Kiko Zambianchi toca no
Festival da Primavera
A 10ª edição do Festival
da Primavera começou na
quinta-feira (3), com uma
missa de ação de graças
e show com a dupla Faroeste, formada por Luizinho

e Priscila. O prefeito participou da abertura e destacou o fomento ao turismo
de Pindamonhangaba. O
Festival, que tem diversas
opções gastronômicas, tu-

Divulgação

Quem for ao Festival
contará com linhas
extras de ônibus

rísticas e artísticas segue
até o domingo (6), quando
será encerrado com um
show do cantor Kiko Zambianchi.
Cultura & Lazer 8
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Novas empresas
impulsionam
geração de
empregos
A chegada de novas empresas vai alavancar a geração de empregos com carteira assinada em Pindamonhangaba nos próximos meses. Esta semana,
a empresa Tenda Atacado fez treinamento de seus
funcionários no PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador. No local, a Renner fez o recrutamento para
contratação de colaboradores. O Tenda está localizado no anel viário, próximo ao Parque da Cidade. A
Página 3
Renner terá loja no shopping de Pinda.

Pinda terá mais 94 apartamentos populares
Durante visita a Pindamonhangaba
no último dia 28, o governador de São
Paulo anunciou o inicio das obras de 94
apartamentos da CDHU - Companhia

de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - para o loteamento Azeredo, em
Moreira César.

Areião e 100 Nome disputam
ﬁnal da Primeirona domingo

Segundo Caderno

Crianças têm
festas a partir
de domingo

Odirley Pereira
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As crianças de Pinda poderão comemorar seu Dia a
partir deste domingo (6), com
atividades gratuitas na praça
do Vale das Acácias. Haverá
brincadeiras, jogos educativos, oficinas, maquiagem
artística, Cidade Mirim, entre
outras ações.

Mombaça recebe centro comunitário
André Nascimento

Atacante Ari, do Areião, é uma das apostas do
técnico Goga para superar a defesa do 100 Nome

Segundo Caderno

Lago Azul,
do Goiabal,
terá linhas de
ônibus Página 17

Campanha
Outubro Rosa
começa no ﬁnal
de semana
Prédio ﬁcará à disposição dos moradores do bairro
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previsão do tempo
SEXTA-FEIRA - 4/10
Nublado e
pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA 18ºC
TEMP. MÁXIMA 28ºC

SÁBADO - 5/10
Chuvas
isoladas
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

14ºC
25ºC

DOMINGO - 6/10
Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

9ºC
22ºC

O Areião e o 100 Nome
decidem no domingo (6), às
10 horas, a final da Primeira
Divisão. Pela equipe do centro, Ari, André Isalra, Rodolfo, Suzuki, Caiçara. Marcão,
Osvaldo e Morcegão estão
entre os que podem decidir
o campeonato; pelo time do
bairro das Campinas, os destaques são Dri, Rick, Evânio,
Gleik, Tiquinho, Nego e MarEsportes 20
quito.

Melhor Idade
recebe elogios
pela conquista

Esportes 20

A Prefeitura de Pindamonhangaba vai entregar o centro comunitário aos moradores do Mombaça, no sábado
(5), às 19 horas. O prédio fica
na rua Francisco Joaquim de
Oliveira Filho, 465.

Marcos Vinício Cuba

SEGUNDA-FEIRA 7/10
Nublado,
muitas nuvens
TEMP. MÍNIMA 10ºC
TEMP. MÁXIMA 21ºC
CPTEC INPE

Projeto Nosso
Bairro chega
ao Pasin e
Mantiqueira
Segundo caderno

Os atletas da Melhor
Idade de Pindamonhangaba conquistaram um resultado inédito nos Jogos
Regionais dos Idosos. Toda
a cidade agradece e parabeniza os competidores
que demostraram garra em
quadra e lutaram pelas vitórias. O desafio deles agora será os Jogos Estaduais,
disputados em Santos nos
próximos meses.
Esportes 19

Homenagem aos idosos
Em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, no dia
1º de outubro, a Tribuna traz histórias de pessoas da melhor idade que vivem com uma grande disposição, mostrando que a idade é apenas um detalhe e que a juventude se
Página 13
encontra no coração.
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Editorial
Carne de porco
deve ﬁcar mais barata
Com o veto imposto pelo Siag - Serviço de Inspeção Agrícola e Criação de Gado da Rússia, Belarus e Cazaquistão,
na quarta-feira (2), 10 grandes frigoríﬁcos brasileiros estão
temporariamente impedidos de exportarem carne suína para
os três países.
Somadas, essas nações do leste europeu consomem
cerca de 130 mil toneladas do produto por ano, o que gera
transações econômicas e receitas de aproximadamente R$
420 milhões, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior.
Segundo o Siag, médicos veterinários russos encontraram
a presença de ractopamina na carne brasileira, o que é proibido pela União Aduaneira – órgão que controla os serviços
agropecuários dos três países. A instituição informou que,
dependendo de futuras inspeções, o impedimento pode se
estender a toda produção de carne suína, bovina e avícola
brasileira.
A ractopamina é uma substância que aumenta a massa
muscular do animal e reduz a gordura, porém, em excesso
pode causar problemas na saúde de humanos que consumirem carne com o aditivo.
Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro aponta que o limite internacional de ractopamina não pode
passar de 20 miligramas por tonelada de carne. O Serviço de
Inspeção Agrícola e Criação de Gado não informou a quantidade encontrada na carne brasileira, mas tudo leva a crer que
seja uma manobra do Kremlin para brecar a importação do
produto e favorecer a agropecuária europeia – já que recentemente a União Europeia admitiu a injeção de subsídios para
propriedades produtoras de carne.
Se há ractopamina na carne brasileira só será possível
aﬁrmar após contra prova do exame, que será feita por peritos nacionais ainda esta semana. No entanto, o entrave é
mais grave. De acordo com o Serviço de Inspeção Agrícola e
Criação de Gado, uma vez detectada presença de substância
proibida, toda exportação ﬁca paralisada, até coleta de novos
produtos para análise, o que pode durar até três meses.
Neste período, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior do Brasil deverá ‘empurrar’ o produto para
outros países, principalmente da Europa, onde o consumo de
carne de porco é quase seis vezes maior que o brasileiro. Em
média, cada pessoa europeia ingere 60 quilos por ano; no Brasil, a quantidade é de 11 quilos.
O temor do Governo Federal é de que o presidente russo Vladmir Putin, que se fortaleceu e melhorou sua imagem
perante líderes mundiais após ser um dos protagonistas no
embate entre Estados Unidos e Síria sobre uma possível invasão americana ao país árabe, ‘contamine’ outros chefes de
Estado.
Se a carne não for para a Europa, será mais difícil conseguir comprador, o que pode prejudicar a balança comercial do
Brasil.
Todavia, se ela não atravessar o Atlântico, é bem provável
que chegue aos supermercados e açougues com preço mais
em conta neste ﬁm de ano.
Quanto à ractopamina, não devemos nos preocupar.
Como já revelado neste editorial, é apenas uma ‘desculpa’ de
Moscou para brecar nosso produto – o que eles fazem todos
os anos.
Nos últimos 10 anos, a Rússia encabeçou o veto à carne
brasileira em nove ocasiões. Toda ano ela alega algo. Haja
criatividade.

Datas Comemorativas
Veja o que se comemora hoje, dia 4
de outubro, e nos dias seguintes:
4/10 – Dia de São Francisco de Assis, Dia da Natureza, Dia do Barman,
Dia dos Animais, Dia Internaconal do Poeta, Dia Universal da Anistia.
5/10 – Dia Mundial da Habitação, Dia das Aves, Dia de São Plácido,
Dia Internacional dos Professores, Dia de São Benedito, Dia do Bóiafria, Dia Universal da Criança.
6/10 – Início da Semana da Criança, Dia de São Bruno, Dia do Tecnólogo,
Dia do Prefeito.
7/10 – Dia Nacional do Compositor, Dia do Município, Dia Internacional
à Prevenção das Catástrofes Naturais, Dia do Santíssimo Rosário.
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Secretaria de Saúde e Assistência Social
da Prefeitura faz prestação de contas
A Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de
Pindamonhangaba fará a prestação de contas do 2º quadrimestre
de 2013 em audiência pública, a
ação será nesta sexta-feira (4).

Os trabalhos terão início às 15
horas na Câmara de Vereadores. A secretaria vai apresentar
aos vereadores e aos munícipes
as ações que foram feitas no segundo quadrimestre de 2013. Os

proﬁssionais irão expor assuntos
como metas, gastos, investimentos, projetos, entre outros. Esta
apresentação da prestação de
contas mostrará um comparativo
entre os quadrimestres.

Samba
dos amigos

Para quem gosta de uma boa
roda de samba, este sábado (5)
será um prato cheio. A partir das
15 horas, os amantes desse estilo
musical vão se reunir no “Buteko”
(antiga Vinil), para o encontro denominado “Samba dos Amigos”,
organizado pelos parceiros Viola e
Marcelo. O encontro promete muita
música e diversão.

Escola João Fleury Filho promove Encontro das Nações

Divulgação

A Creche escola “João
Fleury Filho”, do Alto do Cardoso, realizou no dia 20 o
encerramento do projeto “Encontro das Nações”, com um
desfile. O projeto enfatizou o
Egito, levando os alunos a conhecer a história, cultura - por
meio da dança, música e culinária - e o patrimônio do país,
comparando com o Brasil.
Uma das salas foi ao Bosque
da Princesa conhecer o rio
Paraíba, que foi comparado
ao rio Nilo. Os pais apoiaram
e vestiram as crianças de faraós, Cleópatra e até múmia.
A gestora da unidade agradece a todos que colaboraram
para o sucesso do projeto.
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Benção aos animais
no Lar São Judas
Nesta sexta-feira (4), o Lar São
Judas realiza uma missa em louvor
a São Francisco de Assis. A celebração franciscana tem início às 19
horas e haverá benção dos animais.
Os donos podem levar gatos, cães,
tartarugas, etc.

Festa de Nossa Senhora Aparecida na Vila Prado Termina a
De 3 a 12 de outubro, a comu- da de eventos da comunidade. que contará com alvorada festiva, festa de São
nidade dos bairros Parque São Do- Toda a renda será revertida para a santa missa das crianças, santa
mingos, Vila Prado, São Sebastião construção do centro catequético missa pela união da comunidade e,
e Santa Tereza realizam a 26ª festa da comunidade. Diariamente, há às 17 horas, procissão em Louvor à Francisco na
em louvor à padroeira.
recitação do Santo Terço às 18h45, padroeira da comunidade, seguida
A parte social promove quer- seguida de missa às 19h30.
de santa missa festiva celebrada Vila Rica
messe e bingo todos os dias de
No dia da festa, 12 de outubro, pelo bispo da diocese de Taubaté,
festa no salão, na praça e na ten-

haverá uma programação especial,

Abono na
Gerdau injeta
R$ 3,2 mi na
economia

Encomendas de panetones

Após sete reuniões e praticamente um mês de negociação, a
direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba - CUT
conseguiu uma boa proposta da
campanha salarial para os trabalhadores da Gerdau. Além do aumento de salário, o acordo garante
o pagamento de abono, que injetará sozinho R$ 3,2 milhões na economia de Pindamonhangaba, além
de melhorias no plano de saúde,
entre outras questões sociais.

A Associação dos Servidores
Públicos Municipais de Pindamonhangaba já está recebendo encomendas de panetones,
bombons, pães de mel, entre
outros produtos Village para o
Natal 2013. Os pedidos serão
aceitos até o dia 30 de novembro e a entrega das encomendas

Dom Carmo João Rhoden.

será entre 10 e 20 de dezembro.
As encomendas também podem
ser feitas por email e é possível
parcelar em até quatro pagamentos, com desconto em folha. Mais informações na sede, localizada na rua Marechal Deodoro
da Fonseca, 43, centro, ou telefone
3642-6822.

Com o tema “São Francisco e o
Papa Francisco- Renovação Sempre na Igreja”, a comunidade do
bairro Vila Rica encerra a festa em
louvor a São Francisco de Assis, no
sábado (5). A população pode conferir as barracas de alimentação,
brincadeiras e show no salão da
igreja. No sábado, haverá procissão em louvor à São Francisco de
Assis às 17 horas, seguida de missa. No domingo (6), haverá bingo
com 5 prêmios e rodadas extras. As
cartelas custam R$ 5.

Escola do Delta realiza Feira de Ciências
A escola municipal Professora
Ruth Azevedo Romeiro, do lot.
Delta, realiza neste sábado (5),
das 9h30 às 11h30, sua Feira de
Ciências, tendo como principal
tema a sustentabilidade. Os alu-

nos de Pré a 5º ano abordarão
temas como: descarte de pilhas,
reutilização de materiais recicláveis, uso eficiente de energia
elétrica, orgânicos x agrotóxicos,
entre outros. São colaboradores

da feira os Agroquintais, Grupo
AB Areias, Projeto Horta Alimento, Biomas Naturais e Viveiro
Municipal. A comunidade está convidada a prestigiar os trabalhos dos
alunos.

Escolas municipais participam de ‘Cidade das Cantigas’
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As escolas municipais participaram, na última semana, do
projeto “Cidade das Cantigas”, desenvolvido pela Cia Troupe Trotte
e patrocinado pela Gerdau, com
apoio da Prefeitura de Pindamo-

nhangaba. Foram dez apresentações teatrais, nos centros comunitários do Feital, Cícero Prado,
Vila Rica e Pasin, para as escolas
João Cesário, José Gonçalves da
Silva, Lauro Vicente, Jairo Montei-

ro, Augusto César Ribeiro, Padre
Zezinho e Ayrton Senna e creche
Maria Benedita Cabral San Martin.
Além de assistir e se divertir com
o espetáculo musical, formado por
cantigas de ciranda, as crianças

ganharam livros com as músicas
cantadas em cena pelos atores.
A intenção do projeto é preservar
as tradições regionais e fortalecer
a formação cultural do público infantil.
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Novos empreendimentos
geram empregos em Pinda
Marcos Vinício cuba
Pindamonhangaba é uma
cidade em constante desenvolvimento. A Prefeitura
do município busca sempre
atrair novos investidores. Em
breve, os moradores poderão
ter mais opções de compras,
com isto, mais empregos são
gerados.

A equipe do Tenda Atacado, por exemplo, tem realizado diversas etapas para
contratação de funcionários.
Todo o processo tem sido desenvolvido com o apoio do
PAT - Posto de Atendimento
ao Trabalhador. No dia 1º de
outubro, 64 colaboradores
participaram de um treina-

mento de integração nas dependências do PAT.
O processo seletivo da
empresa teve início no dia
19 de agosto para contratação de 215 candidatos. Em
duas semanas, o Tenda atendeu 720 pessoas no processo
de pré-seleção para todos os
cargos divulgados e captados
Marcos Vinício Cuba

As obras do Tenda Atacado estão sendo finalizadas

pelo PAT. De acordo com a
analista de RH da empresa,
Vanessa Cavalcante, a procura foi grande. “Estamos com
contratações em andamento,
as vagas operacionais foram
fechadas e mantemos os demais candidatos interessados
em trabalhar conosco em
banco de dados para futuras
oportunidades”.
A analista informa que a
inauguração da loja de Pinda
esta prevista para o final de
outubro.
Stefany Josiê Ramos Morais foi contratada pelo Tenda
e conta que este é o seu primeiro emprego, conquistado
por meio do PAT.
Outra empresa que utilizou as dependências do PAT
para fazer o recrutamento foi
a Renner. A equipe do PAT
entrou em contato com os
responsáveis e colocou-se à
disposição, com isto, os moradores de Pindamonhangaba
foram beneficiados.
Puderam participar do
processo pessoas com Ensino Fundamental e Médio,
completo e incompleto. Os
candidatos recrutados passarão por outras etapas, que

integram seleções e entrevistas técnicas com o supervisor
comercial e com a gerência.
O supervisor comercial
da Renner, Gabriel C. Silva,
revela que serão contratadas
cerca de 40 pessoas, que terão benefícios como vale
transporte, vale alimentação,
convênio médico e há plano

de carreira na empresa.
Os que não participaram
do recrutamento no Pat poderão levar os currículos à
loja ou preencher a ficha no
site da empresa. A Renner
ficará no shopping de Pindamonhangaba – cuja previsão
de inauguração é o dia 14 de
novembro.

Daniela Gonçalves

A reunião foi realizada no gabinete do Executivo
Daniela Gonçalves

Unidade de Saúde da Cruz
Grande recebe melhorias
Maria Fernanda Munhoz
A área da Unidade de
Saúde da Família do bairro
Cruz Grande tem recebido
uma série de melhorias por
parte da Prefeitura de Pindamonhangaba. As mais de 600
famílias e 3.500 pessoas da
região que utilizam a unidade
estão sendo beneficiadas com
as obras.
A equipe da Secretaria de
Obras da Prefeitura realizou
a ampliação do prédio, construindo nova recepção, sala

para farmácia, sala de inalação, sala de procedimentos,
sala para os agentes comunitários de saúde, ampliação da
sala de esterilização, além da
construção de banheiro para
deficientes e rampa de acesso
ao prédio, na área externa. Na
cozinha, foi feita uma porta
para comunicação com a área
externa e mudança de local
do depósito. Também foi realizada a ampliação do muro
e instalação de novos portões
de acesso para a proteção da

unidade. A equipe de Obras
realizou ainda a pintura interna e externa do prédio. O
próximo passo, segundo informações do Departamento
de Obras, será o asfalto da
entrada do prédio.
De acordo com a equipe
que trabalha na Unidade de
Saúde, mais de 350 consultas são realizadas por mês
no local, fora atendimentos
de dentista, enfermagem,
entre outros. “As melhorias
realizadas aqui foram mui-

to importantes, pois antes
era uma sala só para todos
os procedimentos. Agora, podemos oferecer mais
conforto e privacidade para
os pacientes”, explicou a
responsável pela Unidade. “Além de beneficiar a
população, os funcionários também ficaram muito contentes com as obras,
pois agora temos mais espaço para melhorar a organização do nosso trabalho”,
completou.
Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Novas salas no interior do prédio

A recepção ficou mais organizada

A parceria será na área da Educação

Prefeitura e Estrada
de Ferro Campos do
Jordão firmam parceria
daniela GonçalVes
Em uma reunião na
Prefeitura, o prefeito e o
diretor da Estrada de Ferro
Campos do Jordão, Ayrton
Camargo e Silva, firmaram uma parceria entre os
órgãos. Esta parceira visa
a execução de um projeto
na área de educação, onde
serão desenvolvidos trabalhos pedagógicos com as
crianças da Rede Municipal
de Ensino, relacionados à
história da ferrovia, desde
a sua construção até os dias
de hoje, mostrando sua importância para o desenvolvimento da cidade.
Além disso, em 2014,
para comemorar os 100
anos da Estrada de Ferro

Campos do Jordão, várias atividades estão sendo
preparadas para os munícipes, afim de que todos
participem e festejem esta
data. Serão concedidos
aos munícipes fazer visitas aos pontos da ferrovia,
concurso culturais, com os
alunos da Rede Municipal e
a comunidade, que poderão
elaborar redação, desenho
e fotografia com o tema da
estrada de ferro.
Já foram elaborados e
aprovados dois horários extras para passeio nos bondinhos da EFCJ, a partir de
novembro deste ano até a
data de comemoração dos
100 anos, festejado em 15
de novembro.

Pinda promove campanha de combate à sífilis
Marcos Vinício cuba
Teve início no dia 30 de setembro a Campanha Municipal
de Combate à Sífilis. O trabalho
é promovido pela Secretaria de
Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio das equipes
do laboratório de análises e da
infectologia, e será desenvolvido
até o dia 31 de outubro.
Os interessados em participar
da campanha podem ir à infecto-

logia, no CEM - Centro de Especialidades Médicas ou no Laboratório de Análises (em frente).
O horário de atendimento é de
segunda a sexta-feira, das 7 às 16
horas. Basta apresentar o RG e o
cartão SUS.
A sífilis é uma DT - Doença Sexualmente Transmissível
e para se prevenir é necessário
utilizar preservativo. Os munícipes podem adquiri-los, gratuita-

mente, nas unidades de saúde da
cidade. Na Infectologia também
há distribuição de preservativos
femininos.
O exame fica pronto em até
sete dias e em caso de confirmação o paciente é encaminhado
para tratamento, que pode ocorrer
nas unidades de saúde.
Esta doença infecciosa é causada pela bactéria Treponema
pallidum e é dividida nos estágios

primário, secundário e terciário.
A doença pode ficar incubada por
meses ou anos, até surgirem as
complicações graves, tais como:
cegueira, paralisia, doença cerebral, problemas cardíacos, entre
outras, podendo inclusive levar à
morte.
A sua manifestação inicial
é pequena ferida nos órgãos
sexuais e com ínguas nas virilhas, que surgem entre a 2ª ou

3ª semana após a relação sexual
desprotegida com pessoa infectada.
A ferida e as ínguas não doem,
não coçam, não ardem e não apresentam pus e desaparecem sem
deixar cicatriz, dando à pessoa a
falsa impressão de estar curada.
Quando não há tratamento correto a doença avança no organismo
e aparecem manchas em várias
partes do corpo.

4

Polícia

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 4 de outubro de 2013

Plantão marcado por assalto a ônibus

Divulgação

Dois ônibus da empresa
Viva Pinda foram assaltados no plantão policial da
semana passada. A primeira
ocorrência aconteceu às 22
horas do dia 27. O motorista e a cobradora informaram
que ao ser solicitada parada
do coletivo próximo da travessa 20, do bairro Feital, o
veículo foi parado e, nesse
momento, o motorista foi
ameaçado com uma arma
apontada e pressionada em

seu ouvido, enquanto um
outro indivíduo seguiu em
direção à cobradora e retirou dela a bolsa, documentos, cartões de banco e um
celular. Do motorista, foram subtraídos um celular
e R$ 40. A ação foi muito
rápida e ambos fugiram do
ônibus correndo.
A segunda foi registrada
na noite do dia 28, quando o
veículo passava pelo bairro
Jardim Carlota. As vítimas

FFP, 22 anos, e JPRS, 15,
juntamente com o cobrador
do ônibus, compareceram
à delegacia para informar
que estavam no interior do
veículo e, durante o trajeto,
três indivíduos desconhecidos armados entraram pela
porta traseira e anunciaram
o assalto. No total, foram
levados documentos, cartões de banco, um telefone
celular e R$ 107 em dinheiro.

- Pássaro Marron Na noite do dia 29, dois
ônibus da linha Pássaro
Marron também foram
assaltados, um às19h50 e
outro às 20h45, ambos na
região de Moreira César.
No primeiro caso, OBC, 40
anos, motorista do coletivo,
informou que seguia com o
veículo sentido Guaratinguetá/
Pinda e, quando chegou
na região do CE Zito, dois
indivíduos desconhecidos

entraram no ônibus e,
mediante ameaça com arma de
fogo, levaram tanto o dinheiro
pertencente à empresa como
uma quantia do próprio
motorista, totalizando R$ 350
em dinheiro.
De forma semelhante, NRV,
36 anos, que também
é motorista de ônibus,
conduzia um dos veículos,
quando um passageiro
solicitou que ele parasse no

PM encontra espingarda
embaixo da cama
Na tarde do último dia 28,
a PM compareceu ao bairro Vila São Benedito para
averiguar uma denúncia de
queimada na fazenda Coruputuba. No momento em que
estava no local, encontraram
SJ, 70 anos, que afirmou ser
proprietário de uma pequena
propriedade naquele lugar. A
PM solicitou ao senhor uma
vistoria e, no interior de sua
residência, embaixo da cama,
foi encontrada uma espingarda calibre 36 com 11 cartuchos compatíveis, ainda intactos. O senhor confirmou

Pizzaria é assaltada e tem R$ 402 levados
APPM 36 anos é proprietária de um estabelecimento comercial no bairro
Maria Áurea e compareceu
ao plantão juntamente com
dois funcionários na noite

de sábado (27), para prestar queixa contra roubo. Segundo eles, estavam todos
no ponto comercial quando
dois indivíduos invadiram o
local, anunciaram o assalto e

Homens levam carro e agridem motorista
Na noite do dia 29, um
homem teve o carro roubado quando chegava à sua
residência, no bairro Terra dos Ipês, em Moreira
César.

