Mombaça ganha centro comunitário

André Nascimento

Os moradores do Mombaça receberam, no sábado (5), o Centro Educacional "Maria
Sacramento da Silva". Ao som da música "Primavera", de Tim Maia, os familiares celebraram e agradeceram à Prefeitura pelo espaço e à Câmara pela denominação. O prédio
possui 335 m² de área construída; tem salão, sala, arquivo, depósito, sanitários, vestiário e cozinha.
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Areião é campeão da Primeira

Odirley Pereira

O time do Areião conquistou o título da Primeira Divisão após bater o 100 Nome por 2 a 1, no domingo (6). O jogo começou com o ataque do 100 Nome marcando em
cima e com Rick inspirado. O atacante driblou três jogadores e marcou, sem ângulo, um golaço. No segundo tempo, o Areião acertou a marcação, melhorou o passe e virou
com gols de André Isaura e Ari. Ao ﬁm, os atletas e comissão técnica do Areião elogiaram o bom time e a garra do 100 Nome e também desabafaram: “São duas equipes
que chegaram desacreditadas e se superaram. Nossa diferença foi que conseguimos achar nosso jogo e colocar a bola no gol. Estão todos de parabéns pelo empenho e pela
FUTEBOL 10
união. Foram verdadeiros guerreiros, com espírito coletivo”, disse o técnico Goga, que montou o grupo em menos de um mês antes do campeonato.

Obras facilitam trânsito na SP-62
A Prefeitura de Pindamonhangaba está reconstruindo o asfalto entre os kms 153 e 154
na rodovia SP-62 (Pinda/Moreira César), trecho Vereador Abel Fabrício Dias, ao lado do
pedágio, na região da Água Preta. O local está

recebendo um novo pavimento, que vai facilitar a passagem de veículos e garantir mais segurança a milhares de motoristas que passam
pelo local diariamente.
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Nosso
Bairro leva
atividades
ao Pasin e
Mantiqueira

Maria Fernanda Munhoz

As equipes das secretarias de Educação e
Cultura, de Saúde e Assistência Social, Esportes
e Obras, da Prefeitura de
Pindamonhangaba, atuaram na abertura do projeto Nosso Bairro no Pasin
e Mantiqueira, no domingo (6). Para os moradores, a realização do projeto é uma oportunidade
para atividades de lazer,
cursos profissionalizantes, opções de renda, etc.
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Prefeito durante abertura da Campanha Outubro Rosa

Outubro é dedicado à
saúde das mulheres
As mulheres podem procurar as unidades de saúde
mais próximas de sua casa
para participar de várias
ações de prevenção. A Prefeitura de Pindamonhan-

gaba preparou uma programação diversificada e o
trabalho tem a parceria do
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
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Festival da Primavera
agrada participantes
Aiandra Alves Mariano

Novo asfalto terá capacidade para suportar trânsito intenso e com carga pesada no local

previsão do tempo
TERÇA-FEIRA - 8/10
Nublado,
muitas nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

11ºC
23ºC

QUARTA-FEIRA - 9/10
Nublado,
muitas nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

12ºC
25ºC

QUINTA-FEIRA - 10/10
Parcialmente
nublado
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

13ºC
26ºC
CPTEC INPE

Inscrições
para Corrida
de Rua
terminam
quarta-feira
PÁGINA 7

Show de Kiko
Zambianchi
encerrou o
evento
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Editorial
Quem não se ﬁliou
está fora da disputa
No último sábado, chegou ao ﬁnal o prazo para a
criação de novos partidos, ﬁliação partidária e estabelecimento do domicílio eleitoral para os candidatos que pretendem concorrer nas eleições de 2014. Exatamente um
ano antes da disputa eleitoral de 2014, conforme prevê a
legislação eleitoral (lei nº 9504/1997).
Após averiguação dos tribunais regionais eleitorais, no
ﬁnal de outubro, devem ser divulgadas as listas ﬁnais de
ﬁliados por partido político. Ou seja, quem está ﬁliado em
partido, está. Quem não está, não poderá ser candidato.
O primeiro turno das eleições será no dia 5 de outubro de 2014 e, na ocasião, os eleitores deverão escolher
parlamentares, governadores e o presidente da República
– totalizando cinco escolhas (um deputado estadual, um
federal, um senador, governador e presidente).
No início de julho do ano que vem, após convenções
internas, os partidos devem indicar formalmente quem serão os candidatos para cada cargo, dando início oﬁcial à
campanha eleitoral em julho.
De acordo com informações da Agência Brasil, as regras eleitorais para a administração pública começam a
valer no dia 1º de janeiro de 2014.
Para os governos com cargos em disputa no pleito, há
pequenas mudanças na forma de gestão ou ações que
devem ser executadas com a autorização da justiça.
Em maio começam a valer os prazos para os eleitores:
o dia 7 é o último para pedir transferência do título de eleitor para outra cidade, para alterar o endereço no cadastro
eleitoral e para pessoas com deﬁciência pedirem acesso
à seções especiais de votação.
As convenções partidárias para escolha dos candidatos e deﬁnição das coligações estarão autorizadas de 10
a 30 de junho. Os partidos terão de deﬁnir seus representantes para concorrer aos cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador,
senador e respectivos suplentes e deputados federal, estadual e distrital.
A propaganda eleitoral nas ruas e na internet será liberada no dia 6 de julho e a campanha no rádio e na televisão começará no dia 19 de agosto.
As normas estão previstas na Lei das Eleições (Lei
nº 9.504/1997) e devem ser seguidas por candidatos,
partidos e eleitores, sob pena de multa ou cassação do
mandato.
De acordo com informações da assessoria do TRE Tribunal Regional Eleitoral, até o momento, o Brasil congrega 32 partidos aptos a lançar candidatos em 2014. Os
últimos partidos registrados no TSE foram: o PSD - Partido Social Democrático e o PPL - Partido Pátria Livre, em
2011; o PEN - Partido Ecológico Nacional, em 2012, e o
PROS - Partido Republicano da Ordem Social e o partido
SDD – Solidariedade, em setembro de 2013.
Segundo dados da Câmara, o partido que obteve mais
novos integrantes foi o Solidariedade, que recebeu 20 ﬁliados registrados na Casa entre os dias 24 de setembro e
4 de outubro. Em seguida, está o PROS, que teve adesão
de 12 parlamentares.
Importante lembrar que a data-limite de ﬁliação não
vale para ministros de Estado e do Judiciário, juízes,
secretários de Estado, diretores e chefes de autarquias,
entre outros, que queiram se candidatar em 2014. Esses
precisam deixar seus postos (a descompatibilização) e se
ﬁliar a um partido até seis meses antes das eleições. Os
demais servidores públicos têm de se afastar de suas funções a três meses do pleito.

Datas Comemorativas
Veja as datas que se comemoram hoje,
8 de outubro, e nos próximos dias

8/10 – Dia Internacional do Direito à Vida, Dia de São Simão, Dia do
Nordestino, Dia do Asfaltador.
9/10 - Dia do Atletismo, Dia de São João Leonardo, Dia de São Dionísio, Dia Mundial do Correio, Dia do Açougueiro.
10/10 - Dia do Combate à Violência Contra a Mulher, Dia do Empresário Brasileiro, Dia do Ovo, DIa de São Francisco de Borja, Dia do
Esporte, Dia Mundial do Lions Clube.

Posse de Associação de Moradores

Celebração
dos Animais
Muitos ﬁéis se reuniram na
noite de sexta-feira (4) para participar da Benção dos Animais, uma
celebração tradicional do Lar São
Judas Tadeu, realizada anualmente
no Dia de São Francisco, o santo
protetor dos animais. A igreja ﬁcou
repleta de animais, que ﬁcaram
tranquilos enquanto o frei Diego
Bastos celebrava. Bichos como
cachorros, gatos, pássaros, foram
abençoados junto aos seus donos.
Mesmo aqueles que não puderam
levar os animais, mas portavam
uma foto do bichinho de estimação,
também foram abençoados pelo
frei Diego. Segundo alguns participantes, “foi uma celebração muito
especial”.

Na última sexta-feira (4), a Associação de Moradores e Amigos da
Vila São Benedito e Vila São João
realizou a posse da nova diretoria,
eleita no dia 15 de setembro deste
ano. O evento foi realizado no Centro

Divulgação

População pode retirar mudas no Viveiro
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento
de Meio Ambiente, realiza a doação de mudas de árvores nativas e
frutíferas, somente para moradores
da área rural, chácaras e sítios, no

Viveiro Municipal. A doação será realizada nos dias 24 e 25 de outubro,
para os 30 primeiros interessados,
que deverão retirar senha mediante
apresentação de comprovante de
endereço. As mudas serão entre-

gues das 8 às 10h30. Cada pessoa
poderá retirar até 24 mudas, sendo
12 nativas, duas frutíferas e 10 mudas de pingo de ouro. É necessário
apresentar comprovante de residência.

Evento comemora Dia da Secretária
Ana Camila Campos

‘Pega Tudo’
na Vila
Bourghese
Ilustração

A equipe do Pega Tudo estará, até esta quinta-feira (10), nos
bairros Vila Bourghese e Vila São
Benedito. Na última semana, os
funcionários da Prefeitura (DSM)
realizaram a capina, varrição, limpeza geral e retirada de entulho no
bairro Campo Alegre, sendo necessárias 70 viagens do caminhão
para o recolhimento do material.

Conselho Arbitral das categorias Sub
13 e 20 acontece nesta quarta-feira
A Liga Pindamonhangabense
de Futebol de Salão realiza nesta
quarta-feira (9), o Conselho Arbitral das categorias Sub 13 e 20.
Na ocasião, serão apresentadas

as tabelas e as equipes poderão
tirar dúvidas. O encontro será na
sede da Liga, nas proximidades do
Mercado Municipal, às 20 horas. O
campeonato terá início no dia 16.

Festa de Nossa Senhora Aparecida
A comunidade religiosa Nossa
Senhora Aparecida (bairros Parque
São Domingos, Vila Prado, São
Sebastião e Santa Tereza) está se
preparando para este sábado (12),
quando será comemorado o Dia da
Padroeira do Brasil e da comunidade. A novena continua diariamente,

seguida de missa e da realização
da quermesse, cuja renda será revertida para a construção do Centro
de Catequese daquela localidade.
No dia 12, às 6 horas, acontecerá a Alvorada Festiva, seguida
da santa missa das crianças. Às
11 horas, haverá celebração pela

Espetáculo de dança gratuito
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 sábado (12)
será a Companhia de Danças de
Diadema, com o espetáculo “La
Vie en Rose???”, que será apresentado no ginásio da AA Ferroviária, às 21 horas.
Divulgação
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“Hoje é o dia de mais uma etapa,
obrigado Senhor por este dia!”, disse.
Muitos moradores parabenizaram a
nova gestão e depositam expectativas na realização de trabalhos em
prol da comunidade.
Divulgação
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Esportivo “Pai João” e reuniu dezenas de moradores, bem como autoridades do município. O presidente
empossado, Gerson Leme, agradeceu a presença de todos e enfatizou
que esse é o início de uma nova fase.

união da comunidade. Ás 17 horas,
o momento da tradicional procissão
em louvor a Nossa Senhora, que
culminará na Santa Missa festiva
de encerramento da festa 2013, seguida da coroação da Santa.
A população está convidada.

Ônibus:
reajuste
de tarifas
Desde a última quinta-feira (3),
as tarifas de ônibus interestaduais e internacionais com percurso
superior a 75 quilômetros foram
reajustadas em 6,9% . Segundo
a ANTT – Agencia Nacional de
Transportes Terrestres, o reajuste
para a categoria inferior a essa quilometragem “será determinado em
ato especíﬁco”.
Ainda segundo o órgão, a justiﬁcativa para o aumento ocorreu devido à necessidade da manutenção
do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro
das empresas responsáveis pelo
transporte rodoviário interestadual
e internacional de passageiros.

