Após reuniões, população
tem pedidos atendidos

André Nascimento

A população de Pindamonhangaba está recebendo diversas
melhorias após as reuniões de bairros realizadas pela Prefeitura.
Nesta edição, a Tribuna traz um especial sobre as solicitações dos
moradores e as obras já realizadas.

Mombaça
sedia
oﬁcinas
de bairro
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Pinda promove
ações de combate
ao câncer nas
mulheres
A Prefeitura de Pindamonhangaba está empenhada em atender as mulheres
do município com exames
preventivos, para detectar
e curar possíveis doenças,
principalmente o câncer, com
a campanha "Em Outubro
Pense Rosa". As ações come-

çaram em Moreira César, no
domingo (6), e na terça-feira
(8) teve caminhada, ginástica
e encaminhamento para exames. No rádio, o prefeito de
Pindamonhangaba alertou a
população feminina sobre os
riscos do câncer. Além disso,
o mês inteiro está repleto de

Divulgação

atividades voltadas para o
público feminino.
Nesta segunda-feira (14)
haverá um encontro no Centro de Especialidades Médicas, na Saúde da Mulher,
onde elas receberão orientações.
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Fiéis se
mobilizam
para Dia da
Padroeira

Rolimã e Taco
vão reunir
centenas de
competidores

Greve nos
bancos
prejudica
população
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Palhaço Alegrito, uma das atrações da Festa das Crianças promovida pela Prefeitura

Dia das Crianças
As crianças de Pindamonhangaba terão mais dois dias para se divertir com dezenas de
atividades preparadas pela Prefeitura. No sábado (12), as ações serão no Bosque da Princesa; no domingo (13), o evento acontece no Araretama. Nos dois dias, a festa começa às
14 horas. No domingo (6), a comemoração aconteceu no Vale das Acácias.
Esportes 19

Moradores do Azeredo ganham praça
Os moradores do loteamento Azeredo, no Ditrito de Moreira
César, vão receber uma praça no sábado (12), às 10 horas. O
local, que recebe o nome de Nilson de Oliveira Junior (Bully),
proporcionará lazer e conforto à população. Localizada na rua

Heleno
conﬁrma
Lu Maluco
no 35
O técnico do Jardim Resende confirmou o atacante
Lu Maluco para o jogo contra
o Fluminense, no domingo
(13), pelo 35. Pelo Fluminense, a estratégia será jogar no
contra ataque.
Futebol 20

Polícia
prende quatro
assaltantes da
Nobrecel

Silvino Lourenço, a praça é mais uma benfeitoria da Prefeitura
para o loteamento, que recentemente recebeu uma Academia da
Primeira Idade, substituição do alambrado e pintura na quadra
de esportes, dentre outros serviços.
Página 3

Cidade recebe espetáculo de dança gratuito
A população de Pindamonhangaba poderá acompanhar gratuitamente o espetáculo de dança "La Vie en
Rose???", no sábado (12), às
21 horas, no ginásio da Ferroviária.
A trilha sonora é composta por músicas francesas variadas que, pouco a pouco, se
misturam com elementos da
cultura musical brasileira.

Divulgação

O atacante Feijão deve ser
um dos primeiros atletas de
Pindamonhangaba a aproveitar a janela de transferências
no segundo semestre de 2013.
Com foco na temporada 2014,
o Sapopemba, antigo clube do
goleador da Ferroviária, já iniciou as tratativas para contar
com Feijão e outros jogadores
no próximo ano.

Futebol 20
Odirley Pereira

Cultura & Lazer 7

A coreograﬁa mescla músicas
francesas e brasileiras
Feijão se destacou na Ferrô

Polícia 4

previsão do tempo
SEXTA-FEIRA - 11/10
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Feijão deve
voltar ao
Sapopemba

15ºC
27ºC

SÁBADO - 12/10
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
28ºC

DOMINGO - 13/10
Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

15ºC
28ºC

SEGUNDA-FEIRA 14/10
Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA 19ºC
TEMP. MÁXIMA 28ºC
CPTEC INPE

Atletas desﬁlam pelas
ruas da cidade
Os atletas de Pinda, que conquistaram a segunda colocação nos Jogos Regionais do Idoso, farão um desfile
pelas ruas da cidade no sábado (12).
Esportes 19
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Azeredo recebe Academia da Primeira Idade

Editorial
Dia das Crianças não
está para brincadeiras
Não há projeções muito signiﬁcativas para o aquecimento do comércio com o Dia das Crianças. Para
grande parte das instituições que medem os índices
de venda e que fazem as contas das projeções, o Dia
das Crianças de 2013 deve ﬁcar abaixo dos anos anteriores.
Para a Jucesp - Junta Comercial de São Paulo deve haver um pequeno acréscimo em relação ao ano
passado, apenas cerca de 3%.
O fraco crescimento da economia brasileira e a inﬂação são algumas das razões apontadas por especialistas para este cenário. De acordo com pesquisas econômicas e sociais, por mais que haja apelo publicitário,
com anúncios e vitrines decoradas, o Dia das Crianças
sempre foi fraco.
Este ano, em especial, a alta do dólar contribui para
estagnação de brinquedos nas prateleiras. Como muito dos itens são importados ou provêm de peças produzidas fora do país, o aumento da moeda norte-americana elevou os preços e afastou os pais das lojas.
Além disso, de acordo com a CNDL - Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e com o Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil), o Dia das Crianças
não cria expectativa na PEA - População Economicamente Ativa, que é a que adquire produtos.
Outro ponto a ser destacado é a ausência de interesse. Para o consultor em Investimentos e Finanças,
Tiago Franco Vitorelli, das datas comerciais, o Dia das
Crianças é a que tem menor apelo. “Muitos pais estão
mudando o perﬁl familiar. Em vez de dar presentes,
preferem desenvolver atividades com seus ﬁlhos, reeducando e melhorando a convivência em família e no
núcleo social”. Para ele, não presentear uma criança
nesta data, pouco reﬂete na felicidade ou disposição
do ser.
Segundo lojistas de Pindamonhangaba, embora a
procura esteja baixa, é possível que haja incremento.
Algumas lojas reduziram o preço dos produtos e apostam em promoções e ﬁnanciamento para atrair os pais.
Parcelar um brinquedo pode ser uma opção, mas não
é o ideal. Melhor será pesquisar um item mais acessível e pagar à vista, por haver desconto e por não comprometer às ﬁnanças para os próximos meses, já que
está chegando o ﬁnal de ano, o Natal.
Parece que o Dia das Crianças não está para brincadeiras. É, para as crianças nem a data ajuda. Este
ano, o dia 12 (feriado nacional pelo Dia da Padroeira
do Brasil – Nossa Senhora Aparecida), assim como
outras datas comemorativas, cai no sábado. Sem brinquedo e sem tempo para, ao menos poder faltar em
suas atividades cotidianas.
Pelo menos no que se refere às ações públicas,
as crianças não têm do que reclamar. A Prefeitura promoveu uma grande festa em comemoração ao dia na
última semana, no Vale das Acácias. Este ﬁnal de semana, a celebração acontece no Bosque (sábado) e no
Araretama (domingo). Vale a pena se divertir.

Datas Comemorativas
Veja o que se comemora hoje, dia 11
de outubro, e nos dias seguintes:
11/10 – Dia do Deﬁciente Físico, Dia do Basquete, Dia do Teatro Municipal,
Dia de Maria Santíssima.
12/10 – Dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Dia da
Criança, Dia da Cirurgia Infantil, Dia da Hispanidade, Dia da Raça,
Dia de São Seraﬁm, Dia do Mar, Dia do Descobrimento da América,
Dia Nacional do Engenheiro Agrônomo.
13/10 – Dia do Fisioterapeuta, Dia da Vida, Dia do Terapeuta Ocupacional, Dia
de Santo Eduardo.
14/10 – Dia da Pecuária e do Pecuarista, Dia de Ação de Graças, Dia
do Círio de Nazaré, Dia de São Calixto.
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O loteamento Azeredo recebeu, nesta
semana, a instalação de uma API – Academia da Primeira Idade. A obra foi iniciada pela equipe da Subprefeitura na

semana passada e já está concluída.
Também foram realizados os serviços de
troca do alambrado e pintura interna da
quadra ao lado da API.
Divulgação

Vila Prado encerra Festa de
Nossa Senhora Aparecida
Neste sábado (12), será realizado o encerramento da 26ª
festa em louvor à padroeira do
Brasil. A comunidade dos bairros
Parque São Domingos, Vila Prado, São Sebastião e Santa Tereza prepararam uma programação especial, que contará com
alvorada festiva, santa missa das
crianças, santa missa pela união
da comunidade e, às 17 horas,
procissão em louvor à padroeira

Ilustração

Benedito, entre os dias 14 e 18 de outubro, realizando a coleta de entulho
que os moradores deverão retirar de
seus quintais e deixar nas calçadas.

Ilustração

da comunidade, seguida de santa missa festiva celebrada pelo
bispo da diocese de Taubaté,
Dom Carmo João Rhoden.

Divulgação

Comemorando a Semana da
Criança, a Creche Escola Joseﬁna
Cembranelli realizou, na segunda-feira (7), uma oﬁcina para pais e
responsáveis passarem um momento de interação com as crianças e professores. De acordo com
a gestora da unidade, todos os
envolvidos saíram satisfeitos e felizes por terem construído junto com
seus ﬁlhos um momento marcante
para suas vidas. Ela agradece a
todos pela participação.

Cartilha para lojistas no Dia das Crianças
Dicas para não errar na data:
1 – Fantasia: criança não é adulto em miniatura, então, vá além do
atendimento e encante pela experiência, permita a brincadeira e a ousadia da criançada;
2 – Produtos: oferte logo na entrada itens com valores mais em conta,
de marcas ou modelos pouco procurados;
3 – Ambiente: propicie um ambiente acolhedor à criança: lembre-se
que ela é propensa a irritações;
4 – Motivos: de folders a sacolinhas, crie imagem e linguagem que se
comuniquem diretamente com o público infantil.

Sarau, Café e Poesia no Santa Cecília
A escola municipal Abdias
Jr. Santiago e Silva, do bairro
Santa Cecília, realizou no sábado (5) o projeto cultural “Sarau,
Café e Poesia”, em que os educadores envolveram crianças e
seus familiares em atividades
de música, poesia, escultura e
fotograﬁa. Foram trabalhados
nomes do cenário cultural como
Vinicius de Morais (centenário),
Dila Vidal, Cecília Meireles e os
artistas pindamonhangabenses:
Vicente de Paula Salgado, os
irmãos Eduardo e José Renato
San Martin, a dupla “Tar e Quar”
e o artesão Zé Santeiro. Ao ﬁnal,
uma exposição de trabalhos dos
alunos e a participação do coral “Princesa do Norte”, dirigido

Aiandra Alves Mariano

A creche José Ildefonso Machado, no ‘Laerte Assumpção’, realizou, na última semana, o projeto
Família e Escola, com palestras
e atividades envolvendo pais e
alunos, para que os pais acompanhem a vida escolar de seus ﬁlhos.
Nas palestras, foram abordados
assuntos como a responsabilidade
dos pais em relação aos cuidados,
saúde, higiene e educação dos ﬁlhos; a valorização e participação
em suas tarefas e projetos, entre
outros. De acordo com a gestora
da unidade, vários pais agradeceram pela iniciativa da creche e
elogiaram o projeto. Ela agradece
toda a equipe pelo envolvimento no
projeto, a participação dos pais e
palestrantes.