LAL, 36 anos, parou seu
Celta em frente de casa para
guardá-lo na garagem quando foi abordado por quatro
indivíduos, dois deles armados. Ele foi obrigado a deitar

no chão e um dos individuos
armados o atingiu com um
chute na barriga. Em seguida, todos entraram no veículo e fugiram rumo ao bairro
CDHU.

Mulher é assaltada e tem cão levado
Divulgação

a posse da arma, justificando
ser para a própria segurança.
Ele foi preso e encaminhado
ao 1º DP por posse irregular
de arma de fogo.

Assaltantes disparam
arma e fogem sem
levar nada
Na noite do último dia
26, a PM foi acionada para
atender uma ocorrência
de roubo a um estabelecimento comercial no bairro
Mantiqueira.
Segundo a vítima,
MRS, 52 anos, no início

ponto da rua Piraptinguy,
em Moreira César. Em
seguida, o rapaz, que estava
na companhia de uma
mulher e havia embarcado
na cidade de Roseira,
anunciou o assalto. Armado,
ele obrigou o motorista
a entregar todo o dinheiro
existente no veículo, um total
de R$ 277,95, somando a
venda das passagens e o valor
para troco.

Na noite do dia 30,
a vítima EAS, 37 anos,
estava com o carro estacionado próximo a uma
academia no bairro Alto
Tabaú, enquanto esperava a sobrinha sair da natação. Repentinamente,
ela foi surpreendida por
dois indivíduos, sendo
que um deles estava armado. Eles anunciaram o
assalto e ordenaram que
a mulher descesse do veículo. Um dos assaltantes

foi até a porta do carona
e retirou o sobrinho da
vítima de dentro do carro
para que a dupla entrasse e saísse em arrancada
do local, seguindo sentido bairro em direção ao
viaduto. Além do automóvel, a mulher teve documentos, dois celulares,
cinco óculos de sol e um
cachorro da raça yorkshire levados, pois todos os
pertences estavam no interior do veículo.

Rapaz esquece carteira e objeto some

da noite três indivíduos
desconhecidos entraram
no local e, ao anunciarem
o assalto, também fizeram
dois disparos de arma de
fogo. Em seguida, todos
fugiram, entretanto, não
levaram nenhum pertence.

Divulgação

Devido à própria negligência, um homem teve a
carteira furtada no interior
de um supermercado localizado no bairro Santana
no último dia 30. JASJ,
34 anos, deixou sua carteira em cima do balcão
do estabelecimento e saiu.
Quando deu conta e voltou, o pertence não estava
mais no local. Nela, havia
cartões, documentos e R$
que estacionou seu veículo 50 em dinheiro.

Idoso tem
automóvel levado

Na manhã do dia 29, um
homem teve seu veículo furtado nas proximidades de um
clube, localizado nas proximidades do bairro Chácara Galega. AOS, 70 anos, informou

Chevete, ano 1984, no local
por volta das 9h30. Ao retornar, após 20 minutos, percebeu que o automóvel havia
sido levado.
Divulgação

levaram uma motocicleta e o
dinheiro do caixa- a quantia
de R$ 402. Eles fugiram do
local cada um em uma motocicleta, sendo uma delas produto do roubo.

Jovem é
agredido
com pedaço
de pau

Um rapaz foi agredido
por dois indivíduos enquanto estava em frente à própria
residência na noite do dia 30.
JVP, 19 anos, informou que
foi abordado e um dos dois
o acusou de ter roubado um
telefone celular. Em seguida,
mais um rapaz se juntou ao
bando e então começaram a
agredir a vítima, inclusive,
com um pedaço de pau, o que
acabou ocasionando lesões
em sua cabeça.

Homem é
pego com
armas e
munições
Na madrugada do último
dia 27, um homem que viajava num ônibus foi preso
por portar armas e munições.
Dois policiais rodoviários faziam uma blitz no pedágio de
Moreira César na via Dutra
quando abordaram um ônibus
cujo destino era Salvador. Em
vistoria no bagageiro, numa
mochila foram encontrados
uma pistola taurus calibre
380, um revólver calibre 38
e munições. FLOS, 27 anos,
foi identificado e assumiu a
posse dos diversos objetos.
Ele foi preso em flagrante e
encaminhado ao 1º DP.

Confira algumas dicas da PM sobre veículos
Para começo de conversa, não existe nenhum tipo
de obstáculo (alarme, trava,
etc.) capaz de impedir em
100% dos casos, o furto de
um carro. Esses recursos,
porém, dificultarão a ação
dos ladrões. O seguro contra
roubo e uso de estacionamento vigiados, entretanto,
continuam sendo os meios
mais eficazes de se evitar
prejuízo, pois os marginais
agem rapidamente (até 2 minutos) e com naturalidade.
Algumas dicas, porém
são úteis:
1. Evite deixar seu carro

estacionado na rua, principalmente durante a madrugada. Desligue o carro,
retire a chave do contato e
tranque o veículo ao estacionar, mesmo que por poucos minutos.
2. Procure estacionar em
ruas iluminadas e próximo a
locais vigiados dia e noite.
3. Não deixe embrulhos,
roupas, pacotes e valises à
vista, dentro do carro. Isso
atrai os ladrões.
4. Use toca-fitas de gaveta
(é comum estourarem o quebra vento e o painel do carro
só para levarem o “tape”).

5. Evite namorar dentro
do carro, principalmente à
noite e em lugares desertos.
6. Não dê “caronas”
para estranhos.
7. Não pare para discutir
“fechadas” ou “batidinhas”.
É comum que ladrões provoquem isso, só para assaltar.
8. Procure transitar com
vidros fechados, sempre que
possível, e com as portas travadas.
9. Ao parar nos semáforos, fique atento ao retrovisor de seu carro e mantenha
o veículo engatado em 1ª
marcha e distante do carro

da frente o suficiente para
arrancar, em caso de emergência. Esses cuidados são
importantes para evitar,
principalmente, furtos praticados por “garupas” de
motos, que agem e fogem
rapidamente, no trânsito.
10. Cuidado com falsos
mecânicos, sempre solícitos, que aparecem “milagrosamente” para ajudá-lo
em locais ermos, tão logo
seu carro entre em pane.
Sinalize seu carro e peça
apoio para a primeira patrulha policial que cruzar
por você.
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Sh’ Ban: nova modalidade chega em Pinda
Divulgação

Sh’Ban promete
queimar
até 600cal/aula

Mês da
Criança
nas
Bibliotecas
MARIA FERNANDA
MUNHOZ
Em comemoração ao
mês da Criança, durante
outubro todas as bibliotecas públicas municipais
receberão a Brinquedoteca, com diversas atividades lúdicas gratuitas.
Serão realizadas contação
de histórias diversas e diferentes brincadeiras para
as crianças, mesclando o
prazer das brincadeiras
com o mundo mágico da
leitura.
A programação começou na quarta-feira (2),
na biblioteca do Araretama, nos períodos da manhã e da tarde, atendendo
as crianças das escolas
municipais Elias Bargis
e Madalena Caltabiano.
Na quarta-feira (8), a atividade será na biblioteca
do Bosque com os alunos
do Colégio Ideal, Colégio
Aprendiz, Colégio Mestre
e Salesianos.
No dia 16, a Brinquedoteca irá, no período da
manhã, na biblioteca do
Sesi e, à tarde, na biblioteca do Castolira, para
realizar atividades com os
alunos das escolas municipais João Fleury e Abdias Júnior.
Para encerrar, no dia
17, as bibliotecas de Moreira César receberão as
meninas da Brinquedoteca no período da manhã
e a biblioteca da Vila São
Benedito no período da
tarde, atendendo os alunos do Projeto Jataí e da
escola municipal Seraﬁm
Ferreira.
Com o projeto, a coordenação das bibliotecas
espera levar muita diversão, alegria e estímulo
às crianças através dessa parceria. Mais de 200
alunos serão beneﬁciados
com essa ação.

ANA CAMILA CAMPOS
Na noite desta segunda-feira (7), a Ferroviária realiza a aula inaugural da nova
modalidade que vem atraindo muitas pessoas para as
academias: o Sh’Ban.
Trata-se de uma atividade
física, que alia música, diversão à eliminação dos quilinhos indesejados. Em média,
é possível perder até 600 calorias por aula.
O nome vem de uma gíria do mundo dos dançarinos
proﬁssionais, que signiﬁca
algo como “uau”.
Praticamente uma aula de
dança, o Sh’ban conta com
passos que dão direito a poses, caras e bocas, gritinhos
e palmas, ao embalo de uma
trilha sonora variada, que
conta com diversos estilos,
que vão de hip-hop à salsa,
misturando hits dos anos 70
e 80 com sucessos atuais,
como Lady Gaga, Beyoncé,
Black Eyed Peas, Kuduro e
outros.
Um diferencial do exercício é que não é preciso ser
especialista nem apto para a
dança, pois os passos são elaborados justamente para esse
público sem conhecimento
preliminar.

Benefícios
do Sh’bam

Gente. É o que inspira a gente.

- queimar muitas
calorias
- melhora o condicionamento cardiovascular e físico
- aumenta a autoestima
- aumenta a resistência cardiorrespiratória
-fortalecimento
muscular
A aula da modalidade terá início
às 20 horas e será
aberta para a presença e visita de
não sócios. Mais informações pelo telefone 2126-4426.

petrobras.com.br/meinspira

Carreata e show marcam ﬁm da Semana Evangélica
AIANDRA ALVES MARIANO
Uma carreata pelas principais ruas do distrito e o
gospel com a cantora Brenda dos Santos marcaram o
encerramento da 5ª edição
da Semana Evangélica em
Moreira César, no último
sábado (28).
O evento, que começou
no dia 22, atraiu centenas
de fiéis em diversas igrejas,
com a realização de cultos,
homenagens,
palestras,
aconselhamento pastoral e
atrações musicais. Durante o evento também houve
arrecadação de alimentos
para famílias carentes.
No último dia, a Prefeitura esteve presente com
estandes das secretarias
municipais, fazendo orientações à população local

Maria Fernanda Munhoz

sobre higiene bucal, câncer, fumo, alcoolismo, drogas etc.
O culto de encerramento aconteceu na noite de
sábado, na praça do Vale
das Acácias, com a participação da cantora Brenda
dos Santos, que ficou nacionalmente conhecida em
2011. O prefeito de Pindamonhangaba também participou do evento, inclusive acompanhou o show de
Brenda.

Brenda dos
Santos,
descoberta no
Programa Raul
Gil, animou
o público no
encerramento
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Sociais
Arquivo pessoal

Completou 2 aninhos no último dia
19 de setembro, o príncipezinho
Tarcízio Neto. Ele recebeu abraços
carinhosos dos amiguinhos e
familiares. “Que Deus te abençoe
hoje e sempre! Te amamos”. Papai
Tarcízio e mamãe Verônica.

Aniversário

Comemora 90 anos no dia 4 de
outubro, Antonia Maria de Jesus
Ouverney, mãe de Maria de Lourdes,
Ana Maria e dos irmãos João Paulo e
José Ouverney, ambos colaboradores
da Tribuna. Parabéns e muita saúde e
felicidade à aniversariante.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Nasceu Caio

Dois aninhos!

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Nasceu no dia 23 de setembro, Caio
Marçola Hansen, filho de Alan Albert
Hansen e Elen Christian Marçola. “Que
Deus abençoe o Caio e sua família,
que ele cresça com muita saúde, paz
e amor em seu coração”.
São os desejos dos avós, amigos e
familiares.

Arquivo pessoal

Parabéns

Bem-vindo!

Nasceu no dia 27 de setembro, o
garotão Isaac Marcondes Zymberknopf,
trazendo muita alegria para sua mãe,
a advogada Marcia Maria e seu pai
Leandro, para os demais familiares e
amigos. Que Deus o abençoe sempre
com muita saúde e felicidade.

Felicidade para a
nossa amiga jornalista
Mayra Souza, que
completou aniversário
no dia 3 de outubro,
recebendo o carinho
dos familiares
e amigos. Feliz
aniversário!
Luis Cláudio/portal R3

Odirley Pereira

Feliz Aniversário

Um feliz aniversário
mais do que especial
para a professora
Renata Andréa, que
comemorou mais um
ano dia 2 de outubro.
Seus pais, amigos e sua
filha, orgulhosa, desejam
tudo de melhor hoje e
sempre.

Destaque

Atacante Piolho, sem clube, e Feijão, centroavante
da Ferroviária acompanharam a semifinal entre
Sapopemba e Areião.

Abertura do Festival da Primavera

O prefeito de Pindamonhangaba participou da abertura da 10ª edição do
Festival da Primavera, no bairro do Ribeirão Grande, na noite de quinta-feira (3).

Odirley Pereira

Arquivo pessoal

Odirley Pereira

Arquivo pessoal

Felicidade

Parabéns para
a advogada
Paola Bassanello,
aniversariante do dia 1º
de outubro. Familiares
e amigos lhe desejam
muita felicidade.

Feliz aniversário
Torcida Nota 10

Amigos se reúnem todos os finais de semana para
comemorar vitórias e lamentar derrotas dos times
Divulgação

Torcida Feminina - Estádios de Pinda também
contam com a presença da torcida feminina.
Odirley Pereira

Arquivo pessoal

Jornal escolar -

A escola municipal Maria Aparecida Camargo de Souza,
do Ribeirão Grande, realizou no último dia 27, o lançamento do jornal “Ribeirão
Alerta”, feito pelos alunos e professores para toda a comunidade. O conteúdo
conta com textos sobre alimentos saudáveis, cardápio da semana, entrevista, poesia de cordel e notícias, entre outros. A diagramação do jornal foi feita em parceria com a Planeta Educação. Estiveram presentes pais, membros do conselho
da Escola, a representante da Associação de Moradores, a representante do PSF,
além de alunos, professores e equipe escolar.

Felicidade para nosso
amigo jornalista Marcos
Vinício Cuba, aniversariante do dia 4 de outubro. Recebe o abraço
dos familiares e amigos,
em especial dos amigos do jornal Tribuna do
Norte. Tudo de bom!

Aniversariante
Torcedores do Sapo

Os amigos Franccesco e Gurí foram ao Azeredo para
torcer para o Sapopemba no último domingo (29)

Parabéns para o
fotógrafo Akim,
aniversariante do dia 5
de outubro. Recebe o
abraço dos familiares e
amigos.

Tribuna do Norte
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Representante de Pindamonhangaba foi eleito delegado para representar o poder público em Brasília

Pinda marca presença na
Conferência Estadual das Cidades
Cintia Camargo
A 5ª Conferência Estadual
das Cidades, convocada pela
sociedade civil, foi realizada
entre os dias 26 e 28 de setembro, no Memorial da América
Latina, na Cidade de São Paulo e contou com a presença de

1.200 delegados de diversas cidades do Estado de São Paulo.
Nesta edição da conferência, a temática discutida foi
“Quem muda a cidade somos
nós: Reforma Urbana Já!”.
Entre as cidades do Vale do
Paraíba que realizaram a etapa

municipal, Pindamonhangaba
foi uma das maiores delegações representadas no evento.
No evento, o diretor do Departamento de Habitação da Prefeitura de Pindamonhangaba
foi eleito um dos delegados para
representar o poder público para

maria Fernanda munhoz
A comunidade do bairro
Cruz Grande, na zona rural do
município, está recebendo a
reforma da quadra poliesportiva. A obra está sendo realizada pela equipe da Secretaria
de Obras da Prefeitura e deverá ser finalizada em breve.
Até o momento, a Prefeitura construiu mureta e calçada em torno da quadra, fez
a troca das telas dos alambrados, reformou as traves

e realizou a pintura externa.
Agora, será feita a pintura do
piso da quadra.
Com menos de um mês
de pintura, uma parte da
mureta interna da quadra já
foi pichada, prejudicando o
serviço, apesar da Prefeitura
realizar constantemente campanhas que esclareçam sobre
os problemas da pichação.
A intenção da Prefeitura é
que a quadra seja uma opção
de lazer e esporte para o bairro.
mAriA FernAndA munhoz

Falta apenas a pintura do piso da quadra para o
término da obra

André nAscimento

Prefeitura recebe
exposição de
Mônica Kaneshiro

Prefeito e secretários visitaram o clube para município estudar parcerias

Por outro lado, o prefeito de Pindamonhangaba
elogiou as condições do
clube e colocou a Prefeitura à disposição para novos encontros e atividades
conjuntas. “Parabenizo o

presidente Felipe e toda a
diretoria. O clube está muito bonito e tem uma bela
academia, além de campos
e quadras muito bem conservadas. Vamos conversar,
além de buscar a integra-

ção com outras empresas”,
disse. O prefeito ainda salientou todo o trabalho da
administração que prioriza
e incentiva os atletas amadores e que defendem Pindamonhangaba.

Abertura da campanha “Em Outubro
Pense Rosa” acontece domingo
marCos ViníCio Cuba
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Saúde e Assistência Social, em parceria com
o Conselho Municipal dos
Direitos das Mulheres e demais apoiadores, convida a
população para se conscientizar e participar das ações
da campanha “Em outubro
Pense Rosa”, que integra a

Quadra da Cruz
Grande recebe
melhorias

a etapa nacional da conferência.
A conferência tem o objetivo
de debater as políticas públicas
de saneamento básico, habitação, mobilidade urbana,
sistemas e também do fundo
nacional de desenvolvimento
urbano.

Prefeito visita Paineiras e estuda parceria
João Carlos ribeiro salgado
Atendendo ao convite
do presidente do Paineiras
Country Clube, Felipe Pombo, o prefeito de Pindamonhangaba,
acompanhado
dos secretários de Esportes
e de Relações Institucionais,
participou de uma reunião e
realizou uma visitas às instalações do clube.
O gerente do Paineiras,
Aristeu Marçon, também
participou do encontro e
apresentou todo o trabalho
que é realizado para os sócios, principalmente as inúmeras parcerias que envolvem a comunidade.
Pombo fez questão de salientar que o Paineiras, além
de realizar ações nos mais
diversos segmentos, tem o
esporte como uma de suas
principais atividades, tendo
inclusive sócios residentes
na cidade que treinam nas
dependências do clube e defendem Pindamonhangaba
em inúmeras competições.
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Campanha Municipal de Valorização da Mulher.
A abertura ocorrerá neste domingo (6), às 11 horas,
nas instalações do projeto
Nosso Bairro, no Pasin, na
avenida Alemanha.
Durante o mês de outubro serão desenvolvidas
diversas ações em todo o
município. As mulheres
poderão procurar as unida-

des de saúde mais próximas
para fazer o preventivo e
também exame de câncer
de mama.
Além das unidades de
saúde, os preventivos poderão ser feitos no Laboratório Municipal, localizado
na rua Frederico Machado,192, em frente ao Centro
de Especialidades Médicas.
O atendimento é de segun-

da a sexta-feira, das 12 às
16 horas. É necessário apresentar o RG e o cartão SUS.
Até o final deste mês, as
mulheres poderão participar
das consultas médicas, de
ações de conscientização,
baile, culto, missa, encontros, palestras, café da manhã, entre outras atividades. Confira a programação
completa abaixo.

maria Fernanda munhoz
O espaço cultural na sede
da Prefeitura de Pindamonhangaba recebe, no mês
de outubro, a exposição da
artista plástica Mônica Kaneshiro. Natural de Itajubá-MG, residente em Pindamonhangaba há 28 anos,
autodidata, utiliza a técnica
releitura, fazendo uma nova
interpretação com um estilo
próprio sem fugir do tema
original. Seus trabalhos são
classificados como uma
nova criação, uma reconstrução de algo já existente,
com técnicas diferentes.
O trabalho de Mônica
está sendo reconhecido.
Desenvolvendo essa técnica desde o final de 2011, a
artista venceu, neste ano,
a primeira etapa do Mapa
Cultural Paulista – Fase
Municipal – e representará
o município na Fase Regional do evento.
As obras em exposição

são feitas com características próprias criadas com
materiais simples como Eucatex e tinta para tecidos e
artesanato.
A exposição é aberta e
pode ser apreciada de segunda a sexta-feira, das 8 às 17
horas, no saguão da Prefeitura.
Divulgação

Divulgação

Confira parte da programação
Data
6/10/13

Atividade
Abertura da Campanha

Horário
11 horas

Local
Projeto Nosso Bairro - Pasin

7/10/13

18/10/13

Palestra
Ações com a Associação Terapia e Lazer em
parceria com a Prefeitura
Baile Rosa

9 horas
A partir das 8
horas
16 horas

Escola Gabriela
Praça do Vale das Acácias e Recinto São
Vito
Recinto São Vito

20/10/13

Missa Rosa

19 horas

Igreja Santana

21/10/13

Culto Rosa

19 horas

8/10/13

Detalhe da exposição de telas na Prefeitura
Divulgação

Assembleia de Deus no Alto do Tabaú
Concentração na praça Monsenhor
Marcondes
26/10/13 Caminhada de Conscientização
9 horas
(a organização pede para que todos usem
algum acessório cor de rosa)
As mulheres poderão procurar as unidades de saúde mais próximas de casa para conferir o que será desenvolvido,
e participar das ações, tais como exames preventivos de câncer de mama.
A artista em seu ateliê de criação.
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10º Festival da Primavera é
opção de boa gastronomia
Daniela Gonçalves
Teve inicio nesta quinta-feira (3), a 10ª edição do
Festival da Primavera. Promovido pelo Núcleo Turístico Ribeirão Grande em
parceria com a Prefeitura de
Pindamonhangaba, o evento reúne restaurantes desta região, com o objetivo
de promover a localidade e
oferecer entretenimento aos
munícipes.
Oito restaurantes que integram o Núcleo Turístico
Ribeirão Grande oferecem
pratos especiais no festival
utilizando como base gastronômica a mandioca. Para essa
edição, uma novidade: os
bolinhos contendo diversos
recheios. Cada recheio caracteriza e identifica o restaurante participante do evento.
São oferecidos bolinhos com
recheio de truta, jaca, baca-

Divulgação

Horários De ônibus
viva PinDa Para FesTival
ToDos com saíDa
Do cenTro De PinDa
Dias 3 e 4 - quinta e sexta-feira
Horário normal: 17h40/ 19h/
21h30/ 23h10
Horário extra: 18h30/ 19h50/
22h*
Diversos tipos de bolinho de mandioca serão servidos

lhau, linguiça, tender, queijo,
carne e carne seca.
O festival conta também
com opções culturais, esportivas e ecológicas.
A animação na estreia do
festival ficou por conta da
apresentação da dupla Faroeste, formada por Luizinho
e Priscila. Já para quem vai
curtir a festa na sexta-feira
(4), a dupla Bruno e Hiago inicia as apresentações,
logo após a Banda 8 Segun-

Escola Municipal
realiza sarau no sábado
A escola municipal Abdias Júnior Santiago e Silva, do
Santa Cecília, realiza no sábado (5), o evento “Sarau, Café
e Poesia”, a partir das 9 horas. Haverá apresentações de
poesia, música, artes em tela, fotografia e esculturas. O
tema do sarau é “Um país se faz com leitura, cultura e poesia”. A comunidade está convidada a participar.