Termina a Festa de São Francisco de Assis
No último sábado (5), foi realizado o encerramento da Festa em
Louvor a São Francisco de Assis. A
novena preparatória teve início no
dia 26 de setembro e seguiu até a
última sexta-feira.
No dia da festa, a comunidade organizou uma procissão

em louvor ao santo, seguida
de missa celebrada pelo padre
Celso Aloísio Cardoso. Todos os
dias, a população pôde conferir
a parte social, com barracas de
salgados, doces, brincadeiras
para as crianças e som para animar
o evento.

Ilustração

No último dia 30 de setembro foi comemorado o
Dia da Secretária. Em homenagem a essas profissionais, um evento realizado na
noite do dia 27 de setembro
reuniu 150 profissionais da
região no Colonial Plaza Hotel, para comemorar a data.
Durante o evento, foi oferecido um coquetel, regado a
muita música com um DJ que
agitou a pista durante toda a
noite. Todas concorreram a
diversos brindes, gentilmente
doados pelo comércio de Pinda
e cidades vizinhas para tornar o
dia ainda mais especial.

Bibliotecas
recebem
Brinquedoteca

Em comemoração ao mês da
Criança, durante outubro todas as
bibliotecas públicas municipais receberão a Brinquedoteca, com contação de histórias e brincadeiras.
A programação começou na
quarta-feira (2), na biblioteca do
Araretama, para as crianças das
escolas municipais Elias Bargis e
Madalena Caltabiano. Nesta terça-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 escolas municipais
João Fleury e Abdias Júnior. Para
encerrar, no 17, a biblioteca de
Moreira César receberá 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.

Encomendas
de panetones

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. A entrega das encomendas 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.
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Moradores do Mombaça recebem centro comunitário
Daniela gonçalves
Foi inaugurado no último
sábado (5) o Centro Educacional Municipal “Maria Sacramento da Silva”,
no Mombaça. Familiares,
amigos, e a comunidade em
geral estiveram na inauguração, que emocionou a todos
que se recordaram do legado
de amor e esperança deixado
pela homenageada.
Ao som da música “Primavera”, de Tim Maia, os
familiares celebraram e
agradeceram com uma rosa
a denominação do centro comunitário Maria Sacramento
da Silva, por meio do Projeto
de Lei Ordinária nº 10/2013,
do vereador Jânio Ardito Lerario.
A obra, inaugurada pelo
prefeito, conta com 335m2

André Nascimento

Autoridades e representantes do bairro fizeram
discursos na inauguração do Centro Comunitário

e custou R$ 397.727,96; a
estrutura tem um salão com
193m2, além de sala, arquivo, depósito, dois banheiros,
vestiário e cozinha.
Já de posse da população,
o novo centro comunitário

vai atender os munícipes
com a possibilidade de atividades recreativas, de lazer e
culturais.
Homenageada
Maria Sacramento da Silva nasceu em Pinda no dia 11

de agosto de 1932. Filha de
Geraldo Mário do Sacramento e de Leontina de Oliveira
Sacramento. Era de uma família numerosa, com mais
cinco irmãos: Daniel, Messias, Abigail, Isabel e Vicentina.
Estudou na escola do Bonsucesso, onde iniciou suas atividades de alfabetização.
Morou boa parte de sua
vida na roça, colocando-se a
serviço de quem precisasse
dela. Sabia das dificuldades
que se encontravam na vida
da roça para bebês abaixo
do peso ou prematuros; ela
se empenhava para que essas crianças vencessem estas
etapas, e foi neste momento
que Maria Sacramento conheceu a importante “Pastoral da Criança”. A partir daí

Projeto Nosso Bairro abre
atividades no Pasin e Mantiqueira
Cintia Camargo
A manhã de domingo (6) foi especial para a população dos bairros
Pasin e Mantiqueira, com a abertura
do projeto Nosso Bairro, repleto de
atividades sociais, de saúde e de lazer.
Mais uma vez as equipes das
secretarias de Educação e Cultura, de Saúde e Assistência Social,

Esportes e Obras estiveram atuando juntas para mais uma edição do
projeto.
Para o morador Rodrigo Almeida da Costa, a realização do projeto
no bairro é uma oportunidade para
que os munícipes tenham acesso às
atividades de lazer, além das profissionalizantes, gerando novas op-

ções de renda para as famílias da
região.
Assim, os moradores tiveram
acesso às atividades de educação no
trânsito, às brincadeiras esportivas,
ao teatro, inscrições para os programas habitacionais, entre outras.
Muitos ainda fizeram exames de
saúde e conferiram os resultados
André Nascimento

André Nascimento

participou de vários cursos,
formações e palestras, preparando-se para melhor atender
as crianças, mães e gestantes.
Após residir em vários
bairros de Pinda, a Sra Maria mudou-se para a fazenda
Mombaça, com seu esposo

Sr. Antônio e seus filhos. Nesse local, trabalhou por mais
de 30 anos; hoje, onde era a
fazenda, se transformou no
loteamento. Por sua formação
religiosa desde menina, Maria
da Sacramento Silva era conselheira espiritual.
André Nascimento

Familiares da homenageada comemoraram

Trabalho em equipe
faz o sucesso do
Festival da Primavera
Cintia Camargo

Descrito pelos organizadores como um exemplo de
trabalho em equipe, a 10ª
edição do Festival da Primavera do bairro Ribeirão
Grande recebeu a visita de
mais 7 mil pessoas durante
os 4 dias de atividades, o
que garantiu o sucesso na
retomada do evento.
Para a presidente da Sociedade Amigos do Bairro,
Niuceia Nogueira Vieira, foi
a parceria efetiva entre a
Prefeitura de Pindamonhangaba e que teve à frente
o Departamento de Turismo, os representantes dos
restaurantes do bairro e
os moradores do local, que
garantiu todo o sucesso. “Já
durante a preparação do

festival podíamos sentir que
todos éramos parceiros e
não concorrentes”, afirmou
Niucéia.
Além disso, todos os
expositores foram unânimes
em relação ao sucesso do
festival. “É claro que teremos
que fazer alguns ajustes,
mas a diversidade de atividades culturais e da gastronomia agradou e muito,
todas as pessoas que foram
ao Ribeirão Grande neste
final de semana”, salientou
Marta Sarraf, proprietária da
Pousada e Restaurante Vila
Serra da Luz.
Confira na edição da
próxima sexta-feira do jornal Tribuna do Norte, uma
reportagem completa sobre
o Festival da Primavera.
André Nascimento

Mágico Jack alegrou o público no evento

Prefeitura disponibilizou atendimento social

Lago Azul, do Goiabal, define obras prioritárias
Cintia Camargo
Muitos moradores do bairro Lago Azul, no Goiabal,
estiveram presentes à reunião
com representantes da administração municipal e o prefeito na última semana, para
definir obras para o bairro.
A maioria dos munícipes
solicitaram que fossem disponibilizados ônibus no bairro.
Eleita como um dos benefícios
para o bairro, desde segunda-feira (7), a empresa de transportes Viva disponibiliza 4 horários, entre ônibus e vans, já
para atender a população.
Os moradores do bairro
ainda solicitaram a instalação
de postes no bairro, garantindo mais segurança ao local
e também que a Prefeitura –
através de uma parceria com
a Sabesp – possa levar água
para os munícipes.
Para a moradora Alinete
Conceição dos Santos, a reunião foi uma oportunidade
dos moradores solicitarem
que os problemas do bairro
sejam resolvidos. Esta também é a opinião de Júlio César de Souza, morador que
solicitou a passagem dos
ônibus no bairro. “Ouvindo
a população, o prefeito pode
melhorar nosso dia a dia e
garantir mais qualidade de
vida para todos os moradores”, disse Souza.
Nesta quarta-feira (9),
o prefeito e representantes
da administração municipal
estarão em uma reunião no
bairro Andrade.

André Nascimento

Praça de alimentação do festival ficou lotada

Agentes de trânsito
comemoram resultados
Cintia Camargo

Dezenas de moradores participaram do encontro para definir melhorias

OS MORADORES
André Nascimento

André Nascimento
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Pindamonhangaba tem
atualmente 74 mil veículos
circulando pelas ruas, entre
as quais 46 mil são automóveis e 15,5 mil, motocicletas.
Uma frota que precisa seguir
regras para que a mobilidade
na cidade seja garantida. Para
isso, os agentes de trânsito
são fundamentais na fiscalização dessas regras, atuando
também na conscientização
e educação dos condutores,
garantindo menos infrações
na cidade.
No mês de setembro foi
comemorado o Dia Nacional do Agente de Trânsito e
também realizada – a nível
nacional – mais uma vez, a
Semana do Trânsito abordando as maiores causas de

acidentes e dicas de prevenção.
Os agentes de trânsito
da cidade estiveram reunidos com o prefeito como
incentivo a esse trabalho
junto à população. Além
disso, foi sorteada entre os
agentes – que possuem nível superior – uma bolsa no
curso de pós-graduação no
Centro de Estudos Avançados de Trânsito.
Para o prefeito, o papel do
agente é muito importante,
pois garante a segurança dos
condutores, ciclistas e pedestres no trânsito. “Mais do que
fiscalizar, os agentes realizam
ações para educar e conscientizar toda a população
quanto ao respeito que deve
existir no trânsito”, afirmou.
André Nascimento

Júlio César de Souza

Alinete C. dos Santos

Morador pediu benfeitorias

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Departamento de Administração – Fiscalização de Posturas
Licença Especial Para Festividades Natalinas
Data da entrada no protocolo: 14 de outubro a 01 de novembro de 2013
Data da entrega das licenças: 25 a 29 de novembro de 2013
O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido de xerox do RG, CPF e comprovante de endereço do município de Pindamonhangaba. As vagas serão concedidas através de sorteio. Não haverá prorrogação de prazo para as inscrições.

Os agentes de trânsito estiveram reunidos com o prefeito
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, terça-feira, 8 de outubro de 2013

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE SELEÇÃO
SIMPLIFICADA Nº 001/2013  PROJOVEM URBANO
ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO
ATIVIDADE

APL de luto:
morre Elydio dos Santos Neto
Em um curto espaço de tempo, a Academia Pindamonhagabense de Letras perde mais um de seus membros: o
Doutor em Educação Elydio dos Santos Neto, que integrava
os quadros da APL desde 2008. Ele deixou o plano terreno na sexta-feira (4), em São Paulo. O funeral de cremação
aconteceu no mesmo dia de sua partida, às 12 horas, e nesta
quarta-feira (9), às 19 horas, no Santuário Mariano (igreja matriz) será celebrada Missa de Sétimo Dia.
Nascido em Pindamonhangaba, no dia 26 de setembro de
1959, filho de Elydio dos Santos Filho e dona Ruth dos Santos, Elydio era dono de um dos mais extensos currículos na
área da educação. Em sua derradeira atuação terrena foi professor adjunto no Centro de Educação (Departamento de Habilitações Pedagógicas) na Universidade Federal da Paraíba.
Palestrante e escritor, foi, entre outras publicações, autor de
Por uma Educação Transversal (Lucerna/Metodista – 2006)
e Educação e Complexidade (Editora Salesiana, 2002).
Arquivo TN

Elydio (foto de 20/6/2008) exibe diploma de
membro da APL ao lado do também acadêmico,
professor Ângelo Roberto da Fonseca, seu colega
quando ele atuava no corpo docente do Externato
São José (atual Bom Jesus) e na Faculdade de Música

Arte em porcelana em
exposição no museu

Continua até quinta-feira (10), no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, a exposição “A
Arte em Porcelana”, da professora Therezinha Vilela Piorino. As peças que compõem a exposição registram duas décadas de dedicação desta artista ao legado de mais de 300 peças
de seu acervo particular. Segundo a acadêmica Juraci Faria,
cadeira nº40T da APL – Academia Pindamonhangabense de
Letras, “ficamos hipnotizados pela diversidade de formas,
pela exuberância de suas cores, pela delicadeza dos seus traços, pela composição do espaço, pela delicada luz divina que
suas peças nos transmitem, fruto do trabalho de mãos que se
consagram inteiramente à arte são capazes de ofertar.”
Artista dedicada e perfeccionista, Terezinha Piorino buscou a formação necessária com grandes mestres do Brasil e
do exterior: Terezinha Miné, Mário Watanabe, Vacal, Leonor
Brotas, entre outros.
Portal r3