Poupatempo
não funciona
no sábado
Todos os postos Poupatempo,
da capital, grande São Paulo, interior e Litoral, bem como o Disque
Poupatempo, não funcionam neste
sábado (12), feriado nacional em
comemoração ao Dia de Nossa
Senhora Aparecida, padroeira do
Brasil. A partir de segunda-feira
(14), as unidades voltam a atender normalmente em seus horários habituais. Para quem deseja
consultar endereços e horários de
atendimento dos postos Poupatempo, pode acessar o site www.
poupatempo.sp.gov.br ou, se preferir, utilizar os serviços do Disque
Poupatempo pelo 0800 772 36 33,
de segunda a sexta-feira, das 7 às
20 horas, e aos sábados, das 6h30
às 15 horas. A ligação é gratuita.

Encontro de
Pais na ‘Mário
de Assis’
pelo maestro Romão, apresentando músicas de Vinicius de Moraes
e “Adeus Pindamonhangaba”, da
dupla “Tar e Quar”. O objetivo do
evento foi apresentar à comuni-

Anhanguera abre inscrições
para bolsas de estudos
A Anhanguera Educacional
abriu inscrições para o vestibular
de 2014 e criou um concurso para
bolsas de estudos. Os candidatos
que se inscreverem para a prova
do dia 20 de outubro concorrem a
bolsas de até 100% de desconto.
As inscrições serão feitas pelo site
www.vestibulares.br ou pessoalmente em uma unidade da Anhan-

O IPT - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas - abriu inscrições para
o processo de seleção de 136 vagas
de níveis técnico e superior de diversas áreas. Os salários variam entre
R$ 1.829,72 a R$ 7.188,68. Na cidade de São José dos Campos, são
duas vagas para o cargo de Técnico
Especializado II, com salário de R$
2.599,20. O trabalho será destinado
ao Laboratório de Estruturas Leves.
As inscrições poderão ser realizadas até 1º de novembro no www.
vunesp.com.br/IPTC1301. A taxa de
inscrição para cargos de nível técnico é de R$ 50 - já para os de nível
superior é R$ 100.

Pega Tudo em Projeto
Moreira César Família e
A equipe do Pega Tudo da Subprefeitura de Moreira César estará Escola
nos bairros Vila São João e Vila São

Creche realiza oﬁcina para pais e ﬁlhos

Com o objetivo de melhorar as
vendas do comércio para o Dia das
Crianças, o Sebrae elaborou uma
cartilha que auxilia os empresários
com várias dicas, que vão de montagem de vitrine até dicas como a
utilização de cores vibrantes e entrega de balões.
A data é a segunda maior em
vendas de brinquedos e segmentos
voltados para o público infantil.

IPT abre
seleção para
136 vagas

guera. O Concurso é válido para
cursos de graduação Presencial e
de Educação a Distância. Os vencedores serão os candidatos com
melhor pontuação e o resultado
será divulgado no dia 13 de novembro. A Faculdade Anhanguera de
Pindamonhangaba ﬁca na avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso,
3.344 (Campo Alegre).

dade a importância da arte como
expressão da vida para elevar o
espírito do homem, bem como despertar o prazer de apreciá-la em
suas mais diversas esferas.

A escola municipal Mário de
Assis César, no loteamento Azeredo, realizou o 1º Encontro de Pais
e Alunos, na segunda-feira (7). Na
ocasião, houve a participação dos
parceiros que ﬁzeram cadastro em
várias modalidades de oﬁcinas,
que foram oferecidas aos interessados da comunidade. O evento foi
um sucesso.

Gerdau realiza encontro com a
comunidade local
A Gerdau promoveu no final
de setembro, o 4º Encontro com
a Comunidade de Pindamonhangaba. O evento, que acontece
anualmente dentro das dependências da Companhia, tem
como objetivo estreitar o relacionamento entre a Gerdau e as
organizações locais.
Durante o encontro, a em-

presa apresentou os resultados
obtidos por meio de sua atuação
em responsabilidade social, bem
como o foco e as diretrizes de
investimento social. Além disso,
foram divulgados os procedimentos de aprovação para os
projetos do ciclo seguinte e os
investimentos e ações voltadas
ao meio ambiente.
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Moradores do
loteamento Azeredo
ganham praça
A Prefeitura de
Pindamonhangaba vai
entregar a praça Nilson de Oliveira Junior
(Bully) aos moradores
do loteamento Azeredo,
no Distrito de Moreira
César. O evento ocorre no sábado (12), às
10 horas, e vai reunir
representantes da
Prefeitura, da Câmara,
líderes comunitários e
autoridades de Pindamonhangaba.
O prefeito informou
que a praça é um local
de lazer para a população e que propiciará
diversas atividades. O

chefe do Executivo lembrou que, recentemente,
o Azeredo recebeu a
Academia da Primeira
Idade, substituição do
alambrado e pintura na
quadra de esportes, dentre outras melhorias.
De acordo com o
prefeito, o loteamento
Azeredo ainda receberá
mais 94 apartamentos
populares, pela parceira
entre a Prefeitura de
Pindamonhangaba o
Governo de São Paulo,
por meio da CDHU
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

Campo Belo recebe
praça e quadra
Maria Fernanda Munhoz

Cintia CaMarGo
Lançada oficialmente no
último domingo (6), durante
a abertura do projeto Nosso
Bairro no Pasin/Mantiqueira, a campanha “Em outubro
pense rosa” foi o tema do
programa de rádio ‘O Prefeito e você’ desta semana, veiculado pela rádio Princesa.
A presidente do CMDM Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Ana Maria
Braz Cavalcante, e o vereador e médico ginecologista,
dr. Marcos Aurélio Vilardi,
foram os convidados, abordando com o prefeito de Pindamonhangaba as inúmeras
ações que serão desenvolvidas durante o mês de outubro.
Segundo Ana Maria, Pindamonhangaba é uma das
poucas cidades do Vale do
Paraíba que desenvolvem
esse trabalho de prevenção
do câncer de mama e também do colo de útero, que
acometem cada vez mais
mulheres em todo o país. “É

Médico ginecologista e presidente do Conselho da Mulher foram os convidados

importante que as mulheres,
de uma forma geral, estejam
atentas à necessidade de fazer a mamografia e também
o exame papanicolau uma
vez por ano, se antecipando
aos sintomas destas doenças”, salientou a presidente
do conselho.
Ela ainda afirmou que durante todo o mês de outubro

estarão acontecendo inúmeras atividades na cidade, para
lembrar as mulheres em relação ao assunto.
O vereador dr. Marcos
Aurélio também falou sobre
o assunto e salientou que os
casos de câncer são mais frequentes em mulheres com
mais de 40 anos, mas que
todas devem sempre fazer o

autoexame das mamas e ainda procurar as unidades de
saúde da cidade, para também realizar os exames preventivos.
Para o prefeito, a prevenção ainda é o melhor caminho, pois quanto mais cedo
for detectado o problema,
mais rápido e fácil será o resultado do tratamento.

Marcos Vinício Cuba

Maria Fernanda Munhoz

Praça recebeu calçadas e bancos para os moradores

o paisagismo. Além disso,
foi construída uma quadra
poliesportiva com alambrado
e iluminação. Atualmente, a
obra está em fase de conclusão da iluminação, restando
apenas a parte de alimentação elétrica, que está sendo
realizada pela Secretaria de
Obras (Setor de Elétrica).
No total, o investimento da
Prefeitura em todas essas melhorias é de R$ 369.734,94.

Audiência Pública
discutirá Zoneamento
Urbano de Pinda

daniela Gonçalves
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Planejamento,
realizará no dia 1º de novembro, uma audiência pública
para discutir a situação do
Zoneamento Urbano da cidade, conforme Lei Complementar nº 03 de 10 de outubro
de 2006 – Plano Diretor Participativo do Município de Pindamonhangaba.
Serão feitas mudanças
nos bairros: Feital, Pinhão do
Borba, Água Preta e Socorro.

André Nascimento

Segunda-feira tem “Encontro de Mulheres”

Quadra está em fase final de instalação da iluminação

Maria Fernanda Munhoz
Os moradores do Campo
Belo estão recebendo mais
uma benfeitoria da Prefeitura. Trata-se de uma praça
e uma quadra, que levarão
mais uma opção de lazer para
o bairro.
No local onde havia uma
AMI – Academia da Melhor
Idade e um parque infantil foram feitas também calçadas,
colocados bancos e realizado

Rádio aborda campanha
“Em outubro pense rosa”

Ocorrerão intervenções também na estrada do Atanázio.
Estas ampliações serão
executadas a fim de acompanhar o crescente desenvolvimento no setor empresarial
e industrial do município e a
demanda de áreas.
A audiência pública será
realizada no auditório da
Prefeitura, no dia 1° de novembro, às 10 horas. A Prefeitura de Pindamonhangaba
está localizada na avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso 1.400.

MarCos viníCio Cuba
Durante o mês inteiro, as
mulheres poderão participar
de várias ações voltadas para
elas. Nesta segunda-feira
(14) haverá um encontro no
Centro de Especialidades
Médicas, na Saúde da Mulher. Na ocasião, poderão
receber várias orientações.
Na terça-feira (8), teve caminhada, atividade física e encaminhamento para exames.
O evento foi no Recinto São
Vito e integra a campanha
“Em Outubro Pense Rosa”.
A Associação Terapia
e Lazer, presidida por Ana
Maria M. de Carvalho, é parceira da administração municipal e, juntas, realizaram
o evento no Distrito. A caminhada saiu da praça do Vale
das Acácias e seguiu em direção ao Recinto. Quem foi
ao espaço pôde se divertir e
movimentar o corpo, participando do alongamento.
Ana Maria M. de Carvalho
agradece à Prefeitura de Pindamonhangaba que, por meio
dos profissionais da Secretaria
de Saúde e Assistência Social
e Esportes e Lazer, contribuiu
com as ações da campanha.
“A ajuda da Prefeitura é muito importante e todos nós da
associação agradecemos o
carinho e atenção dos profissionais que estiveram conosco. Gostaria que todas as
mulheres da cidade fizessem
os exames o mais rápido possível, porque a prevenção é o
melhor caminho”, disse.
Sueli Aparecida da Silva,
moradora do Mantiqueira,
participou da campanha com
a Terapia e Lazer e parabenizou o evento, que desperta
nas mulheres a necessidade
de se preocupar com a saúde
e procurar a prevenção. Ela
é voluntária numa casa de
apoio à pessoa com câncer
e afirma que é essencial as
pessoas procurarem os serviços de saúde, porque o tratamento tem grande sucesso
quando as doenças são diagnosticadas no início.