36º Feste terá mais um
espetáculo convidado
maria FernanDa munHoz

O 36º Feste – Festival
Nacional de Teatro – de
Pindamonhangaba, que
será realizado de 3 a 17 de
novembro, terá mais um espetáculo convidado em sua
programação: “Desvairado
Desassossego – O Encontro de Mário de Andrade e
Fernando Pessoa”, com a Cia
Roupa de Invento. A peça
integra o Circuito Cultural
Paulista e será a pré-estreia
do Feste 2013. A apresentação será realizada no
Bosque da Princesa, às 15
horas, no dia 2 de novembro
(dia anterior à estreia oficial
do Festival de Teatro). No
total, serão três espetáculos
convidados, além dos inscritos. Todas as apresentações
serão gratuitas.
As inscrições para o Feste serão encerradas nesta
sexta-feira (4). Até agora, a
participação está sendo um
sucesso, com muitos espe-

táculos inscritos nas categorias infantil, adulto e rua.
A previsão para a divulgação dos selecionados é a
partir do dia 8 de outubro.
Neste ano, serão 7 adultos,
6 infantis e 6 de rua (sendo
três deles de Pinda, que
estrearam neste ano e que
participaram do Mapa Cultural Paulista Municipal).
Divulgação

Desvairado Desassossego

dos faz seu show a partir
das 18 horas.
Nesta edição, o Departamento de Meio Ambiente fará
parte do Festival realizando o
plantio de 600 mudas na região. Além disso, o evento
conta com a participação do
Departamento de Agricultura / Senar, Projeto Cerâmica, Artesãos do Circuito da
Mantiqueira – Acip, Apae e
também do “Mãos Amigas”,
projeto de artesanato do bair-

Dia 5 – sábaDo
Horário normal: 9h/ 11h/ 12h50/
15h30/ 19h/ 21h30/ 23h10
Horário extra: 10h/ 12h/ 13h50/
18h/ 22h*
Dia 6 – Domingo
Horário normal: 09h/ 11h/
12h50/ 15h30/ 17h30/ 19h/
21h30/ 23h10
Horário extra: 10h/ 12h/ 13h50/
18h/ 22h*
*A saída do ônibus no
horário extra das 22 horas
vai depender da quantidade
de passageiros

ro Ribeirão Grande.
A empresa de ônibus Viva

Pinda em Cena será
atração no final de semana
maria FernanDa munHoz
Durante o Festival da
Primavera, a Prefeitura realizará o Pinda em
Cena – A Arte na Rua no
sábado (5) e no domingo
(6), a partir das 14 horas.
O evento será gratuito, integrando a programação
do Festival.
No sábado, as atrações serão: em Música –
Grupo Nota Samba, MC
Nathan e Conjunto Só
Pra Recordar; em Dança:
Escola de Dança Gorette
Von Gal, Núcleo de Pesquisa Educadança e Cia
Cênica de Dança Mônica
Alvarenga; em Teatro, a
Pinda, que oferece o transporte urbano na cidade, disponibiliza horários extras para o
evento até domingo (6), com
saída do centro da cidade. A
saída do Ribeirão será de 40
a 45 minutos, contando com

Cia Novos Atores apresentará a peça ‘La Maldición’ e Palhaço Alegrito
e Mágico Jack apresentam o espetáculo ‘Sorria,
Você está no Circo’.
No domingo, as atrações serão: em Música
– Aprendizes da Corporação Musical Euterpe,
conjunto de samba Charles Anjo 45 e também
cantora Gabriela Moraes; em Dança – Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga e grupo Congada
São Benedito; e em Teatro, a Cia TEP apresentará ´A Farsa do Advogado
Pathelin’.

horário da saída do centro.
A 10ª edição do Festival
da Primavera será realizada
na Estrada Municipal Jesus
Antônio de Miranda, altura
do quilômetro 17, no Ribeirão Grande.

comtur participa de visita técnica de turismo
maria FernanDa munHoz
Os integrantes do Comtur
– Conselho Municipal de
Turismo – participaram, na
segunda-feira (30), de uma visita técnica pelos atrativos turísticos de Pindamonhangaba.
A intenção foi conhecer, analisar e apontar as melhorias que
podem ser feitas. Também foi
objetivo do Departamento de
Turismo da Prefeitura mostrar
um panorama geral do turismo
na cidade, para que os conselheiros norteiem as ações da
instituição.
A visita pelo projeto “Conheça Pindamonhangaba”
teve início com um city tour
histórico e cultural, pelos
principais locais históricos
da região central da cidade.
A visita foi feita de ônibus,
orientada por um guia turístico certificado pela Embratur (Ministério do Turismo).
A primeira descida foi no
Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina, onde o grupo
foi recebido pelo monitor
do local, que conduziu por
uma visita às dependências
do prédio.
Em seguida, o grupo foi
até o projeto social Cerâmi-

André Nascimento

Fazenda Nova Gokula foi um dos locais visitados pelos integrantes do Comtur

ca, na comunidade de mesmo
nome localizada no Mandu.
Lá, os visitantes puderam conhecer um pouco sobre a produção de cerâmica feita pelos
moradores.
Na sequência, foi realizado
o almoço caipira no restaurante Colinas Ranch e o grupo
seguiu para a Fazenda Nova
Gokula, onde pode conhecer
um pouco mais sobre a cultura hare krishna. Finalizando a
visita, o grupo conheceu o Sítio Algodão Doce, que desenvolve a caprinocultura e onde
pôde degustar o leite de cabra
e derivados.

Para a representante da Apeaap - Associação dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Pindamonhangaba, arq. Nancy Nomoto
Leme, a visita foi muito esclarecedora. “Não conhecia muitos
dos locais que foram mostrados
hoje e fiquei admirada com o
potencial turístico de Pindamonhangaba. É muito importante
para nós, que fazemos parte do
Comtur, conhecer a parte turística da cidade para realizarmos
nosso trabalho”, afirmou.
Para a comerciante Rosangela Eugênio, do Restaurante Colmeia, é importante

conhecer para ajudar a divulgar. “O turismo é uma
fonte de benefícios para todos nós e quando existe essa
integração, todos ganham.
A visita técnica foi importante porque agora podemos ajudar a divulgar esses
locais turísticos tanto para
visitantes como até mesmo
para moradores da cidade”,
lembrou.
Após essa visita, será
marcada uma nova reunião
do Comtur para análise e
avaliação do quadro atual do
turismo e produção de projetos para melhorias.

música e dança encerram ‘Primavera nos museus’
maria FernanDa munHoz
O projeto “Primavera nos
Museus”, realizado nacionalmente pelo Instituto Brasileiro
de Museus, teve também sua
edição em Pindamonhangaba.
As atividades culturais e artís-

ticas com o tema central “Museus, Memórias e Cultura Afro
Brasileiras” foram realizadas até
o último dia 27, no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina.
Além da exposição ligada ao
Maria Fernanda Munhoz

Apresentação de dança com Cia de Ballet Julia Pyles

tema, foram apresentadas na quinta-feira (26), a dança afro com
a Cia de Ballet Júlia Pyles, e na
sexta-feira dança afro com a Cia
de Dança da Academia Performance e o Moçambique São Benedito,
tendo como responsável o mestre

Geraldo. Durante a semana, foram
realizadas palestras com o professor Fábio Mendes, apresentação
de jongo e da Corporação Musical
Euterpe.
Neste ano, foi realizada a sétima edição do projeto, que buscou
Maria Fernanda Munhoz

Cia de Dança da Academia Performance se apresenta

apresentar o espaço museológico
de forma diferente usando, para
isso, atividades como visitas monitoradas, apresentações artísticas,
entre outras. Em todo o país, 884
museus participaram do “Primavera nos Museus”.
Maria Fernanda Munhoz

Grupo de Moçambique S. Benedito encerrou apresentações

Segundo Caderno
Governo libera R$ 16,5 milhões para
construção de apartamentos populares
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O governador do Estado
de São Paulo autorizou no
último dia 28, o início das
obras de 156 moradias em
Pindamonhangaba e Aparecida. A CDHU - Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano está investindo R$ 16,5 milhões nos
empreendimentos.
A cidade de Aparecida
será contemplada com 62
moradias em um investimento de R$ 8,3 milhões.
Já em Pindamonhangaba,
o novo conjunto habitacional, com 94 unidades habitacionais, será construído no
Distrito de Moreira César. O
investimento será de R$ 8,2
milhões.
Nos dois empreendimentos, os apartamentos terão
dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, distribuídos em 53 m²
de área construída. As unidades serão entregues com
piso cerâmico em todos os
cômodos e azulejos na cozinha e no banheiro. Os
residenciais contarão com

André Nascimento

Quadra do Vale das
Acácias é reformada
Maria Fernanda Munhoz
A quadra poliesportiva
do Vale das Acácias, em
Moreira César, recebeu
serviços de manutenção e
reforma. As obras foram
concluídas na última semana e beneficiam a comunidade do bairro que
terá mais uma opção de
lazer e esporte.

Na quadra, foram realizadas a pintura e a troca do
alambrado, cercando todo
o espaço e evitando incômodos para a vizinhança.
Outras quadras do distrito também receberão
melhorias, de acordo com
o cronograma de trabalho
da Subprefeitura de Moreira César.
Divulgação

O governador do Estado de São Paulo esteve em Pinda no sábado (28)

sala de festas, paisagismo,
pavimentação, cercamento
e sistemas individualizados
de gás e água. Os conjuntos
vão ser edificados por empresas contratadas por meio
de licitação, que terão prazo

de 24 meses para concluir
as obras.
Os programas habitacionais da CDHU são destinados a famílias que ganham
entre um e dez salários mínimos, priorizando as que

recebem até três. Os contemplados devem morar ou
trabalhar no município há
pelo menos três anos, não
podem ser proprietários de
imóvel, nem possuir financiamento habitacional.

Prefeitura inaugura centro comunitário do Mombaça
Cintia CaMarGo
Será inaugurado neste sábado (5), às
19 horas, o Centro Educacional Municipal “Maria Sacramento da Silva”, no
bairro Mombaça.

A obra, com 335 m², teve início
há aproximadamente sete meses, com
um custo de R$ 397.727,96, e terá um
salão com 193 m², além de sala, arquivo, depósito, dois banheiros, ves-

tiário e cozinha.
Entregue à população, o novo centro
comunitário vai atender os munícipes
com a possibilidade de atividades recreativas, de lazer e culturais.
André Nascimento

A quadra recebeu alambrado em seu entorno

Projeto Nosso bairro
estreia domingo no Pasin
daniela Gonçalves

A inauguração do Centro Comunitário do Mombaça será no sábado (5), às 19 horas.

O projeto Nosso Bairro
estreia neste domingo (6), no Pasin. Com
atividades a partir das 8
horas da manhã, o projeto visa capacitar àqueles
que buscam qualificação
profissional. Nesta edição,
o projeto, que já tem
aproximadamente 500
inscritos, atenderá não só
os moradores do Pasin,
mas também aqueles que
residem no Mantiqueira e
na Vila São José.
A comemoração de
abertura terá atendimento social, além da
realização de algumas
oficinas. Às 9 horas, os
participantes poderão
prestigiar o show da
dupla André e Andressa, com muita música e
animação.

Os participantes do
início desta edição contarão com o serviço da
Equipe da Saúde, com
verificação de pressão,
IMC e orientação de
higiene bucal; cadastramento para casas populares; unha decorada e
corte de cabelo; atendimento da equipe social
do Cras, Crea, CAC e
Bolsa Família; atividades
esportivas e recreativas,
além da participação do
Centro de Informações
Turísticas e também da
Cidade Mirim por meio
do Deptran – Departamento de Trânsito.
Todas atividades do
projeto Nosso Bairro são
gratuitas e a tenda ficará
instalada a avenida Alemanha, 28, no Pasin, por
30 dias.

Área Azul Digital está disponível em aplicativo para smartphones e tablets
Pindamonhangaba começou
a contar com mais facilidade na
utilização do estacionamento
rotativo, com o aplicativo Vaga
Inteligente. O sistema facilita
a vida do usuário, pois com cadastro rápido e simples, compra
créditos para utilização das vagas
da Zona Azul Digital, que pode
ser feita pela internet, através do
pagamento via cartão de crédito.
Além disso, por meio do
aplicativo, o usuário tem a possibilidade de habilitar as horas
de estacionamento, o que pode
ser feito também pela internet,
SMS ou telefone. É possível
ainda, consultar o saldo, checar
a movimentação de utilização
dos créditos e a localização da
Central de Atendimento da Hora
Park, por meio da função Radar.
Com essa novidade, o usuário ainda pode controlar o período de utilização do estacionamento em tempo real. Na tela do
smartphone, é possível visuali-

zar o tempo que falta para o vencimento do tíquete, sendo necessário apenas configurar quanto
tempo antes o usuário quer ser
alertado.
O aplicativo do sistema Vaga
Inteligente é gratuito e está disponível para smartphones e tablets na Apple Store e, em breve,
para o sistema Android e Windows Phone.
O pagamento tradicional
através dos parquímetros continua funcionando, garantindo
também a autonomia do usuário
ao adquirir o tíquete. Nesse caso,
há opções de pagamento em moedas e cartão recarregável. No
pagamento através dos parquímetros, continuam os mesmos,
R$ 0,50 por meia hora (apenas
com o cartão recarregável); R$ 1
por uma hora; R$ 1,50 por uma
hora e meia; R$ 2 por duas horas. O tíquete pode ser usado em
qualquer vaga até o vencimento
do horário.

Ações e projetos melhoram mobilidade no trânsito
Cíntia Camargo

O programa “O Prefeito e Você” falou a respeito do trânsito

Cintia CaMarGo

Com o objetivo de melhorar a mobilidade no trânsito em Pindamonhangaba,
a Prefeitura vem criando projetos e ações
que busquem melhorias constantes para
os mais de 70 mil veículos que circulam
diariamente na cidade.
Essas ações foram abordadas durante a
edição do programa de rádio “O Prefeito e
você” da última quarta-feira (2), quando o
prefeito recebeu o diretor do Departamento de Trânsito da administração, o diretor
da Hora Park Adélcio Antonini e o gerente
da filial de Pinda, Ramiro Marcondes da
Fonseca estiveram participando.
Além de ressaltar a importância da
participação de todos os munícipes
nesse processo, no que diz ao respeito
e à educação no trânsito, o prefeito se
mostrou muito satisfeito com o início das
atividades do projeto Vaga Inteligente na
cidade. “Antes mesmo de outras cidades
do mundo - como Paris, que receberá
este mesmo sistema apenas em 2014
– Pindamonhangaba será a primeira a
disponibilizar pela internet, por SMS, pelo
aplicativo do programa e também por
telefone”, salientou.
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PORTARIA

UNS TÊM... E TÊM. OUTROS NÃO TÊM...
E TÊM. E OUTROS TÊM... MAS NÃO TÊM!
Conheço gente de muito talento que morre de vontade de
editar um livro mas não dispõe
de recur$o$, citando em primeiro plano o meu amigo, Professor Pedro Mello, da UBT São
Paulo.
Conheci mais uma plêiade
de trovadores talentosos que
morreram e nos deixaram órfãos de sua produção, pois não
editaram livro algum, mesmo
dispondo dos referidos e indispensáveis recur$o$.
Em Pinda, entre os trovadores locais, eu citaria o João
Paulo e o Valdez principalmente. O próprio Maurício Cavalheiro já lançou livro de poemas livres, literatura infantil e
contos mas ainda esperamos ver um trabalho de sua lavra
voltado para a Trova.
Por outro lado, temos visto, principalmente nos gêneros “poema livre”, tanta gente que lança tantos livros,
mesmo sem qualquer vocação poética! Se lhes falta o
conteúdo literário, sobram-lhes recur$o% e nada os impede. Chegam a promover “Noite de Autógrafos”, com direito a coquetel, tietagem e fotos nas colunas sociais!
Quem diria! Vivemos novos tempos. Fosse como outrora, a crítica viria, de maneira tão devastadora, que poderia inibi-los a novas infelizes incursões. Ou não!
Mas, para nossa felicidade, grandes nomes da Trova
brasileira deixaram impressa a sua alma antes de partirem. Cito exemplos mais recentes como: Izo Goldman,
João Freire Filho, Newton Meyer Azevedo. Graças a Deus,
mesmo postumamente, veio a lume também o livro de
Waldir Neves.
Aproveito esta semana em que os trovadores celebram
São Francisco de Assis, protetor da UBT, para conclamar
a todos os bons trovadores que ainda não registraram seu
trabalho, que o façam. Mesmo que isto lhes custe um sacrifício maior do que plantar uma árvore ou gerar um filho.
Para completar, deixo com você, leitor/a, uma trova
de cada um dos citados no parágrafo anterior. Tenha um
excelente mês de outubro. Grato pela companhia!
Sem esquinas ... sem saídas ...
muitas vidas são assim ...
Ruas retas e compridas,
e um grande portão no fim ...
IZO GOLDMAN (Porto Alegre 1932 – São Paulo 2013)
Por sentir bem mais escasso
o tempo... e mais curta a vida,
agora... tudo que eu faço,
parece uma despedida!
JOÃO FREIRE FILHO (Rio de Janeiro 1941 - 2012)
Mil direções, por direito,
ao nosso arbítrio são dadas;
por isso é que o mundo é feito
de tantas encruzilhadas...
NEWTON MEYER AZEVEDO (Pouso Alegre 1936 - 2006)
Graças à mão da lembrança,
que lhes reacende o estopim,
meus busca-pés de criança
correm sempre atrás de mim!
WALDIR NEVES (Rio de Janeiro 1924 – 2007)

(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!)

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,

“.... E AGORA O QUE É QUE EU FAÇO, sem teus beijos e teu
abraço, os meus dias sem você aqui?...” – Tainá & Marcelo
DIVULGUE GRATUITAMENTE a agenda de sua casa noturna. Envie para o e-mail joao.ouverney@terra.com.br
ANJINHO DO VALE e Josy Mattos - Agenda dos próximos dias:
5/10 - Sábado 20h - CCTI Mensageiro da Amizade Taubaté. 6 –
Domingo - Pesqueiro Restaurante Beticá Taubaté. 11 - Sexta 21h
– AA Ferroviária Pinda. 12 – Sábado - Forró da Elza Taubaté (Vila
Aparecida). 13 – Domingo - Forró do Silvio Taubaté (Água Quente).
Tel (12) 3631-4598 e 9771-5600. site www.anjinhodovale.com.br
ARENA 101 Pinda: 5/10 (sábado) – Rodrigo & Santa Fé, e Banda
Rodeio. www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e
7811-9776. 6/10 (domingo 16h) – Festa de 11 anos, no Arena 101.
Grupo Cupim na Mesa e convidados: Divã, Hora H, Nuance, Art Popular, Bom Gosto e Tá na MenteB
CASARÃO ROSEIRA – Toda quinta-feira, baladas em dois ambientes. Elas free até 23h. Dois ambientes. Estrada Roseira-Aparecida
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado 18h30. 26/10 – Anjinho do Vale & Josy Matos. Bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 5/10 (sábado) – Promoção
os 10 sortudos (entrar na faixa e conhecer os artistas no camarim).
Dexter, Julio Torres, Amom Lima, Junior Lima e outras atrações.
www.cervejariadogordo.com.br
CHICK NA ROÇA Taubaté: 6/10 - (domingo 21h) – Banda Brete e
Renan Mareso. Elas vip até 21h. Estrada do Barreiro.
CHICKEN BEER Tremembé: Sertanejo toda quinta. Sexta e sábado
– Videokê profissional. Funk no 2º ambiente. Estrada Tremembé/
Taubaté, anexo Posto Alsan
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais dois bailes no RECINTO SÃO VITO de Moreira César. 6/10 (domingo) - Banda Sideral.
20/10 (domingo) - Banda Gold. Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: Quarta-Feira: 9/10 – Banda Três Corações. 30/10 – Jorginho. 16/10 –Jaqueline Trio. 23/10 – Anjinho do
Vale. Domingo: 6/10 - Banda Raio X – SP. 13/10 – Banda Premiun –
SP. 20/10 – Banda Nova Tropical – SP. 27/10 – A Magia do Som – SP
(Baile dos Aniversariantes). Tel. (12) 3633-5389 | 3011-0400
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: 5/10 (sábado) – Banda Chapéu
Brasil. SP-62, 2.400, estrada Pinda-Roseira
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix”: (sábado) – 5/10 –
Bruno & Thiago. 12 – Não terá baile, haverá um bingo beneficente. A
direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda
sexta-feira, 22h, com canja gratuita à 1h. (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé – 4/10 (sexta) – Noite do Adesivo. 1/11
(sexta) – Rio Negro & Solimões. Talis e Welinton, Banda Arena e Djs
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava: 4/10 sexta) - Caio
César & Diego lançando novo DVD. Acesse o site para a lista vip.
5/10 (sábado) – Fernando & Fabiano. 11/10 (sábado) – João Neto
& Frederico
FERROVIÁRIA Pinda – Forró no deck da piscina toda sexta-feira às
20h30. 4/10 – Pedro & Paulo. Sócio em dia não paga e pode adquirir
convite a R$ 5 para não-sócio. 12/10 (sábado) – Pagode no deck da
piscina. Grupo Bom Talento
FERROVIÁRIA Pinda: 5/10 (sábado) - BAILE DOS PROFESSORES
- no Ginásio da Ferroviária, às 23h, animação da Banda Gostoso Veneno. Realização da APEOESP para associados da entidade e da
Ferroviária. Os associados da Ferroviária devem reservar mesa na
Tesouraria do Clube por R$ 20,00. Não haverá venda de ingressos
FESTIVAL DA PRIMAVERA no Ribeirão Grande Pinda: 3/10 (quinta
20h) –Show com a dupla Faroeste (Luizinho & Priscila). 4/10 (sexta
19h30) – Banda 8 Segundos. 5/10 (sábado): 12 – João By Law.
18h – Só Pra Recordar (chorinho). 19h – The Beatles Cover. 6/19
(domingo): 12h – César & Maycon. 13h30 – Nena da Viola. 18h –
Gabriela Moraes. 1hh – Kiko Zambianchi. Local: km 17 da estrada
do Ribeirão Grande
LUXÚRIA MUSIC HALL Tremembé: 3/10 (quinta) – Leo da Baixada e Mc Gu. Apresentando convite de Mc Nego Blue/Magrinho
é vip.
10/10 (quinta) – Nego Blue. Mc Magrinho e Mc Gu. Estrada Tremembé/Taubaté
MANGUEIRÃO Pinda: 4/10 (sexta) – Baile animado pela Banda
Gold. Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró da região com a Banda
Gold. Tel (12) 9174-0026
MUTLEY Taubaté: 4/10 (sexta) – Noite da Porca e Parafuso. Banda Volúpia. 5/10 (sábado) – Rock Boxx. Tel (12) 3632-5540. www.
mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 3/10 (quinta) - Telão Rock´n Roll - entrada franca. 4 (sexta) – The Cranberries e Alanis Morrissete, banda Rebels.
5 (sábado) – Nirvana Cover Brasil. 6 (domingo) – Sunday Rock
Light. Entrada franca. 11 (sexta) – A Tropa. 12 (sábado) – Oniro.
Lançamento ED Homeostose. Elas free, homem R$ 10,00. Tel
3648-4913
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – Baile Quinta Nobre toda
última quinta-feira do mês. Grupo Charles Anjo 45 e convidados.
(12) 3642-8599 e 3522-5356. Site www.paineirasclube.com
PINDABAR Pindamonhangaba: SEXTA: 4/10 – Sambrasil. 11/10
(sexta) – Soweto. 18 (sexta) – Sou Muleke. DOMINGO: 6/10 –
Na Hora H. 13 (domingo) – Kipaquera. 20 – Trato. 27 – Ed +. 26
(sábado) – Festa à Fantasia (A volta dos mortos vivos). Melhor dos
anos 80 e 90. Banda 1.000 Voltes, Som Titanic e Djs Marcelo Ratto
e Adriano K. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher. Tel 3527-0510 /
97814-4029 e 99749-8126. www.pindabar.com
RÁDIO PRINCESA Pinda: 6/10 (domingo 16h) – Festa de 11 anos,
no Arena 101. Grupo Cupim na Mesa e convidados: Divã, Hora H,
Nuance, Art Popular, Bom Gosto e Tá na Mente
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 4/10 (sexta) – . Tel. (12) 31051663 e 8100-9062. www.ranchostafe.com.br.
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 3/10 (quinta 21h)
– Washington dos Teclados. 5/10 (sábado 21h) – Marcos Henrique.
10/10 (quinta) – Alexandre Vilela. 12/10 (sábado) – Wilson & Washington. Tel. (12) 3648-4036 e 9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda: 26/10 (sábado) – Baile Gaúcho.
Luizinho Gaúcho & Priscila. 30/11 (sábado) – Baile de Fim de Ano.
Tel (12) 3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br

TAINÁ

Estado de São Paulo
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Audiência Pública
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no próximo dia
04 de outubro de 2013, às 15 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, para a
Audiência Pública referente ao 2º. Quadrimestre de 2013. Todos estão convidados.

usando das

atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por

DESTAQUE DA SEMANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Nº 097/2013

Exonera ASSESSOR PARLAMENTAR I
_________________________________

E MARCELO é uma jovem dupla de São José dos
Campos, com muito
carisma e vozes inconfundíveis,
que
vem se tornando uma
revelação no cenário
sertanejo do vale do
Paraíba. As músicas
“ Cai Fora” e “E Agora” são dois de seus
sucessos mais conhecidos. Eles estarão nesta quinta-feira, véspera de feriado em Taubaté, no Villa Di Phonix, em frente ao Taubaté
Center Shopping. Veja o vídeo da música “E Agora”:

esta Portaria RESOLVE:
Art 1º - Exonerar o Senhor JOÃO BOSCO ALVES BERALDO do emprego de
ASSESSOR PARLAMENTAR NÍVEL I do quadro de pessoal de provimento em comissão da
Câmara de Pindamonhangaba, em 30 de setembro de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 27 de setembro de 2013.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D A.