PERÍODO

Perícia médica

Á partir de 08 de outubro de 2013

Assinatura dos contratos temporários

10 de outubro de 2013

Formação inicial básica

18 de Outubro

Início das aulas

23 de outubro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PARA
ATUAR NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO - 2013
EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 002/2013 – PROJOVEM URBANO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO para a contratação temporária de profissionais de diversas áreas para
atuarem junto ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM URBANO, no Município
de Pindamonhangaba, conforme RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 54 de 21 de novembro de 2012, com
as alterações operadas pela RESOLUÇÃO CD/FNDE nº 29/2013, e que obedecerá às normas constantes do presente Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O processo seletivo simplificado de que trata este edital visa à contratação temporária de: 03
(três) profissionais, sendo 01 (um) Professor de Língua Inglesa, 01 (um) Professor de Ciências da
Natureza e 01 (um) Educador de Qualificação Profissional.
1.2. O contrato temporário dos candidatos classificados dentro do número de vagas oferecidas terá
a duração de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até mais 06 (seis) meses, nos termos
de Lei Municipal nº 5.350 de 02-12-2005, a critério exclusivo da necessidade do serviço prestado.
1.3. A seleção pública de que trata o subitem anterior será realizada, para todas as funções, em uma
única etapa, de caráter eliminatório e classificatório, denominada de avaliação curricular.
1.4. Os atos advindos da execução deste processo seletivo, para os quais é exigida ampla publicidade, serão divulgados no Site Oficial do Município de Pindamonhangaba, cujo endereço eletrônico é:
www.pindamonhangaba.sp.gov.br e afixados na sede da Secretaria de Educação e Cultura, situada
na Praça Emílio Ribas, nº 34, São Benedito, Pindamonhangaba e devendo o resultado final ser
homologado através de Portaria da Secretária de Educação e Cultura, e publicado no referido site e
meios de comunicação oficial do município e afixado na sede da Secretaria de Educação e Cultura,
situada na Praça Emílio Ribas, nº 34, São Benedito, Pindamonhangaba.
2. DAS FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO, REMUNERAÇÃO E
JORNADA DE TRABALHO
Os profissionais que vierem a ser contratados, em decorrência desta seleção, terão as seguintes
atribuições, conforme a área de interesse, indicada no formulário de inscrição:
2.1. FUNÇÃO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, NAS ÁREAS DE BIOLOGIA, QUÍMICA
E FÍSICA; E PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA .
a) Atribuições: Ministrar aulas de disciplinas componentes do currículo do Ensino Fundamental,
utilizando-se de material editado e fornecido pelo PROJOVEM URBANO, bem como noções básicas
de informática e suporte às ações comunitárias, possibilitando o pleno desenvolvimento intelectual
do aluno e sua atuação responsável como cidadão participante da sociedade.
b) Remuneração mensal: R$ 1.700,00
c) Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais.
d) Horário diário: 17h40m às 21h40m / sábados quinzenais 9h às 13h e 14h às 16h.
e) Vagas: 02 (duas), sendo 01 vaga para professor de ciências da natureza e 01 vaga para professor
de língua inglesa .
f) Vagas destinadas para pessoas portadoras de deficiência: 5% (cinco por cento) das vagas.
g) Requisito para contratação: Diploma ou Declaração de Conclusão de Curso de Licenciatura na
disciplina que optar no ato da inscrição, emitido por instituição oficialmente reconhecida/autorizada
pelo órgão competente.
2.2. FUNÇÃO: EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – VESTUÁRIO
a) Atribuições: Trabalhar a questão da inserção no mercado de trabalho, com noções básicas de
cidadania, recursos humanos e ênfase na organização do trabalho e a vida em sociedade; com
conhecimentos básicos em informática (operação de software de texto, planilhas, correio eletrônico, navegação na internet); Planejar e executar visitas às empresas relacionadas com os grupos
ocupacionais; Acompanhar as atividades técnico- práticas dos alunos no laboratório e co-orientar,
juntamente com o professor orientador; Elaborar o Plano de Orientação Profissional – POP, seguindo
os padrões formulados pelo Programa.
b) Remuneração mensal: R$: 1.700.00
c) Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais.
d) Horário diário: 17h40m às 21h40m / sábados quinzenais 9h às 13h e 14h às 16h
e) Vagas: 01 (uma) vaga.
f) Requisito para contratação: Diploma ou declaração de conclusão do curso de nível superior e/
ou Técnico com formação em Ensino Médio, na área relacionada à opção feita no ato da inscrição,
emitido por instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente.
3. DAS VAGAS
3.1 O candidato deverá fazer uma única escolha de função, à qual ficará vinculado, não podendo
alterá-la, sob hipótese alguma.
3.2 DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.2.1 Do total de vagas ofertadas neste edital, o mínimo de 5% (cinco por cento) será reservado para
pessoas com deficiência, em cumprimento ao que assegura o art. 2º da Lei Federal nº 7.853/89 e
37, § 1º do Decreto Federal nº 3.298/99, observando-se a compatibilidade da condição especial do
candidato com as atividades inerentes às atribuições da função para a qual concorre.
3.2.2. Serão consideradas pessoas com deficiência as que se enquadrem nos critérios estabelecidos
pelo Decreto nº 3.298 de 20.12.1999 e suas alterações, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853 de
24/10/1989.
3.2.3. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência
deverão, no ato de inscrição, declarar essa condição e especificar sua deficiência.
3.2.4. Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência participarão do certame em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere aos critérios de aprovação e à nota
mínima exigida, em conformidade ao que determina o artigo 41, inc. I a IV do Decreto nº 3.298/99
e suas alterações.
3.2.5. O candidato que não declarar no ato de inscrição ser pessoa com deficiência ficará impedido
de concorrer às vagas reservadas, porém disputará as de classificação geral.
3.2.6. A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação da vaga reservada às
pessoas com deficiência, devendo ainda, quando convocado, submeter-se à Perícia Médica que
será promovida pela Junta Médica do Município ou entidade por ele credenciada.
3.2.7. As vagas reservadas às pessoas com deficiência que não forem preenchidas por falta de
candidatos, por reprovação no certame ou por decisão da Perícia Médica serão preenchidas pelos
demais candidatos da concorrência geral, observada a ordem de classificação.
3.2.8. Após a contratação, o candidato não poderá utilizar-se da deficiência que lhe garantiu a reserva de vaga no certame para justificar a concessão de licença.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Para se inscrever, o candidato deverá, em formulário próprio disponibilizado pela Secretaria
de Educação e Cultura, preencher, com os seus dados pessoais, as informações solicitadas, a ele
anexando seu currículo com as informações referentes à sua experiência profissional e aos cursos
realizados, as quais serão o único instrumento de base para a avaliação curricular.
4.2. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar o original dos documentos solicitados neste
edital para comprovação dos dados.
4.3. São da responsabilidade exclusiva do candidato os dados cadastrais informados para a inscrição.
4.4. O Município de Pindamonhangaba não se responsabilizará por solicitações de inscrição não
protocoladas nos prazos estipulados neste edital por qualquer motivo.
4.5. A inscrição do candidato expressará sua integral adesão a todas as regras que disciplinam a
presente seleção.
4.6. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a equipe executora do direito de excluir da seleção o candidato que não preencher
o formulário de forma completa e correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos, sem
prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
4.7. Não será aceita a inscrição que não atender, rigorosamente, ao estabelecido neste edital.
4.8. Cada candidato só poderá se inscrever para uma única função, conforme indicação constante
do item 1.1 deste Edital.
4.9. Os formulários deverão ser entregues, mediante protocolo, na sede da Secretaria de Educação
e Cultura, situada na Praça Emílio Ribas, nº 34, São Benedito, Pindamonhangaba, das 8h às 11h e
das 14h às 17h, nos dias definidos no calendário constante do Anexo Único deste edital.
5. DA SELEÇÃO
5.1. A presente seleção será realizada em uma única etapa, denominada Avaliação Curricular, de
caráter classificatório e eliminatório.
5.2. Participarão da Avaliação Curricular todos os candidatos devidamente inscritos na seleção, que
serão avaliados através das informações prestadas no Formulário de Inscrição.
5.3. Em nenhuma hipótese, informação curricular não declarada no ato da inscrição será acatada
para a Avaliação.
5.4. Serão selecionados os candidatos melhor classificados na avaliação curricular, em quantidade
equivalente a 05 (cinco) vezes o número de vagas oferecidas por cada função, observada a proporcionalidade das vagas reservadas para as pessoas com deficiência.
5.5. A Avaliação Curricular valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, observadas as seguintes tabelas:
5.5.1.PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR:

ITEM DE AVALIAÇÃO
Experiê ncia profissional
comprovada na áre a de graduação.
Experiê ncia profissional
comprovada especificam ente em
Projetos Sociais com
jovens /adolescentes, devidam ente
comprovado.
Cursos de capacitação na área a
qual concorre, no m ínimo, de 30
horas/aula.
Curso de Pós-graduação Lato
Sensu, no m ínimo, de 360
horas/aula e defesa de m onografia
(quando aplicável).
Curso de Pós-graduação Lato
Sensu na área específica de
atuação, no mínim o, de 360
horas/aula e defesa de tese
(quando aplicável).
TOTAL

PONTUAÇÃO
0,5ponto, por cada ano de
e xpe riência
1,0 ponto, por cada ano de
e xpe riência