Quem foi à campanha, no recinto São Vito, pôde se exercitar com o alongamento

Programação
do “Outubro
Programação
do “Outubro
Rosa” Rosa”
ATIVIDADES

DATA

CONSULTAS MÉDICAS

Mês inteiro

MAMOGRAFIAS

PREVENTIVOS

ENCONTRO DE
MULHERES

PERÍODO
Horário de
atendimento das
unidades de saúde

Local
Procure a Unidade de
Saúde mais próxima
para obter
informações

Mês inteiro

Horário de
atendimento das
unidades de saúde

Procure a Unidade de
Saúde mais próxima
para obter
informações

TODO O PERÍODO
DO EVENTO

Horário de
atendimento das
unidades de saúde

Procure a Unidade de
Saúde mais próxima
para obter
informações

Dias 14 e 21/10

MISSA ROSA

CULTO ROSA
PALESTRAS

CAMINHADA

BAILE ROSA

8h

CENTRO DE
ESPECIALIDADES
MÉDICAS (CEM)
Paróquia S. V. Paula

22/10

16h

20/10

19h

Igreja Santana

21/10

19h

Assembleia de Deus
Alto Tabaú

07,14 E 21/10

8h

CEM
(Saúde da Mulher)

26/10

9h

Centro – Praça
Monsenhor
Marcondes
(concentração)

16h

Recinto São Vito

18/10
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Três são pegos após ação
em grande loja no centro

Ana Camila Campos

Por volta de 12h30 de terça-feira (8), três colombianos foram presos no centro
da cidade. A PM foi acionada
para atender uma ocorrência
de furto a estabelecimento,
contudo, a vítima estaria seguindo uma das autoras do
furto, MJ 38 anos, que estava
a pé. Entretanto, na rua General Júlio Salgado, a mulher
entrou em um veículo e fugiu.
Seguindo as instruções
da vítima, a polícia cruzou
com o referido veículo na
rua José Benedito Salgado e o abordou com sucesso. Além de MJ, estavam
LASB, 45 anos, e MG, 40
anos. No interior do veícu-

lo Fiat Palio 2009, que foi
apreendido, foram encontrados objetos que auxiliam
roubos, bem como possíveis produtos da ação, como
uma mochila com manta de
alumínio (fundo falso), um
par de tênis Adidas, documentos, um par de luvas,
ferramentas, uma máquina
fotográﬁca digital, sacos de
lixo, dois imãs de roupas,
um pendrive, um caderno
com anotações, um celular,
uma faca, a quantia de R$
3.417,85, além de três cigarros de maconha.
Os três foram presos em
ﬂagrante, pois o circuito
interno do estabelecimento
gravou a ação.

JASM, 24 anos, grávida,
participou da ação, mas con-

seguiu fugir. Ela levou 30
CDs do interior da loja.

Polícia captura
quatro assaltantes
da Nobrecel
Após prender três
pessoas em Taubaté na
segunda-feira (7) em
um Uno repleto de computadores da empresa,
a Policia Militar capturou na quinta-feira (10)
mais um homem envolvido no assalto à Nobrecel no início da semana.
Na quinta-feira, a PM
recebeu uma denúncia de
que um homem continha
equipamentos da indústria em Moreira César.
Chegando ao local, a polícia prendeu JWSS, 31
anos, com diverso produtos com selos de identiﬁcação da Nobrecel.
JWSS foi levado ao

DP de Moreira César
e será encaminhado ao
CDP de Guaratinguetá,
onde ﬁcará à disposição
da justiça.
Entenda ação
Após chegarem à
portaria da empresa, três
homens, em um Uno,
renderam os seguranças e os trancaﬁaram.
Enquanto isso, um caminhão chegou ao local
com outros bandidos,
que invadiram o parque
industrial e levaram diversos produtos e equipamentos. Ainda não há
informações sobre tudo
o que foi roubado da Nobrecel.
Odirley Pereira

Carro
colide com
bicicleta
guiada por
adolescente
Um acidente de trânsito, envolvendo uma adolescente, foi registrado no
início da tarde de domingo
(6) no cruzamento da rua
XV de Novembro com a
avenida São Paulo, no Cidade Nova.
ACAR, 38 anos, trafegava com seu veículo
Del Rey pela rua XV de
Novembro, sentido bairro, quando no cruzamento
com a avenida São Paulo,
teve a visão prejudicada
por um caminhão que estava estacionado próximo
à esquina.
Dessa forma, ele foi impossibilitado de enxergar
a vítima CCSO, 14 anos,
que transitava de bicicleta
pela mesma avenida. Em
consequência, ambos vieram a colidir, ocasionando
pequenos danos nos veículos e ferimentos leves na
adolescente. O condutor
também aﬁrmou que havia
ingerido duas latinhas de
bebida alcoólica e foi submetido ao teste do bafômetro. Ele foi submetido a
uma representação.

Homem tem todo o pagamento roubado
Na tarde do dia 4, um homem foi assaltado em plena
luz do dia.
LHO, 27 anos, informou
que saiu de uma agência bancária, localizada no centro da
cidade, após retirar seu pagamento do mês R$ 834, e seguiu para casa em seu carro,
onde também estava a ﬁlha
de dois anos.
Quando chegou à praça
São Benedito, parou no se-

máforo que se encontrava fechado e, repentinamente, foi
surpreendido por uma motocicleta que parou ao lado do
passageiro do veículo, que
estava com o vidro aberto.
O indivíduo que estava na
garupa da moto entrou no
automóvel e, apontando uma
arma, ordenou que a vítima
seguisse em frente. Quando
chegaram próximo à Faculdade Anhanguera, ele orde-

nou que o motorista parasse
o carro e ameaçou: “Vi você
sacar dinheiro no banco. Entregue tudo o que tem, senão
vai morrer ou levamos sua
ﬁlha”.
Amedrontado, o condutor entregou toda a quantia e assim, o assaltante
desceu do veículo e subiu
novamente na moto, que
o aguardava. Eles fugiram
sentido centro-bairro.

Parte dos equipamentos apreendidos

Cinco roubam bicicleta

Preso por tráﬁco confessa prática

Um adolescente de 15
anos foi assaltado na noite do
dia 5 na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso. AAS
estava com sua bicicleta em
frente a uma agência bancária quando cinco indivíduos
suspeitos, sendo que um de-

Na noite do último dia
5, a polícia abordou dois jovens em uma praça, no bairro Mombaça. O local, pouco
iluminado, favorece o tráﬁco
de drogas e, segundo informações do boletim de ocorrência, aquele lugar já tem
tradição como “ponto” de
venda de drogas.
A PM abordou RMA,
que mora em frente à praça,
e ARA, ambos de 18 anos.

Ilustração

les estava armado, levaram
sua bicicleta.

Rapaz tem casa invadida
e eletrônicos são levados

Embora não tenham sido encontrados entorpecentes, com
RMA foi encontrado um telefone celular (apreendido
para investigação) com várias
mensagens que dão indícios
sobre a prática de tráﬁco.
Ao ser interrogado, ele
admitiu o tráﬁco e indicou
que o entorpecente estava no
interior de sua casa. A PM realizou busca na residência do
rapaz, com a presença de sua

Divulgação

Um furto à residência foi registrado na
tarde do último dia 4,
no bairro Vila São Paulo. A vítima WLOM,
31 anos, informou
que chegou em casa
por volta de 17h45 e
constatou que a janela
de um dos quartos de
sua residência tinha
sinais de arrombamento. Após veriﬁcar o imóvel,
percebeu que foram levados:
instrumento musical (não

Amigos são roubados
por elementos armados

especiﬁcado), DVD player,
monitor, impressora e 40
CDs de jogos eletrônicos.

Ainda na noite de
sexta-feira (4), RARA,
19 anos, transitava junto
com um amigo pela rua
Dr. João Pedro Cardoso,
no bairro Quadra Coberta, quando foram abordados por dois indivíduos
desconhecidos. Um deles

mãe. Ele indicou o esconderijo e, no interior de seu guarda-roupa, foram encontradas 12
porções pequenas de maconha já prontas para comércio,
sendo uma de tamanho maior.
Juntamente com a droga, havia a quantia de R$ 30.
O outro rapaz disse não
ter envolvimento e que havia
acabado de chegar ao local.
RMA foi preso em ﬂagrante e ARA liberado.

Mercadinho
é assaltado

estava armado e apontou
o revólver para eles, ordenando que encostassem.
Os assaltantes pegaram
a bicicleta e os celulares
das vítimas, fugindo em
direção a um depósito de
bebidas próximo de onde
estavam.

Às 12h40 de terça-feira (8),
um mercadinho localizado no
bairro Crispim foi assaltado.
O proprietário PRO, 60 anos,
estava no interior do estabelecimento quando três indivíduos
desconhecidos surgiram repentinamente e anunciaram o assalto. Um deles estava armado
e, mediante ameaça, levaram
R$ 130 em dinheiro.

e multa, para quem pichar,
graﬁtar ou por qualquer
meio conspurcar ediﬁcação
ou monumento urbano. Se
o ato for praticado em patrimônio tombado, a pena é
agravada e pode variar de 6
meses a um ano, além do pagamento da multa.
Desde 2011, a venda de
tintas em embalagens de
aerossol (spray) é proibida

para menores. Além dessa
proibição, a nova legislação,
sancionada pela presidente
Dilma Rousseff, obriga as
empresas a colocarem nas
embalagens, a mensagem:
“Pichação é crime” e aos
comerciantes, identiﬁcar o
comprador na nota ﬁscal.
Pichação é crime. Faça
uma denúncia anônima e
exerça sua cidadania.

Jovens são pegos pichando quadra
Na madrugada de domingo (6), três jovens de 17 anos
foram pegos pichando uma
quadra de esportes no bairro Chácara Galega. FCM e
PPBSB estavam cada um
com uma porção de maconha. LGGN estava com uma
embalagem de spray preto
e uma garrafa pet contendo
tinta branca. Os três foram
levados ao 1º DP e os res-

“Pichação é feio,
é crime, e dá cadeia”

ponsáveis foram orientados a
levá-los à Vara da Infância e
Juventude.