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

P O R T A R I A Nº 098/2013
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:
ArtRua
1ºAlcides
- Nomear
FLAVIA 860
CRISTINA
DEReal
SOUZA
BERALDO
ALVES
para (12)
o emprego
Ramos Nogueira,
- Loteamento
Ville - Mombaça
- 12400-900
- Telefax:
3644-2250 de
quadro
de pessoal de provimento em comissão
ASSESSORA PARLAMENTAR
NÍVEL
I doPortal:
Pindamonhangaba
- SP
www.camarapinda.sp.gov.br
da Câmara de Pindamonhangaba, de acordo com a legislação vigente, com salário de
R$2.576,37 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), a partir do dia
01 de outubro de 2013, nos termos contratuais.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2013.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D A.

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

P O R T A R I A Nº 095 / 2013

Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho
de ALINE SOARES CARVALHO VIEIRA.
_____________________________________
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
Rua Alcides
Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Portaria
RESOLVE:
Pindamonhangaba
- SP daPortal:
www.camarapinda.sp.gov.br
Art. 1º - Rescindir o contrato
de trabalho
servidora
ALINE SOARES CARVALHO VIEIRA,
Assistente Jurídico do quadro de pessoal permanente da Câmara de Pindamonhangaba,
em 30 de setembro de 2013, em presença do pedido apresentado pela mesma, que
acompanha a presente Portaria.
Parágrafo único - A servidora foi admitida em 01 de setembro de 2010, através da Portaria nº
082/2010, pelo Concurso Público nº 01/2010 .
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 23 de setembro de 2013.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D A.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP
Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO:
APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO
DE CONTROLE DE ACESSO AO RESIDENCIAL DR. LESSA
CONVOCAMOS TODOS OS MORADORES DO RESIDENCIAL DR. LESSA, PARA PARTICIPAREM
DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 19, CAPÍTULO SEGUNDO,
TÍTULO II DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOA MORADORES DO RESIDENCIAL DR LESSA VIGENTE, A REALIZAR-SE NO PRÓXIMO DIA 17/10/13 DE OUTUBRO DE 2013, ÀS 19:30 HORAS EM
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 19:45 HORAS EM SEGUNDA CHAMADA, NO ENDEREÇO:
Antonio Cozi # 97 – NO COLÉGIO OBJETIVO
Rua
Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
PAUTA DA
ASSEMBLÉIA:
Pindamonhangaba
SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br
1 – ORÇAMENTOS APRESENTADOS
POR- PROFISSIONAIS
TÉCNICOS, REFERENTES A ELABORAÇÃO
DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E LEGALIZARÃO DA IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE DE
ACESSO AO RESIDENCIAL DR. LESSA (JURÍDICO);
2 – ESTIMATIVAS DE CUSTOS DE RATEIO DE DESPESAS COM OBRAS PARA FECHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CANCELAS, MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E SEGURANÇA DO RESIDENCIAL DR. LESSA.
ANDERSON NASCIF DE ALMEIDA - PRESIDENTE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/SP
JARI DA 122ª CIRETRAN DE PINDAMONHANGABA
RECURSOS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS E JULGADOS
Nº PROC.
015/2013
PA 287-2/2013
PA 462-5/2013
PA 465-0/2013

NOME
AYLTON ALVES MONTEIRO
GEOVANO PEREIRA DOS SANTOS
DEIVID MARQUES FERREIRA
LUIS EVANDRO DE FREITAS

RESULTADO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
DSM ENGENHARIA COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, Inscrição Estadual nº 528.141.011.117, CNPJ nº 71.818.280/0001-98 e Inscrição Municipal n. 9446, sito à
Rua Lidio Candido Amorim, 94 – Campos Maia - Pindamonhangaba – São Paulo, comunica quem possa
interessar o extravio das Notas Fiscais de Serviço Serie A de n. 001 a 300, sendo 001 a 278 já utilizadas.
LICENÇA DA CETESB
MARTINHO ROMAN & TEIXEIRA LTDA ME TORNA PUBLICO QUE RECEBEU DA CETESB A RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 03000047 PARA A ATIVIDADE DE BLOCOS DE CIMENTO
ARMADO OU NÃO, FABRICAÇÃO DE. SITO Á RUA WILLIAN OSCAR PERRENOUD NETO, 181 - RESIDENCIAL ANDRADE - PINDAMONHANGABA.
LICENÇA DA CETESB
FEMAX COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA torna publico que requereu na CETESB a Renovação de
Licença de Operação para Maquinas e Equipamentos de uso geral, fabricação de Ferramentas, a Rua
Carmem Miranda, 180 - bairro - Bela Vista - Pindamonhangaba - SP.”

LICENÇA DA CETESB
JOSÉ CARLOS GRIGONIS – ME TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA CETESB A RENOVAÇÃO DA
LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 3004168, VÁLIDA ATÉ 27/09/2016, PARA USINAGEM (TORNO, FRESA,
ETC.), SERVIÇO DE À RUA CHILE, 132, PQ DAS NAÇÕES, PINDAMONHANGABA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam os Senhores Associados da Associação de Caridade Santa Rita de Cássia
de Pindamonhangaba, convocados para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 15 de outubro de 2013 terça feira às 15 horas em primeira convocação e em segunda convocação às 16 horas na
sede da Entidade, a Rua Mal. Deodoro, 130, Centro, nesta cidade, para eleição da nova Diretoria para
o mandato de 3 (três) anos.
Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2013.
Nilza Maria Hinz - Presidente

História 11
Pindamonhangaba, sexta-feira, 4 de outubro de 2013

Altair Fernandes

Para reverenciar a memória do historiador e escritor José Athayde Marcondes
na passagem dos 150 anos
de seu nascimento, o jornal
Tribuna do Norte dedicará
está página de história, por
três edições consecutivas,
até a data festiva, 11 de outubro, àquele que ﬁgura como
astro de maior grandeza na
galeria dos ilustres pindamonhangabenses nascidos
em outras cidades. Natural
de Taubaté, nascido a 11 de
outubro de 1963, dedicou
sua vida, o fazendo em diversas áreas, inclusive como
cidadão, a labutar pelo desenvolvimento e progresso
deste município.
Em nossas garimpagens
em busca de ‘coisas’ da Pinda antiga, fomos encontrar
em um exemplar do jornal
Tribuna do Norte, edição de
11 de junho de 1925, não fazia nem um ano que Athayde
tinha morrido, um artigo elogioso à pessoa do grande autor de Pindamonhangaba. Era
uma edição alusiva ao aniversário da Tribuna, 43 anos
de existência, e à memória de
Athayde, que fora um de seus
diretores, foi reverenciada.
Iniciado o artigo, o redator (não consta o nome) menciona que a melhor biograﬁa
de Athayde havia sido escrita
pelo colaborador do jornal,
Joviano Homem de Mello.
Encontramos em ‘Versos à
Terra Natal’ (antologia poética compilada por José Antonio Alves dos Santos – Rumo
Gráﬁca Editora, São Paulo-SP-1983), que Joviano era
“considerado, com justiça,
um dos mais completos poetas de Pindamonhangaba”
e colaborador de vários jornais.
No ﬁnal do referido escrito desse poeta e jornalista
sobre Athayde, está a data 8
de agosto de 1924, portanto,
um mês antes da partida de
Athayde Marcondes (consta na edição de 11/10/1963,
quando se comemorava o
centenário de Athayde, que
o artigo biográﬁco de Joviano também fora publicadona edição da TN referente à
morte do mesmo em 1924).
É do texto mencionado a
maior parte das informações
sobre a profícua existência
do “maior pindamonhangabense não nascido em
Pindamonhangaba”.
Athayde Marcondes
e a Tribuna do Norte
Iniciemos lembrando o
Athayde jornalista. Dizia Joviano de Mello: “Athayde é
jornalista audacioso e tem
lutado a bem da verdade e
da justiça, defendendo com
pulso ﬁrme a causa da democracia, já nos comícios
públicos, já nas colunas dos
jornais. Assim é que ele já dirigiu a ‘Tribuna do Norte’ e o
‘Paulista’, em suas fases de
combate. Colaborou em diversas gazetas e nas revistas
literárias: Álbum Imperial,
Tem Tem e Ilustração Paulista; e nas revistas musicais,
Correio Musical Brasileiro e
Brasil Musical.”
A relação de Athayde

Sesquicentenário de Athayde
Marcondes: 1863 – 2013 (2)
com a Tribuna do Norte vai
além de simples colaborador, que o foi desde a sua
fundação e como atuante
membro do Partido Republicano Municipal. Athayde dirigiu a Tribuna do Norte por
dois períodos distintos. Na
galeria dos diretores consta
que o primeiro foi de 1º de
dezembro de 1901 a 31 de
agosto de 1902; o segundo,
de 1º de abril de 1915 a 2 de
fevereiro de 1919.
Em ‘Pindamonhangaba
Através de Dois e Meio Séculos’ vamos encontrar artigos
que ele havia escrito como
redator da Tribuna. Também
neste seu livro, imprescindível para quem se interessa
pelas raízes da ‘Princesa do
Norte’, na parte II, no espaço
destinado a ‘Cronologia ou
Efemérides Pindamonhagabense 1672 – 1922’ (apontamentos considerados riqueza
histórica sobre Pinda), consta
que a Tribuna, edição de 4 de
fevereiro de 1912, informava aos leitores que no 31 de
janeiro havia completado um
ano que “o amigo e colega
de imprensa Athayde Marcondes, nome reconhecidamente conhecido nas lides
jornalísticas” havia começado a “prestar o valioso
concurso de sua comprovada competência ao mais importante diário da capital:
O Estado de São Paulo, na
qualidade de seu digno correspondente em nossa cidade”. Nessa época, segundo
o próprio Athayde, a Tribuna
tinha como redator o Dr. João
Romeiro (seu fundador) e o
diretor era Plínio Cabral.
No espaço ‘Efemérides”,
Athayde registra a data de
criação de outros periódicos
pindamonhangabenses que
contavam com sua colabora-

ção na qualidade de redator.
O órgão republicano ‘Paulista’, o jornal humorístico
‘Pinda’ e o jornal literário ‘O
Trabalho’.
Athayde, o polivalente
Ainda segundo o artigo
do poeta Joviano, o dinamismo e a coragem de lutar
o bom combate, a aversão à
inércia de Athayde Marcondes era de se admirar, inquestionável.
Abolicionista. “...Já nos
tempos da escravidão – tempos de que me falam informações avoengas: tempos medidos na bruma do passado,
que rola o seu indiferentismo

Diretor e redator do jornal Tribuna do Norte, Athayde também atuou em outros periódicos locais e foi
jornalista correspondente do O Estado de São Paulo. Era membro (foto) da Associação Brasileira de Imprensa

lento – ele pugnou como um
leão, pela libertação dos míseros cativos, arrostando a
cólera inﬂamada dos senhores escravocratas.”
Republicano. “Nos tempos em que expirava o Império, ele apregoava a República
com denodo e o desassombro
estoico de um verdadeiro patriota que agasalha as mais
nobres aspirações de uma
reforma ideal. Mais tarde,
quando da campanha civilista, vimo-lo na praça pública
discursando com denodo e
clarividência a favor de Rui
Barbosa.”
Músico. “Athayde Marcondes é um nome
consagrado na música, não só como
simples executor,
mas como compositor. Já há muito
tempo, ele era visto
no velho e magníﬁco teatro de Pinda, com a batuta
em riste, dirigindo
uma plêiade de
músicos jovens e
distintos, quando
se levou à cena a
peça genuinamente pindense ‘Pinda
em Pancas’ de sua
autoria e ‘O Boato’. Athayde é um
musicógrafo
dedicado, possuindo
um copioso trabalho em que
cuida de música, denotando
raro entendimento da matéria. Discorre sobre músicos
brasileiros, italianos e franceses, dentre estes mostra-se afervorado admirador
de Xavier Leroux, Massenet,
Saint-Saens, André Massager, Debussy e Fétis. A revista Música do Rio de Janeiro,
dirigida pelo crítico musical
Oscar Guanabarino, publicou seu retrato com referências elogiosas.
Aqui é oportuno lembrar que Pinda em Pancas
foi uma revista teatral, cuja
autoria é atribuída ao trio:

Athayde Marcondes, Trajano de Almeida e Francisco
Braga Júnior; “O Boato”
foi uma sátira à Revolução
de 1924.
Poeta. “Athayde Marcondes é um
poeta lírico de merecimento. Atestando
seus livros de versos
em segunda edição
– Amarantos e Sonatas (fotos), além
de várias produções
esparsas na imprensa periódica, como
sejam sátiras, humorismos e hinos patrióticos, dedicados
à mocidade de sua
pátria.”
Acrescente-se
aqui a seguinte citação: “Foi ainda
poeta, à moda de
sua época, é verdade, mas do seu plectro destacou a justiça julgadora do
tempo o soneto ‘Albatroz’,
poema da mais alta inspiração, quartoze versos que
recordam a grandiloquência
condoreira de Castro Alves
e que um grande vate assinaria.” (Artigo da edição da
Tribuna de setembro de 1924,
reproduzido no jornal Sete
Dias, edição de 10/7/1951,
tendo o autor se identiﬁcado
pelas iniciais A.N., São Paulo, 14/9/1924).
Professor. “O professor
Athayde Marcondes é sócio
correspondente do Instituto
Histórico e Geográﬁco de
São Paulo, da Sociedade de
Geograﬁa do Rio de Janeiro, do Instituto Geográﬁco e
Histórico da Bahia, bibliotecário da Escola de Farmácia
e Odontologia.”
Segundo nota que se encontra registrada em seu livro, em ‘Efemérides’, 13 de
julho de 1908, “por decreto desta data é reintegrado
no Magistério o professor
Athayde Marcondes, sendo
nomeado para a cadeira do
bairro das Campinas.”

A lenda. “No ﬁm do ano
de 1922 foi oferecido o seu
busto, por um grupo de
amigos”. O trabalho fora
executado pelo escultor

Agostinho Odísio, e a cerimônia de entrega ocorrera no Éden Cinema com a
presença do presidente da
Câmara, representantes da
imprensa local e a classe
acadêmica.”
Várias outras citações elogiosas referentes a Athayde Marcondes também se
encontram nos arquivos de
outros periódicos locais:
Assistente social. “...No
campo da assistência social
Athayde Marcondes sempre
esteve à frente dos movimentos
que visavam socorro e amparo
aos necessitados, incansável
na luta em prol dos menos favorecidos e dos que careciam
do auxílio do próximo”.
(Mário Jacinto da Silva, jornalista, um dos ex-diretores
da Tribuna do Norte - em artigo alusivo à comemoração do
1º centenário de nascimento
de Athayde. Sete Dias, edição
de 6/10/1963)
Pobrete, mas alegrete.
-“Foi criatura alegre e bem
humorada. Nem as adversidades da vida conseguiram

roubar-lhe o bom humor.
Aceitava o que lhe viesse,
respondendo com ﬁna pilhérias. Chegava a ser paradoxal em suas aﬁrmações
sentimentais. Se estava triste
escrevia versos alegres, e se
eufórico os escrevia cheios
dos mais tristes lamentos.
Muitas vicissitudes tivera,
tanto nas lides políticas como
em via comum. Passou por
situações ﬁnanceiras com o
mesmo heroísmo de sempre.
Costumava dizer, adoçando
o amargo da vida – ‘Pobrete,
mas alegrete’”.
(Hilda Marcondes César,
escritora
pindamonhangabense , 1ª presidente da APL
– Academia Pindamonhangabense de Letras - em artigo dedicado às irmãs Maria
Beatriz e Magdá, ﬁlhas de
Athayde, lembrando a passagem do centenário do natalício do autor. Tribuna do Norte, edição de 11/10/1963).
O tipo inesquecível. “A
cabeleira desenvolta e grisalha, a fronte ampla e aberta, o
olhar vivo e duro do pelejador,
a infalível gravata larga e enlaçada à moda antiga dos artistas do passado, tudo nesse
homem modesto e perfeito autodidata signiﬁcava trabalho e
luta, esforço e coragem.”
(A.N, jornal Sete Dias,
10/7/1951)
A Tribuna do Norte conclui na edição da próxima
sexta-feira, 11 de outubro, quando se comemora o Sesquicentenário do
Nascimento de Athayde
Marcondes, a terceira
página dedicada àquele que foi seu diretor em
duas ocasiões distintas.
Edição na qual serão relembradas algumas passagens relacionadas à
vida e obra de Athayde
Marcondes segundo seu
neto, o publicitário José
Luiz Gândara Martins.
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Pinda participa de reunião do Conapam
Cintia Camargo
Pindamonhangaba participou na última sexta-feira
(27), da 3ª reunião ordinária do Conapam - Conselho
Consultivo da APA da Serra
da Mantiqueira, com a presença do diretor do Departamento de Licenciamento
Ambiental e Urbanismo.
O evento foi realizado
na Câmara Municipal de
Baependi-MG, onde foram apresentados os resultados das Oficinas de
Planejamento Participativos, além de outros assuntos de interesse de nosso
município.
Essas oficinas fazem o
levantamento sócio, econômico, histórico e cultural
da região onde a APA está
inserida.

Divulgação

Prefeitura de Pinda participa de reunião

O Conapam é formado
por representantes da sociedade civil organizada e
de órgãos públicos munici-

pais e tem como objetivo de
auxiliar voluntariamente o
ICMBio.
Já foram realizadas reu-

Viva Pinda recebe Moção de
Congratulações da Câmara
A Viva Pinda recebeu
uma moção de congratulações da Câmara Municipal,
de autoria do vereador
José Carlos Gomes “Cal”,
dia 23 de setembro.
A moção foi dada pela
participação da empresa
no 4º Encontro de Jovens
“Em busca do Melhor”,
realizado no dia 21 de
setembro, na Faculdade
Anhanguera, organizada
pela equipe do Coalizão,
que faz um trabalho anti-drogas com os jovens.

Divulgação

Gerente da empresa Viva
Pinda, João Machado

Durante o evento, o
gerente da empresa, João
Machado, também recebeu homenagem do Coalizão, representada pela
presidente Eliane Prado
Marcondes, pelos anos de
parceria e apoio da companhia de transportes ao
grupo.
A moção também foi
dada ao Corpo de Bombeiros da cidade, à Diretoria
de Ensino e à Faculdade
Anhanguera, pela participação no encontro.

niões nos munícipios que
fazem parte dos três estados
abrangidos pela APA (SP,
RJ e MG).

Baile dos
Professores terá
Banda Gostoso
Veneno na Ferrô
O tradicional Baile dos Professores, da Ferroviária, acontece no sábado (5), a partir das 23
horas, no ginásio do Clube, com a presença da
Banda Gostoso veneno. O evento é uma realização da Apeoesp para homenagear o Dia dos
Professores e será exclusivo para associados da
entidade e da Ferroviária.
Associados da Apeoesp devem fazer a reserva de suas mesas na própria sede do Sindicato dos Professores Sub sede Pindamonhangaba. Os associados da Ferroviária devem
reservar sua mesa na tesouraria do clube pelo
valor de R$ 20.

Curso de Observação de
Aves começa sábado
O “III Curso de Iniciação à Observação de Aves
da Serra da Mantiqueira será
realizado nos dias 5 e 6 de
outubro em Pindamonhangaba SP.
Nesse ano o curso conta
com a participação dos ornitólogos Eduardo Machado
e Felipe Passos. Além deles,
Ágatha Coquetti e Camila
Prado relatarão experiência
com a área de soltura da Fazenda Nova Gokula.
Segundo Alexandre Almeida, da Biomas Naturais,
as expectativas para essa
edição são grandes, pois alguns dos inscritos participarão pela segunda ou terceira
vez.

O Curso de Observação
de Aves é uma oportunidade
para apresentar as maravilhas naturais e movimentar
o turismo ecológico, porque
grande parte dos participantes veem de outras cidades
como São Paulo, Mogi das
Cruzes, Santa Branca, São
José dos Campos, Taubaté,
Guará, Cachoeira Paulista
entre outros, afirmou Alexandre.
A parte teórica do curso
acontecerá no dia 5 de outubro no Viveiro Florestal de
Pindamonhangaba e a parte
prática acontecerá no Parque
Natural do Trabijú, onde os
participantes colocarão em
prática o aprendizado.

O curso é realizado sem
finalidade lucrativa, porém
será cobrado o valor de R$
120,00 referente aos custos
de cada participantes referentes à alimentação parcial,
seguro, material didático,
ajuda de custo dos palestrantes, entre outros.
O Evento é realizado com
parceria entre: Biomas Naturais, Prefeitura de Pindamonhangaba, Nativus Aventura,
Instituto Florestal e Unique
Buffet.
Interessados em mais detalhes e se inscrever devem
acessar: www.asasdamantiqueira.blogspot.com ou contato pelo telefone (12) 99207
3193 com Alexandre.

Manhã Zen e torneio de xadrez
movimentam Paineiras
O clube Paineiras realizou diversas atividades no
último final de semana para
associados, funcionários e
enxadristas.
No dia 28 foi promovida
a Manhã Zen para associados e funcionários do clube.
A organizadora do evento e
professora de musculação
e pilates, Amanda Ribeiro,

disse que o objetivo foi de
desenvolver uma manhã de
atividades que trabalhasse
o corpo e a mente. “Buscamos colocar em uma manhã
todas as modalidades do
clube, como o alongamento, pilates, thai chi chuan e
o yoga”, explicou.
No dia 29 o clube realizou a quinta etapa do XIV

Circuito Valeparaibano de
Xadrez. De acordo com o
organizador do evento, Erick Ramos, este é um circuito
amador e promove a interação entre pessoas do Vale do
Paraíba, Litoral Norte, Serra
da Mantiqueira e inclusive
da capital paulista. O torneio
teve disputa nas categorias
absoluto, feminino e sub18.
Divulgação

Competição da quinta etapa do Circuito Valeparaibano de Xadrez
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iz o ditado que a vida começa
aos 40. Na verdade, ela começa
a cada dia. Com cada decisão
e disposição de fazer daquele o melhor
a ser vivido. A juventude, então, muito
mais do que uma faixa etária, é deﬁnida
pelo coração, pela alma, pelo estado de

espírito e pela paixão. Na melhor idade tem de tudo. Gente que vira atleta,
que supera seus limites. Gente que volta a estudar, ou começa a estudar por
que nunca pôde. Pessoas que encontram nesse momento da vida o melhor
momento para viajar e conhecer locais

onde sempre sonharam estar. Principalmente, pessoas que encontram na melhor e terceira idade sempre uma nova
oportunidade para viver. No especial de
hoje, em comemoração ao Dia Nacional
e Internacional do Idoso, a Tribuna conta algumas dessas histórias.