PONTUAÇÃO MÁXIMA
2,0 pontos
4,0 pontos

0,5 ponto por curso

1,0 ponto

1,0 ponto por curso

1,0 ponto

2,0 pontos por curso

2,0 pontos

10,0 PONTOS

5.6. Será eliminado na Avaliação Curricular o candidato que não tiver a escolaridade mínima exigida
ou obtiver pontuação igual a 0 (zero) na Tabela de Pontuação.
5.7. A experiência profissional deverá ser comprovada:
a) mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
b) através de Certidão/Declaração de tempo de serviço público ou privado, emitida pela unidade de
recursos humanos da instituição em que trabalha ou trabalhou, na qual conste expressamente a
função desempenhada e as atividades desenvolvidas;
c) no caso de experiência profissional como autônomo, mediante contratos ou Recibos de Pagamentos de Autônomo (RPA) ou notas fiscais de serviço ou declaração de imposto de renda, devendo
constar expressamente o cargo/função desempenhados e as atividades desenvolvidas;
d) no caso de experiência profissional no exterior, mediante certidão da instituição para a qual trabalhou acompanhada de tradução para a língua portuguesa, feita por tradutor juramentado, na qual
conste expressamente o cargo/função desempenhado e as atividades desenvolvidas;
e) no caso de experiência como cooperativado, mediante Declaração assinada pelo dirigente máximo da entidade à qual se vincula ou vinculou formalmente, na qual conste expressamente o cargo/
função desempenhado e as atividades desenvolvidas.
5.8. O registro e a declaração de experiência apresentada pelo candidato que não identificar claramente a correlação das atividades exercidas com a função pretendida, não será considerada para
fins de pontuação.
5.9. A fração de tempo de experiência superior a 06 (seis) meses será arredondada para 01 (um)
ano.
5.10. As Certidões/Declarações de que tratam as letras “b” e "d" do subitem 5.7 deverão ser emitidas
em papel timbrado da instituição.
5.11. Qualquer informação ou documento falso gera a eliminação do candidato do presente processo
seletivo, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
5.12. Para a pontuação de cursos de capacitação e experiências profissionais, conforme tabelas
acima, só serão pontuados com a devida correlação de atribuições com a função para a qual o
candidato se inscreveu, não sendo aceitos simpósios, congressos, seminários, palestras, painéis,
ou eventos similares.
5.13. Os cursos de capacitação realizados no exterior devem ter seu teor traduzido por tradutor
juramentado ou o comprovante de nacionalização do título junto ao órgão competente.
5.14. Para o cálculo de experiência profissional não é admitido computar tempo concomitantemente.
5.15. Só serão consideradas para fins de pontuação as experiências comprovadas após a conclusão
dos cursos exigidos como requisitos de contratação.
6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1. A classificação geral se dará a partir dos pontos obtidos, pelo candidato, na Avaliação Curricular.
6.2. Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios, sucessivamente:
a) o mais idoso;
b) maior pontuação obtida no segundo item da tabela de Avaliação Curricular;
6.3. Ocorrendo, ainda, o empate de idade, em função da data de nascimento, serão analisadas
as Certidões de Nascimento dos candidatos empatados, para constatar o desempate em hora(s),
minuto(s) e segundo(s).
6.4. A ordem de classificação dos candidatos será publicada, nos termos do item 1.4 e enviados para
o e-mail informado pelo candidato no formulário de inscrição.
6.5. O resultado da classificação dos candidatos, após a fase de reconsideração/recurso, das informações prestadas no ato da inscrição, será publicado, na forma do item 1.4 e enviados para o e-mail
informado pelo candidato no formulário de inscrição.
7. DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO
7.1 Poderão ser interpostos pedidos de reconsideração quanto ao resultado deste certame, dirigidos
à Secretaria de Educação e Cultural, situada na Praça Emílio Ribas, nº 34, São Benedito, Pindamonhangaba, no prazo definido no calendário constante do Anexo Único deste edital.
7.2. Não serão analisados os pedidos de reconsideração interpostos fora dos prazos estipulados
neste edital.
7.3. Os pedidos de reconsideração deverão especificar o(s) item(ns) impugnado(s), e as razões
pelas quais a pontuação atribuída a ele(s) está incorreta.
7.4. Não serão apreciados os recursos interpostos contra avaliação, nota ou resultado de outro(s)
candidato(s), bem como protocolados fora do período estabelecido.
8. DA CONTRATAÇÃO
8.1. São requisitos básicos para a contratação:
a) ter sido classificado no presente processo seletivo, dentro do número de vagas oferecidas;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo
masculino;
e) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função;
f) cumprir as determinações deste edital;
g) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente permitidos;
h) não se encontrar em situação de readaptação da função de professor, se já integrante de quaisquer das Redes de Ensino;
8.2. A convocação para as contratações se dará através do Site Oficial do Município de Pindamonhangaba, que pode acessado através do site www.pindamonhangaba.sp.gov.br;
8.3. As contratações serão rescindidas, a qualquer tempo, quando conveniente ao interesse público;
verificada a inexatidão ou irregularidade nas informações prestadas durante o processo seletivo;
constatada falta funcional; verificada a ausência de idoneidade moral, assiduidade, disciplina, eficiência ou aptidão para o exercício da função; ou quando cessadas as razões que lhe deram origem.
8.4. Só serão aceitos Diplomas e Certificados emitidos por instituição reconhecida por autoridade
pública competente.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do presente processo de seleção,
contidas neste Edital, e em outros instrumentos normativos e comunicados que vierem a ser editados.
9.2. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente Edital ou de qualquer outra
norma e comunicado posterior regularmente divulgados, vinculados ao certame, ou utilizar-se de
artifícios de forma a prejudicar o processo seletivo simplificado.
9.3. Todos os horários previstos neste edital correspondem ao horário oficial do Estado de São
Paulo.
9.4. Será eliminado da seleção simplificada o candidato que não apresentar os requisitos mínimos
exigidos (comprovar a escolaridade e experiência mínimas exigidas ou obtiver pontuação igual a 0
(zero) na Tabela de Pontuação).
9.5. A Secretaria de Educação e Cultura reserva-se ao direito de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço até o número de vagas autorizadas, no
período de validade do processo seletivo.
9.6. O candidato que não atender à convocação para a sua contratação, no prazo definido no calendário constante do Anexo Único deste edital, será considerado desistente, sendo automaticamente
excluído do processo seletivo simplificado.
9.7. O contrato pode ser interrompido ou reduzido, a qualquer tempo, em razão da evasão de alunos.
9.8. O prazo de validade da seleção será de 01 (um) ano, a contar da data de homologação do
resultado final na imprensa oficial, podendo ser renovado por até mais 06 (seis) meses, a critério da
Secretaria de Educação e Cultura.
9.9. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação ou aprovação no
presente processo seletivo simplificado, valendo, para esse fim, a publicação no site Oficial do Município de Pindamonhangaba e afixados na sede da Secretaria de Educação e Cultura, situada na
Praça Emílio Ribas, nº 34, São Benedito, Pindamonhangaba.
9.10. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, se classificado, sendo de sua inteira
responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização deste.
9.11. O candidato será responsável por todas as informações e declarações prestadas.
9.12. Se, a qualquer tempo, for identificada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações
ou quaisquer irregularidades nos documentos, o candidato será eliminado do processo seletivo, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
9.13. A rescisão do contrato, por iniciativa do contratado, deverá ser comunicada, por escrito, à
Secretaria Municipal de Educação, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, para que o
serviço não tenha prejuízo a sua regular prestação. Neste caso, poderá ser convocado o próximo
candidato da lista de classificados.
9.14. Todos os itens referentes ao processo seletivo de que trata este edital serão executados por
Comissão específica criada pela Secretaria de Educação e Cultura.
9.15. Qualquer alteração no calendário de que trata o Anexo Único será divulgada na forma do item
1.4.
9.16. Com a publicação do resultado, os candidatos classificados dentro do número de vagas oferecidas serão convocados para participar de formação inicial para o exercício de suas funções, que
ocorrerá nos dia 08 (oito) de outubro 2013.
9.17. O candidato que não comparecer à formação inicial de que trata o item anterior será considerado desclassificado.
9.18. A formalização da contratação temporária dos educadores para o acolhimento de crianças
dependerá da existência de matrícula de alunos/pais com filhos com até 8 (oito) anos de idade.
9.19. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Secretaria de Educação e Cultura.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, em 27 de setembro de 2013.
Elizabeth Cursino Rodrigues
Secretária de Educação e Cultura

5.5.2. PARA A FUNÇÃO DE EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A arte de Therezinha Piorino está exposta no
Museu Pedro I e Dona Leopoldina até quinta-feira

Professora e artista plástica

Formada no Curso Normal da Escola João Gomes de Araújo,
Therezinha prosseguiu os estudos graduando-se em ciências na
Universidade de Taubaté e biologia na Organização Mogiana de
Educação e Cultura. No exercício do magistério pelo Vale do Paraíba, foi professora em Bananal, São José do Barreiro, Cruzeiro
e em Pindamonhangaba. Ao aposentar-se encontrou mais tempo
para se dedicar à arte, mais
Fernanda Munhoz
precisamente à pintura em
porcelana, “arte que é uma
terapia em minha vida”, ressalta. Seu ateliê fica ao lado
do escritório de seu marido
(travessa Rui Barbosa), o
escritor e “Presidente de
Honra” da APL, Francisco
Piorino Filho. Therezinha
e Piorino são os pais de
Francisco Piorino Neto, filho único, e têm três netos:
Therezinha Vilela Piorino
Eric, Mateus e Rafaela.

ITEM DE AVALIAÇÃO
Experiê ncia profissional
comprovada na áre a de atuação.
Experiê ncia profissional
comprovada especificam ente
como instrutor/professor na áre a a
qual concorre, em projetos sociais
com jovens/adolescentes.
Cursos de capacitação na área a
qual concorre,no mínim o, de 30
horas/aula.
Curso de Pós-graduação Lato ou
Stricto Sens u, no mínim o, de 360
horas/aula, com defesa de
m onografia (quando aplicável).
Curso Profissionalizante na área
es pecífica ou afim, com CH m ínima
de 130H, executado por entidade
reconhecida.
TOTAL

PONTUAÇÃO
0,5 ponto, por cada ano de
e xpe riência
1,0 ponto, por cada ano de
e xpe riência

PONTUAÇÃO MÁXIMA
1,5 pontos
3,0 pontos

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 002/2013 – PROJOVEM URBANO
CALENDÁRIO

0,5 ponto por curso

1,5 ponto

1,0 ponto por curso

1,0 ponto

3,0 pontos por curso

3,0 pontos

10,0 PONTOS

EDITAl DE COnvOCAÇÃO
Convocamos a população idosa do Bairro Araretama para a Assembléia Geral a ser realizada no Centro
Educacional Maria José Ardito Lerário sito a Rua General Rui Andrade Costa, 56 - no dia 27 de outubro
de 2013 ás 17 horas para deliberar a seguinte ordem do dia: 1 - Assembléia Geral; 2 - Apresentação das
Chapas para a eleição da Diretoria Executiva do Conselho Fiscal; 3 - Apresentação do Estatuto Social.
Pindamonhangaba, 03 de Outubro de 2013.
Maria de Fátima Alcides Cabral

lICEnÇA DA CETESB
MAYSTAR COSMÉTICA DO BRASIl lTDA. torna público que requereu na CETESB – Agência Ambiental de Taubaté a Licença Prévia e Instalação, para ampliação e novos equipamentos, para fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos, sito à Avenida Prof. Manuel César Ribeiro, nº 2397, Jd.
Santa Luzia, Pindamonhangaba /SP.

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.

ATIVIDADE

PERÍODO

Inscrições

08 e 09 de Outubro de 2013

Divulgação Pre lim inar dos classificados

10 de Outubro de 2013

Prazo para os pedidos de
reconsideração/recurso

11 de Outubro de 2013

Divulgação do res ultado definitivo

15 de Outubro de 2013

Perícia médica

16 de Outubro de 2013

Assinatura dos contratos temporários

17 de Outubro de 2013

Formação inicial básica

18 de Outubro de 2013

Início das aulas

23 de outubro de 2013

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 8 de outubro de 2013

Mulheres podem participar
do ‘Outubro Rosa’ em Pinda
Marcos Vinício cuba
Teve início no domingo
(6) a campanha “Em Outubro Pense Rosa”. A abertura ocorreu na instalação do
projeto “Nosso Bairro”, no
Pasin. Participaram da solenidade, profissionais da Se-

cretaria de Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba,
membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher,
representantes do Executivo,
o prefeito da cidade, vereadores, população, e apoiadores.
Até o final do mês serão

feitas várias ações. O objetivo é fazer com que as mulheres se conscientizem sobre a
necessidade de se prevenir
do câncer de mama e do câncer do colo de útero. Os organizadores prepararam uma
programação extensa e as
André Nascimento

O prefeito de Pindamonhangaba falou da importância da prevenção

***

***

PERÍODO

CAMINHADA E ATIVIDADES

08/10

A partir das 8
horas

PREVENTIVOS

ENCONTRO DE
MULHERES

MISSA ROSA

DATA

Local
Praça do Vale das
A partir das 8
08/10
Acácias e Recinto
horas
São Vito de
Todas as mulheres deverão procurar a unidade
Procure
a Unidade de
saúde mais próximaHorário
de casa
para
obter
informações
de
Saúde mais
sobre os exames atendimento
preventivos
e
do
câncer
de próxima
mama
das
Mês inteiro
para obter
unidades de saúde
informações
vo, por isso, é importante a 4.800 vítimas
fatais e apreProcure
a Unidade
sua realização periódica.
senta 18.430 novos
casos.deOs
Horário de
Saúde mais próxima
Ele é o segundo
tumor diagnósticospara
precoces
ofereMês inteiro
atendimento das
obter
mais frequente na unidades
população
cem praticamente
100% de
de saúde
informações

PERÍODO

feminina, fica atrás apenas do
câncer de mama. Por ano, faz
TODO O PERÍODO

DATA

MAMOGRAFIAS

André Nascimento

chance de cura, caso o trataProcure
a Unidade de
mento seja
correto.