A Prefeitura de Pindamonhangaba lançou, desde
o início do mês de agosto, a
campanha “Pichação é feio, é
crime, e dá cadeia”.
O objetivo da iniciativa é
chamar a atenção da população quanto ao ato de pichar
prédios públicos e privados,
provocados por vândalos e

que acarreta em prejuízos as
fachadas dos prédios, além
de alertar os munícipes sobre as consequências para o
pichador.
No Brasil, a pichação é
considerada vandalismo e
crime ambiental, nos termos
do artigo 65 da Lei 9.605/98
(Lei dos Crimes Ambientais), que estipula pena de
detenção de 3 meses a 1 ano,
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Greve dos bancos dificulta a vida dos usuários
Paralisação dos Correios, que terminou ontem, também prejudicou a população

Serviços
dos Correios
devem ser
normalizados
em sete dias
AiAndrA Alves MAriAno

Com o retorno, na
quarta-feira (10), dos
empregados dos Correios
que estavam em greve, a
empresa estima que deve
normalizar o serviço de entrega de cartas e encomendas em até sete dias úteis
nos locais prejudicados pela
paralisação.
A empresa disse que na
segunda-feira (14), será
retomado o serviço de
hora marcada de entrega,
suspenso nos locais onde
houve paralisação.
O Superior Tribunal
do Trabalho exigiu o fim
da greve na última terçafeira. Ficou definido que os
trabalhadores receberão
reajuste de 8%, retroativo
a agosto. Os empregados
queriam que o reajuste se
estendesse para o valealimentação, mas ficou
definido que será seguida
a proposta da empresa,
de 8% para os salários e
6,27% para o vale.

AiAndrA Alves MAriAno
A greve dos bancários,
que se arrasta a mais de 23
dias, está dificultando os usuários dos serviços em Pindamonhangaba.
A maior dificuldade é para
pagar as contas em dia. Com
a paralisação nos bancos, alguns boletos podem ser pagos nas lotéricas, mas títulos
com valores acima de R$ 700
não são aceitos. Além disso,
com a greve dos Correios,
que terminou na quinta-feira
(10), muitas contas deixaram
de chegar às casas.
Assim, para pagar em dia
contas de água, luz, telefone
fixo, celular, mensalidade
escolar, cartões de crédito e
outras faturas que vencem,
em sua maioria, no início do
mês, os usuários precisaram
ter jogo de cintura.
A dona de casa Maria
Aparecida Silva, de 47 anos,
teve de enfrentar duas filas
para pagar suas contas. “Primeiro tive de ficar na fila da
lan house, para imprimir a
segunda via das contas. Depois, perdi mais tempo na fila
da lotérica para conseguir pagar tudo. Ao todo, foram quase três horas para pôr tudo
em ordem”, conta ela.
O problema do promotor
de vendas Luiz Roberto Ma-

Ana Camila Campos

‘Brincadeira de criança’
Além de ser uma data de
comemoração religiosa, no
dia 12 de outubro também
é comemorado o Dia das
Crianças. Neste dia, em Pindamonhangaba, acontece um
evento para crianças de todas
as idades. Além do “Desafio Rolimã”, que vai reunir
a galera e premiar a melhor
manobra e o carro mais ori-

Divulgação

As lotéricas estão movimentadas neste período

thias é outro. “Eu tenho um
boleto de R$ 1.800, mas não
consegui pagar porque as lotéricas não aceitam faturas de
valores altos. Liguei na empresa e pedi para fazer o depósito, mas foi um trâmite a
mais, que me fez perder mais
tempo”, reclama ele.
A paralisação dos bancos
traz transtornos também para
as pessoas que desejam usar
os caixas eletrônicos e não
conseguem por falta de manutenção. “Já fui a duas agências do meu banco na cidade
para fazer um depósito, mas

num deles não havia envelope e no outro, as máquinas
não estavam disponíveis para
essa operação. Então tive de
pegar o envelope numa delas
e voltar na primeira para fazer o depósito”, conta o comerciante Roberto Lima dos
Santos.
Os bancários querem aumento real de salários, valorização do piso, da PLR, dos
vales e auxílios, além de melhoria nas condições de trabalho. A categoria reivindica
ainda abono assiduidade para
todos e o vale-cultura.

Unidade Móvel do Sebrae fica três dias em Pinda
Entre os dias 8 e 10 de
outubro, empresários de
Pindamonhangaba receberam a visita do Sebrae
Móvel. A unidade foi instalada na praça Monsenhor Marcondes e ficou à
disposição da população,
principalmente empreendedores ou pessoas que
têm o desejo de iniciar no
ramo, das 9 às 17 horas.
Toda a orientação prestada
foi gratuita.
Para estimular empreendedorismo nos municípios
do interior do Estado, o Sebrae-SP elaborou e planejou a estratégia do Sebrae
Móvel – trata-se de um escritório itinerante montado

Ana Camila Campos

A unidade ficou na praça Monsenhor Marcondes

em uma van equipada com
computadores, acesso à
internet, ar-condicionado,
e conta com materiais de
orientação sobre empreendedorismo em geral, local
em que os consultores do

Sebrae prestam consultorias especializadas.
A unidade móvel foi
criada para levar o atendimento prestado pelo órgão,
garantindo o acesso a informações para os que, muitas

Divulgação

Muitas crianças passaram pela festa ao longo do dia

vezes, deixariam de buscar
auxílio devido à dificuldade de deslocamento..
Além da abordagem de
temas como à gestão de negócios, como administração, planejamento, controle financeiro e marketing,
os interessados também
têm á disposição informações como os produtos,
serviços e a programação
de palestras, workshops e
consultorias do Escritório
Regional de Guaratinguetá. Somente neste ano o
Sebrae Móvel já atendeu
empreendedores de onze
cidades da região de Guaratinguetá, serra da Mantiqueira e Vale Histórico.
Divulgação

Teatro realizado pela equipe da Secretaria de Educação

Espaço ‘Anália Franco’ comemora Dia da Criança
MAriA FernAndA Munhoz
Mais de 130 crianças e jovens participaram da festa das Crianças, realizada
na Casa Transitória Fabiano de Cristo,
no sábado (5). O evento foi voltado para
as pessoas atendidas pelo Espaço da
Criança “Anália Franco”, um projeto de
educação informal que tem, entre seus
objetivos, o desenvolvimento integral
da criança, fortalecendo a família, a escola e a comunidade.
Na festa, as equipes da Brinquedoteca Educarte, da Casa Verde e do PEI

ginal, haverá um Campeonato Aberto de Taco. Poderão
competir equipes mistas de
crianças e adultos e serão
premiados os vencedores.
O evento acontece a partir
das 15 horas, sábado (12),
na ladeira da “Mata dos Padres”, que fica na rua Dr.
Luiz Itálico Bocco, no Parque das Nações.

- Projeto Escola Integrada, da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura,
promoveram o teatro da história “Dona
Baratinha” e oficinas de jogos. Nos intervalos das atividades, os alunos se serviram de cachorro quente, refrigerante e
bolo.
A coordenadora pedagógica do projeto, Luciana de Oliveira Ferreira, destaca ter sido uma tarde de encantamento, sendo que os sorrisos nos rostos das
crianças comprovaram que o objetivo da
festa em homenagem a elas foi atendido.

“A todos os educadores sociais do projeto e as grandes parceiras dos projetos da
Secretaria de Educação e Cultura nossos
agradecimentos”, declarou.
A educadora social, Carmen Silvia
Ferreira Martins, que atua com crianças de 4 a 6 anos, também agradeceu
o apoio da Prefeitura. “Tudo foi feito
com muito carinho. Foram proporcionados momentos de alegria para as nossas crianças, que são muito importantes
para nós, do Espaço Anália Franco”,
concluiu.

A galera do rolimã poderá se encontrar no evento

Novidade pode
combater a dengue
AnA CAMilA CAMpos
O Instituto Butantã, em parceria com a USP - Universidade de São Paulo, desenvolveu
uma vacina contra a dengue.
Os testes em seres humanos
têm previsão para começar em
outubro e a imunização está
sendo desenvolvida para combater, em uma única dose, os
quatro tipos já identificados da
doença no mundo.
Para a professora Mariana
Ribeiro, de 23 anos, que já foi
vitima da doença, a vacina seria
de extrema valia, pois afirma
que casos e mais casos surgem
anualmente.
“Não é uma coisa que depende somente dos meus cuidados. Eu tenho que cuidar
do meu quintal e torcer para
que o vizinho faça o mesmo
ou, do contrário, o mosquito
pode se desenvolver lá e me
picar. Acredito que a prevenção através da vacina seria
mais eficaz do que as campanhas de conscientização que
ocorrem. Iria nos prevenir de
um vírus que em todo verão
assombra e atinge a população”, comenta.
A enfermeira aposentada
Maria Estela Alves Tavares,
de 56 anos, também foi um
alvo do Aedes aegypti. Ela
conta que sentia dor de cabeça, febre, calafrio, coceira e
dor no corpo de ficar ruim até
para deitar.
“Acredito que seria ótimo
se essa vacina desse certo, pois
iria contribuir com todo mundo, porque quem já teve dengue sabe o quanto é complicada essa doença”, comenta.
Arquivo pessoal

Maria Estela Tavares

Arquivo pessoal

Mariana Ribeiro

A doença
A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, causada
por um vírus que, no Brasil,
através do mosquito Aedes aegypti, também infectado pelo
vírus.
Em todo o mundo, existem
quatro tipos de dengue, já que
o vírus causador da doença
possui quatro sorotipos: DEN1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4, e
afeta mais de 100 milhões de
pessoas por ano.
Segundo o Ministério da
Saúde, no Brasil, cerca de 70%
dos casos ocorrem de janeiro a
maio.
São vários os sintomas
que caracterizam a doença.
“Não sabia que estava com
dengue até ficar com o rosto totalmente empipocado.
Bolinhas vermelhas começaram a aparecer e coçavam
demais. Logo fui ao hospital
e, como na época estava um
surto na cidade, já me pediram os exames de sangue
para averiguar se era dengue.
E era. Tive que ficar em repouso porque sentia um cansaço enorme e minha cabeça
parecia que aumentava e ia
tombar do pescoço de tanto
que doía”, relembra Mariana
Estela conta que o tratamento foi simples: 100% de repouso, muita água e alimentação.
Ainda segundo o Ministério da Saúde, as pessoas não
devem, de maneira alguma,
tomar medicamentos por conta
própria, pois isso pode mascarar os sintomas e dificultar o
diagnóstico, contribuindo com
o avanço da doença.
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Sociais

Areião levou mulheres e famílias ao campo do Fluminense para a final

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Técnico do 100 Nome e
assistente técnico do A Mil
Por Hora, após a final de
domingo (6)
Goleiro Pesadelo, do A Mil Por Hora, foi o menos vazado com
apenas oito gols

Técnico do A Mil por Hora, Cabral, recebe troféu para o
atacante César - artilheiro da Primeira Divisão

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Presidente do 100 Nome, Valdir exibe
troféu conquistado pela equipe do
bairro das Campinas

Grupo de amigos durante final da Primeira Divisão
Odirley Pereira

Torcida do 100 Nome durante final contra o Areião

Torcida alvinegra ficou aliviada com gol de André Isaura

Para o aniversariante do dia
12 de outubro, José Roberto
Gonçalves (Betão), morador
no Tipês. Ele recebe os
cumprimentos da esposa,
dos filhos, neta e amigos!