Pelos quatro cantos do mundo
Yeda Bicudo tem 76 anos
e é professora aposentada.
Quem vê seu olhar terno, sua
calma a falar e seus lindos
bordados não imagina quantos quilômetros essa mulher
já percorreu e nem quantos
países já visitou. Em sua lista, ao todo, são 13: e na bagagem, nada de consumismo,
roupas e lembranças. O que
ela traz é muita história para
contar.
Observando os álbuns
com as fotos reveladas, em
todas as páginas de todos os
álbuns é possível encontrar
anotações de detalhes, sejam
históricos ou de coisas que
chamaram sua atenção.
A primeira viagem que fez
Yeda se arriscar pelo exterior
aconteceu em 1982, quando
um irmão estava nos Estados
Unidos com a esposa, ambos
cursando PHD. Esse irmão a
convidou para que se encontrassem e pagou a passagem
dela. Mesmo sem falar inglês, Yeda decidiu aproveitar.
O tempo passou e tempos
depois, uma amiga chamada
Dalila Guizard, que viajava
muito, começou a convidá-la para essas viagens de excursão. Como esses passeios
requerem companheiros de
quarto, que são sempre duplos, Dalila convenceu Yeda
a ir à Argentina em 1993.
“Como ela era ‘viajada’, não
tinha enrosco. Era só ir”, relembra.
Desde então, ela continua
a viajar, em média, a cada
dois ou três anos. “Meu objetivo quando viajo é sempre
conhecer. Sentir a cidade, o
povo. Ver se são alegres ou

tristes. Gosto de visitar locais
que são marcos históricos ou
onde viveu algum personagem de quem gosto, como a
casa de Toulouse Lautrec, na
França. Sempre o admirei e

conheci o local onde ele viveu em uma das viagens”,
conta.
Yeda é uma amante das
histórias que os lugares guardam. E se emociona. Foi
Arquivo TN

O interior da Holanda encantou a aposentada

assim com o monte Fuji,
em sua viagem ao Japão em
2008. “É interessante você
ler, imaginar, pensar no lugar
e se dar conta que, de repente, você está lá, em cima do
gelo derretendo. É emocionante”.
Ela aﬁrma que não tem
uma próxima viagem agendada, mas que a última a atraiu
porque seria feita de trem e,
como seu pai era ferroviário,
ela resolveu embarcar.
Entretanto, entrega “eu
gostaria muito de ir de navio
a Portugal ou Itália no ﬁnal
do verão brasileiro. Iria me
sentir como antigamente, nos
romances, em que as pessoas
iam até o porto e viajavam
para estudar, cruzando os
mares nas galeras. Ainda não
sei. Quem sabe...”
Arquivo pessoal-

Arquivo TN

O vôlei adaptado é uma das modalidades praticadas

Melhor Idade de Pinda
possui inúmeras
opções de atividades
MARCOS VINÍCIO CUBA

Yeda em sua última viagem, realizada de trem

A melhor idade de
Pindamonhangaba tem
muitas opções de lazer,
exercitar-se é uma delas. Recentemente, uma
delegação com mais de
70 atletas acima dos 60
anos de idade representou a cidade nos Jogos
Regionais dos Idosos e
mostrou que não foram
apenas para participar,
eles trouxeram o 2º
lugar na classiﬁcação
geral.
As pessoas que tinham em mente os idosos como pessoas que
ﬁcam em suas casas, as
mulheres fazendo tricô

e os homens só jogando
baralho, se surpreendem
ao ver pessoas com 80
anos correndo em uma
pista, como é o caso de
dona Maria Aparecida
Martins Lopes, a avó Bia.
Quem deseja se movimentar pode procurar
uma das praças esportivas mais próximas de
casa ou a Secretaria
de Esportes e Lazer da
Prefeitura de Pindamonhangaba. São oferecidas várias modalidades
e em breve terá os Jomi
- Jogos Municipais dos
Idosos - e a população
poderá ir aos ginásios
para torcer pelos atletas.

‘Na parede da memória, esse é o quadro que dói mais...’
Um lugar que reúne muitas histórias.
O Lar São Vicente de Paulo é uma das
referências de local para convivência de
pessoas da terceira idade. Atualmente, 53
residentes, em sua maioria homens, convivem e participam das atividades que o local
proporciona a ﬁm de oferecer uma boa
convivência, com qualidade de vida.
Para isso, um quadro de proﬁssionais
como enfermeira, nutricionista, assistente
social, ﬁsioterapeuta, professores de artes,
dança e educação física se unem para desenvolver as atividades com os moradores.
Há quatro anos Solange Corrêa é professora no Lar, com uma sala denominada
“escolinha”, que faz parte do EJA - Educa-

ção de Jovens e Adultos, por meio da Rede
de Ensino da Prefeitura de Pindamonhangaba.
Atualmente, ela desenvolve trabalhos
com 34 moradores. Uma delas é a dona
Durvalina, que tem 92 anos e adora as
atividades das aulas. “Eu pinto tudo. Pinto
o sete”, brinca.
Pós graduada em psicopedagogia na
área do idoso, a professora conta que
começou com uma sala pequena e cinco
carteiras. Hoje, existe até uma proposta
para aumento da sala de aula. “No início
não foi fácil, porque eles são muito
resistentes. Mas com o tempo conquistei
e mostrei que o resgate da memória e o

incentivo ao que já se tem (cognitivo) é
uma forma de preservar a saúde”, explica
Solange.
Ela conta que propõe vários projetos,
que envolve todos os proﬁssionais, como
gincanas, competições e até mesmo passeios para o litoral, cidade de Aparecida,
shopping e etc.
Mesmo com a idade um pouco avançada, muitos fazem questão de participar.
Seu Pedro tem 96 anos e, apesar de um
pouco cansado, não deixa de participar
nas missas celebradas todas as manhãs
de quarta-feira. “Eu e minha família somos
muito religiosos. Leio a bíblia e livros sobre
a religião”, conta.

Já seu Vitório é um dos mais ativos. Ele
sempre colabora com os colegas e gosta
muito de dançar. Leitor assíduo do nosso
jornal, também acompanha as reportagens
pela internet. “Eu gosto de tudo e procuro
participar de tudo”, alegra-se.
Para oferecer uma melhor estrutura, o
lar está com uma lavanderia e uma sala de
ﬁsioterapia em fase de construção.
Segundo o presidente do lar, Antonio
Alves de Moraes Junior, o objetivo é proporcionar a todos uma vida digna. Aﬁnal, são
praticamente uma família, como qualquer
outra: onde se briga e, ali mesmo, pelos
corredores, apertam-se as mãos, selando
as pazes.

Arquivo pessoal
Ana Camila Campos

Arquivo pessoal
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

V e r e ado r p roFessor e r ic
no M a r i eta a zeredo

c ons eguiu M a i s u M a ob ra :

O vereador Professor Eric
(PR) agradece ao prefeito e
ao subprefeito de Moreira
César por terem atendido ao
requerimento n° 1553/2013
em que o parlamentar solicitou
a construção da Academia da
Primeira Idade entre as ruas
Jorge Marcos Azeredo e Benedito Galvão de Castro, no
bairro Marieta Azeredo.
Segundo o Professor Eric,
a obra vai beneficiar muitas
crianças da região, pois há
previsão de construção de muitas casas populares no bairro.
“Não há nenhuma área de lazer
entre a linha férrea e a Dutra.
Essa benfeitoria contribuirá,
significativamente, para o
entretenimento das crianças
e adolescentes do Marieta
Azeredo e adjacências. Fico
muito feliz por mais uma conquista pois moro no Distrito de
Moreira César e não medirei
esforços para lutar pela população desta região”, destaca o
vereador.

a c a de Mi a

da

p ri M e i ra i da de

Mais cursos técnicos
em Pindamonhangaba
O vereador Professor Eric
entregou um abaixo-assinado
com mais de 15 mil assinaturas
ao Governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin reivindicando
a instalação de mais dois cursos
para a cidade: o de “Técnico em
Segurança do Trabalho” e de
“Metalurgia”. “Com esses cursos
haverá melhores condições para
que jovens e adultos possam
ter qualificação profissional de
qualidade e gratuita sem sair da
região onde residem”, afirmou o
Professor Eric.
O vereador Professor Eric
destaca, ainda, que estão abertas
as inscrições para o Vestibulinho
da ETEC e devem ser feitas,
exclusivamente, pela internet, do
dia 1º de outubro até às 15 horas
do dia 24 de outubro, no site
www.vestibulinhoetec.com.br.
O Professor Eric lembra também
que Moreira César contará com
os cursos técnicos de “Administração” e “Contabilidade”.

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

O vereador Felipe César –
FC (PMDB) está solicitando
ao prefeito, através de Requerimento, para que o Executivo,
adote medidas imediatas com
relação à redução da tarifa do
transporte coletivo municipal,
baseada na desoneração do
PIS e COFINS do transporte
público. Através do Comunicado SDG nº 36/2013, datado
de 27 de setembro de 2013, o
Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, alerta a todos
os municípios com relação a
essas desonerações, com redução para alíquota 0%.
O vereador Felipe César
– FC, vem insistindo com a
atual administração há tempos,
para que o valor da tarifa seja
revista e reduzida, porém até
o presente momento o senhor
prefeito nada fez, e nem mesmo mostrou boa vontade para
atender a legislação federal,
onde o amparo legal
para essa desoneração é a Lei Federal nº
12.860, publicada em
11 de setembro de
2013, que reduziu as
alíquotas por base na
desoneração do PIS/
PASEP e COFINS,
incidentes sobre a receita decorrente da
prestação de serviços
regulares da área de
transporte. A referida
Lei, DETERMINA,

aos órgãos jurisdicionados a
necessidade de realizar revisão
nos contratos afetados por
esta alteração tributária, nos
moldes do art. 65, § 5º da Lei
Federal nº 8.666/93.
Baseado neste comunicado do Tribunal de Contas
do Estado, o vereador Felipe
César – FC, entende que agora,
o Executivo tem o dever de
realizar a revisão da tarifa,
para o cumprimento desta Lei
Federal. “Esperamos que com
esta nova determinação, o prefeito tenha bom senso e atenda
aos anseios de nossa sofrida
população, que muitas vezes
tem que deixar de comer, para
se locomover para o trabalho,
muitas vezes, chegando até
mesmo atrasado no serviço,
tendo em vista o mau atendimento no transporte público
de nossa cidade”, desabafa o
vereador Felipe César – FC.
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Felipe
césar - Fc

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Vereador cal

no

pedágio Municipal

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está
agradecendo a Prefeitura,
ao DER e a Nova Dutra
pelo inicio da obra de troca
do piso asfáltico do trecho
do Pedágio Municipal da
Rodovia Vereador Abel
Fabrício Dias – SP 62. A
obra será feita após várias
cobranças do vereador – feitas a pedido dos motoristas
– e também depois de um
acordo, onde a Nova Dutra e
o DER fornecerão o material
e a Prefeitura entrará com a
mão de obra.
Cal também está contente porque o Governo do
Estado, através do DER
autorizou que a Prefeitura
utilize mais três quilômetros
da Rodovia Vereador Abel
Fabrício Dias – SP 62, a partir da ponte do Carangola,
no sentido Moreira César.
Desta forma, num futuro

da

sp - 62

bem próximo poderá ser
feita a mudança do Pedágio
Municipal com o objetivo
de colocá-lo entre os dois
postos de gasolina visando
o acesso à futura estrada que
ligará a SP 62 ao Distrito
Industrial do Feital.
Missa de
Coruputuba
O vereador Cal reforça
o convite de Dona Carminha a todos moradores e
amigos da comunidade de
Coruputuba para a missa
do 1º Domingo, dia 06 de
Outubro que irá ser realizada ás 10h30min. na Igreja
Nossa Senhora Aparecida,
em Ação de Graças por
todas as crianças e em homenagem à nossa Padroeira
do Brasil, Nossa Senhora
Aparecida. O celebrante é o
Padre Furtado (Salesiano).
Venha participar conosco.
Agradecemos sua presença.

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook: vereadorcal@hotmail.com

O vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR), sempre atuante e participativo em sua
contínua luta para melhorar
a saúde dos moradores da
cidade, solicitou ao Executivo, estudos e providências
para que seja feita a contratação de mais psicólogos
para a rede pública, o que
aumentaria o número de
sessões de terapia individual e grupal oferecidas aos
munícipes.
Esta reivindicação foi
feita para atender aos pedidos de cidadãos, que
relataram ao vereador a
dificuldade que enfrentam
para conseguir atendimento
psicológico. Muitos desses moradores apresentam
problemas como depressão,
síndrome do pânico, trans-

Vereador Janio lerario

O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) enviou ao Prefeito
Vito Ardito uma indicação pedindo uma solução com urgência
para o problema da coleta de lixo
no bairro do Massaim.
Janio disse “que realmente
é importante que se regularize
estas coletas pois estamos começando o período de chuvas, que
facilita o aumento dos mosquitos
transmissores da dengue”.
Desde 2009, o vereador tem
solicitado serviços de manutenção da ponte sobre o Rio Paraíba
do Sul.

“É um local em que muitos
passam para fazer a caminhada
matinal, e que diversos romeiros
se dirigem por ali até a cidade de
Aparecida”, salientou o vereador.
Outro pedido do vereador
Janio foi a colocação de abrigo
de passageiros com banco na
parada de ônibus na Rodovia
Dr. Caio Gomes Figueiredo,
próximo ao Massaim. Ele ainda
ressalta “que o ponto esta caído
há anos e é preciso que seja colocado um novo para proteger e
dar segurança aos moradores”,
ressaltou o vereador Janio.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Vereador Cal agradece Dr. Marcos Aurélio
solicita a contratação
por recapeamento do
de mais psicólogos
pedágio da SP 62
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Professor
Felipe César – FC quer redução da Vereador Janio solicita
Eric comemora mais uma tarifa do transporte coletivo conforme ao Prefeito Vito melhorias
conquista para Moreira César orientação do Tribunal de Contas no bairro do Massaim

torno obsessivo-compulsivo e outros que, mesmo com
a ajuda de medicamentos,
são melhor tratados com
o acompanhamento de um
profissional da área de
saúde mental e de sessões
de terapia. A depressão, por
exemplo, tem sido uma das
grandes causas de faltas e
de afastamento do trabalho,
o que reforça a ideia de que
a saúde mental necessita de
muita atenção.
“A saúde dos pindamonhangabenses sempre foi a
minha prioridade. Fizemos
este pedido pois, além do
bem-estar físico, é muito importante também, o
bem-estar psicológico dos
nossos cidadãos”, enfatizou o vereador Dr. Marcos
Aurélio.
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

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

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

Martim Cesar pede
reforço em boca de lobo
no Residencial Andrade
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador MartiM cesar

O vereador Martim Cesar fáltico da avenida Sargento
(DEM) encaminhou indicação José Joaquim dos Santos Soao Prefeito Vito Ardito, soli- brinho. Segundo o vereador, a
citando providências para que atual condição desta via vem
sejam feitos reforços na boca trazendo risco aos pedestres
de lobo localizada em frente e condutores de veículos que
a residência nº 320, na aveni- trafegam pelo local.
Segurança
da José Joaquim dos Santos
O vereador Martim Cesar,
Sobrinho, no Loteamento Residencial Comercial Andrade. encaminhou Indicação ao preDe acordo com o vereador, feito Vito Ardito, solicitando
a mesma coloca em risco a providências para que sejam
segurança dos moradores que feitas melhorias na sinalizaquerem adentrar na residência ção horizontal e vertical na
rua Suíça, que vai do trecho
com seu veículo.
da rotatória que dá acesso
Melhorias no
ao Loteamento Residencial
piso asfáltico
Outro pedido do vereador Castolira, até a entrada do
Martim Cesar dos moradores Loteamento Parque das Paldo Loteamento Residencial meiras, na Rodovia Vereador
Comercial Andrade ao Poder Abel Fabrício Dias, visando a
Executivo, é para que sejam segurança dos ciclistas e veífeitas melhorias no piso as- culos que trafegam pelo local.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
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Professor Osvaldo convida Roderley Miotto cria Frente Ricardo Piorino
Parlamentar na Câmara contra agenda reunião com a
população para reunião do
Núcleo da Polícia Comunitária aborto e defende a família Bandeirante Energia S.A.
Pindamonhangaba, Capitão
Paulo Lourusso Cavalheiro,
o Presidente do CMDCA, os
integrantes do Conselho Tutelar, Professores Mediadores,
Coordenadores e Representantes das Escolas Estaduais
e Municipais, Coordenadores
da Mobilização Social pela
Educação, além de autoridades
civis e eclesiásticas e representantes dos projetos Parceiros
do Amanhã e Proerd, dentre
outros.
O vereador Professor Osvaldo ressaltou a importância desta reunião, pois sem
dúvidas, ela tem preparado
soluções rápidas para toda a
nossa comunidade. O vereador
pede ainda que esta reunião
seja divulgada junto às escolas, conselhos, associações,
igrejas e etc.
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) convida toda a população Pindamonhangabense
para participar da reunião do
Projeto Núcleo da Polícia
Militar Comunitária, que
acontecerá no próximo dia 8,
terça-feira às 09h30, na sede
da Polícia Militar de Pindamonhangaba.
A reunião do Núcleo conta
com diversas pautas realizadas
pelos GTs (grupos de trabalho)
da Educação, dos Bairros e do
Comércio, onde são colocados
integração e conhecimento
para um melhor atendimento
das demandas dos problemas
enfrentados pelas escolas, pelas famílias e pelos moradores
dos bairros de nossa cidade;
objetivando assim, inserir toda
a comunidade com o objetivo
de buscar soluções
diante das dificuldades apresentadas nos
bairros, chamando a
população para agir.
O Projeto conta
com a presença de
diversas autoridades
de nossa cidade como
o Comandante da
Polícia Militar em

AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

“EstarEmos aprEsEntando divErsos
rEquErimEntos ao GEstor ExEcutivo”
Após contato com o
Gestor Executivo da empresa Bandeirante Energia
S.A., Sr. Marcos Scarpa,
atendendo aos interesses da
população, o Presidente da
Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, Ricardo
Piorino (PDT), agendou para
o próximo dia 10, às 10 horas, uma importante reunião
com a presença de todos os
vereadores, que acontecerá
nas dependências da Casa
de Leis.
Segundo o vereador, há
uma série de situações que

precisam ser resolvidas diretamente com o Sr. Marcos
Scarpa, razão pela qual esta
reunião é muito importante
para atender as reclamações
oriundas da população.
“Estamos convictos de
que todos os vereadores estarão presentes para, fortalecidos, obtermos os resultados
pretendidos”, comentou o
vereador. “O serviço prestado pela empresa em questão
é de utilidade pública e imprescindível para as famílias
viverem com dignidade”,
finalizou o parlamentar.
AssessoriA

V e r e A d o r r o d e r l e y m i o tt o

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) apresentou durante a
34ª Sessão Ordinária da Câmara
de Vereadores na última segunda-feira, dia 30, o Projeto de
Resolução nº 6/2013 que cria a
Frente Parlamentar em defesa da
vida e da família, no âmbito da
Casa de Leis Pindamonhangabense e dá demais providênciais
quanto à mesma.
O projeto, que foi aprovado
por unanimidade pelos demais
colegas vereadores, defende os
valores da família e, principalmente, é contra o aborto.
Presidente dessa Frente
Parlamentar, Roderley Miotto

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

explicou o que pretende com o
Projeto de Resolução. “Lutarei
com todas as forças e convicção
em defesa da vida e da família.
Sou totalmente contra o aborto,
e defendo a vida em sua totalidade. Como nos ensinou Jesus,
Eu vim para que todos tenham
vida, e a tenham em abundância.
Este é o nosso foco”, enfatizou.
O parlamentar, que agradece
a oportunidade e aos vereadores,
esclarece à população que no decorrer dos próximos dias estará
os posicionando, por intermédio
das matérias divulgadas e redes
sociais, quanto às ações desta
Frente.

Fale com o vereador:

VereAdor
professor osVAldo

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

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

Toninho da Farmácia há anos Magrão cobra melhorias para
pede gratuidade na passagem o município e acompanha início
das obras no pedágio da SP 62
para idosos acima de 60 anos
Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

A Assembleia Legislativa do
Estado São Paulo (ALESP) aprovou
o Passe Livre para pessoas acima de
60 anos, nas linhas da região metropolitana.
Na nossa região viagens como
Pinda - Taubaté ou Pinda - Tremembé,
os usuários acima de 60 anos, não vão
pagar mais passagens.
O vereador Toninho da Farmácia
(PDT) há vários anos tem lutado para
que em nosso município, esta faixa
etária da população também tenha V e r e A d o r t o n i n h o d A f A r m á C i A
este direito. “Espero que em Pindamonhangaba o prefeito através dos
vários pedidos de minha
autoria, venha também
beneficiar os idosos
acima de 60 anos com a
gratuidade no transporte
público municipal”, disse Toninho da Farmácia.
Escola no Crispim
O vereador Toninho
da Farmácia aguarda
o início das obras da
nova escola do bairro do
Crispim, que será construída na rua Ceará, próxima a APAE. Esta escola
contará com 12 salas de aulas e beneficiará as crianças dos bairros Crispim,
Andrade, Bosque, Carangola e Santana. “Quero agradecer a Secretária
de Educação, Profª. Beth Cursino, pelo trabalho desenvolvido à frente
da Secretaria de Educação. Há mais de dois anos, desde a administração
passada, venho pedindo a construção desta escola, que agora começa a
se tornar realidade” agradece o vereador Toninho da Farmácia.
Rua Treze de Maio
O vereador Toninho da Farmácia agradece a retirada das árvores que

A nt es

d e p oi s

estavam colocando em risco os moradores e motoristas que utilizam a
rua Treze de Maio, no Crispim. Agora, o vereador solicita que seja feito
o plantio de árvores adequadas ao solo e que não venham danificar as
calçadas e colocar em risco os moradores e motoristas que transitam
por esta via.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Na última segunda-feira, dia
30, o vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS) usou a
tribuna da Câmara para cobrar do
Poder Executivo providências, na
acessibilidade na Avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso e a instalação do Poupatempo.
Acessibilidade
Com relação a duplicação da
Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

VereAdor mAgrão

avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso, Magrão destacou que
faltou planejamento na duplicação,
pois não foi construída a ciclovia;
os abrigos de ônibus estão largados
no chão e não há acessibilidade
para as pessoas com deficiência.
O vereador destacou aos presentes
que as pessoas com deficiência
foram esquecidas. “É só irem à
avenida para ver a dificuldade.
Não foram construídas as rampas
para acesso as
calçadas”, disse
Magrão.
Poupatempo
Quanto à instalação do Poupa-

tempo, o vereador Magrão enfatizou que “está sendo divulgado na
mídia que o mesmo será instalado
no shopping”. Porém, ele indagou
se a Prefeitura fez “chamamento
público” para as empresas interessadas. “O chamamento público
deve ser feito pela Prefeitura e
é voltado para as empresas que
tenham interesse de implantar o
posto”, salientou. O vereador Magrão lembra que o procedimento
de edital de “chamamento público”
para procura de imóvel é adotado
oficialmente após não se identificar
nenhum imóvel pertencente ao
Poder Público que seja adequado
à implantação do Poupatempo.
Início das
obras no pedágio
da SP 62
Na manhã desta quarta-feira,
dia 2, o vereador Magrão visitou o pedágio da SP-62, para
acompanhar o início das obras
de recapeamento do asfalto. O
vereador foi informado que está
sendo feito um desvio para que
as obras de recapeamento sejam
iniciadas. Magrão havia solicitado
esse serviço através dos requerimentos nº 287/2013, de 18/02/13,
nº 1009/2013, de 23/04/13 e nº
1855/2013, de 05/08/13.“Fico
feliz, pois depois de diversos
requerimentos, o serviço será
realizado dando mais conforto e
segurança aos usuários, que trafegam diariamente por esta rodovia”,
disse o vereador.