Horário de

PREVENTIVOS
atendimento das
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO “OUTUBRO ROSA”
EM PINDAMONHANGABA
***
DO EVENTO

ATIVIDADES

CONSULTAS MÉDICAS

interessadas podem procurar
a unidade de saúde mais próxima de casa.
O Inca - Instituto Nacional de Câncer - destaca que
o câncer de mama é o mais
frequente no mundo e, se
diagnosticado e tratado oportunamente, o prognóstico é
relativamente bom. No Brasil, as taxas de mortalidade
por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelATIVIDADES
mente porque
a doença ainda
é diagnosticada em estádios
CAMINHADA E ATIVIDADES
avançados. Na população
mundial, a sobrevida média
após cinco anos é de 61%.
CONSULTAS MÉDICAS
O Inca informa que o câncer do colo do útero demora
muitos anos para se desenvolver.MAMOGRAFIAS
As alterações das células que podem desencadear
o câncer são descobertas facilmente no exame preventi-

Mês inteiro

Mês inteiro

TODO O PERÍODO
DO EVENTO

Horário de
atendimento das
unidades de saúde

Local
Praça do Vale das
Acácias e Recinto
São Vito
Procure a Unidade de
Saúde mais próxima
para obter
informações
Procure a Unidade de
Saúde mais próxima
para obter
informações

Horário de
atendimento das
unidades de saúde

Procure a Unidade de
Saúde mais próxima
para obter
informações

Horário de
atendimento das
unidades de saúde

Dias 07,14 e 21/10

8h

CENTRO DE
ESPECIALIDADES
MÉDICAS (CEM)

22/10

14h

Paróquia S. V. Paula

20/10

19h

Igreja Santana

CULTO ROSA

21/10

19h

PALESTRAS

07,14 E 21/10

8h

CAMINHADAS

26/10

9h

BAILE ROSA

18/10

16h

Assembleia de Deus
Alto Tabaú
CEM
(Saúde da Mulher)
Centro – Praça
Monsenhor
Marcondes
(concentração)
Recinto São Vito

ATIVIDADES
ENCONTRO DE

CAMINHADA
E ATIVIDADES
MULHERES

DATA
Dias 07,14
e 21/10
08/10
22/10

MISSA ROSA
CONSULTAS
MÉDICAS

Mês
inteiro
20/10

CULTO ROSA

MAMOGRAFIAS
PALESTRAS

5

21/10

Mês inteiro

07,14 E 21/10

unidades de saúde

PERÍODO

Saúde mais próxima
para obter
*informações
**

Horário de
atendimento das
unidades8hde saúde

Local
CENTRO
DEdas
Praça
do Vale
ESPECIALIDADES
Acácias
e Recinto
MÉDICAS
(CEM)
São Vito
Procure
a Unidade
de
Paróquia
S. V. Paula
Saúde mais próxima
paraSantana
obter
Igreja
informações
Assembleia
de Deus
Procure
a Unidade
de
Alto
Tabaú
Saúde
mais
próxima
CEM
para
obter
(Saúde da Mulher)
informações

A partir
8h das 8
horas
14h

Horário de
atendimento das
19h
unidades
de saúde
19h

Centro – Praça

CAMINHADAS

PREVENTIVOS

TODO 26/10
O PERÍODO
DO EVENTO

Horário
9h de
atendimento das
unidades de saúde

Procure
a Unidade de
Monsenhor
Saúde
mais próxima
Marcondes
para obter
(concentração)
informações

BAILE ROSA

18/10

16h

Recinto São Vito

ENCONTRO DE
MULHERES

Dias 07,14 e 21/10

8h

CENTRO DE
ESPECIALIDADES
MÉDICAS (CEM)

22/10

14h

Paróquia S. V. Paula

20/10

19h

Igreja Santana

21/10

19h

07,14 E 21/10

8h

Projeto da PM de Pinda é
novamente homenageado
MISSA ROSA

Mais uma demonstração do CULTO
reconhecimento
do
ROSA
trabalho desenvolvido pela
Polícia Militar de Pindamonhangaba:
o projeto “ParPALESTRAS
ceiros do Amanhã” foi, pela
segunda fez, homenageado
pelo Estado em uma solenidade realizada no dia 30 de
CAMINHADAS
setembro,
no auditório da
Fatec, em São Paulo.
Por ocasião do 16º
aniversário
daROSA
Comissão
BAILE
Estadual da Diretoria de
Polícia Comunitária e Direitos Humanos, é feita a
entrega de homenagens,
como a medalha de Mérito
Comunitário, que é concedida a personalidades civis
e militares, e entidades públicas ou particulares, que
se destacaram nos serviços
prestados junto à comunidade, sempre buscando
a melhoria de vida dessas
pessoas e cumprindo o
dever comunitário como
policial.
O projeto pindamonhangabense foi contemplado
com a referida medalha.
O sargento PM Luciano,
coordenador do projeto,
recebeu a honraria, representando os promotores, parceiros e membros
envolvidos no “Parceiros do
Amanhã”
Segundo à Polícia Militar,
a filosofia da instituição é

26/10

9h

18/10

16h

Divulgação

Assembleia de Deus
Alto Tabaú
CEM
(Saúde da Mulher)
Centro – Praça
Monsenhor
Marcondes
(concentração)
Recinto São Vito

O projeto “Parceiros do Amanhã” recebeu homenagem
a premissa de um trabalho
conjunto entre comunidade
e polícia a fim de identificar,
priorizar e resolver problemas, melhorando a qualidade de vida na sociedade.
“O projeto é um movimento voluntário de complemento educacional e tem
como prioridade proporcionar a essas crianças atividades teóricas e práticas,
oferecendo oportunidades
para o desenvolvimento do
caráter e formar o adulto

do amanhã. Nessas oportunidades , mostramos à
sociedade os resultados e
o reconhecimento de um
trabalho social sério e de
competência. Parabenizo os
policiais e professores voluntários dos polos Vila Rica
e Araretama pelo prêmio”,
salienta o comandante da
2ª Cia do 5º BPM/I, instalada em Pindamonhangaba,
e coordenador do projeto,
capitão PM Paulo Henrique
Cavalheiro.
Divulgação

‘Samba dos
Amigos’
Com muita animação e samba
de primeira qualidade, a população prestigiou o “Samba dos
Amigos”, realizado no “Buteko”
(antiga Vinil). A partir das 15 horas, no sábado (5), os amantes
do samba se reuniram para colocar o papo em dia e curtir um
som de qualidade. Parabéns aos
organizadores Marcelo e Viola.
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, terça-feira, 8 de outubro de 2013

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 111/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0310/13DATA PROTOCOLO: 20/02/2013
Nº CEVS: 353800601-477-000101-1-1 DATA DE VALIDADE: 27/09/2014
CNAE: 4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas
RAZÃO SOCIAL: G. C. A DROGARIA LTDA ME CNPJ/CPF: 011.959.614/0001-11
ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso N°: 1930 COMPLEMENTO: BAIRRO: Campo Alegre
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12420-010 UF: SP RESP. LEGAL: Giuseppe Castro de Andrade
CPF: 318.083.718-79 RESP. TÉCNICO: Eliane Figueira Lourenço de Andrade CPF: 100.107.788-10
CBO: Farmacêutico em Geral CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 63417 UF:SP
A Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 27/09/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ﬁcando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 27 de setembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 112/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0487/13DATA PROTOCOLO: 28/03/2013
Nº CEVS: 353800601-477-000119-1-6 DATA DE VALIDADE: 30/09/2014 CNAE: 4771-7/01 Comércio
varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de formulas RAZÃO SOCIAL: PRO PHARMACOS FARMACIA LTDA EPP = CNPJ/CPF: 073.119.927/0006-23 -ENDEREÇO: Rua Deputado Claro
César N°: 243 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro - MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-220
UF: SP RESP. LEGAL: Marcos Alexandre Rocco de Paula - CPF: 119.561.718-60 - RESP. TÉCNICO:
Juliana Sanches Miranda CPF: 223.046.618-66 = CBO: Farmacêutico em Geral CONS. PROF.:
CRF N º INSCR.: 49267 UF:SP
A Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 27/09/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ﬁcando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 113/13
Comunicado de DEFERIMENTO: ALTERÇÃO/ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA Nº PROTOCOLO:
1101/13 DATA PROTOCOLO: 26/07/2013 Nº CEVS: 353800601-360-000016-2-7 - DATA DE VALIDADE: N/A CNAE: 3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água - RAZÃO SOCIAL: ZODIAC
PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A - CNPJ/CPF: 055.980.684/0001-27(002) = ENDEREÇO: R o d .
Ver.Abel Fabrício Dias N°: 3400 = COMPLEMENTO: BAIRRO: Água Preta MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12403-610 UF: SP RESP. LEGAL: Maria Heloisa Albuquerque Macedo Simão CPF:
033.773.818-13 RESP. TÉCNICO: Alexandre Edringer Ribeiro CPF: 017.218.227-12 - CBO: CONS.
PROF.: CRF N º INSCR.: 43.987 UF: SP
A Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 03/10/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ﬁcando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 114/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL - Nº PROTOCOLO: 1095/13 D ATA
PROTOCOLO: 24/07/2013 Nº CEVS: 353800601-477-000132-1-8 DATA DE VALIDADE: 07/10/2014
CNAE: 4771-7/01 Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas
RAZÃO SOCIAL: GRF FARMACEUTICOS LTDA ME - CNPJ/CPF: 018.374.754/0001-77 - ENDEREÇO: Av. Fortunato Moreira N°: 248 - COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12424-370
UF: SP RESP. LEGAL: Raul Cartagena Rossi CPF:396.078.038-92 RESP. TÉCNICO: Raul Cartagena Rossi CPF:
396.078.038-92 CBO: Farmacêutico em Geral CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 71127 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 07/10/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ﬁcando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classiﬁcação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justiﬁcaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certiﬁcado de reservista (sexo masculino);
08 - CNH-Carteira Nacional de Habilitação proﬁssional;
09 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
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).

Sebrae Móvel chega em Pinda
O Sebrae Móvel estará
em Pindamonhangaba a partir de terça-feira (8), com
atendimento gratuito para
empresários e pessoas interessadas em se tornarem empreendedoras. A ação é uma
iniciativa do Sebrae-SP com
o objetivo de estimular empreendedorismo nos municípios do interior do Estado.