Secretário de Esportes
representou o prefeito na
entrega do troféu Disciplina
ao Jardim Cristina

Arquivo pessoal

Muita felicidade

Para Ângela Rodrigues, que comemora aniversário
no dia 13 de outubro, e seu neto João, que
completou 2 aninhos no dia 10. Recebem o
carinho de todos os familiares e amigos.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Arquivo pessoal

Tudo de bom - Toda a felicidade
para a engenheira agrônoma Maria
Nazaré dos Santos, aniversariante do
dia 15 de outubro. Recebe o carinho
do marido Manoel e da filha Mariane,
demais familiares e amigos.

Pai Coruja - Nê ao lado do
filho e campeão, lateral
direito do Areião, Felipe
Suzuki

Aniversário

Felicidade para a
professora Luciana Ferreira,
aniversariante do dia 13 de
outubro. Recebe o
abraço dos familiares e
amigos. Parabéns!

Marcos Roberto Gil de Castro

Felicidade aos noivos - Luís André e Vanessa que
se casaram no último dia 5 de outubro na igreja de N. Sra. do
Socorro, às 20h30. Os amigos e familiares desejam tudo de
bom para o casal. “Que Deus abençoe esta união e esteja
sempre presente no novo lar de vocês”.
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Feliz aniversário

Parabéns para nossa amiga
jornalista Lydia Simões,
que comemorou aniversário
no dia 10 de outubro,
recebendo o abraço dos
familiares e amigos.

Tudo de bom

Para a professora Carmen
Silvia, que vai completar
mais um ano de vida, no
próximo dia 16 de outubro.
São os votos de todos os
seus amigos e familiares.

Marcos Roberto Gil de Castro

Felicidade

Comemora aniversário
no dia 11 de outubro a
princesinha Larissa, filha de
Luís e Linsandréa. Os pais,
avós e amigos desejam muita
alegria nesta data especial.
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Espetáculo de dança gratuito
é atração deste sábado

Companhia
de Danças de
Diadema

Divulgação

Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba, 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 AssociaO espetáculo conta a
história de pessoas
que saem da França e
chegam ao Brasil

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Cultura,
realiza, nos dias 19 e 20 de
outubro, a oficina gratuita
“Trabalho Corporal para o
Ator do Teatro de Rua”. As
inscrições já estão abertas
e a oficina é somente para
artistas de Pinda.
Com orientação de Elizete
Gomes, a oficina abordará,
entre outros focos: o estudo
das dinâmicas do movimento
com o referencial de intensidade e duração gestual na
busca de uma gestualidade
cênica; a relação do ator com
o chão nos exercícios energéticos, para obter o assentamento; as relações com
saltos e força abdominal para
conquistar a dilatação corpo-

ral; a construção de figuras-personagens na cena em
busca de uma gestualidade
épica; e a reflexão coletiva.
Os encontros serão realizados no dia 19, das 8 às
12 e das 14 às 18 horas, e
dia 20, das 8 às 12 horas,
na Academia Performance
/ Escola de Dança Gorette
Von Gal (rua Coronel Fernando Prestes, centro).
As inscrições podem ser
feitas por e-mail no cultura.
pindamonhangaba@hotmail.com ou pessoalmente
no Departamento de Cultura, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O
Departamento fica na rua
Dr. Campos Sales, 530 (ao
lado dos Correios - próximo
à praça São Benedito). As
vagas são limitadas.

Bibliotecas do Araretama e
Bosque recebem Brinquedoteca
Maria Fernanda Munhoz
Durante todo o mês, as bibliotecas públicas municipais
estão recebendo a equipe da
Brinquedoteca, que está realizando atividades com os alunos de escolas públicas e particulares, em comemoração ao
Dia da Criança. As bibliotecas
do Araretama e Vereador Rômulo Campos D´Arace, no
Bosque da Princesa, já receberam as ações, nos dias 2 e
8, respectivamente. O evento
continua nas próximas quarta
(16) e quinta-feira (17).
Estão sendo realizadas
contação de histórias diversas e diferentes brincadeiras
para as crianças, mesclando o
prazer das brincadeiras com o
mundo mágico da leitura. De
acordo com a coordenadora
de bibliotecas, o evento está
sendo muito bom. “A equipe da Brinquedoteca é muito
competente, as crianças ficam
fascinadas com as histórias
e as brincadeiras. Nosso objetivo, como sempre, é o es-

tímulo da leitura através das
atividades lúdicas e estamos
conseguindo”, afirmou.
No Araretama, foram
atendidas as crianças das escolas municipais Elias Bargis
e Madalena Caltabiano. No
Bosque, os alunos do Colégio Ideal, Colégio Aprendiz,
Colégio Mestre e Salesianos.
Na quarta-feira (16), a
Brinquedoteca irá, no período da manhã, na biblioteca
do Sesi e, à tarde, na biblioteca do Castolira, para realizar atividades com os alunos
das escolas municipais João
Fleury e Abdias Júnior. Para
encerrar, na quinta-feira (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.
Ao todo, mais de 200
crianças estão sendo beneficiadas com essa ação.

Crianças brincam na biblioteca do Bosque

O espetáculo, criado em
2009 em homenagem ao Ano
da França no Brasil, conta
a trajetória de pessoas que
saem do país europeu e chegam em terras brasileiras.
Toda a encenação se passa
em linhas diagonais que cortam o palco, dando a ideia de
que os onze bailarinos estão
andando em retas, metáfora
do caminho da vida. A trilha
sonora é composta por músicas francesas variadas que,
pouco a pouco, se misturam
com elementos da cultura musical brasileira, carregados de
frases e provérbios que abordam questões filosóficas.

Divulgação

Atores de teatro de
rua terão oficina
Maria Fernanda Munhoz

ção Atlética Ferroviária, às
21 horas.
A coreografia de “La Vie
en Rose???” foi criada pela
brasileira Denise Namura e
pelo alemão Michael Bugdahn, que dirigem a Cia. À
Fleur de Peau. Os dois coreógrafos, radicados na França,
criaram um espetáculo que
mostra os percalços da vida
em momentos de transição
ou de travessias, contestando o título da famosa música
homônima cantada por Édith
Piaf, “La Vie en Rose” (em
tradução livre, “A vida em
cor-de-rosa”), e que dá nome
à encenação.

Atores do TEP chamaram o público para a apresentação

Divulgação

Escultores criaram e conversaram com visitantes

Pinda em Cena integra Festival da Primavera
Maria Fernanda Munhoz
O Pinda em Cena continua
levando os artistas da cidade
por toda a parte. No final de
semana, os representantes do
movimento cultural de Pinda
participaram da programação
do Festival da Primavera, realizado pela Prefeitura no Ribeirão Grande.
As apresentações foram
realizadas no sábado (5) e no
domingo (6), durante toda a
tarde. Música, dança, teatro
e artes plásticas foram apresentadas numa programação
caprichada, organizada pelo
Departamento de Cultura da
Prefeitura.
No sábado, as atrações
foram: grupo Só pra Recordar (chorinho), Grupo Nota
Samba e MC Nathan, escola
de Dança Gorette Von Gal,
Núcleo de Pesquisa Educadança e Cia Cênica de
Dança Mônica Alvarenga,
além das apresentações teatrais “La Maldicion”, com a
Cia Novos Atores e “Sorria,
você está no Circo”, com
o Mágico Jack e o Palhaço
Alegrito. No domingo, o dia
começou com a apresentação
dos Aprendizes da Corporação Musical Euterpe, seguida do samba com o Charles

Aiandra Alves Mariano

Balé Gorette Von Gal

Anjo 45 e finalizando com
a cantora Gabriela Moraes.
Também se apresentaram o
grupo de Congada São Benedito, o Núcleo Cênico de Teatro Mônica Alvarenga com
a peça “Água Viva” e a Cia
TEP com a peça “A Farsa do
Advogado Pathelin”. Os artistas plásticos Felipe Callipo
(escultura), Alligton Aurélio
de Souza (grafite), Átila (escultura), Silvia das Dores Pereira da Fonseca (artes plásticas) e Maria Odila da Silva
(artes plásticas) também estiveram presentes produzindo
e conversando com a população nos dias de evento.

Além do Pinda em Cena,
o Departamento de Cultura
da Prefeitura colaborou com
o festival por meio dos shows
da dupla Luizinho e Priscila
(na quinta-feira), dupla Bruno e Iago (sexta-feira), cantor João By Law (no sábado)
e dupla César e Maicon (no
domingo).
A cantora Gabriela Moraes ficou satisfeita com a participação no Pinda em Cena.
“Fizemos uma maravilha de
show, resultado de trabalho
e dedicação! Não tem palavra que explique a sensação,
toda a vida dentro da canção!
Obrigada minha banda e aos
amigos do Departamento de
Cultura pela oportunidade
de mostrarmos nossa música num evento maravilhoso
como esse”, agradeceu.
O grupo Charles Anjo 45
também aprovou o evento.
“É muito gratificante participar do Pinda em Cena e ter
a oportunidade de mostrar
nosso trabalho a tantas pessoas por todos os cantos da
cidade. Isso é muito importante para o artista e nos faz
querer ser cada vez melhores.
Uma excelente iniciativa da
Prefeitura”, disse o vocalista
Wilsinho.

Aiandra Alves Mariano

Cantora Gabriela Moraes
Aiandra Alves Mariano

Palhaço Alegrito
Aiandra Alves Mariano

Aiandra Alves Mariano

Divulgação

Cia Novos Atores apresentou La Maldicion

Grupo de Samba Charles Anjo 45
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A Prefeitura montou uma estrutura coberta para atender aos expositores e à população

Festival da Primavera movimenta
turismo no Ribeirão Grande

Fotos: André Nascimento

Cintia Camargo
Em sua 10ª edição, o Festival da Primavera aconteceu
em Pindamonhangaba com
o objetivo de divulgar todo
o roteiro gastronômico da
região do Ribeirão Grande.
Para atender nossos turistas,
este Núcleo Turístico possui,
ao longo de sua extensão, a
partir da estrada Jesus Antônio de Miranda (estrada do
Ribeirão Grande), o mais
diversificado roteiro gastronômico, com comida caipira,
peixes, massas, doces caseiros e muito mais.

Os amigos Paulo, Salete, Kátia e Marina
conferiram as delícias do festival

Show com o cantor
Kiko Zambiachi
encerrou o festival

Arte e natureza
em um só lugar
Realizado entre os dias 3
e 6 de outubro, o festival também apresentou as opções no
local de artesanato, a natureza exuberante, suas trilhas,
riachos, cachoeiras, além da
Fazenda Nova Gokula, que
abriga a comunidade Hare
Krishna. Durante os quatro

dias do evento, milhares de
pessoas puderam visitar o
bairro e ainda conferir as
apresentações culturais com
o Projeto Pinda em Cena que
reuniu várias formas de expressão artística - além dos
shows com muitas atrações
musicais.