ORDEM DO DIA
35ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 07 de outubro de 2013,
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Decreto Legislativo n° 04/2013, da Comissão
de Finanças e Orçamento, que “Dispõe sobre as contas da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba relativas ao Exercício de 2011”.
II. Projeto de Lei n° 126/2013, do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro aos atletas
do Município para participação de Competições regionais,
estaduais, nacionais ou internacionais”.
III. Projeto de Lei n° 133/2013, do Vereador Roderley Miotto,
que “Declara de Utilidade Pública o GRUPO DE ARTESANATO
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA”.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Obs.: De acordo com o art. 273 do Regimento
Interno - “Nas sessões em que se discutirem as contas
municipais não haverá a fase do Expediente nem a de
Explicação Pessoal, sendo todo o seu tempo destinado à
Ordem do Dia, lavrando-se a respectiva ata”.
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
VereAdor

obserVA

iniCio dos trAbAlhos
no pedágio dA

sp 62

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

AssessoriA

de

ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
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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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.563, DE 13 DE SETEMBRO DE 2013.
Estabelece o Procedimento de Sindicância e o Procedimento Administrativo Disciplinar dos servidores públicos da Câmara de Vereadores do
Município de Pindamonhangaba.
(Projeto de Lei n° 110/2013, de autoria da Mesa Diretora).
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1º Esta lei estabelece o regime jurídico disciplinar dos servidores públicos, o monitoramento das infrações disciplinares e os procedimentos
a serem adotados na instauração, instrução e julgamento de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
Parágrafo único. Entende-se por servidores públicos todos os ocupantes
de cargo ou emprego público, provido por concurso, os contratados por
prazo determinado ou indeterminado, e os ocupantes de emprego em
comissão.
CAPITULO II
DA POLÍTICA DE CONTROLE
Art. 2º A disciplina dos servidores será realizada através de:
I – prevenção;
II – correção;
III – ajustamento de conduta;
IV – sanções.
Art. 3º Compete ao Departamento de Administração, preventivamente,
planejar e aplicar programas de qualificação, atualização e orientação
aos servidores, para o exercício das suas atribuições, dentro dos padrões da ética e da disciplina, com enfoque na correta interpretação dos
seus deveres e na perfeita compreensão das proibições e das responsabilidades.
Art. 4º O Departamento de Administração, juntamente com as Diretorias
e as Comissões de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar,
deverão intensificar e fortalecer o controle interno da atividade funcional,
através da implantação de ações de prevenção, organização dos serviços e padronização de procedimentos.
Art. 5º A adoção de mecanismos de correção e prevenção de reincidências será realizada através da integração de informações que permitam
identificar pontos vulneráveis na regularidade dos serviços, tipos de
infrações e possíveis causas, bem como correção de procedimentos.
Parágrafo único. Sempre que as Comissões de Sindicância ou de Processo Administrativo Disciplinar, ou as Diretorias detectarem condutas cujos procedimentos não forem normatizados, deverão informar
a Diretoria responsável pela matéria para adequações que se fizerem
necessárias.
Art. 6º A correção consiste em ação imediata e obrigatória do superior
imediato do servidor ante a irregularidades cometidas no exercício das
funções ou com reflexo nelas, especialmente relacionadas a erro de
interpretação ou na execução de ordens ou regras, ou ante posturas
inadequadas em relação a autoridades, colegas ou terceiros, quando
tais ações não configurarem falta mais grave.
§ 1º A correção terá caráter educativo e será realizada na primeira oportunidade, pelo esclarecimento verbal, de forma urbanizada e objetiva.
§ 2º A correção de procedimentos será realizada de forma escrita, descrevendo o fato e procedimento correto a ser adotado nestas situações,
sem mencionar o nome de envolvidos.
§ 3º Todas as correções escritas terão cópias arquivadas junto ao Departamento de Administração.
§ 4º Em caso de reincidência de condutas objeto de correção descritas
no § 1o e 2o deste artigo, sem justo motivo, será instaurado procedimento para apuração da falta.
Art. 7º As infrações disciplinares leves poderão ser objeto de Termo de
Ajuste de Conduta, a qualquer tempo antes da decisão em primeiro grau
do Processo Administrativo Disciplinar.
§ 1º O servidor somente poderá firmar novo Termo de Ajuste de Conduta
passados 05 (cinco) anos contados do prazo do cumprimento integral
do ajustamento anterior.
§ 2º A assinatura do Termo de Ajuste de Compromisso será realizada
perante o Diretor do Departamento de Administração, de sua Chefia
imediata e, facultativamente, de representante de Sindicato.
§ 3o Firmado o ajustamento, ficará suspenso o prazo para instauração
de processo e de aplicação de pena.
§ 4º O Termo de Ajuste de Conduta somente será utilizado se verificados, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I – inexistência de dolo na conduta do servidor infrator;
II – inexistência de dano ao erário ou prejuízo às partes ou, uma vez
verificado, ter o servidor se prontificado imediatamente a repará-lo;
III – histórico funcional do servidor e a manifestação de superiores hierárquicos lhe abonem a conduta precedente;
IV – a solução mostre-se razoável no caso concreto.
§ 5º Para o esclarecimento das condições a que se refere o parágrafo
anterior, o Presidente da Câmara poderá determinar averiguação preliminar, que consistirá em realizar coleta simplificada de informações que
permitam concluir pela conveniência da medida.
§ 6º O Termo de Ajuste de Conduta será proposto pelo superior hierárquico imediato do averiguado, ou pela Comissão de Sindicância ou
Processo Administrativo Disciplinar, conforme o caso, ao Presidente da
Câmara, que deverá considerar a finalidade da medida como alternativa
à abertura de processo e punição, ou ao seu arquivamento, objetivando
a possibilidade de reeducação do servidor, mediante a correta e imediata compreensão dos seus deveres e proibições, bem como a melhoria
da qualidade do serviço por ele desempenhado, ficando essas condições expressas no compromisso.
§ 7º O termo de compromisso de ajustamento de conduta não será publicado e nem registrado em sua ficha funcional, e será arquivado na
pasta individual do servidor e no Departamento de Administração, para
fins de monitoramento.
§ 8º O descumprimento do Termo de Ajuste de Conduta será imediatamente comunicado ao Presidente da Câmara, para que determine a
instauração ou desarquivamento da Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar.
CAPITULO III
DAS OBRIGAÇÕES DO SERVIDOR
Art. 8º São deveres do servidor:
I - exercer com zelo e dedicação suas atribuições;
II - ser leal e ético;
III - observar as normas legais e regulamentares;
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
V - atender com presteza:
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública;
VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de
que tiver ciência;
VII - zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público;
VIII - não violar informação sigilosa;
IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
X - ser assíduo e pontual ao serviço;
XI - tratar com urbanidade as pessoas;
XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder;
XIII - testemunhar, administrativa ou judicialmente;
XIV - apresentar-se ao serviço asseado, convenientemente trajado ou
com o uniforme que lhe for entregue;
XV - seguir as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho;
XVI - fazer uso do equipamento de proteção individual;
XVII - realizar suas atividades sem praticar quaisquer atos ofensivos à
honra ou moral dos servidores e à população em geral.
Art. 9º Ao servidor é vedado:
I - ausentar-se do serviço sem autorização de superior;
II - retirar documento ou objeto da repartição;
III - recusar-se a opor fé pública em documentos;
IV - opor resistência ao andamento de processo ou execução de serviço;
V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
VI - permitir que pessoa estranha à repartição desempenhe atribuição
pública;
VII - aliciar subordinado a filiar-se à associação, sindicato ou partido
político;
VIII - valer-se do emprego para lograr proveito pessoal ou de outrem;
IX - participar da gerência ou administração de empresas ou sociedades
comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com
o a Câmara de Vereadores;
X - atuar, como procurador ou intermediário, junto a Câmara de Vereadores ou a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, salvo quando se
tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o
segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;
XI - receber vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;
XII - aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro;
XIII - praticar usura sob qualquer de suas formas;
XIV - proceder de forma desidiosa ou insubordinada;
XV - utilizar-se de pessoal ou recursos materiais em serviços ou atividades particulares;
XVI – exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do emprego ou função e com o horário de trabalho;
XVII - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado;
XVIII - recusar-se, injustificadamente, a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente;
XIX – comercializar qualquer produto ou serviço na Câmara de Vereadores;
XXI – ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de substância entorpecente
ou qualquer outra substância proibida em lei ou regulamento, durante
o horário do trabalho, ou apresentar-se ao serviço sob sua influência.
CAPITULO IV
DA RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA.
Art. 10. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, nos termos da legislação.
Art. 11. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo,
doloso ou culposo, que resulte em dano ao erário ou a terceiros.
§ 1º O ressarcimento de prejuízo dolosamente causado ao erário será
previamente co¬municado ao servidor ativo, aposentado ou pensionista,
para pagamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, com incidência
de juros legais e correção pelo INPC-FIPE ou outro índice que vier a
substituí-lo.
§ 2° Se o dano causado não decorrer de ato doloso, o servidor poderá
solicitar o parcelamento em até 20 (vinte) vezes, desde que nenhuma
parcela seja inferior a 01 (uma) Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba, autorizando o desconto em folha de pagamento.
§ 3º Os danos indenizados pela Câmara de Vereadores, causados por
doloso ou culposo de servidores a terceiros, serão restituídos na forma
estabelecida neste artigo, ou por medida judicial.
§ 4º A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra
eles será executada, até o limite do valor da herança recebida.
Art. 12. A responsabilidade penal abrange os ilícitos praticados pelo servidor, nessa qualidade.
Art. 13. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do emprego ou função.
§ 1º O servidor não poderá participar da Avaliação de Desempenho para
fins de progressão vertical e horizontal pelo período de 05 (cinco) anos,
na hipótese de ter sido condenado definitivamente por infração dolosa
apurada em regular processo administrativo disciplinar.
§ 2 o Na hipótese de dano ao erário, o prazo previsto no parágrafo anterior
somente terá inicio a partir do ressarcimento integral do valor do dano.
Art. 14. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se,
sendo independentes entre si.
CAPITULO V
DAS SANÇÕES DISCIPLINARES
Art. 15. São sanções disciplinares:

I - advertência;
II - suspensão;
III - demissão;
IV- destituição de função designada.
Parágrafo único. A destituição de função designada somente dependerá
de apuração nos casos em que a nomeação for precedida de prévio
processo de seleção.
Art. 16. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza
e a gravidade da infração cometida e os danos que dela provierem para
o serviço público.
§ 1° Para aplicação da penalidade serão consideradas atenuantes:
I - ter o agente:
a) cometido a infração por motivo de relevante valor social ou moral;
b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após
a pratica da infração, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter,
antes da decisão, reparado o dano;
c) cometido a infração sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta
emoção, provocada por ato injusto da vítima;
d) cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o
provocou.
§ 2° A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior à infração, embora não prevista expressamente em lei.
§ 3° São circunstâncias agravantes:
I - a reincidência;
II - ter o agente cometido a infração:
a) por motivo fútil ou torpe;
b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou
vantagem de outra infração;
c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso
que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;
d) com emprego de qualquer meio que podia resultar perigo comum;
e) com abuso de autoridade;
f) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício,
ou profissão;
g) em estado de embriaguez preordenada.
Art. 17. As penalidades disciplinares serão aplicadas pelo Presidente da
Câmara, através de Processo Administrativo Disciplinar, assegurado o
direito a ampla defesa e contraditório.
Art. 18. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de
proibição constante do art. 9 o, incisos I a VII e XIX e de inobservância
de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna,
que não justifique imposição de penalidade mais grave.
Art. 19. A suspensão será aplicada:
I - nos casos de reincidência das faltas punidas com advertência;
II – quando houver violação de dever que não tipifique infração sujeita a
penalidade de demissão.
Parágrafo único. A suspensão acarretará o afastamento do servidor de
suas funções com a correspondente perda de vencimentos, e terá prazo
máximo de 15 (quinze) dias.
Art. 20. Decorridos 05 (cinco) anos da advertência ou da suspensão, o
servidor poderá requerer sua reabilitação, com a baixa em seus registros para fins de reincidência e maus antecedentes.
Parágrafo único. O prazo de reabilitação ficará suspenso nos períodos
de afastamento para tratamento da saúde superior a 15 dias, e nos
casos de suspensão do contrato de trabalho.
Art. 21. A demissão será aplicada em caso de:
I – abandono de emprego;
II - inassiduidade habitual;
III - improbidade administrativa;
IV - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;
V - insubordinação grave em serviço;
VI - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;
VII - desvio de bens ou valores;
VIII - revelação de segredo que, em razão do emprego deveria manter
sigilo;
IX - lesão dolosa aos cofres públicos e dilapidação intencional do patrimônio;
X - corrupção;
XI - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
XII - transgressão dos incisos VIII a XVI e XXI do art. 9;
XIII – reincidência em ato punível com suspensão;
XIV - ter praticado qualquer crime doloso em detrimento da administração pública;
XV – ter sido condenado pela prática de crime contra a administração
pública, por sentença transitada em julgado.
Art. 22. Configura abandono de emprego ou função a ausência injustificada do servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.
Art. 23. Considera-se inassiduidade habitual a falta ou atraso ao serviço,
injustificadamente, por mais de 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não,
a cada período de 12 (doze) meses de trabalho.
TÍTULO II
DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 24. Ao servidor será assegurado o direito ao devido processo legal,
contraditório, e ampla defesa no Processo Administrativo Disciplinar.
Art. 25. O ato passível de procedimento administrativo disciplinar prescreverá em 5 (cinco) anos.
§ 1º O prazo de prescrição começa a correr do conhecimento do fato
pelo Presidente da Câmara.
§ 2º A abertura de Sindicância ou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar suspende a prescrição até a decisão final.
Art. 26. O servidor poderá ser afastado liminarmente nas seguintes circunstâncias:
I – para não influir na apuração da irregularidade;
II - quando praticar ato intimidatório à parte ou testemunha;
III – se, por qualquer meio, possa alterar, subtrair ou modificar provas;
IV – se o fato tiver repercussão pública que exponha qualquer da partes.
§ 1º O Presidente da Câmara poderá determinar, sempre de forma motivada, o afastamento do servidor pelo prazo de até 60 (sessenta) dias,
sem prejuízo da remuneração.
§ 2º O afastamento poderá ser prorrogado uma vez por igual prazo,
findo o qual cessarão seus efeitos, sem prejuízo das sanções a que
estiver sujeito.
§ 3º O servidor e sua chefia deverão ser notificados oficialmente do afastamento preventivo e da prorrogação de que trata o parágrafo anterior.
§ 4o Os procedimentos em que houver suspensão preventiva do servidor, deverão ter prioridade sobre os demais.
Art. 27. A Sindicância poderá ser iniciada mediante representação escrita de qualquer pessoa, servidor ou agente político ao Departamento de
Administração, ou por reclamação de pessoa prejudicada pela conduta
do servidor.
Parágrafo único. A representação poderá ser informal, exigindo-se somente a descrição do fato para seu recebimento.
Art. 28. A reclamação do servidor terá por finalidade obter a correção de
um fato que lhe cause lesão ou ameaça de lesão de natureza exclusivamente disciplinar.
§ 1º A reclamação indicará:
I - o nome, a qualificação completa e o endereço do reclamante, e dados
para contato;
II - o nome do servidor;
III - a descrição dos fatos e suas circunstâncias;
IV - o rol de testemunhas, com a respectiva qualificação e endereço,
ou indicação de outras provas através das quais pretende demonstrar
a veracidade do fato.
§ 2º Recebida a representação ou reclamação, o Diretor do Departamento de Administração deverá:
I – requisitar informações documentais preliminares;
II – obter informações sobre a existência de falta disciplinar anterior,
penalidades aplicadas, natureza jurídica das infrações ou qualquer outra
informação relevante sobre a conduta funcional e ética do servidor.
III – encaminhar ao Presidente da Câmara que poderá:
a) arquivar sumariamente, quando manifestamente improcedente.
b) determinar que se baixe Portaria para instauração de Sindicância ou
de Procedimento Administrativo Disciplinar.
§3º O arquivamento sumário poderá ocorrer antes ou depois de colhidas
informações preliminares, sempre motivadamente.
Art. 29. O representante ou reclamante poderá desistir total ou parcialmente da denúncia.
Parágrafo único. A desistência da representação ou reclamação não
exime a administração de proceder a averiguação das faltas funcionais.
Art. 30. O Presidente da Comissão poderá encaminhar o procedimento
ao Presidente da Câmara que poderá declarar extinto o procedimento
quando:
a) exaurida sua finalidade;
b) o objeto da decisão se tornar impossível ou inútil;
c) prejudicado por fato superveniente.
Art. 31. O Presidente da Comissão sindicante e da processante será
servidor efetivo, estável, com escolaridade nível superior, competindo-lhe dirigir a instrução e elaborar o relatório conclusivo, com a aprovação
dos demais membros.
Parágrafo único. Além das atribuições relacionadas no caput deste artigo, compete privativamente ao Presidente:
a) ditar atas e todos os termos;
b) proferir despachos interlocutórios;
c) deliberar sobre requerimentos da defesa, motivando, sob fundamWWentos de fato e de direito, quando se tratar de indeferimento;
d) subscrever notificações e citação;
e) propor Termos de Ajuste de Conduta, desde que autorizados pelo
Presidente da Câmara.
Art. 32. Compete aos membros das Comissões:
a) assistir e assessorar ao Presidente no que for determinado;
b) manter sigilo sobre informações, ressalvadas as decorrentes de exercício de direito ou de interesse legítimo;
c) zelar pela incomunicabilidade das testemunhas;
d) formular perguntas em audiência, necessárias ao esclarecimento de
mérito;
e) propor medida que assegure o esclarecimento da verdade e a segurança jurídica dos atos;
f) assinar atas e termos;
g) participar das conclusões da indiciação e do relatório, sendo facultado
voto em separado.
Art. 33. Compete ao Secretário:
a) firmar os termos;
b) organizar os espaços de reuniões e audiências, com o material necessário;
c) colaborar nas inspeções e executar diligências;
d) atender às determinações do Presidente necessárias à instrução e às
providências correlatas;
e) redigir as peças processuais, zelando pela estética, ortografia e formato oficial;
f) autuar e juntar as peças, em obediência à técnica;
g) rubricar todos documentos por ocasião de seu recebimento e juntada;
h) organizar, sob sua responsabilidade, a guarda dos autos e documentos;
i) organizar autos suplementares em meio físico ou digital;
j) receber e expedir oficialmente correspondências, petições e documentos do processo;
k) guardar sigilo e comportar-se com discrição e prudência.
Art. 34. A Comissão funcionará com a presença de, no mínimo, 2/3 de
seus membros.
§1o Na ausência de quorum mínimo, o Presidente da Comissão poderá
adiar os atos que não resultarem prejuízo às partes ou ao andamento do
feito, ou convocar suplente para continuidade do feito.
§ 2º Na ausência do Presidente, será nomeado substituto, preferencialmente, entre os demais membros da Comissão que atendam aos requisitos de formação e escolaridade.
Art. 35. Os membros das Comissões ficarão dispensados de suas atividades funcionais durante a prática de atos processuais ou diligências
deliberadas em reunião.
Art. 36. As Comissões de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar serão compostas de 03 (três) membros efetivos e 01 suplente, todos

servidores efetivos, estáveis, indicados pelo Chefe do Poder Legislativo
e nomeados, mediante portaria, sendo:
a) 01 (um) Presidente, detentor de curso superior e de capacitação;
b) 01 (um) secretário;
c) 01 (um) membro;
d) 01 (um) suplente.
Art. 37. Não poderá atuar nas Comissões o servidor ou autoridade que:
I – figurar como arguido;
II – for cônjuge, companheiro, parente ou afim, até o terceiro grau, do
arguido;
III – tenha participado ou venha a participar como testemunha, perito
ou representante;
IV - esteja litigando com o arguido ou respectivo cônjuge, companheiro
ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta ou, na
colateral, até o terceiro grau;
V – servidores públicos não efetivos ou em estágio probatório;
VI – aquele que tenha respondido a processo de sindicância ou processo a administrativo disciplinar, exceto quando absolvido por ausência
de culpabilidade;
VII – o superior imediato do averiguado;
VIII – na qualidade de advogado da Câmara, tenha emitido parecer escrito sobre questão relativa ao fato apurado.
Art. 38. É suspeito para atuar em processo administrativo disciplinar ou
em sindicância o servidor ou autoridade que:
I – for amigo íntimo ou inimigo contumaz do arguido;
II – for credor ou devedor do arguido, ou que seu cônjuge/companheiro
ou qualquer parente seu, em linha reta ou colateral até o terceiro grau,
seja do mesmo credor ou devedor;
III – tenha interesse direto ou indireto na matéria em questão;
IV – apresentar motivo íntimo, devidamente justificado;
V – integre o núcleo familiar do denunciante ou do servidor arguido.
Art. 39. O servidor público que incorrer em impedimento ou suspeição
deve abster-se de praticar qualquer ato no Processo Administrativo Disciplinar ou em Sindicância, comunicando de imediato o fato ao Presidente da Câmara, que providenciará a substituição.
§ 1º Na omissão do servidor em se declarar suspeito ou impedido, caberá ao Presidente da Comissão relatar o fato, por escrito, ao Presidente
da Câmara, que então deferirá a substituição devida.
§ 2º A omissão do dever de comunicar o impedimento ou suspeição
constitui falta passível de suspensão.
CAPITULO II
DA SINDICÂNCIA
Art. 40. A Sindicância destina-se a apurar a autoria, a existência e a
extensão de irregularidade praticada no serviço público, devendo ser
instruída com brevidade, clareza e exatidão.
Parágrafo único. A Sindicância somente será instaurada quando o fato
ou a autoria não se mostrarem evidentes ou não estiver suficientemente
caracterizada a infração.
Art. 41. A Sindicância deverá ser concluída em 30 (trinta) dias, a partir
da publicação da portaria.
Art. 42. Os prazos do procedimento de sindicância poderão ser prorrogados, por iguais períodos, desde que cumulativamente:
a) esteja pendente realização de averiguação ou diligência que não seja
possível ser realizada no prazo remanescente;
b) solicitada a prorrogação do prazo antes de seu vencimento;
c) devidamente motivado;
d) deferido pelo Presidente da Câmara de Vereadores.
Art. 43. A portaria inaugural da Sindicância conterá somente os fatos
passíveis de apuração, sem fazer menção aos possíveis averiguados.
Art. 44. A Sindicância será processada de forma célere e econômica,
somente se destinando a oitiva de testemunhas quando indispensáveis
a apuração do fato e autoria.
Art. 45. As testemunhas, qualificadas, declarando o nome por inteiro, a
profissão, a residência e o estado civil, bem como se tem relações de
parentesco com o arguido, ou interesse no objeto do processo, compromissadas na forma da lei, prestarão depoimentos, sendo previamente
advertidas da possibilidade de ocorrência de crime de falso testemunho.
Art. 46. Não são obrigados a prestar depoimento os pais, filhos ou qualquer afim em linha reta, o cônjuge, companheiro e o irmão do envolvido
no fato em apuração, podendo ser ouvidos como informantes, caso em
que não serão compromissadas.
Art. 47. O relatório da Sindicância deverá conter:
I - relatório, com o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;
II - conclusão, opinando pela tipicidade ou atipicidade da conduta, pelo
possível infrator, podendo sugerir as seguintes medidas:
a) arquivamento, por inexistência do fato, atipicidade, ou desconhecimento do autor;
b) proposição de Termo de Ajuste de Conduta;
c) instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ;
d) a implementação de medidas visando ao aperfeiçoamento dos serviços públicos e inibição de nova ocorrência das mesmas irregularidades
em apuração.
e) remessa de cópia autenticada para encaminhamento aos órgãos de
fiscalização e controle quando o ato constituir crime ou ilícito que deva
ser apurado por outros órgãos de controle.
CAPITULO III
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Art. 48. O Processo Administrativo Disciplinar será destinado a apurar
responsabilidade de servidor por indícios de infração funcional, ou que
tenha relação com suas atribuições, quando previamente conhecidas a
autoria e a materialidade.
Art. 49. O Processo Administrativo Disciplinar obedecerá aos princípios
do contraditório, e da ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.
Art. 50. A atividade processante será desenvolvida em obediência aos
princípios constitucionais que regem a administração pública e, também,
aos seguintes critérios:
I - atuação em ordem sequencial e continua;
II - indisponibilidade do interesse público;
III - atuação segundo padrões de ética, de probidade, decoro e boa fé;
IV - observância das formalidades legais, das garantias dos cidadãos e
das prerrogativas dos patronos da defesa;
V - vedação à imposição de formalidades não estabelecidas em lei;
VI - facilidade de informação aos arguidos e defensores;
VII - impulso oficial;
VIII - segurança jurídica das decisões;
IX - livre convencimento do julgador.
Art. 51. O Processo Administrativo Disciplinar será instaurado por Portaria Interna, que indicará:
I – a autoridade instauradora;
II – fundamento legal da instauração;
III – a descrição sucinta dos fatos;
IV – a identificação do arguido, constando matrícula, emprego e lotação;
V – os componentes da Comissão processante.
Art. 52. O Processo Administrativo Disciplinar será concluído em 90 (noventa) dias, contados da data da publicação da portaria de instauração
do Processo Administrativo Disciplinar, admitida uma prorrogação, desde que, cumulativamente:
a) esteja pendente realização de averiguação ou diligência que não seja
possível ser realizada no prazo remanescente ou, nesse mesmo prazo,
não seja possível concluir o relatório;
b) seja solicitada a prorrogação do prazo antes de seu vencimento;
c) seja devidamente motivado;
d) seja deferida pelo Presidente da Câmara de Vereadores.
Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser
prorrogado além de uma vez quando o fato depender de apuração que
dependa de perícias, contratações de técnicos, profissionais ou depender de averiguações externas.
Art. 53. O Processo Administrativo Disciplinar será instaurado com a
publicação da portaria do Presidente da Câmara, e será autuado com a
íntegra do procedimento de sindicância, quando houver.
Parágrafo único. O Sindicato do servidor será notificado para acompanhar os atos do procedimento, podendo inclusive nomear advogado
para o filiado.
Art. 54. O processo administrativo será protocolado e autuado em volumes contendo 200 páginas, numeradas a partir da página 2, não se
numerando as contracapas.
Parágrafo único. Os documentos que integram o processo administrativo serão numerados e rubricados por qualquer membro da comissão,
devendo ser inutilizados os espaços em branco.
Art. 55. Em caso de necessidade de renumerar as folhas, deve-se anular
a numeração existente com um traço oblíquo, conservando-se, porém,
sua legibilidade, juntando aos autos certidão firmada por Membros da
Comissão do ocorrido.
Art. 56. A Comissão promoverá o interrogatório do servidor arguido, na
presença de advogado.
Art. 57. A citação pessoal será realizada por mandado a ser cumprido
por membro da Comissão, à escolha do Presidente da Comissão.
§ 1º Em caso de ocultação ou na hipótese de estar o arguido em lugar
incerto e não sabido, a citação será realizada por edital, com prazo de 15
(quinze) dias, o qual será publicado uma vez em Jornal de circulação do
Município ou na localidade de domicílio do arguido, constante na ficha
funcional do servidor, no Departamento de Administração.
§ 2º Não comparecendo o averiguado com advogado, será oficiada a
OAB/SP ou o Sindicato a que estiver filiado, para que nomeie defensor
ao averiguado, remarcando-se o interrogatório.
§ 3º Decorrido o prazo de 15 dias sem a indicação de advogado, o Presidente da Câmara poderá, nomear defensor ad hoc dentre os servidores
com formação jurídica em direito e registro na OAB, pertencentes ao
quadro permanente da Câmara de Vereadores, excetuando-se aqueles
cuja atribuição seja a defesa da Câmara em juízo.
§ 4º Ao averiguado será assegurado o direito de permanecer em silêncio
durante seu interrogatório.
§ 5o O rol de testemunhas deverá conter o nome, estado civil, profissão, número da Carteira de Identidade ou outro documento com foto
e endereço.
Art. 58. No prazo de 10 dias a contar do depoimento pessoal, o servidor
poderá apresentar defesa formulada por advogado, juntamente com rol
e qualificação das testemunhas, em número não superior a 03, e as
provas necessárias para provar o alegado, saindo no interrogatório já
intimado da audiência.
Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste artigo será contado em dobro para apresentar defesa e recurso, quando houver mais de
um averiguado com advogados diferentes.
Art. 59. O interrogatório do averiguado e a inquirição das testemunhas
será tomado pelo Presidente, sendo facultado aos membros da Comissão, em seguida ao defensor, realizar perguntas, sempre através da
Presidência.
Parágrafo único. A Comissão poderá convocar qualquer servidor para
depor sobre os fatos objeto de apuração.
Art. 60. Serão consignadas em termo as perguntas não respondidas, as
indeferidas e aquelas que, a requerimento, devam ser registradas para
a avaliação do contexto.
Art. 61. O averiguado permanecerá na audiência durante a instrução,
podendo ser retirado se sua presença puder causar humilhação, temor,
ou constrangimento à testemunha, ou ao ofendido, de modo que prejudique o depoimento.
Parágrafo único. A retirada do averiguado será decidida pelo Presidente
da Comissão, prosseguindo na audiência com a presença do seu defensor, devendo constar do termo os motivos que a determinaram.
Art. 62. Será indeferida a prova, pelo Presidente da Comissão, quando:
a) versar sobre fatos já provados;
b) não tiver nexo com o objeto da causa;
c) for de produção impossível;
d) forem meramente procrastinatórios.
Parágrafo único. A parte que solicitou a produção da prova indeferida
poderá solicitar que a recusa conste dos autos.
Art. 63. As testemunhas de defesa comparecerão independentemente
de intimação, cumprindo ao interessado sua apresentação.
Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, poderá ser requisitada mediante expedição de ofício dirigido ao chefe da repartição onde
serve, com a indicação do local, dia e hora marcados para a inquirição.