O veículo ﬁcará instalado
na praça Monsenhor Marcondes, no centro, das 9 às 17
horas, até quinta-feira (10).
No local, analistas do Sebrae-SP farão atendimentos
individuais gratuitos sobre
temas relacionados à gestão
de negócios, como administração, planejamento, controle ﬁnanceiro e marketing.
Divulgação

Dia 15/10/2013 às 14:00 horas
MOTORISTA ESPECIALIZADO
8º CREBSON JOSÉ DE CARVALHO
RUA ANTENOR VARGAS, 77 – JARDIM DOS EUCALIPTOS
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classiﬁcação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justiﬁcaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certiﬁcado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos ﬁlhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos ﬁlhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos ﬁlhos de 6 a 14 anos).
Dia 15/10/2013 às 15:00 horas
MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)
22º PRISCILA RIBEIRO DA SILVA
AVENIDA OLMIRA ORTIZ PATTO, 236 – JARDIM BARONESA
TAUBATÉ – SP
CEP 12091-240

AERO CLUBE DE PINDAMONHANGABA-SP.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
“ ELEIÇÃO “ — CONVOCAÇÃO

Do Estatuto Social do Aeroclube de Pindamonhangaba – SP - l com base no Capitulo I – Da Assembleia Geral – Artigos
13 – 14 – 15 – 16 - 17 - 18 e 19 – ﬁcam os Associados (as), em dia com a tesouraria, CONVOCADOS a participar da
Assembleia Geral Ordinária, a se realizar na sede da Entidade, situada à Rodovia Professor Manoel César Ribeiro Nº 2.800
– nesta cidade de Pindamonhangaba, no dia 30 de outubro de 2013, às 19:00 horas, em 1ª convocação e, às 19:30 horas em
segunda convocação, com qualquer numero de participantes, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) apresentação
do relatório de prestação de contas da Diretoria; b) eleição da nova Diretoria para o período ( biênio ) 2013/2015).
De acordo com o Artigo 48 do Estatuto Social, poderão ser registradas chapas concorrentes para a Diretoria e Conselho Fiscal até às 19:30 horas do dia 27 (domingo) do mesmo mês na Secretaria da Entidade.
Pindamonhangaba 07 de outubro de 2013.
Osmar de Almeida Pacca - Presidente

AVISO
ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO - EFCJ
CONCORRÊNCIA Nº 004/2013 - Contratação Obras de Engenharia com fornecimento parcial de
materiais para a recomposição de pontos críticos da faixa ferroviária e da via permanente da Estrada
de Ferro Campos do Jordão – EFCJ, a serem desenvolvidos entre o km 00+000 e o km 40+000 com
Sessão Pública: 08/11/2013 às 10:00 horas - Edital disponível a partir do dia 08/10/2013 até o dia
07/11/2013, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas, na Comissão Permanente
Julgadora de Licitações, sito à Rua Martin Cabral 87, Centro, Pindamonhangaba - SP. O Edital ficará
disponível para a consulta dos interessados e poderá ser adquirido na forma impressa, mediante
o recolhimento do valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais) em favor da EFCJ, na Conta Corrente nº
5635-9, Agência 06536-6 - BANCO DO BRASIL S.A., explicitando a modalidade e o nº da licitação
correspondente ou gratuitamente, mediante a apresentação de um disco compacto CD-R (“recordable”) para cópia do arquivo e, ainda, no site da imprensa oficial (www.imprensaoficial.com.br – aba:
negócios públicos). Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (12) 3644-7405 ou pelo
e-mail licitacao@efcj.sp.gov.br.
Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2013.
AYRTON CAMARGO E SILVA - Diretor Ferroviário

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.302, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da Portaria Interna nº 9.029, de 20 de outubro de 2011, RESOLVE
CESSAR, a pedido, a Suspensão do Contrato de Trabalho do servidor municipal Sr. Edson
de Fernandes, a partir de 12 de agosto de 2013.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 12 de agosto de 2013.
Pindamonhangaba, 1º de outubro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 1º de outubro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Externo nº 23957/13

2 col X 4 cm altura X R$19,00 = R$ 152,00

O STIMMME de Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira, convoca todos os trabalhadores da
Confab Industrial S/A - Divisão Tubos - Unidade Cidade Nova, Socotherm do Brasil S/A e Exiros BR
Ltda. para participarem da Assembleia Extraordinária que realizar-se-á no dia 9, mês de outubro
de 2013, às 14:30 horas em primeira convocação e às 15:30 horas em segunda convocação, nas
dependências da empresa, que fica localizada à Av. Gastão Vidigal Neto, 475, Loteamento Cidade
Nova, bairro Campinas, cidade Pindamonhangaba, com a seguinte ordem do dia: a) Suspensão
temporária dos contratos de trabalho (lay-off) para trabalhadores horistas, com bolsa qualificação
por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do Ministério do Trabalho; b) Redução temporária de jornadas e salários para trabalhadores mensalistas; c) Pagamento de abono salarial; d)
Outros assuntos de interesse da categoria. Pindamonhangaba, 08 de Outubro de 2013.
Renato Marcondes de Oliveira
Presidente

2 Colunas x 4 cm altura x R$ 19 = R$152,00
04/10/2013
10:40:12
Exercício de 2013

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

Controle de Execuçao Orçamentaria
BALANCETE SINTÉTICO
Setembro de 2013
RECEITAS
Conta

Descrição

DESPESAS
Anterior

Período

Acumulado

Conta

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
611000.001

722110.001
722110.002
722110.003

Duodecimo Recebido
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
INSS - TERCEIROS
INSS - SERVIDORES
INSS - VEREADORES

Descrição

Anterior

Período

Acumulado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
6.536.000,00
6.536.000,00

892.000,00
892.000,00

7.428.000,00
7.428.000,00

22.834,37
150.683,37
36.151,32

3.047,25
17.996,23
4.574,90

25.881,62
168.679,60
40.726,22

01

621000.001

Legislativa
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

4.389.899,03
4.389.899,03

537.301,06
537.301,06

4.927.200,09
4.927.200,09

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Devolução de Duodecimo do Exercicio Anterior
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

589.869,31
589.869,31

0,00
0,00

589.869,31
589.869,31

0,00

277.948,24

722130.001
722200.001

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PENSAO ALIMENTICIA

10.510,67
30.251,50

1.312,76
3.260,25

11.823,43
33.511,75

721200.001

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2012

277.948,24

722310.001
722420.001

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

257.897,16
10.188,18

31.662,69
1.335,37

289.559,85
11.523,55

721200.002
722110.001

RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2011
INSS - TERCEIROS

938,28
22.690,09

0,00
3.047,25

938,28
25.737,34

722520.001
722520.002
722520.003
722540.003

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN.
CONTRIBUIÇAO SINDICAL
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

49.543,68
320,35
5.677,83
124.626,11

5.456,92
10,17
0,00
14.413,57

55.000,60
330,52
5.677,83
139.039,68

722110.002
722110.003
722130.001
722200.001

INSS - SERVIDORES
INSS - VEREADORES
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PENSAO ALIMENTICIA

154.211,62
35.453,44
10.510,67
30.251,50

18.379,83
4.574,90
1.312,76
3.260,25

172.591,45
40.028,34
11.823,43
33.511,75

722540.004
722599.001

CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A
VALE TRANSPORTE

54.954,55
3.826,39

6.897,08
297,45

61.851,63
4.123,84

722310.001
722420.001

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

255.543,89
10.085,02

30.265,83
1.335,37

285.809,72
11.420,39

722599.002
724530.001

CREDITO DE TERCEIROS
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA

3.624,65
24.094,80

247,70
8.069,19

3.872,35
32.163,99

722520.001
722520.002

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN.

49.543,68
320,35

5.456,92
10,17

55.000,60
330,52

785.184,93

98.581,53

883.766,46

722520.003
722540.003
722540.004
722599.001
722599.002

CONTRIBUIÇAO SINDICAL
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A
VALE TRANSPORTE
CREDITO DE TERCEIROS

5.677,83
124.709,82
55.300,08
3.826,39
3.504,10

0,00
14.310,63
7.073,51
297,45
280,85

5.677,83
139.020,45
62.373,59
4.123,84
3.784,95

19.852,39
1.060.367,39

6.671,94
96.277,66

26.524,33
1.156.645,05

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

724530.001

DISPONIBILIDADES
TESOURARIA
BANCOS
COMUM
APLICAçãO
TOTAL DOS BANCOS
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES
TOTAL GERAL

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DISPONIBILIDADES

0,00
447.679,36
497.761,55
945.440,91
945.440,91
9.257.207,37

TESOURARIA
BANCOS
COMUM
APLICAçãO

0,00
515.901,25
2.067.591,67

TOTAL DOS BANCOS
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

2.583.492,92
2.583.492,92

TOTAL GERAL

9.257.207,37

30 de setembro de 2013
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Prefeitura recupera
asfalto na SP-62
Maria Fernanda Munhoz
O pedágio na região da
Água Preta está recebendo
obras de recapeamento. O
serviço está sendo realizado
entre os kms 153 e 154, na
rodovia SP-62, trecho que
liga Pindamonhangaba a
Moreira César.
As obras estão sendo realizadas pela Prefeitura, por
meio da Secretaria de Obras,
via equipes do Departamento
de Obras e Viação (Usina de
Asfalto e Obras 2), Departamento de Serviços Municipais e Departamento Técnico
Administrativo, trabalhando
em conjunto.
De acordo com informações da Secretaria de Obras,
o serviço foi iniciado na
quinta-feira (3), com a escavação de caixa com profundidade aproximada de 0,85m,
retirando material sem estabilidade. Em seguida foi feito um dreno para escoar as
águas desta caixa.
O próximo passo foi colocar uma camada de “rachão”, depois camada de

Maria Fernanda Munhoz

O serviço de manutenção será executado em ambos os sentidos da pista

0,20m com material fresado
com 8% de cimento, completado com duas camadas
de 0,20m do mesmo substrato fresado e mais com 5% de
cimento. Cada camada foi
espalhada em uma extensão
de 30 metros de comprimento por quatro de largura, devidamente compactada com

rolo compressor. A camada
final, totalizando os 0,85m
será concluída nesta semana, com 0,25m de concreto
armado.
O serviço de manutenção
será executado em ambos os
sentidos (Pinda/ Moreira César e Moreira César/ Pinda)
com interdição total de um

lado, ficando os veículos em
mão dupla.
O prazo para conclusão
das obras é a próxima semana, dependendo da ausência
de chuvas. As equipes trabalharam, inclusive, no sábado (5), para recuperar o dia
perdido pela chuva de sexta-feira (4).

Laboratório de Análises realiza
validação de equipamento
Marcos Vinício cuba
O Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria de
Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba realiza cerca
de 80 mil exames por mês. A
equipe conta equipamentos
de última geração para dar o
diagnóstico à população. O
laboratório atende moradores
locais e de várias cidades da
região.
Os profissionais do laboratório estão fazendo a
validação de um novo equipamento. Este trabalho é necessário para que a equipe
possa analisar o desempenho
dos mesmos e os benefícios
que eles oferecem, a fim de
atender as necessidades do
município.

Marcos Vinício Cuba

Equipamento foi instalado recentemente no laboratório

No dia 27 de setembro
foi instalado um novo equipamento, este servirá para
analisar os exames preven-

tivos. Este trabalho teve
início no dia 7 de outubro e
será feito até 9 de novembro
deste ano.

O Laboratório Municipal
estará realizando os exames
de “Papanicolau” através de
outra técnica, a citologia em
meio líquido. Essa técnica
torna a coleta do exame mais
rápida e principalmente melhora a sensibilidade do método tradicional. Constituindo uma excelente ferramenta,
diagnostica na identificação
precoce das lesões celulares
que podem levar ao câncer de
colo uterino.
Em caso de constatação de
bom proveito dos equipamentos e atendimento das necessidades dos profissionais, a cidade poderá lançar um edital
para adquiri-lo ou em situação
de ineficiência pode fazer a
devolução à empresa.

enfermeiras participam de
treinamento para coleta do preventivo
Marcos Vinício cuba

A Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Pindamonhangaba
realizou um treinamento para
as enfermeiras das unidades de
saúde do município. Este trabalho
foi realizado no dia 3 de outubro
no auditório da Prefeitura. As
profissionais participaram do 1º
Workshop sobre Citologia em Meio
Líquido.

O treinamento foi ministrado por
profissionais do Laboratório Municipal
e também por Luciana Silva Aguiar,
assessora científica e biomédica. Ela
enfatiza que o trabalho no município
foi extremamente positivo, porque
as enfermeiras esclareceram dúvidas
e se mostraram muito interessadas
e dispostas a aprender. A biomédica
também elogiou o trabalho da equipe
pindense.

As enfermeiras destacaram que
este treinamento foi excelente e que
este novo método de coleta para o
preventivo vai facilitar o trabalho,
por ser mais prático e preciso.
A equipe do Laboratório
Municipal também apresentou às
enfermeiras, dados como história da
citologia, os relatórios comparativos
de “Papanicolau”, indicadores,
metas, entre outros.
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Serviços de limpeza,
capina e roçada
continuam nos bairros
Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Obras e Departamento de Serviços Municipais,
continua, ininterruptamente,
com os serviços de limpeza,
capina e roçada pelos bairros
da cidade.
Na semana entre 25 de
setembro e 2 de outubro, a
equipe do DSM realizou o
corte de grama e limpeza na
creche Josefina Cembranelli
Schmidt (centro), varrição e
limpeza nas ruas da Vila Prado, no Cemitério Municipal,
na escola municipal Augusto
César Ribeiro (Vila Rica) e
em volta da Quadra de Esportes (Mombaça). Também
foram realizadas a limpeza e
roçada de ruas do Mombaça,
Vila Prado, área verde no
Crispim (próxima à Quadra
da Apae), na escola municipal Prof. Jairo Monteiro
(Vila Rica), na área verde no
Centro Comunitário Jardim
Bela Vista e Vista Verde e
área verde no Carangola. No
Araretama, foram feitas a
limpeza e roçada de diversas
ruas, canteiro central de entrada para o bairro e Ginásio
de Esportes.