O casal Audrey e Hugo e a pequena Alice

Superou as expectativas
Para a comunidade do
bairro, o festival superou as
expectativas de todos os participantes do evento. “Retomar o festival da forma que
aconteceu era um sonho e
pudemos realizá-lo através
do apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba”, afirmou
a presidente da Sociedade de
Amigos do Bairro, Niuceia
Nogueira Vieira.
O pensamento positivo e
o espírito de equipe foram os
sentimentos destacados por
todos que estiveram no local
e conferiram o sucesso do
festival.

Prefeito durante abertura do evento

Milhares de pessoas prestigiaram o evento

Grupo elogiou a organização do evento

Edmundo de Sá, Niuceia e Isabel da Silva (Mãos Amigas)

Os amigos Ana Paula e Gerson curtiram o show

A família de Cilmara de Figueiredo Coutinho
Alves adorou todo o festival

SEGUNDO CADERNO
Prefeitura realiza reuniões nos bairros
e população ganha investimentos
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TEXTOS: JOÃO CARLOS RIBEIRO SALGADO

Na atual administração,
as prioridades e investimentos que os bairros necessitam são escolhidas com a
participação direta da comunidade, através de reuniões
convocadas pela Prefeitura e
que contam com a presença
do prefeito, secretários e
assessores que respondem
aos inúmeros questionamentos da população. Nestes
encontros, todos têm a
oportunidade de questionar,
reivindicar e ainda escolher
as obras e investimentos que
serão realizadas nos próximos anos, além de cobrar
ações imediatas da Prefeitura, que são definidas no
próprio local.

Fotos: André Nascimento

População aprova iniciativa
A iniciativa de realizar os
encontros tem sido totalmente aprovada pela população.
Irineu Migliorini, morador do
bairro Cerâmica, fez questão
de agradecer a administração.

O prefeito de Pindamonhangaba faz questão de salientar
que as reuniões são de suma
importância para o desenvolvimento da cidade e o cumprimento das metas. ‘‘Temos um
plano de governo e estamos trabalhando muito, mas sabemos
que a cidade está crescendo e
os problemas locais têm que ser
veriﬁcados de perto. Não conseguimos atender todos no gabinete e por isso faço questão de ir
aos bairros e conversar com a
população. Isso é democracia’’,
aﬁrmou o prefeito.
Ele também conﬁrmou que
irá visitar os bairros e as reivindicações estão sendo anotadas
para que possam ser realizadas
nos próximos anos. Segundo

Escola do Morumbi em construção

Prefeito durante reunião do Lago Azul, no Goiabal

Prefeito vai visitar
todos os bairros
um levantamento realizado pela
administração, nestas reuniões
foram solicitadas a construção de
creches, escolas, centros comunitários, postos de saúde e a cobertura de quadras, entre muitas
outras reivindicações.
Por outro lado, o prefeito salienta que neste primeiro
ano está trabalhando com o
orçamento que foi deixado pela
antiga administração, fato que
diﬁculta bastante a execução de
novas obras. Mas mesmo assim,
aﬁrma que as obras estão sendo
realizadas, como o esgoto no
Goiabal, a construção de uma
escola no Morumbi, entre muitas
outras, além de investimentos
que já estão previstos e serão
realizados brevemente.

‘‘É muito importante essa conversa com a comunidade,
podemos apresentar nossas
dificuldades, os problemas
e juntos buscar soluções’’,
destacou.

Ações estão sendo realizadas
Bairros já recebem obras e melhorias
Um bom exemplo do sucesso
das reuniões pode ser veriﬁcado no
bairro Parque das Palmeiras, que
em reunião com a administração,
solicitou a realização de uma galeria
e também que fosse feito um novo
asfalto, pois o mesmo estava em precárias condições e cheio de buracos.
A Prefeitura de Pindamonhangaba já está ﬁnalizando a obra
que também visa melhorar o escoamento da água das chuvas,
evitando pontos de alagamento.

De acordo com informações
da Secretaria de Obras, a galeria
tem 123 metros de tubulação com
diâmetro de 1,20m, 122 metros
com diâmetro de 1m, outros 179
metros com diâmetro de 0,80m,
mais 94 metros com 0,60 de diâmetro e ﬁnalizando com 146 metros de tubulação com diâmetro
de 0,40, ligando 41 bocas de lobo
executadas, interligando a galeria
já existente com a nova. Também
foram executados mais 13 postos

Obras no Parque das Palmeiras

de visitas. Lembrando que alguns
pontos onde é maior o volume de
água vinda de outros pontos do
bairro, receberam a galeria com
diâmetro maior.
Após a obra, teve início o asfalto em todo o residencial, começando pelas ruas internas onde foi feita
a parte de estrutura. O investimento
para o asfalto, de acordo com informações do Departamento Técnico
Administrativo da Secretaria de
Obras, é de cerca de R$ 2,5 milhões.

Além da galeria e do asfalto,
o bairro está recebendo um centro
comunitário, que deverá ser inaugurado nos próximos dias. A obra
foi concluída também atendendo
uma solicitação dos moradores
em reunião com a administração.
Uma das principais lideranças da
comunidade, Mário Japonês, salientou que tudo que está acontecendo
no bairro foi deﬁnido com a presença
do prefeito, o que vai garantir que o
bairro ﬁque ainda mais valorizado.

Obras de asfaltamento no bairro

Outro exemplo da importância das reuniões pode ser
verificado na zona rural, no bairro das Oliveiras
Reunião no Cerâmica, no bairro Mandu

Moradores do Piracuama participam de reunião

Reunião no Goiabal contou com dezenas de pessoas

Após a realização de
uma reunião, foram elencadas algumas melhorias para a região, como a reforma
do centro comunitário, a instalação de um parque infantil e a construção de um banheiro para uso do campo de
futebol. Todas essas obras já
estão em andamento, e a melhoria da estrada também foi
uma reivindicação.
A equipe do tapa-buracos
já esteve no local, realizando
o nivelamento ao longo da estrada. Agora, estão sendo trocados os tubos de galeria e,
assim, a estrada será alargada
em diversos pontos, melhorias
que já recebem a aprovação
dos moradores. ‘‘É muito positivo averiguar os problemas da
população e dar uma solução.
O prefeito tem que estar ao lado do povo e não apenas no gabinete’’, salientou Irani Batista
Cardoso de Melo, moradora no

bairro das Oliveiras.
Outro morador do bairro,
José Nivaldo de Melo, também
mostra satisfação com as melhorias. ‘‘ A prefeitura passou a máquina na estrada e está fazendo
tudo que foi reivindicado, com a
colocação de pedregulho e tudo
mais. A reunião é uma oportunidade de toda a população ter contato com o prefeito’’, concluiu.

A moradora Irani
de Melo

O munícipe José
Nivaldo de Melo

Estrada das Oliveiras receberá outras melhorias para facilitar acesso
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINáRIA
O Centro de Inclusão Socioambiental do Cego - CISAC, convida todos associados para a assembleia
geral ordinária a ser realizada no dia 25 de outubro de 2013, às 18:30 h. em primeira convocação e não
havendo quorum às 19:00h em segunda convocação, para eleição e posse da diretoria executiva e
conselho fiscal, com a seguinte pauta: Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
Assuntos de interesse gera
Posse dos eleitos e encerramento
Local: Hípica Vigilato - Av. Antônio Pinheiro Junior, Nº 1300 - Campo Alegre
Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2013.
Ayrton Sergio Saleme
Presidente

QUE SEJA ETERNO PARA SEMPRE E
NÃO APENAS ENQUANTO DURE...
Divulgação

José Ouverney e João Paulo Ouverney

...E assim foi concluída a 14ª edição do Concurso de Poesias que a
poetisa Neila Cardoso, da Academia Pindamonhangabense de Letras,
realiza, ano após ano, na sede do Centro de Convivência Para Idosos
(CCI).
Cuidando impecavelmente de todos os detalhes, Neila tem sido uma
autentica heroína.
Quatorze edições, sempre convidando poetas locais a emprestar seu
nome à realização.
Nesse ano de 2014 o evento realizado no CCI, que homenageou o
centenário de ascimento do Poeta Maior Vinícius de Moraes (19.10.1913 /
09.07.1980), foi denominado “Concurso de Poesias Irmãos ”, o que naturalmente muito orgulhou os irmãos José e João Paulo. Em edições anteriores,
exaltando poetas vivos e falecidos, já haviam sido lembrados nomes de proa,
como Professora Eloína, Prof. Lauro Silva, Professora Júlia San Martin, Dr.
Valdez, etc.
O encerramento deste 14º concurso deu-se na noite de 04 de outubro,
em uma noite festiva, abrilhantada pelo maestro João Antonio Romão Netto e seu Coral do CCTI. Dona Júlia Faria também lançou seu
quarto livro de Poesias.
Participaram do concurso 12 poetas, com 22 trabalhos. O 1º lugar
coube a Marilda Guerra (presidente do CCI), com o poema “Garota”.
Em segundo ficou Audinete Alves de Barros e, em terceiro, Thetis
Alves da Rocha. A Comissão Julgadora foi constituída pelos acadêmicos Alberto Santiago, Elisabete Guimarães, Rosana Dalle e a escritora Teresa Cristina do Nascimento.
Os homenageados: irmãos Ouverney, também participaram. João
Paulo fez uma bela esplanação, explicando o que é trova e citando a
importância do CCI no trabalho de integração do idoso para um viver
mais feliz. José endossou suas palavras e apresentou uma palestra em
trovas, de cunho humorístico, que parece ter agradado aos presentes.
A coluna parabeniza a todos que, direta ou indiretamente, contribuiram para o êxito da empreitada e, especificamente, à acadêmica Neila
Cardoso e à diretoria do C.C.I. que abre portas para a cultura e monta
a passarela para a inspiração desfilar, junto com a magia.
Vinícius de Moraes teria ficado feliz diante do culto ao seu nome e
ao seu talento.
“O poeta mais forte
doou a sua vida
para dar vida à morte;
pôs tranca no portão,
derramou a bebida,
guardou o violão.
O poeta mais belo
calou os seus amores,
o sonho mais singelo;
cerrando os olhos seus,
compôs, envolto em flores,
o poema do adeus...”
(JOSÉ OUVERNEY – 15.07.1980)
(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.com.br
- (o mais completo portal de trovas na Internet)
________________________________________

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

EDITAL / CONVITE
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba através da Secretaria de Planejamento e
Departamento de Planejamento, vem por meio deste, convidar as Autoridades, Entidades
Representativas e os Munícipes em geral para a Audiência Pública de apresentação da
proposta de alterações no Zoneamento Municipal, Lei Complementar nº 03 de 10 de outubro de 2006, que se realizará no dia 1º de novembro de 2013, às 10 horas, no Auditório da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, sito à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso nº
1400 – bairro Alto Cardoso.
Pindamonhangaba, 8 de outubro de 2013.
Vito Ardito Lerario
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Prefeito Municipal
Secretário de Planejamento
Elisa Arai Sato
Diretora do Departamento de Planejamento

