ficou muito satisfeita
e foi um grande presente para
todos nós. Dois dias antes da
convocação estivemos conversando por telefone e tínhamos a esperança dele ser chamado. Quando saiu a notícia
ficamos felizes da vida”.
Dias comenta que no Ipê
II, onde começou sua trajetória, Luiz Gustavo tem muitos
amigos e familiares que, em
dias de jogos, se reúnem para
torcer. Agora, resta aguardar
os jogos para vibrar.

Luiz Gustavo em um dos treinos da Seleção Brasileira

Santa Luzia enfrenta
Vila São José na casa
do adversário

Campeonato Amador da
2ª Divisão entra na 4ª rodada

Marcos Cuba

Lance do 1º jogo em que o Santa Luzia venceu o Vila
São José por 2x1 no ‘Mancrezão”

Marcos Cuba
Conforme as informações
do presidente da Liga Pindamonhangabense de Futebol,
Wlamir Lucas “Macarrão”,
o Campeonato Quarentão
fará os jogos de volta das
oitavas, no entanto, os jogadores entrarão em campo já
pelas quartas de final neste
domingo (19).
No único jogo do dia
12, o Santa Luzia encarou
a equipe da Vila São José
e venceu por 2 a 1. Neste

domingo, os “donos” do
‘Mancrezão’ confrontam a
Vila São José na casa do adversário, às 9 horas.
No campo do Maricá, a
rodada terá início às 8h30,
porque haverá rodada dupla
no local. Pelo Quarentão,
o jogo é entre Independente e Imperial. Às 9 horas, o Comercial Mombaça encontra o Bandeirante
no estádio do Bonsucesso,
e o Mombaça recebe o Estrela em casa.

Marcos Cuba
A Liga Pindamonhangabense de Futebol realiza neste domingo (19), a 4ª rodada
da 2ª Divisão do Campeonato
Amador. Somente no campo
do Haras Paulista o jogo começará às 8h30, entre 10 de
Julho e Galáticos, os demais
terão início às 10h30.
Pelo grupo A, o Cidade
Nova encontra o Azeredo, no
estádio José Orlando Cornélio.
O Andrada vai ‘segurar’ o Unidos do Castolira, que tem balançado a rede várias vezes, no
campo do bairro Santa Cecília.
No grupo B, o Unidos
Azuis defende o seu gol
contra o Santa Cecília no
campo do Centro Esportivo “Zito”; o time da Afizp
recebe o Tipês em casa, e o
estádio do Maricá será palco da disputa entre Indepen-

Odirley Pereira

Grandes jogos movimentam o Amador da 2ª Divisão em Pindamonhangaba

dente e Rosário.
Os jogos do grupo C serão: Resenha Beer x Piauí,
no estádio Aparecido Ribeiro, Crispim; União São

João x River Júnior, no campo da Vila São Benedito, e
Moreira César x Cem Nome,
no Machadão. Pelo grupo D,
Bela Vista pega o Santa Cruz

no campo do Goiabal; Santa
Luzia abre o seu campo para
jogar contra o Jardim Eloyna, e o Araretama enfrenta o
Cícero Prado no Ramirão.

Atletas participam de torneio em Guaratinguetá
Pinda será representada por uma delegação de
38 atletas no Torneio Luiz

Dia 19 de maio a partir das 10 horas, na abertura do

Mendes da Melhor Idade.
As competições acontecerão
em Guaratinguetá, neste sá-

bado (18), nas dependências
do Itaguará e CCTI. Os atletas da “Princesa do Norte”

participarão dos jogos de vôlei adaptado, xadrez, dama,
dominó, truco e buraco.