Retirada de lixo e entulho
A equipe do DSM também realizou, nesta semana,
12 viagens para a retirada de
entulho da obra da construção
do Centro Comunitário Mombaça, 24 viagens para a retirada de entulho em volta da
Quadra do Campo Belo, atendendo também o Nova Esperança, Araretama, retirada
de lixo branco (garrafas pet,
saquinho de lanche, copinhos
descartáveis, entre outros) de
rotatórias e praças e limpeza
de terreno no Jardim Aurora.
Outros serviços
Durante a semana, também foi feita a poda química
no Cemitério Municipal e ruas
dos bairros Jardim Cristina,
Santana, Vila Cuia, Crispim e
Residencial São Sebastião.
A equipe da limpeza de
boca de lobo realizou o serviço
em ruas do centro da cidade,
Vila Rica, Ouro Verde e Araretama, e troca de tampa da boca
de lobo na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Além dessas ações, a
equipe de estradas rurais da
Secretaria de Obras / DSM
realizou melhorias nas ruas
do Goiabal, Lago Azul, Horto e Shangri-lá.

Divulgação

Equipe realiza a limpeza e roçada na área verde
próxima à Apae, no Crispim

Delegação dos Jori
desfila pela cidade
Marcos Vinício cuba

A delegação de Pindamonhangaba, que participou
dos Jori - Jogos Regionais
dos Idosos - entre os dias 26
e 29 de setembro - vai desfilar pela cidade neste sábado
(12). Os atletas conquistaram o 2º lugar na classificação geral e mostraram muita
garra nas partidas. Para
conquistar esta posição eles
treinaram bastante.
Therezinha de Jesus da
Silva comenta que ‘ficou
travada’, por causa do nervo
ciático há 14 anos e achava
que ficaria numa cadeira
de rodas, mas depois que
melhorou começou a fazer
atividade física e sente-se
muito bem. Ao contrário do

que foi publicado na edição
do dia 4 de outubro, na página 19 deste jornal, a atleta não ficou numa cadeira
de rodas e sim pensava que
ficaria.
“Meu sonho era trazer
uma medalha para Pinda e
ia lutar pelo terceiro, mas
Deus foi tão bom que me
deu o primeiro lugar e fiquei
muito contente. Fico feliz,
porque com a idade que
estou, não tenho nenhum
problema de saúde”.
A concentração está
marcada para as 9 horas, nas proximidades do
viaduto. A população está
convidada a prestigiá-los e
parabenizá-los pela conquista inédita.
Marcos Vinício Cuba

Inscrições para 2ª Etapa do Circuito Corridas
de Rua devem ser feitas pessoalmente
Marcos Vinício cuba
Os interessados em participar da 2ª Etapa do Circuito Corridas de Rua de
Pindamonhangaba
deverão fazer as inscrições até
quarta-feira (9). É necessário comparecer ao Centro
de Treinamento Luiz Caloi, localizado na rua Alcides Pereira, 340, Parque

São Domingos, próximo
ao Centro Esportivo “João
do Pulo”. O atendimento é
das 8 às 11 e das 14 às 17
horas.
A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de
Pindamonhangaba convida
a população para participar
e também prestigiar a prova, que desta vez acontece-

rá domingo (13), no bairro
Araretama, em frente à escola Elias Bargis, a partir
das 8h30.
Em 2013, o Circuito será
composto por quatro etapas,
a primeira ocorreu no dia 15
de setembro, a 3ª será está
marcada para o dia 2 de novembro, em Moreira César, e
a novidade é que vai ser rea-

lizada no período noturno. O
encerramento está marcado
para o dia 15 de dezembro,
no bairro Castolira.
Todos os inscritos receberão um kit, ele possui camiseta do evento, sacola personalizada, medalha, lanche e
água. Mais informações pelo
site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

A campeã Therezinha tem 72 anos e realizou o sonho
de conquistar uma medalha para Pindamonhangaba

8

TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, terça-feira, 8 de outubro de 2013

Vereador Magrão
solicita redução da
tarifa de ônibus

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Magrão

O vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão
(PPS) solicita ao Executivo
providências junto à empresa
concessionária - responsável
pelo transporte no município
– para a revisão do contrato
do transporte público municipal no sentido de promover
a redução da tarifa. O pedido
do vereador foi feito com base
na desoneração dos impostos
- PIS e COFINS - do Governo
Federal na tarifa do transporte
coletivo urbano, fato que ocorreu no início do ano e, após,
a divulgação do comunicado
oficial do Tribunal de Contas
do Estado feito às Prefeituras.
Segundo o comunicado
“Os órgãos jurisdicionados
devem atentar à necessidade de
realizar revisão nos contratos
afetados por esta alteração tri-

butária, nos moldes do artigo 65, §
5º da Lei Federal
nº 8.666/93”. No
mês de setembro/2013, o Tribunal de Contas,
através do comunicado SDG nº
36/2013, alertou
as Prefeituras sobre a publicação
da Lei Federal
nº 12.860, que
reduziu a 0%
(zero por cento)
as alíquotas da
Contribuição de
Integração Social
e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para o
financiamento da Seguridade
Social (COFINS) incidentes
sobre a receita decorrente da
prestação de serviços regulares
de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário,
ferroviário, e aquaviário de
passageiros.
“Com a desoneração do
PIS/Cofins, que incidia sobre
a tarifa de ônibus, a Prefeitura
deve fazer a revisão do valor
da tarifa, no sentido de reduzi
-la, conforme determina a Lei
citada e o Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo. Com
essa medida, a população terá
um grande benefício, que vai
refletir no orçamento de todos
os cidadãos de nossa cidade”,
justificou o vereador Magrão.

Fale com o vereador Magrão:

Felipe César – FC quer redução da
tarifa do transporte coletivo conforme
orientação do Tribunal de Contas

Vereador Professor
Eric pede melhorias
para o “Postão”
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador proFessor eric

O vereador Professor Eric
(PR), esteve em visita ao Centro
de Especialidades Médicas de
Pindamonhangaba, o “Postão” de
Saúde e flagrou diversas irregularidades no local. O parlamentar
verificou que existem extintores
vencidos, falta de mangueira de
combate a incêndio, entulho acumulado dentro do Postão e calçada
faltando pisos o que dificulta a
entrada e saída dos cadeirantes.
Diante dos fatos, o vereador
Professor Eric apresentou diversos requerimentos durante as
sessões dos últimos dias 23 e 30 de
setembro pedindo melhorias para
o local, entre as quais, a regularização dos itens de segurança do
“Postão”; o conserto da calçada
em frente ao órgão e a construção
de uma faixa de pedestres elevada
que possibilite a travessia mais
segura dos pacientes que usam
os serviços do “Postão de Saúde”.
“É preciso resolver esses
problemas para dar mais tranquilidade para os munícipes que
usam o Centro de Especialidades
Médicas. Essas pessoas mere-

cem respeito e atenção do Poder
Público”, afirmou o vereador
Professor Eric.
Técnico em Moreira
César
Graças a uma grande mobilização, Moreira César conquistou
mais uma boa oportunidade aos
estudantes. A ETEC (Extensão
-EE Professor Rubens Zamith)
oferecerá o curso técnico em Contabilidade. As inscrições podem
ser feitas pela internet, através do
site: www.vestibulinhoetec.com.
br. Informações pelo telefone:
(12) 3641-1915, das 19h30 às
22h30.
Dia do Idoso
O vereador Professor Eric participou do almoço comemorativo
ao dia Nacional do idoso, que
aconteceu no dia 01 de outubro no
restaurante Colmeia, onde ficou
muito feliz com a alegria de todos
os presentes. “Parabéns pelo seu
dia! Se a juventude enxergasse a
rica experiência dos mais velhos
e a pusesse em prática, teríamos
certamente um mundo melhor”,
disse o Professor Eric.

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

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

Vereador Felipe césar - Fc

O vereador Felipe César – FC
(PMDB) solicita 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, do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, onde 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 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.
Faculdade Pública Federal
O vereador Felipe César - FC
insiste junto ao Governo Federal,
através do Ministério da Educação,
a instalação de uma faculdade
pública federal em Pindamonhangaba, com cursos em diversas
áreas para beneficiar a juventude
da região metropolitana do Vale
do Paraíba.
Segundo o vereador Felipe
César - FC, esta iniciativa se faz
necessária para dar condições aos
jovens, sobretudo os mais carentes,
de ter acesso à formação superior
de forma gratuita. A necessidade
desta região é de uma faculdade
pública federal, que ofereça cursos como medicina, engenharia,
arquitetura, matemática, química e
física, visando atender a demanda
de estudantes que não têm condições de pagar um ensino superior
de qualidade.

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

Vereador Janio solicita Cal agradece Prefeitura Dr. Marcos Aurélio
ao Prefeito Vito melhorias por cessão de espaço na solicita a contratação
Vila São Benedito
de mais psicólogos
no bairro do Massaim
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Comunidade se reuniu Com diretoria da
GV do Brasil no Centro esportiVo e
Cultural pai João

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

cal, população da Vila são Benedito
esportiVo pai João

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.

e Bairros adJacentes coMpareceu à reunião no

O vereador José Carlos Gomes - Cal (PTB) agradece a
Prefeitura, através da SEJELP,
por ter cedido o espaço do Centro
Cultural e Esportivo Pai João, na
Vila São Benedito, pois no local
foi realizada uma importante
reunião entre GV do Brasil, representado pelo Diretor, Àlvaro
Staut e pelo Engenheiro do Meio
Ambiente, Felipe e com a presença de mais de 1000 pessoas
da Vila São Benedito e bairros
adjacentes.
Cal agradece também a Associação de Moradores do Bairro
que colaborou na organização do
evento e proporcionou a chance

Vereador cal

centro

das pessoas entregarem seus currículos pessoalmente à empresa.
A explanação mostrou que a
empresa está prestes a entrar em
funcionamento em nossa cidade.
Cursos
Cal pede a Prefeitura que,
em conjunto com o PAT, ACIP
e SINCOMÉRCIO, promovam
uma reunião urgente com as
escolas profissionalizantes da
cidade (FATEC, ETEC, SENAI,
FAPI, ANHANGUERA) visando
ajustar os cursos de acordo com
as necessidades das indústrias e
do comércio que estão próximos
de entrarem em funcionamento
em Pindamonhangaba. “É preciso
aproveitar o máximo da nossa
mão de obra local”, afirmou o
vereador.
Cal também pede ao Prefeito
que junto com a Diretoria de
Ensino, promova a implantação
da escola CEEJA em nossa cidade, nos moldes de Taubaté, para
que os jovens e adultos possam
concluir seus estudos. Outra necessidade urgente é a implantação
do SENAC. O vereador pede que
seja construído o mais rápido
possível, uma vez que o terreno
já está definido.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

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

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-

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
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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
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da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Martim Cesar reitera
Professor Osvaldo convida Roderley Miotto agradece
Governador por atender pedido de
melhorias para Travessa população para reunião do
Gregório Casagrande
Núcleo da Polícia Comunitária melhorias em estradas da região
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