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
NOTA DE RETIFICAÇÃO
Razão Social: GRF FARMACEUTICOS LTDA ME
Ordem de Publicação: 114/13
Onde se lê O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, leia-se A Sra. VANIA CRISTINA
FERNANDES Diretora Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

“....VOCÊ FOI O MAIOR dos meus casos, de todos os abraços,
o que eu nunca esqueci... Você foi dos amores que eu tive, o
mais complicado e o mais simples pra mim...” – Roberto Carlos
DIVULGUE GRATUITAMENTE a agenda de sua casa noturna. Envie para o e-mail joao.ouverney@terra.com.br
ANJINHO DO VALE e Josy Mattos - Agenda dos próximos dias:
11/10 - Sexta 21h – AA Ferroviária Pinda. 12 – Sábado 21h - Forró
da Elza Taubaté (Vila Aparecida). 13 – Domingo 18h30 - Forró do
Silvio Taubaté (Água Quente). 18 - Sexta 22h - Associação dos
Aposentados Caçapava
19 - Sábado 22h - 2° Noite Nordestina - Chácara Belo Sol Taubaté.
Baile especial com Anjinho do Vale e Trio Nordestino. Tel (12)
3631-4598 E 9771-5600. site www.anjinhodovale.com.br
ALOHA MUSIC BAR Tremembé: 12/10 (sábado) – Noite do Kits.
Mc Gu, Mc Matheus e Dada, e Mc Muleke e Menor. Elas vip até 0h.
Ingressos à venda em Pinda na loja Neto Jeans
ARENA 101 Pinda: 12/10 (sábado) – Especial Dia das Crianças.
Bandas Espora e 8 Segundos. 19/10 (sábado) – Balada Classe A.
Sorteio de uma Mercedes. Higor Rocha, e Matheus Minas e Leandro. Elas vip até 1h.
www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 78119776. Bairro Marçon, 4.900
CASARÃO ROSEIRA – Toda quinta, baladas em dois ambientes.
Djs Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até 23h. Dois
ambientes. Estrada Roseira-Aparecida
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo
sábado início 18h. 26/10 – Anjinho do Vale & Josy Mattos. Av. Abel
Corrêa Guimarães, bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 12/10 (sábado) – Inimigos
da HP. Chop em dobro, compra um e ganha outro. 19/10 (sábado)
– Racionais MC’S. www.cervejariadogordo.com.br
CHICK NA ROÇA Taubaté: 13/10 (domingo 21h) – Banda Sacode
a Poeira. Elas vip até 21h. Estrada do Barreiro.
CHICKEN BEER Tremembé: Toda quinta, balada sertaneja. Sexta
e sábado – Videokê profissional. Dois ambientes. Tel (12) 91815704, 9235-8078 e 9213-2034. Estrada Tremembé-Taubaté
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais um baile no RECINTO
SÃO VITO de Moreira César: 20/10 (domingo) - Banda Gold. Tel
(12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: Quarta-Feira - 16/10 –Jaqueline Trio
23/10 – Anjinho do Vale. Domingo - 13/10 – Banda Premiun – SP.
20/10 – Banda Nova Tropical – SP. 27/10 – A Magia do Som – SP
(Baile dos Aniversariantes). 17/11 (domingo) - Baile do Hawai Banda Garcia
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: 12/10 (sábado) – Vanessa Martins. Elas free até 0h. SP-62, 2.400, estrada Pinda-Roseira
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix”: 12/10 – Não terá baile (bingo beneficente). 19/10 – Banda 3 Corações. 26/10 – Banda
Gold. A direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão
(Pinda) toda sexta-feira, 22h, canja gratuita à 1h. Tel (12) 36742413
CROZARIOL Tremembé – 11/10 (sexta) – Fernando & Fabiano. Tainá e Marcelo. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
ESPORTE CLUBE TAUBATÉ: 12/10 (sábado 18h30) – Caminho
do Vento II. Festa cigana beneficente. Tel (12) 98115-2271 / 99214321 e 3621-5627
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava: 11/10 (sexta) – Balada Universitária. Banda Rodeio. Newton & William. 25/10 (sábado)
– João Neto & Frederico
FERROVIáRIA Pinda – Forró no deck da piscina toda sexta-feira
às 20h30. 11/10 (sexta 21h) – Anjinho do Vale & Josy Mattos. 18 –
Bruno & Hyago. 25 – Sincronia do Forró. 1/11 – César & Maycon.
Associado em dia pode retirar dois convites na secretaria. 12/10
(sábado véspera de feriado13h) – Pagode no deck da piscina. Grupo Sedusamba
MANGUEIRÃO Pinda: 11/10 (sexta) – Baile animado pela Banda
Gold. Canja gratuita 1h. Tel (12) 9174-0026
MUTLEY Taubaté: 11/10 (sexta) – 12/10 (sábado) – Banda Áries.
Tel (12) 3632-5540
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 11/10 (sexta) – A Tropa. Banda União
Rude Crew. Enide Sativo. 12 (sábado) – Oniro. Lançamento ED Homeostose. Elas free, homem R$ 10,00. Sorteio de uma tatto. 13
(domingo) – Sunday Day Ligh. Entrada franca. Tel (12) 3648-4913
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – Baile Quinta Nobre toda última quinta-feira do mês. Grupo Charles Anjo 45 e convidados. (12)
3642-8599 e 3522-5356. www.paineirasclube.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba: SEXTA - 11/10 – Soweto. 18 (sexta) – Sou Muleke. 25/10 (sexta) – Novo Skma.
DOMINGO - 13 (domingo) – Kipaquera. 20 – Trato Fino. 27 – Ed +.
26 (sábado) – Festa à Fantasia (A volta dos mortos vivos). Melhor
dos anos 80 e 90. Banda 1.000 Volts, Som Titanic e Djs Marcelo
Ratto e Adriano K. Toda quarta – Jogo no telão. Toda quinta – Música sertaneja ao vivo. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher. Tel (12)
3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126. www.pindabar.com/
RANCHO PETER BELLA EVENTOS Pinda (antigo 4 Milhas): 11/10
(sexta 21h) – Baile do Hawaii. 2 ambientes. Frutas e decoração típica. Discoteca com o melhor dos anos 70/80. Banda Gold com axé
e forró
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 11/10 (sexta) – Programação não
informada. 25/10 (sexta) – Halloween. Banda 8 Segundos e Grupos Batuque Geral e Tekatê
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 10/10 (quinta 21h)
– Alexandre Vilela. 12 (sábado 21h) – Wilson & Washington. 17
(quinta) - Washington dos Teclados. Tel. (12) 3648-4036 e 97750389
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda: 26/10 (sábado) – Baile Gaúcho.
Luizinho Gaúcho & Priscila. 30/11 (sábado) – Baile de Fim de Ano.
Tel (12) 3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br
WILSON E WASHINGTON: Agenda de bailes de outubro: 11/10 Sexta - Irmãos Ribeiro Tremembé. 12 - Sábado- Recanto Caipira.
14/10 - Segunda - Flight SJC. 17 - Quinta - Recanto Caipira. 18/
- Sexta - Columbia Cachoeira Paulista. 19 – Sábado - Satélite SJC.
20 - Domingo- Mensageiro Taubaté. 26 – Sábado - Telespark SJC.
27 - Domingo- Comercial Lorena. 31 - Quinta- Recanto Caipira

DESTAQUE DA SEMANA
ANJINHO DO VALE & JOSY
MATTOS, uma das duplas
mais populares e simpáticas do Vale do Paraíba, é o
destaque desta sexta-feira, a
partir das 21h, no espaço da
lanchonete da Ferroviária de
Pindamonhangaba. Associado do clube em dia pode pedir
dois convites para amigos.
Com um repertório variado
de qualidade, simpáticos e
comunicativos, os irmãos artistas são a grande sensação
da região na atualidade. Conheça mais sobre Anjinho e
Josy no site da dupla: http://
www.anjinhodovale.com.br/
agenda_1.html

RESOLUÇÃO N.º 05 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2013.
Cria a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, no âmbito da Câmara Municipal de
Pindamonhangaba, e dá outras providências.
VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, faço
saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:
Art. 1° Fica criada a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, como Comissão de Assuntos Relevantes desta Casa de Leis, formada por Vereadores, que contará com o suporte técnico de
toda a estrutura da Câmara Municipal.
Art. 2° A Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família será constituída por 3 (três) Vereadores,
que serão designados pelo Presidente da Câmara a cada 02 (dois) anos, no início da legislatura e os
mandatos acompanharão a periodicidade da eleição da Mesa Diretora.
Parágrafo Único. Especificamente para esta primeira composição da Frente Parlamentar em Defesa
da Vida e da Família, o prazo dos mandatos dos Vereadores designados será inferior aos 02 (dois)
anos estipulados no “caput” deste artigo.
Art. 3° Compete à Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família criar um espaço de debate às
questões relacionadas aos valores da vida e da família, proteção à vida, ao nascituro e contrário às
políticas de descriminalização e autorização do aborto.
Art. 4° Toda iniciativa provocada ou implementada pela Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da
Família terá ampla divulgação pelo órgão de comunicação da Câmara Municipal.
Art. 5° Esta presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com a nomeação imediata
dos Vereadores que farão parte da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família na Câmara
Municipal de Pindamonhangaba.
Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2013.
Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Projeto de Resolução n.º 06/2013, de autoria do Vereador Roderley Miotto
Publicada no Departamento Legislativo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 058/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 58/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de impressão em off-set do jornal Tribuna do Norte; pelo período de 12
(doze) meses sendo em média 12(doze) edições mensais com uma média de 8 (oito) paginas por
edição e 3.000 (três mil) exemplares por dia”, a Autoridade Superior, face à manifestação técnica do
Departamento Finanças e ao parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos nega-se provimento aos
recursos das empresa Jornal Cidade de Rio Claro Ltda. (proc. ext. 22455 e 22457 de 27/8/13) e S.
Billota e Billota Ltda. ME (proc. ext. 22381 de 26/8/13), mantendo suas inabilitações. Sendo assim,
está a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02
e suas alterações.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 092/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 92/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de arbitragem na modalidade futebol de salão”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. pregoeiro no procedimento licitatório
supra em favor da empresa (item/preço R$): Liga Pindamonhangabense de Futebol de Salão
(01 – 100,00).
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 147/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 147/13, que cuida de “Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de arbitragem para jogos de futebol de diversas categorias (com 3 árbitros e 01 observador) e arbitragem para outras modalidades (atletismo,
basquete, damas, handebol, natação, etc) – com 03 árbitros, 01 cronometrista e 01 anotador,
para campeonatos organizados pela Sejelp, para o próximos 12 (doze) meses”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. pregoeiro no procedimento licitatório supra
em favor da empresa (itens/preços R$): Liga Pindamonhangabense de Futebol (01 – 156,00;
02 – 195,00; 03 – 209,00; 04 – 223,00; 05 – 243,00; 06 – 304,00; 07 – 281,00; 08 – 256,00;
09 – 324,00; 10 – 363,00; 11 – 350,00).
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2013.
PREGÃO Nº. 163/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 163/13, que cuida de “Aquisição de biscoito doce,
biscoito salgado, refrigerante e suco para os assistidos dos programas sócio educativo nos
CRAS do Município”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro
no procedimento licitatório em favor das empresas (itens/lotes): Guin Comércio e Representação Ltda. (02 e 04); OP Materiais Importação e Exportação Ltda. ME (01 e 03).
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2013.
PREGÃO Nº. 172/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 172/13, que cuida de “Aquisição de material de enfermagem (coletor, catetes, lancetas e luvas”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (itens/lotes):
Centrovale Soluções para Saúde Ltda. (02, 03, 04 e 05). Itens imprósperos: 01 e 06. Item
deserto: 07
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2013.