Art. 64. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer
a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu
nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde
exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber,
explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas
quais possa avaliar-se sua credibilidade.
§ 1º Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de
parcialidade, ou indigna de fé. O Presidente da Comissão fará consignar
a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a
testemunha ou não lhe deferirá compromisso se:
I - em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar
segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar
o seu testemunho;
II – for doente, deficiente mental ou menor de 14 (quatorze) anos;
III – for impedido ou suspeito, nos termos dos artigos 37 e 38 desta lei.
§ 2º Se a testemunha negar os fatos que lhe são imputados, a parte que
apresentou a contradita poderá provar o alegado com documentos ou
testemunhas, até duas, apresentadas no ato e inquiridas em separado.
§ 3º Provada a contradita, a testemunha será dispensada ou, se assim
entender por bem o Presidente da Comissão, tomará seu depoimento,
independente de compromisso, atribuindo o valor que possa merecer.
§ 4º Aplicam-se às testemunhas as hipóteses de impedimento e suspeição dos artigos 37 e 38 desta lei
Art. 65. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não
sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito, podendo, no entanto,
valer-se de anotações.
§ 1º As testemunhas permanecerão incomunicáveis durante a oitiva.
§ 2º Na hipótese de depoimentos contraditórios poderá ser procedida
acareação.
§ 3º O servidor que estiver em gozo de férias poderá ser intimado para
prestar depoimento ou declarações, sendo o dia do depoimento acrescido ao termo final de suas férias.
Art. 66. A Comissão poderá valer-se de perícia quando o esclarecimento
do fato depender de conhecimento especializado.
§ 1º A perícia será feita preferencialmente por órgão técnico da administração pública. Inviabilizada essa hipótese, inclusive por comprometimento de prazos ou pela relevância da apuração, o Presidente da
Comissão, fundamentadamente, solicitará ao Presidente da Câmara
medidas referentes à contratação de perícia externa.
§ 2º Compete ao Presidente da Comissão verificar a pertinência e relevância do pedido de prova pericial formulado pela defesa.
§ 3º O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar
poderá requerer o sobrestamento ao Presidente da Câmara, quando a
continuidade da instrução processual depender da realização de perícia,
cujo laudo não possa ser apresentado em prazo inferior a 30 (trinta)
dias.
§ 4º O Presidente do Processo Administrativo Disciplinar pode determinar aos peritos que esclareçam pontos obscuros do laudo e, se necessário, o comparecimento em audiência para prestar explicações que
permitam formar o convencimento.
§ 5o Havendo qualquer causa ou fato incidental que necessite de apuração para deslinde do feito, o Presidente da Comissão deverá relatar
o fato e solicitar o sobrestamento do feito pelo prazo necessário ao seu
esclarecimento.
Art. 67. Se, no curso da instrução processual, forem apurados fatos novos ou a participação de outros servidores não apontados na fase inicial,
o Presidente da Comissão saneará o feito e recomendará ao Presidente
da Câmara o aditamento da portaria.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o arguido será notificado
dos fatos novos, e os demais servidores serão incursos no processo,
oferecida oportunidade para se manifestarem sobre os atos até então
produzidos, podendo requerer a repetição daqueles que lhe forem manifestamente prejudiciais.
Art. 68. O servidor não será incluído se:
I - o fato não constituir infração disciplinar;
II - estiver presente situação que afaste a antijuridicidade ou que leve à
inimputabilidade do agente.
Art. 69. Após a instrução a Comissão poderá, de acordo com sua livre
convicção:
I – emitir relatório;
II – solicitar esclarecimento sobre algum ponto obscuro;
III – conceder prazo comum de 05 dias para a alegações finais.
Art. 70. Do relatório constará os fatos imputados, os dispositivos legais
e regulamentares infringidos, as penas a que estaria sujeito o indiciado,
as peças principais dos autos, analisará as manifestações da defesa e
indicará as provas em que se baseou para formar sua convicção, fazendo referência às folhas do processo onde se encontram.
§ 1º O membro da comissão que mantiver posicionamento diverso do
Presidente poderá emitir relatório em separado.
§ 2º A Comissão, sem modificar a descrição do fato contida nos autos,
poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar penalidade mais grave.
Art. 71. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor e informará:
I - estar provada a inexistência do fato;
II- não haver prova da existência do fato;
III - não constituir o fato infração funcional;
IV - estar provado que o servidor não concorreu para a infração funcional;
V - não existir prova de ter o servidor concorrido para a infração funcional;
VI - existirem circunstâncias que excluem a falta ou isentam o servidor
da punição, nos seguintes casos:
a) ter praticado o ato por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supondo situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima.
b) se o servidor atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato,
quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.
c) se o fato foi cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência
a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, caso em
que só é punível o autor da coação ou da ordem.
d) em estado de necessidade;
e) em legítima defesa;
f) em estrito cumprimento de dever legal.
Art. 72. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a Comissão indicará o fato, o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, a penalidade
a ser aplicada, observando a natureza e gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público.
Art. 73. O relatório poderá conter sugestões sobre medidas que podem
ser adotadas pela Diretoria Geral, objetivando evitar a repetição de fatos
ou irregularidades semelhantes aos apurados no Processo Administrativo Disciplinar.
Art. 74. O Processo Administrativo Disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido ao Presidente da Câmara, encerrando-se a dilação
probatória.
Art. 75. No prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento do
processo, o Presidente da Câmara:
a) proferirá decisão;
b) solicitará fundamentadamente novas diligências.
Parágrafo único. Havendo decisão, o superior imediato do averiguado
providenciará a ciência do averiguado, através de seu defensor e, facultativamente, pessoalmente, por via postal ou jornal local.
CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS
Art. 76. Da decisão do Presidente da Câmara, o averiguado e eventuais
interessados poderão recorrer, no prazo comum de 10 dias.
§ 1º O recurso será protocolado no Setor de Protocolos da Câmara de
Vereadores, e será dirigido ao Presidente da Câmara, o qual poderá:
a) solicitar pareceres ou informações dos órgãos de apoio da Casa;
b) rejeitar o recurso quando intempestivo;
c) receber o recurso e encaminhar à Mesa Diretora da Câmara, que
poderá dar ou negar-lhe conhecimento.
§ 2º O recorrente deverá expor seu interesse em recorrer, os motivos
de seu inconformismo e os fundamentos legais em que fundamenta seu
recurso.
Art. 77. Recebido o Recurso Administrativo, o Presidente da Câmara
verificará sua tempestividade e, se for o caso, cientificará os interessados para apresentação de contrarrazões, no prazo comum de 10 dias.
Art. 78. Decorrido o prazo de contrarrazões, o Presidente da Câmara
encaminhará os autos à Mesa Diretora da Câmara, a qual, no prazo
de 20 dias:
I – emitirá decisão confirmando ou reformando a decisão do Presidente
da Câmara;
II – solicitará medidas esclarecedoras com urgência, após o que emitirá
decisão sobre o Recurso Administrativo;
III - verificada a ocorrência de vício insanável, declarará a sua nulidade,
total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra Comissão para instauração de novo Processo Administrativo Disciplinar,
apurando-se o ocorrido em procedimento próprio.
Parágrafo único. Com a decisão, o Presidente da Câmara encaminhará
os autos ao Departamento de Administração para que adote as medidas
determinadas.
CAPÍTULO V
DA REVISÃO
Art. 79. O Processo Administrativo Disciplinar poderá ser revisto no prazo de 05 anos, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos
capazes de comprovar a inocência do punido.
Art. 80. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão.
Art. 81. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Presidente da Câmara que, se em análise sumária verificar pertinência,
nomeará Comissão Processante para que realize análise do feito e, se
necessário, realize diligências nos moldes estabelecidos no processo
administrativo disciplinar.
Art. 82. A revisão será processada em apenso ao processo originário.
Art. 83. A Comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para a conclusão
dos trabalhos, podendo ser prorrogada por igual período, com autorização fundamentada do Presidente da Câmara.
Art. 84. Relatados, os autos serão encaminhados ao Presidente da Câmara para decisão.
Art. 85. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto
em relação à destituição do cargo em comissão ou função designada,
que será convertida em exoneração.
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 86. Aplica-se o disposto no art. 7° desta Lei aos procedimentos
em curso, desde que presentes os pressupostos contidos no mesmo
e o servidor responder somente a um procedimento, sendo facultado à
respectiva Comissão propor o Termo de Ajustamento de Conduta como
medida alternativa à eventual aplicação da pena.
Art. 87. Aplica-se o procedimento previsto nesta lei aos procedimentos
em andamento, aproveitando-se os atos realizados sob a luz do contraditório e ampla defesa.
Art. 88. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de
setembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/appW
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Pinda ganha novo hotel
AiAndrA Alves MAriAno
Em outubro, Pindamonhangaba vai ganhar mais
um investimento no setor
hoteleiro, com a inauguração do Hotel Majore. A
instalação do hotel visa
atender a demanda do crescimento industrial que a
cidade apresentou nos últimos anos.
Como a localização do
hotel dá acesso fácil à rodovia Presidente Dutra, o
empreendimento pretende
atender também o turismo
religioso, pois está próximo
à cidade de Aparecida.
Com 2.600 m² de área
total construída, o prédio
tem 80 apartamentos. A estrutura possui água quente
gerada por energia solar,
a iluminação é controlada
pelo sistema de led – as luzes se apagam automaticamente quando o hóspede
fecha a porta do quarto ao
sair.

Marcos Vinicio Cuba
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Cidade terá espetáculo
de dança gratuito
MAriA FernAndA Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhagaba, por meio do Departamento de Cultura, está trazendo para a cidade mais um
espetáculo gratuito do Circuito Cultural Paulista, realizado
pelo Governo do Estado. A
atração do dia 12 de outubro
será a Companhia de Danças
de Diadema, com o espetáculo “La Vie en Rose???”, que
será apresentado na Ferroviária, às 21 horas.
A coreografia de “La Vie
en Rose???” foi criada pela

brasileira Denise Namura e
pelo alemão Michael Bugdahn, mostrando os percalços da vida em momentos
de transição, contestando o
título da famosa música cantada por Édith Piaf, “La Vie
en Rose” (“A vida em cor-de-rosa”), e que dá nome à
encenação.
O espetáculo, criado em
2009 em homenagem ao Ano
da França no Brasil, conta
a trajetória de pessoas que
saem do país europeu e chegam em terras brasileiras.
Divulgação

O novo empreendimento irá gerar empregos e também será uma nova opção

O hotel tem como principal público alvo os profissionais que chegam de
outras localidades para serviços de manutenção nas

indústrias locais e precisam
ficar hospedados durante
curto espaço de tempo.
O Majore está instalado,
entre o centro de Pinda-

monhangaba e o Distrito de
Moreira César, na avenida
Amélia Prata Balarin, no residencial Parque das Palmeiras, paralelo à rodovia SP 62.
A coreografia mostra os percalços da vida

Lago Azul, do Goiabal,
terá linhas de ônibus

Feira de Ciências atrai
mais de 500 visitantes

Divulgação

De acordo com uma
reunião de bairro realizada pelo prefeito no
Goiabal, a Viva Pinda
vai abrir horários de linhas de ônibus no bairro Lago Azul. As linhas
funcionarão a partir de
segunda-feira (7).
O gerente da empresa, João Machado,
disse que esse foi um
pedido dos moradores e a empresa irá
atendê-los em fase
experimental,
para
verificar se haverá
passageiros suficientes para dar continuidade às linhas.
“Estamos atendendo
esse pedido e disponibilizamos ônibus às
6h15 e às 12 horas e a
Van irá passar às 9 e
às 16 horas no bairro”.

MAriA FernAndA Munhoz
A escola municipal Dr.
Ângelo Paz da Silva, no
Cidade Nova, realizou na
quarta-feira (2), a V Feira de
Ciências, com a participação
de mais de 500 visitantes, entre alunos, professores, pais e
comunidade do bairro.
Alunos da educação infantil ao 5º ano trabalharam
temas diversos, realizando
pesquisas e apresentando
para os visitantes. Todos os
projetos foram desenvolvidos nas aulas de ciências,
em parceria com os projetos
da Planeta Educação, empresa parceira da Secretaria de
Educação da Prefeitura nas
escolas municipais.
Cada turma pesquisou um
tema: “Onde encontramos a
água?” foi desenvolvido pelos pequenos do Pré; “Por que

os dinossauros morreram?”,
uma pesquisa dos alunos do
2º ano; “Como seria nossa
vida sem as invenções?”,
abordou o 3º ano e “Por que
ficamos doentes?”, foi tema
trabalhado pelo 5º ano.
Com a ajuda dos computadores usados na Informática Educacional, os visitantes
puderam, ainda, visualizar as
atividades feitas em sala de
aula, bem como ter contato
com a tecnologia. Já com as
atividades do programa Matemática Descomplicada, o
público vivenciou jogos matemáticos, como a “centopeia
matemática” e o “volençol
das multiplicações”, que agitaram a feira.
Um painel foi colocado
no pátio da escola para que
os visitantes deixassem recadinhos sobre o evento.
Divulgação

Cocepelco visita cooperativas
de cobertores e de embalagens

A Cocepelco - Cooperativa de Trabalho em Celulose
e Papel Coruputuba - organizou duas importantes visitas
a outras cooperativas esta semana. Na terça feira (1º/10),
os membros do Conselho Administrativo, Paulo Toledo e
Vanderlei Apolinário, foram a
São José dos Campos conhecer as instalações da Coopertextil – antiga Cobertores Paraíba. No local, os integrantes
da Cocepelco acompanharam
detalhes da produção industrial e os setores financeiro e
administrativo da cooperativa
que assumiu a antiga indústria
que veio à falência. “Eles estão muito bem estruturados,
organizados e com excelente
rendimento. Atuam em processos semelhantes de organização que vamos implantar
em Pindamonhangaba”, disse
o presidente da Cooperativa
Coruputuba, Paulo Toledo.
Outra cooperativa que

Divulgação

recebeu a Cocepelco foi a
Coopercaixa, em Itaquaquecetuba, na quarta-feira (2).
No local, além de Toledo e
Apolinário, a Cocepelco ainda contou com o membro do
Conselho Fiscal, Evandro
César Raimundo.
Durante a visita, dividida
em dois períodos, os integrantes da Cocepelco analisaram toda a cadeia produtiva da cooperativa que produz
caixas de papelão, além de ter
acesso ao sistema administrativo e reunião com Conselho
Fiscal e cooperados.
Para Vanderlei Apolinário, as duas visitas agregam
conhecimento técnico à Cocepelco. “Aprendemos bastante com todas as ações que
eles desenvolvem e vamos
levar para nossa cooperativa
as experiências positivas”.
Ainda em outubro, a Cocepelco fará visita a mais
duas cooperativas.

Os alunos apresentaram seus projetos aos visitantes

Posse da nova diretoria da Vila
São Benedito e Vila São João
Membros da Cocepelco em encontro na Copertextil

Antes, em agosto e setembro, o grupo realizou todos os procedimentos legais
da cooperativa e conseguiu
o apoio do Ministro do Trabalho, Guilherme Bastos, do
Desembargador do Trabalho,
Sérgio Pinto Martins, o secretário Estadual do Emprego e Relações do Trabalho,

Tadeu Morais, além de diversos clientes e fornecedores
que já se manifestaram favoráveis à Cooperativa para reabertura da antiga Nobrecel
e recolocação no mercado de
trabalho mais de 1.100 trabalhadores de Pindamonhangaba e região, entre empregos
diretos e indiretos.

AnA CAMilA CAMpos
Nesta sexta-feira (4), a
Associação de Moradores e
Amigos da Vila São Benedito e Vila São João realiza a
solenidade de posse da nova
diretoria executiva, eleita
para a gestão 2013-2017. O
evento terá início às 19 horas
e será sediado no Centro Esportivo “Pai João”.
A eleição aconteceu no
dia 15 de setembro e reuniu
488 moradores, que compa-

receram para votar, o que culminou na vitória da chapa 2,
com 248 votos – 13 a mais do
que a chapa um. Ainda foram
registrados quatro votos em
branco e um nulo.
“Todos podem ter certeza
de que faremos o melhor pelos moradores do nosso bairro. Contamos com a ajuda de
todos, com ideias, orações
e palavras de incentivos”,
salienta o presidente eleito,
Gérson Leme.
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ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 174/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 002/2011
Contratante: Fundação Dr. João Romeiro
Contratada: Jornal Cidade de Rio Claro Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão em
Off Set do Jornal Tribuna do Norte por 12 (doze) meses, sendo em média 08 edições mensais
com uma média de 16 páginas por edição e 4.000 exemplares por semana.
Prazo: Prorrogado em mais 03 (três) meses, até 14/12/2013.
Assina pela contratante: Antônio Aziz Boulos
Assina pela contratada: Aline Beatriz Pezzotti de Magalhães Ceron
Data de assinatura: 13/09/2013
Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2013.

Taxa Efetiva Mensal

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 100/2013 de “contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de acesso a solução integrada de colaboração
e comunicação corporativa baseada em nuvem, incluindo suporte técnico,
implantação e treinamento”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo,
com validade de 12 meses, assinada em 03/09/2013:
ATA nº 060/2013
ITEM

01

Empresa:

SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA.

UNID.
DE MEDIDA

DESCRIÇÃO

unid.

004.018- Serviço de acesso a solução integrada de colaboração e
comunicação corporativa baseada em nuvem, incluindo suporte técnico,
compreendendo: Correio eletrônico (e-mail); Contatos e grupos de
distribuição; Calendário; Comunicação instantânea; Videoconferência;
Criação e publicação de portáteis/sites; Disponibilização e transmissão
de vídeos; Armazenamento de arquivos.

02

unid.

004.018 – Serviços de integração da solução com rede da Prefeitura

03

unid.

004.018 – Serviços de migração de dados (caixa postal, pastas
particulares, agendas, número de usuários, etc.)

04

unid.

004.018 – Treinamento

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

131,04

600

1.100,00

05

40,00

250

2.150,00

03

Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2013.

da Criança e do adolesCente

CONVOCAÇÃO - 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “19ª Reunião Ordinária” do ano em curso,
cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
—
—
—
—
—
Dia:
Horário:
Local:

Informes
Leitura e aprovação de ata
Edital FUMCAD
Novas resoluções CMDCA
Outros assuntos pertinentes ao Conselho
08/10/2013 (terça-feira)
17h (dezessete horas)
Auditorio da Prefeitura Municipal
Adriano Augusto Zanotti - Presidente

Banco do
Brasil

12 meses

1,51%

1,53%

1,54%

1,59%

2,08%

NÃO
INFORMADO

24 meses

1,51%

1,53%

1,54%

1,59%

2,08%

NÃO
INFORMADO

36 meses

1,51%

1,53%

1,54%

1,59%

2,08%

NÃO
INFORMADO

48 meses

1,51%

1,53%

1,54%

1,59%

2,08%

NÃO
INFORMADO

Banco Alfa - contato: (12) 3519-4500 ou (12) 7812-2452
Banco Bradesco - contato: (12) 2126-0050 ou (12) 3643-2055 ou (12) 3637-4862

Silvio Luis de Godoi
Diretor do Departamento de de Recursos Humanos
Rosangela Pedersoli Cesar Verdi Cosme
Coordenador de Recursos Humanos

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 157/2013 de “Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de monitoria para eventos promovidos pela
SEJELP, que serão utilizados conforme a necessidade”, foi elaborada a Ata para
Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 30/09/2013:
ATA nº 072/2013
ITEM

Empresa:

Convocação para a 8ª Reunião
Ordinária do CMDM – 2013.

ANTÔNIO CARLOS MARCIANO CRUZEIRO ME

UNID.
DE MEDIDA

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL
40

01

Unid.

004.016 - Prestação de serviço de monitoria - atividades esportivas de
4 horas. Quantidade estimada anual – 40

140,00

02

Unid.

004.016 - Prestação de serviço de monitoria - atividades esportivas de
8 horas. Quantidade estimada anual – 40

247,00

40

03

Unid.

004.016 - Prestação de serviço de monitoria - atividades recreativas de
4 horas Quantidade estimada anual – 1.000

150,00

1.000

04

Unid.

004.016 - Prestação de serviço de monitoria - atividades recreativas de
8 horas. Quantidade estimada anual – 100

247,00

100

05

Unid.

004.016 - Prestação de serviço de monitoria - atividades artísticas de
4 horas. Quantidade estimada anual – 100

178,00

100

06

Unid.

004.016 - Prestação de serviço de monitoria - atividades artísticas de
8 horas. Quantidade estimada anual - 20

247,00

20

07

Unid.