AssessoriA
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O vereador Martim Cesar Segundo o vereador, a condição
(DEM), reitera ao Poder Exe- atual desta via vem trazendo riscutivo, a realização de estudos cos aos pedestres, motociclistas
para a melhoria asfáltica e a e condutores de veículos que
colocação de guias e sarjetas na trafegam pelo local.
Travessa Gregório Casagrande,
Revitalização de
que liga a avenida Wilson SoaPraça no Lessa
res de Freitas, no Loteamento
Outra reivindicação tamCampo Belo, e a rua João bém reiterada pelo vereador
Baptista Passos, no Residencial Martim Cesar, é para que sejam
Jardim Aurora. “Esta rua não feitos estudos que formalize o
tem asfalto e com as chuvas, projeto para revitalização da
aumentam os buracos, tendo Praça Antônio Rodrigues da
em vista o acúmulo de água Silva (Dr. Catioca), confronque serve de criadouro para o tando com as vias públicas,
mosquito da dengue, causando avenida Antônio Cozzi, rua Dr.
transtornos e colocando em José Augusto César Salgado e
risco a saúde dos moradores”, rua Alcides de Mello Ramalho,
comenta o Vereador.
no Loteamento Residencial e
Segurança
Comercial Dr. Lessa. “É neO vereador Martim Cesar cessário que seja concluída a
solicita a Administração, para arborização e jardinagem, pois
que sejam feitas melhorias no o local está com o mato muito
piso asfáltico da rua Ignácio alto, servindo como ponto de
Henrique Romeiro, Chácara “bota fora” devido as obras
da Galega, no trecho que vai da inacabadas”, explica o vereaaltura do nº 16 até a lombada. dor Martim Cesar.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

O vereador
Professor Osvaldo Macedo
Negrão (PMDB)
convida toda a
população Pindamonhangabense para participar da reunião do Projeto
Núcleo da Polícia Militar Comunitária, que
acontecerá nesta
terça-feira, dia
8, às 09h30, na
sede da Polícia
Militar de Pindamonhangaba.
A reunião
do Núcleo conta com diversas V e r e A d o r p r o f e s s o r o s V A l d o
pautas realizadas pelos GTs Cavalheiro, o Presidente do
(grupos de trabalho) da Edu- CMDCA, os integrantes do
cação, dos Bairros e do Co- Conselho Tutelar, Professores
mércio, onde são colocados Mediadores, Coordenadores
integração e conhecimento e Representantes das Escolas
para um melhor atendimento Estaduais e Municipais, Codas demandas dos problemas ordenadores da Mobilização
enfrentados pelas escolas, pe- Social pela Educação, além
las famílias e pelos moradores de autoridades civis e eclesidos bairros de nossa cidade; ásticas e representantes dos
objetivando assim, inserir toda projetos Parceiros do Amanhã
a comunidade com o objetivo e Proerd, dentre outros.
O vereador Professor Osde buscar soluções diante das
dificuldades apresentadas nos valdo ressaltou a importânbairros, chamando a popula- cia desta reunião, pois sem
dúvidas, ela tem preparado
ção para agir.
O Projeto conta com a soluções rápidas para toda a
presença de diversas autori- nossa comunidade. O vereador
dades de nossa cidade como pede ainda que esta reunião
o Comandante da Polícia seja divulgada junto às escoMilitar em Pindamonhanga- las, conselhos, associações,
ba, Capitão Paulo Lourusso igrejas e etc.
Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Ricardo Piorino
agenda reunião com a
Bandeirante Energia S.A.

Toninho da Farmácia há anos Vereadores aprovam criação
de Frente Parlamentar em
pede gratuidade na passagem
Defesa da Vida e da Família
para idosos acima de 60 anos

VereAdor mArtim CesAr

“EstarEmos aprEsEntando divErsos
rEquErimEntos ao GEstor ExEcutivo”
AssessoriA
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VereAdor riCArdo piorino

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.

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 e s

d e p ois

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

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) manifestou seu contentamento com o anúncio de melhorias
que o Governo do Estado deverá
fazer na duplicação das rodovias
Amador Bueno da Veiga, que liga
Pinda a Taubaté e Vereador Abel
Fabrício Dias, que liga Pinda a
Roseira. O edil agradece ao Governador Dr. Geraldo Alckmin,
que durante visita a Pindamonhangaba, procedeu a inauguração
da duplicação da avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso, anunciou
a duplicação das duas rodovias
estaduais. O contentamento do vereador pela obra é clara, pois é fruto
dos Requerimentos nº 535/2013 e

533/2013, enviados ao Gabinete
do Governador no início do ano.
“Sabemos dos perigos que atualmente cercam estas rodovias, principalmente aAmador Bueno da veiga,
que recebe um fluxo muito grande de
veículos que fazem a ligação Pinda
a Taubaté. O alto índice de tráfego, a
falta de iluminação, casas de detenção e pontos de ônibus rentes à pista,
dentre outros problemas, fazem jus a
esta nossa reivindicação. A duplicação destas importantes rodovias de
nossa região, só tendem a melhorar
as condições destes trajetos muito
utilizados pelos que transitam pela
nossa região”, explica o vereador
Roderley Miotto.

Fale com o vereador:

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

Em uma Sessão rápida, os vereadores de Pindamonhangaba
aprovaram por unanimidade os projetos: de Resolução do vereador Roderley Miotto (PSDB) que cria no âmbito do Legislativo,
a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família e o do
Executivo que prevê a desafetação de uma área no Residencial
e Comercial Laguna.
O único projeto de Lei inscrito na Ordem do Dia, o Projeto
de Lei n° 109/2013, do Vereador Roderley Miotto, que “Autoriza o Poder Executivo instituir em todas as escolas da rede
municipal e privada de ensino atividades pedagógicas com o
objetivo de transmitir aos alunos informações sobre as consequências do uso de drogas lícitas e ilícitas”, foi adiado por 60
dias a pedido do autor.
Inclusões aprovadas
O Projeto de Resolução 06/2013, de autoria do vereador
Roderley Miotto, que cria no âmbito do Legislativo, a Frente
Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, foi aprovado por
unanimidade.
O objetivo deste projeto é de debater as questões relacionadas
aos valores da vida e da família, proteção à vida, do nascituro
e contrário às políticas de descriminalização e autorização ao
aborto.
O vereador justifica seu projeto com intuito de formular
e implantar políticas públicas para a proteção dos valores e
princípios da família.
A Frente é constituída por três parlamentares, que imediatamente à aprovação da Lei, foram escolhidos pelo plenário, sendo
eles: o próprio autor do Projeto, Roderley Miotto, tendo como
membros os vereadores Cal (PTB) e Dr. Marcos Aurélio (PR).
Outra inclusão aprovada também por unanimidade, foi o
Projeto de Lei 132/2013, de autoria do Executivo, que desafeta uma área do Residencial e Comercial Laguna, no Maricá,
visando atender as condições da FDE, para a construção de
uma creche, de acordo com o Termo de Adesão ao Programa
Creche Escola.
Próxima Sessão
A 35ª Sessão Ordinária deverá ser realizada no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 7 de outubro de 2013, segunda-feira, às 18 horas, com
transmissões ao vivo pela internet no site: www.camarapinda.
sp.gov.br e nos canais 96 analógico e 4 digital da operadora de
TV a cabo NET, de Pindamonhangaba.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
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Isaura e Ari viram o jogo
e dão título ao Areião

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Secretário de Esportes entrega troféu de campeão

Depoimentos:
Odirley Pereira

Pelo 100 Nome, Juciê,
que acompanhou a partida
do alambrado, lamentou.
“Jogamos de igual para igual
e estão todos de parabéns. O
título não veio desta vez, mas
vamos levantar a cabeça e lutar para o próximo desaﬁo”.

Areião ‘encaixou’ marcação no segundo tempo e não deu espaço para jogadores do 100 Nome criarem

ODIRLEY PEREIRA
O Areião venceu o 100
Nome por 2 a 1, de virada,
e conquistou o título da Primeira Divisão de Pindamonhangaba, no domingo (6).
O jogo começou equilibrado, mas aos poucos o 100
Nome foi ganhando mais espaço e chegando com perigo
à meta do goleiro Rodolfo
Em um lance despretensioso, o atacante Rick recebeu na lateral do campo foi
até a linha de fundo, driblou

dois defensores do Areião, invadiu a área, passou por mais
um zagueiro e bateu cruzado,
sem ângulo, para abrir o placar: 1 a 0 100 nome, no gol
mais bonito do campeonato.
Com o Areião precisando
empatar, o 100 Nome tinha mais
espaço com Rick, Mauricinho e
Dri – que infernizavam os zagueiros Osvaldo e Marcão.
Foram várias chances de
matar o jogo, mas o ataque no
100 Nome não aproveitou.
No intervalo, o técnico

Goga mudou a forma de jogar
do Areião – que passou a marcar sob pressão. Além disso,
Valdir – que representava Juciê – pouco pôde fazer devido
ao vigor físico dos atletas do
Areião, que ganharam o meio
e mudaram a forma de jogar.
Sem espaço e sem bola
nos pés, Dri e Nelsinho bem
que tentaram, mas aí começou a aparecer o futebol de
Morcegão, Ari e André Isaura. Em um contra-ataque, a
bola sobrou livre para Isaura

bater e empatar: 1 a 1.
Com mais ritmo de jogo
e preparo físico, o Areião
apostou na força física. Nesse momento, Marcão e Osvaldo viraram monstros e
não davam espaço para o 100
Nome. Equanto isso, Ari puxava os contra-ataques. Em
um desses lances, após sobra,
o artilheiro do Arieão marcou
o seu nono gol do campeonato: 2 a 1 para o Areião.
O 100 Nome ainda tentou
reagir, mas não consegui.
Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

O técnico Goga parabenizou o 100
Nome pela ﬁnal e pelo excelente campeonato, o que valoriza ainda mais o
título do Areião. Ele também explicou
a situação de vestiário. “Eu disse que
nós não estávamos jogando sério, com
aplicação, e que se continuasse daquele jeito perderíamos o título. Eles entenderam o recado e fomos para cima no
segundo tempo, e deu tudo certo”.

Isaura, que estava há três
jogos sem marcar, desabafou. “Ninguém acreditava no
Areião, falavam que éramos
preguiçosos, que não íamos
longe e que éramos jogadores de porta de bar. O resultado esta aí”, comentou Isaura.

Para Ari, a união determinou o título. “Nosso time é
muito guerreiro, tem os pés
no chão, temos humildade e
companheirismo.
Algumas
vezes varamos a madrugada
com nossos companheiros
machucados, no hospital, ou
com lesões. Nossa união deﬁniu o título”.
Atletas e comissão do 100 Nome - time do bairro das Campinas

Ligeiro e James deixam tudo
igual entre SP e ‘Timãozinho’
velocidade de Thames, Leonardo, Luís Fernando e Ligeiro, o tricolor começou surpreendendo. Ligeiro arriscou
um chute de fora da área, e
conseguiu encobrir o goleiro.

Depois, Agenor pediu para
que o Corinthians adiantasse
a marcação e pressionasse. E
James apareceu livre na área
para deixar o jogo empatado
em 1 a 1.

Israel Dias

Ligeiro abriu o placar

Israel Dias

James empatou a partida

Odirley Pereira

Vereador entrega troféu ao vice

Sub 11

Corinthians e São Paulo
se enfrentaram no sábado (5),
pelo Sub 11. Theóﬁlo (técnico
do São Paulo) armou o time
para jogar no contra-ataque
e deu certo. Aproveitando a

Odirley Pereira

Sub 15

Japonês faz golaço e
Ferrô bate o Inter Pinda
Jogando em casa , a Ferroviária superou o Inter Pinda, pelo Sub 15, no sábado
(5). Com um time mais entrosado, a Ferrô partiu para
cima e perdeu várias chances
de gol, até que no ﬁnal do primeiro tempo Japonês acertou
um “tijolo”, que entrou no ângulo. O primeiro tempo terminou em um a zero.
O segundo tempo foi mais
agitado, e a Ferrô fez mais
três. O Inter Pinda ainda diminuiu e o placar ﬁnal foi de
4 a 2 para a Ferroviária.

Israel Dias

Ferrô apostou no toque de bola e jogadas aéreas