004.016 - Prestação de serviço de monitoria - atividades aquáticas de
8 horas. Quantidade estimada anual - 150

297,00

150

08

Unid.

004.016 - Prestação de serviço de monitoria - atividade teatrais de 8
horas. Quantidade estimada anual – 20

297,00

20

09

Unid.

004.016 - Prestação de serviço de monitoria - atividade palhaço de 4
horas. Quantidade estimada anual – 20

240,00

20

10

Unid.

004.016 - Prestação de serviço de monitoria - atividade palhaço de 8
horas. Quantidade estimada anual – 10

430,00

10

11

Unid.

004.016 - Prestação de serviço de monitoria - atividade de palco - de
8 horas. Quantidade estimada anual – 20

346,00

20

Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da 8ª reunião ordinária, cuja pauta vem a
seguir:
Pauta:
•
•
•
•
Dia:
Horário:
Duração:
Local:

Leitura de atas
Campanha “Em outubro, pense rosa”
Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Informes
07.10.2013 (segunda-feira)
17h (tolerância de 10min)
Aproximadamente 2 horas
CIAS – Centro Integrado de Assistência Social
(Setor executivo dos conselhos municipais)

Observação:
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverao
justificar a ausência atraves do email – conselhospinda@gmail.com

Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2013

PREFEITURA

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 161/2013 de “Aquisição de café em pó
torrado/moído e homogêneo em embalagem do tipo vácuo e açúcar, obtido da cana de
açúcar, refinado (1Kg)”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de
12 meses, assinada em 24/09/2013:
ATA nº 067/2013
ITEM

01

Empresa: GUIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

UNID.
DE MEDIDA
PC

ESTADO

DESCRIÇÃO
1.005.001.014636
café
em
torrado/moído
e
homogêneo
embalagem do tipo vácuo.

pó
em

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

JARDIM

3,80

15.000

Descrição completa:
Embalagem do tipo vácuo de 500 gramas,
qualidade global mínima de 4,5 pontos e máxima
de 5,9 na escala sensorial do café e laudo de
análise de microscopia do café com tolerância de
no máximo 1% de impureza. Café 100% arábica.
Validade de 12 meses estampadas no rótulo da
embalagem.

ATA nº 068/2013
ITEM

UNID.
DE MEDIDA

02

PC

Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
DESCRIÇÃO

1.016.001.006720 - açúcar, obtido da
cana de açúcar, refinado (1kg)

MARCA
COMETA
NACIONAL

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

1,24

15.000

Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 164/2013 de “Aquisição de lanche para
atender a alunos e atletas durante eventos, festivais e competições das quais
participem e de acordo com as necessidades da SEJELP”, foi elaborada a Ata para
Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 30/09/2013:
ATA nº 074/2013
ITEM

Empresa: MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE ME

UNID.
DE MEDIDA

01

PC

DESCRIÇÃO

1.005.001.014427 – Lanche
Pão de sal, tipo francês, com aproximadamente 50 g e 02 (duas)
fatias de presunto cozido e 02 (duas) fatias de queijo tipo
mussarela.

VALOR UNITÁRIO
(R$)

3,20

CONSUMO
ESTIMADO ANUAL

30.000

Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 128/2013

- CMDCA - Conselho MuniCipal dos direitos

Paraná
Banco

Caixa Econômica Federal - contato: (12) 2126-5800

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 127/2013

PREGÃO Nº. 133/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 133/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada na realização de exames de polissonografia, com fornecimento de material e mão de
obra, pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr.
Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93
e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 26 de setembro de 2013.
PREGÃO Nº. 135/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 133/13, que cuida de “Aquisição de materiais de borracharia a serem aplicados nas viaturas e máquinas desta Municipalidade, visando atender as
necessidades de manutenção e conservação dos veículos pertencentes à frota Municipal”,
a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação
DESERTA, com base nas Leis Federais

Banco
Santander

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2013

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 126/2013

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 152/2010
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 005/A/2010
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Santos & Uchimura Prótese Ltda. ME
Objeto: Contratação de serviços em prótese dentária.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 12/09/2014.
Assunto: Reajusta-se com base no índice IPC-FIPE 4,92% o valor unitário do contrato, passando de R$ 175,84 para R$ 184,49.
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: Jaqueline Uchimura
Data de assinatura: 09/09/2013
Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2013.

Caixa
Econômica
Federal

Estado de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 117/2013

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 142/2013
Objeto: Aquisição de materiais de construção civil a serem utilizados nas obras no Distrito
de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1467/2013
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.
Data da AF: 26/09/2013
Valor: R$ 7.253,00
Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2013.

Banco
Bradesco

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 073/2013
Objeto: Aquisição de chapa de aço galvanizado para confecção de placas de sinalização
viário do município.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1476/2013
Contratada: Aladim Comércio de Ferro e Metais Ltda.
Data da AF: 30/09/2013
Valor: R$ 17.859,00
Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2013.

Contrato nº 139/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de ressonância
magnética.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Pró Imagem Ltda.
Data de assinatura: 03/09/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 136.015,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: José Carlos Silva
Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2013.

Banco Alfa

Departamento de Recursos Humanos, 04 de outubro de 2013.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 276/2011
Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 001/2012
Contratante: Fundação Dr. João Romeiro
Contratada: Naressi & Naressi Transportes Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada em transporte de carga (jornais), incluindo
motorista, manutenção e combustível.
Prazo: Prorrogado em mais 03 (três) meses, até 13/12/2013.
Assina pela contratante: Antônio Aziz Boulos
Assina pela contratada: Dirley Naressi
Data de assinatura: 13/09/2013
Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2013.

Contrato nº 147/2013
Objeto: Locação de equipamentos(s) totalmente automatizados(s) para realização de exames de análises para os diversos setores técnicos, com o fornecimento de todos os reagentes e insumos necessários para exames, ao laboratório municipal de Pindamonhangaba pelo
período de 12 (doze) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: CQC Tecnologia em Sistemas Diagnósticos Ltda.
Data de assinatura: 10/09/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 504.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: Graziela Basciani Cucatti
Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2013.

Prazo de
Pagamento

Banco Santander - contato: (12) 3642-9420 ou 3642-7931

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 211/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 247/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda.
Objeto: Aquisição de gás de cozinha para atendimento das unidades escolares, para alimentação escolar.
Prazo: Prorrogado em 90 (noventa) dias, até 16/12//2013.
Assina pela contratante: Elizabeth Cursino Rodrigues
Assina pela contratada: Júlio Felipe Papavero
Data de assinatura: 17/09/2013
Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2013.

Contrato nº 140/2013
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo picape.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
Data de assinatura: 03/09/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 35.300,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Mauro Osni Rosa
Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2013.

Relação das instituições financeiras credenciadas para concessão de crédito consignado
em Folha de Pagamento dos servidores

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2013

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 176/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 296/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilizar profissional especializado
em oftalmologia para realização de consultas pelo período de 04 (quatro) meses.
Assunto: adita-se o item 3.1 em 25%, correspondente a R$ 17.606,40
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: André Luís Alvim Malta
Data de assinatura: 03/09/2013
Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2013.

Contrato nº 148/2013
Objeto: Aquisição de micro-ônibus executivo, modelo rodoviário, para uso no transporte de
atletas para competições e alunos das escolinhas para eventos e competições organizadas
pela SEJELP.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Vebrasil Concessionária EIRELI - EPP.
Data de assinatura: 10/09/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 440.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Cleber Bianchi
Assina pela contratada: Marcelo Meletti Neto
Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

MUNICIPAL
DE

DE

PINDAMONHANGABA

SÃO

PAULO

LEI Nº 5.567, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a desafetação de bem Municipal, localizado no “Residencial e Comercial Laguna”.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir da categoria de bem de uso
comum do povo para a categoria de bens dominicais duas áreas localizadas no Loteamento “Residencial e Comercial Laguna”, as quais possuem as seguintes medidas e confrontações:
Área 1
“Área Institucional 01, da Quadra “J”, do Loteamento denominado “Residencial e Comercial Laguna”,
situado nesta cidade, no bairro do Ipiranga, com frente para Avenida Um (01), medindo 41,28m (quarenta e um metros e vinte e oito centímetros) em linha reta, mais 14,14m (quatorze metros e quatorze
centímetros) em linha curva, com raio de 9,00 m (nove metros), na confluência de referida avenida
com a Rua Sete (07); do lado direito, de quem da Avenida Um (01) o terreno olha, mede 25,49m
(vinte e cinco metros e quarenta e nove centímetros) em linha reta, confrontando com a Avenida Dois
(02), mais 14,14m (quatorze metros e quatorze centímetros) me linha curva, com raio de 9,00 (nove
metros), confrontando com a confluência das Avenidas Um e Dois; do lado esquerdo mede 25,49m
(vinte e cinco metros e quarenta e nove centímetros) em linha reta, confrontando com a Rua Sete
(07), mais 14,14m (quatorze metros e quatorze centímetros) em linha curva, com raio de 9,00 (nove
metros), confrontando com a confluência da referida rua com a Rua Oito (08); no fundo mede 41,28m
(quarenta e um metros e vinte e oito centímetros) em linha reta, confrontando com a Rua Oito (08),
mais 14,14m (quatorze metros e quatorze centímetros) em linha curva, com raio de 9,00m (nove
metros), confrontando com a confluência da referida rua com a Avenida Dois (02), encerrando uma
área de 2.508,46m2 (dois mil, quinhentos e oito metros e quarenta e seis decímetros quadrados)” .
Matrícula nº 54.193 do C.R.I.A
Área 2
“Área Institucional 02, da Quadra “K”, do Loteamento denominado “Residencial e Comercial Laguna”,
situado nesta cidade, no bairro do Ipiranga, com frente para a Avenida Um (01), medindo 55,19m
(cinquenta e cinco metros e dezenove centímetros) em linha reta, mais 14,14m (quatorze metros e
quatorze centímetros) em linha curva, com raio de 9,00m (nove metros), na confluência da referida
avenida com a Avenida Dois (02); do lado direito, de quem da Avenida Um (01) o terreno olha, mede
25,49m (vinte e cinco metros e quarenta e nove centímetros) em linha reta, confrontando com a
Rua Nove (09), mais 14,14m (quatorze metros e quatorze centímetros) em linha curva, com raio de
9,00m (nove metros), confrontando com a confluência da mencionada rua com a Avenida (01); do
lado esquerdo mede 25,49m (vinte e cinco metros e quarenta e nove centímetros) em linha reta, confrontando com a Avenida Dois (02), mais 14,14m (quatorze metros e quatorze centímetros) em linha
curva, com raio de 9,00m (nove metros), confrontando com a confluência da mencionada avenida
com a Rua Oito (08); no fundo mede 55,19m (cinquenta e cinco metros e dezenove centímetros) em
linha reta, confrontando com Rua Oito (08), mais 14,14m (quatorze metros e quatorze centímetros)
em linha curva, com raio de 9,00m (nove metros), confrontando com a confluência das Ruas Oito e
Nove, encerrando uma área de 3.313,50m2 (três mil, trezentos e treze metros e cinquenta decímetros quadrados)”
Art 2º. A desafetação a que se refere o art. 1º será necessária para destiná-la a construção de
creche.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º de outubro de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Município
Nelson de Mesquita Nassif - Secretário de Obras e Serviços
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de outubro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - ecretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Projeto de Lei nº 132/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONVOCAÇÃO PARA A 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem na 10ª reunião Ordinária
de 2013, a realizar - se:
Dia:
Horário:
Local:

09.10.2013
(quarta-feira)
17h00
CIAS – Centro Integrado de Assistência Social
(Setor Executivo dos Conselhos Municipais)

Pauta:
—
Informes
—
Leitura de Ata
—
Audiência Pública
—
Conferencia Estadual de Assistência Social
—
Adequação das Entidades inscritas ao disposto na resolução 16, quanto a Tipificação Nacional de Serviços, projetos e programas (Resolução 109)
—
Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público)
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos email - cosnelhospinda@
gmail.com
“A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É IMPRENSCINDÍVEL PARA
A EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL”
Carmem Silvia de Paula Alves
Presidente

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 e de curso específico, 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 11/10/2013 às 14:00 horas
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
9º VALDEMAR PEREIRA
RUA RENATO GIOVANELI, 66 – RES.VILLA ROMA
ROSEIRA – SP
CEP 12580-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.106, 30 DE SETEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, NOMEIA Stephanie Paim Chiconini, para o emprego de provimento em comissão de
Assistente de Técnico de Relações Institucionais, a partir de 02 de outubro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de setembro de 2013.

SAJ/app

Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.566, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013.
Denomina o Centro Comunitário do Loteamento Mombaça de MARIA SACRAMENTO DA
SILVA.
(Projeto de Lei nº 10/2013, de autoria do Vereador Janio Ardito Lerário)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominado de MARIA SACRAMENTO DA SILVA o Centro Comunitário a ser
construído no Loteamento Mombaça.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 26 de setembro de 2013.
Vito Ardito Lerário- Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de setembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/
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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 4 de outubro de 2013
Marcos Vinício Cuba

Para conquistar este título inédito, os atletas de todas as modalidades treinaram intensamente para representar o município no 17º Jogos Regionais dos Idosos

Cidade parabeniza vice-campeões dos Jogos dos Idosos
Divulgação

Marcos Vinício cuba
Os atletas da Melhor Idade de Pinda
se dedicaram e com muita garra conquistaram o 2º lugar geral nos Jogos
Regionais dos Idosos. A competição foi
promovida em Taubaté entre os dias 26
e 29 de setembro. A cidade sagrou-se vice-campeã da competição com 105 pontos. A Prefeitura de Pindamonhangaba
parabeniza toda a delegação.
Para alcançar este título inédito, a

equipe da Secretaria de Esportes e Lazer
apoiou os atletas o tempo todo. Profissionais desta pasta marcaram presença
nos locais de jogos e vibraram ao lado
da torcida.
Eles já passaram dos 60 anos e com
esta experiência muitas histórias de vida
foram levadas à competição. Teve gente
que foi aos jogos pela primeira vez e ao
lado de veteranos se uniram para defender Pindamonhangaba.

No atletismo teve ouro, prata e bronze,
damas feminino trouxe o bronze na mala,
os casais da dança de salão caminharam
para buscar o bronze e a prata, o dominó
masculino subiu ao pódio no segundo lugar. A natação subiu nos três lugares do
pódio em diversas provas, o tênis de mesa
feminino, categoria B, e o xadrez feminino garantiram a prata. As equipes A e B, de
voleibol feminino, chegaram à final e colocaram a medalha de prata na bagagem.

Divulgação

Pinda deslanchou na pista do CTI na manhã de sábado

O atletismo pindense deixou os adversários para trás

Depoimentos marcantes
Durante as entrevistas concedidas ao Jornal Tribuna do
Norte a delegação de Pindamonhangaba se emocionou
e relembrou de vários momentos. Os exemplos de vida
para todas as pessoas mostraram que vencer obstáculos é algo por toda a vida e não há idade para desistir.
Eles revelam que o essencial é sempre ter foco e não
abrir mão de nada, para alçar voos cada vez mais altos.

Divulgação

Confira alguns dos depoimentos.

“Esta medalha tem um significado muito grande, viemos desacreditadas. Tinha
gente que ligava em casa
e falava que íamos pagar
mico. Aqui está a resposta
àqueles que não acreditaram na gente. Estar com 75
anos em uma quadra, jogando, é algo maravilhoso”.

“É uma honra representar
Pinda e colocar a minha
cidade no pódio. Vim para
os Jori pela primeira vez e o
esporte é tudo pra mim. Ganhar a medalha de prata foi
a maior emoção da minha
vida. Estar ao lado dessas
pessoas foi algo maravilhoso, que jamais esquecerei.

Marcos Vinício Cuba

Divulgação

“A vitória eu agradeço muito
a Deus, porque foi muito
‘pastada’, e também à Nazaré. Fizemos de tudo para
nos apresentarmos bem,
sem pisar em ninguém, dançar a nossa música e fazer
os nossos passos. Estou
muito feliz com o bronze,
mas o ano que vem vamos
dançar em busca do ouro”.
José Ferreira Braga,
praticante de dança de
salão, categoria A.

Divulgação

“Muito gratificante chegar ao
pódio, foi algo mais emocionante da minha vida.
Nos preparamos bastante e
ficamos muito felizes com
este resultado. Meu muito
obrigado a todos que nos
ajudaram e organizaram esta
competição maravilhosa”.

Marcos Vinício Cuba

Haidee Ferrari,
praticante de dança de
salão, categoria B.

Márcia Penichi Moreira,
73 anos, atleta da equipe
de voleibol de 70 anos.

Therezinha de Jesus da Silva

O voleibol de 70 anos disputou a final contra São José

Nair Thereza A. Pereira,
atleta da equipe de voleibol
de 70 anos.

Divulgação

“Eu vim correr para tentar pelo menos o terceiro lugar
e fiquei muito emocionada com o primeiro, porque
eu nunca ficava entre as três primeiras. Desta vez eu
acreditei em mim e disparei. O atletismo é bom demais,
faço este esporte há cinco anos. Fiquei por um tempo
numa cadeira de rodas e agora correr, com 72 anos, e
ganhar ouro logo depois de ter recebido uma mensagem
da minha família é algo que me deixa felicíssima, porque
me preparei para esta competição”.

Divulgação

“Estou muito contente em
vir aos Jori pela primeira
vez e ter ganho medalha
de ouro, é algo que eu
não esperava. Tive uma
experiência muito boa,
pessoas muito carinhosas
que me acolheram”.
Maria Aparecida
Martins Lopes,
80 anos, carinhosamente
chamada de Vó Bia.

Divulgação

“Essa medalha de prata
é muito importante pra
mim, me esforcei bastante
nos treinos e deu certo na
prova. Fiquei ansiosa de
vir para os jogos regionais
e a expectativa para a
fase estadual é a melhor
possível”.
Maria Luiza
Gonçalves Pereira,
68 anos.
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Odirley Pereira

Odirley Pereira

Zagueiro Osvaldo

Xerife Marcão

Areião

X
100 Nome

Odirley Pereira

Atacante Dri

Odirley Pereira

Centroavante Rick

Osvaldo e Marcão terão que parar Dri e Rick
ODIRLEY PEREIRA
Os zagueiros Marcão e
Osvaldo, do Areião, serão os
responsáveis por impedir o
perigoso ataque do 100 Nome, comandado por Dri e Rick, na ﬁnal a Primeira Divisão, no domingo (6), às 10
horas, no estádio José Ramiro dos Santos, no Vila Verde.
Após classiﬁcação à ﬁnal,
Marcão disse que o Areião
deverá jogar com consistência e ﬁcar atento. “Temos que
ser compactos e ﬁcar ligados o
tempo todo. Temos um grupo
forte, coeso, mas não podemos
dar espaço para o 100 Nome”.
Osvaldo aﬁrmou que
qualquer falha por ser fatal.
“Eles possuem atacantes rápidos, leves e habilidosos.
Conﬁamos no nosso grupo,
que está fechado, mas não
podemos vacilar”.
Já Rick, artilheiro do 100
Nome antecipou: “A zaga do
Areião é muito forte, mas vamos jogar explorando a velocidade para abrir espaço.
Temos que ir para cima com
determinação”.
O zagueiro Nelsinho, capitão do 100 Nome, analisou:

“em jogo único é a vontade
que prevalece, será imprevisível, será na raça, vamos
travar uma batalha com o
ataque deles, mas os nossos
atacantes sabem fazer gols.
O treinador do time do
bairro das Campinas, Juciê
ﬁcará do lado de fora, embora já tenha cumprido suspensão e não ter sido julgado.
Em seu lugar deve permanecer o presidente Valdir –
que comandou o último jogo. Valdir disse que conhece
vários jogadores do Areião.
“O Isaura, Doguinho, Cassio, Osvaldo já passaram pelo 100 Nome. Além deles, há
outros excelentes atletas que
podem decidir o campeonato
a qualquer momento. Ficaremos ligados”.
Goga alertou seus jogadores sobre a velocidade do 100
Nome. “Não jogamos contra
eles, mas sabemos que são
perigosos e que só precisam
de uma bola para decidir. Jogaremos da mesma forma,
com a mesma ﬁlosoﬁa e vamos impor nosso futebol.
Acho que será uma ﬁnal bastante equilibrada”.

Odirley Pereira

Jogadas aéreas em profundidade estão entre principais atributos do time do bairro das Campinas

Times têm muito em comum
Ambas equipes não eram cotadas entre as favoritas. Nas primeiras rodadas o 100 Nome
demonstrou instabilidade e parecia que não ia
longe. Juciê e Valdir tiveram muito trabalho
para corrigir as falhas e colocar a cabeça dos

100 Nome, do presidente Valdir

Areião, do técnico Goga
Odirley Pereira

Time consistente e equilibrado em todos os setores:
o goleiro Rodolfo, embora tenha baixa estatura é bastante ágil e se posiciona bem; os laterais Suzuki (direita) e Caiçara (esquerda) são leves e apoiam bastante;
no meio, Morcegão joga como volante moderno, desarmando jogadores e criando chances de gol, ao lado de
Doguinho; na frente, tem a velocidade de Ari e a frieza
de André Isaura. O Areião não se abate com resultados
adversos e Goga trabalhou o psicológico dos jogadores, que não se abatem nem caem em provocações.

Sub 15
Os jogos da 7ª rodada do
2º turno - Fase de Classiﬁcação terão início às 10h15
Grupo A
Corinthians x Independente
Local: Alto Cardoso
Maricá x Colorado
Local: campo do Maricá
Ferroviária x Inter Pinda
Local: Boa Vista
Grupo B
Etna x Jardim Rezende
Local: Machadão – Moreira César
Ramos x Jd Eloyna
Local: Ramos
A Mil Por Hora x São Paulo
Local: Jardim Regina

Sub 11
Os jogos são aos sábados às 8h30
Corinthians x São Paulo
Local: Alto Cardoso
Etna x Colorado
Local: Machadão – Moreira César
Ferroviária x Tipês
Local: Boa Vista

jogadores ‘no lugar’. O Areião montou um time de última hora, foi mal nos primeiros jogos, e se recuperou. Com estilo compenetrado
e sério, Goga conseguiu tirar o melhor de cada atleta e os classiﬁcou à ﬁnal.

Equipe veloz e guerreira. Em determinados jogos,
conseguiu impor seu estilo mesmo com jogadores a
menos. Juciê corrigiu o posicionamento dos zagueiros
Evanio e Nelsinho; os laterais Gleik e Tiquinho foram
decisivos nas últimas partidas; no meio, Marquito é o
responsável pela criação das jogadas; na frente Dri,
Mauricinho e Rick são os destaques. O 100 Nome é um
daqueles times que tem a capacidade de mudar a forma
de jogar durante a partida sem comprometer o sistema
defensivo.

Odirley Pereira

Comemoração do Dia da Criança
começa neste domingo em Pinda
MARCOS VINÍCIO CUBA
As crianças poderão comemorar a data dedicada a
elas antecipadamente. A Prefeitura de Pindamonhangaba
preparou várias atividades
para este público a partir
deste domingo (6). As festividades terão início na praça
do Vale das Acácias e serão
desenvolvidas das 14 às 18
horas. Ao todo, serão três
dias de comemorações e em
vários locais, dando oportunidade para todos poderem
se divertir. No dia 12 acontecerá no Bosque da Princesa e
no dia 13 no Araretama, em
frente à escola Elias Bargis, o
horário será o mesmo do primeiro dia.
As crianças poderão participar das atividades da Cidade Mirim, aprender e se
divertir com a brinquedoteca,
Casa Verde e o Projeto Escola Integrada, conferir e fazer
parte das brincadeiras cantadas, show de circo, se encantar com as estações recreati-

vas, que irão oferecer jogos,
brincadeiras, oﬁcina de pipa,
jogos de mesa, dama gigante e
oﬁcina de artes. Ainda poderão
fazer penteados, unhas decoradas e maquiagem artística.
As crianças que ainda não

conhecem a prática do skate
poderão se dirigir ao espaço
que será montado para vivenciarem esta modalidade. Também faz parte da programação
as atividades de palco, com
macroginástica e gincanas.

A festa para as crianças
envolve várias secretarias da
Prefeitura de Pindamonhangaba e esta ação conjunta
conta com a parceria da Sabesp; que irá fornecer água
para hidratar os participantes.

Arquivo TN

Pintura no rosto e outras atrações vão fazer a alegria de milhares de crianças