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/curso técnico conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 18/10/2013 às 14:00 horas
FISCAL SANITáRIO
8º ANDREA DE AGUIAR COELHO
AVENIDA DR. GEORG HEIDUSCKA, 41 – SANTANA
PINDAMONHANGABA - SP
CEP 12403-540
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETáRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0196/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. RAPHAEL MUASSAB responsável pelo
imóvel situado a Rua Elzo Soares Nogueira, Jardim Imperial, inscrito no município sob a sigla
SE21.05.07.004.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 197/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, por infringir o artigo 120º do Código de Posturas Lei nº 1.411/74, ao fixar cartazes
da Feira “DA CASA PRÓPRIA EMBRACON” em locais da cidade sem a permissão da Prefeitura.
Notifica para que no prazo de 05 dias apresente defesa sob pena de multa, artigo 20º e 127º da
Lei 1.411/74.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretora do Departamento de Administração.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0198/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. MARIETTA A AZEVEDO E OUTROS
responsável pelo imóvel situado a Rua Manoel Bueno de Carvalho, Residencial Azeredo, Quadra E,
Lote 10, inscrito no município sob a sigla NE15.16.09.010.000 para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

COMUNICADO
A GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 02.182.007/0001-05, situada a
Rua Coronel José Francisco, nº 263, bairro Bosque em Pindamonhangaba – SP solicita o comparecimento de seu funcionário Francisco Domingos Santos, portador da CTPS nº 046829, Série 293-SP, para
tratar de assuntos do seu interesse.

LICENÇA DA CETESB
TOMIYOSHI TAKAKI torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação N° 3004136,
válida até 26/09/2016, para Pintura eletrostática, serviço de à AV ÁLVARO MARCONDES DE MATTOS, 69, SÃO GONÇALO, TAUBATÉ.

LICENÇA DA CETESB
MASHIT ELETRO QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação de Licença de Operação para Serviço de Galvanotécnica À Rodovia SP 66 km
161 – Taipas – Pindamonhangaba SP.

LICENÇA DA CETESB
CIRCUIT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença
de Operação N° 3004149, válida até 27/09/2017, para Artefatos de plásticos; fabricação de à AV
ALEXANDRINA DAS CHAGAS MOREIRA, 760, DISTR IND DUTRA, PINDAMONHANGABA.
LICENÇA DA CETESB
TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação N° 3004190 e N° 3004191 para produção de Derivados de petróleo; à AV TOBIAS SALGADO, 45,DISTR IND DUTRA, PINDAMONHANGABA/SP.

História

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 11 de outubro de 2013
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Sesquicentenário de Athayde
Marcondes: 1863 – 2013 (conclusão)
Arquivo Particular

Para reverenciar a memória do
historiador e escritor José Athayde Marcondes, o jornal Tribuna
do Norte dedicou está página de
história, por três edições consecutivas, até a data festiva de hoje, 11
de outubro, quando se comemora
os 150 anos de nascimento daquele que ﬁgura como astro de maior
grandeza na galeria dos ilustres
pindamonhangabenses nascidos
em outras cidades. Natural de Taubaté, nascido a 11 de outubro de
1963, dedicou sua vida, o fazendo
em diversas áreas, inclusive como
cidadão, a labutar pelo desenvolvimento e progresso deste município.
Arquivo Particular

José Luiz Gândara Martins,
69, neto de Athayde
Marcondes, é publicitário
atuando em Assessoria
Comercial. Reside em São
Paulo, onde nasceu e foi
criado. Passou seus tempos
de infância e juventude em
Pindamonhangaba e conta
que “seus contemporâneos”
o conheciam pelo apelido
de “Assaz”

José Luiz Gândara Martins, um
dos netos de Athayde pelo lado materno, é ﬁlho de Magdá Athayde
Marcondes Gândara Martins e João
Gândara Martins, tem seu avô como
um exemplo de que não é preciso ser
natural de uma terra para amá-la, defendê-la e trabalhar por ela. Quando
chegou em Pinda (1877), Athayde
estava com 13 anos de idade e “nunca mais se apartou da cidade que
elegeu como torrão natal, amando-a
com amor militante”, ressalta José
Luiz, acrescentando que embora seu
avô tivesse nascido em Taubaté “foi
em Pindamonhangaba que ele formou o espírito, burilou a inteligência e constituiu família”.
Athayde casou-se duas vezes,
ambos os casamentos foram com
pindamonhangabenses.
“Casou-se em primeiras núpcias com dona
Maria José Marcondes do Amaral
com quem teve 5 ﬁlhos e no segundo casamento com a professora Gabriella de Castro Monteiro,
com quem teve 9 ﬁlhos, totalizando
14 descendentes”, conta seu neto.
Aqui é oportuno destacar que em
22 de abril de 1972, na administração municipal Dr. Caio Gomes Figueiredo, a professora Gabriella foi
homenageada com a denominação
de seu nome, já com o sobrenome
Athayde Marcondes, a um grupo
escolar inaugurado naquele dia no
bairro Cruz Grande, na estrada municipal Avelino Alves. (Atualmente
escola estadual).
E prossegue: “sem a preocupação de se deter nas diversas feições
do talento forte de Athayde Marcondes, ou de estudá-lo como homem
público, político, patriota, historiador, professor, jornalista, poeta
e musicista, é nosso dever lembrar
a posição que ele conquistou em
nossos corações tão somente com a
apresentação do notável ‘Pindamonhangaba Através de Dois e Meio
Séculos’, livro identiﬁcando à vida
dos escolares, professores e dos estudiosos em geral, aspectos fundamentais da nossa história”.
Segundo José Luiz, “foi numa

atitude de sadio patriotismo que
Athayde cuidou de defender o patrimônio da história de São Paulo e do
Brasil, reunindo no livro Pindamonhangaba (1672 – 1922), dois e meio
séculos de nossa vida pública e cultural através do perﬁl biográﬁco de
conterrâneos ilustres e do registro da
cronologia pindamonhangabense”.
“Ao reconstruir fatos sepultados
num passado longínquo, avivando
documentos perdidos no correr do
tempo, delineando os contornos da
trajetória da nossa terra e de nossa gente, legou-nos uma relíquia
de valor inestimável; revelou os
traços de ligação pelos quais esta
cidade se acha integrada na vasta
comunidade intelectual brasileira;
perpetuou a imagem de uma Pindamonhangaba que, com o surto dos
nossos costumes e da moderna educação, talvez se perdesse para sempre se não tivesse sido gravada pela
paciente investigação de Athayde
Marcondes e seu entranhado amor
à terra natal – na frase de Afonso
Celso”.
Ainda destacando a importância da obra, José Luiz exalta o criador ressaltando que “se mais não
tivesse feito, e fez, bastaria este
momento (referindo-se ao livro)
oferecido a nossa terra para tornar Athayde Marcondes credor de
comovida gratidão das gerações
contemporâneas e próximas. Lembrando que também a cronologia
paulista deve ser grata a Athayde
pela publicação da valiosa obra resguardando valores permanentes do
nosso passado histórico, seu neto faz
alusão a pronunciamentos elogiosos
sobre o livro ‘Pindamonhangaba’.
Notas dedicadas ao escritor pelo
Instituto Histórico e Geográﬁco de
São Paulo, Associação Brasileira de
Imprensa e Sociedade de Geograﬁa
do Rio de Janeiro. Entidades das
quais fazia parte e a cujas associações pertenciam as palavras destacadas do Barão Homem de Mello,
Inácio Rezende, Júlio Costa, Almeida Nogueira, Afonso Celso e outros
luminares intelectuais”, conta.
Ainda por conta da repercussão
positiva ocasionada pela publicação do livro, José Luiz cita a menção elogiosa de Monteiro Lobato:
“Athayde Marcondes corporiﬁcou o
panteão de glórias de Pindamonhangaba, deu-lhe forma deﬁnitiva e, ao
mesmo tempo, nele abriu um lugar de
destaque, merecidíssimo”.
Poeta e historiador da música
Também são obras de Athayde,
ainda que menos conhecidas, o manuscrito “Música e Musicistas”,
com notícias da música desde o ano

Antiga rua Sete de
Setembro, atual avenida
Dr. Jorge Tibiriçá

Pindamonhangaba
(A meus ﬁlhos)

37 da Era Cristã, uma enciclopédia
que retrata aproximadamente 1800
anos de história da música e seus
principais personagens, trabalho
extenso que, segundo seu neto, “lhe
valeu posteriormente signiﬁcativos
elogios dos maiores conhecedores
daquela arte”. Não menos interessantes são os seus livros de poesia:
“Sonatas” (dedicado ao seu pai
Luiz Lemes Marcondes do Prado,
então recém falecido e à sua segunda esposa, Gabriella Monteiro
de Athayde Marcondes) e “Amarantos” (que ele dedicou à Taubaté
sua terra natal e à saudosa memória
de minha mulher D. Maria José de
Athayde Marcondes), onde se revela poeta de primeira grandeza.
É de Amarantos o soneto onde,
revela José Luiz, citando Garret –
“Terra minha, abre-me o seio, na
morte ao menos...” – Athayde cantou também em versos a sua terra
adotiva. Soneto este (acima) denominado Pindamonhangaba.

ESTUDOS DE LÍNGUAS E MATEMÁTICA COM

Ó Princesa gentil, ó hospitaleira
Terra querida, esplêndida e atrativa.
Mimo do Norte, cidade feiticeira
Vejo-te sempre encantadora e altiva
Foi aqui que eu, em toda plenitude
Passei cantando a minha juventude
Gozando dos amores o conforto
Dá-me por isso em teu regaço amigo
O meu último leito – o meu jazigo
- Recebe-me também depois de morto!
Athayde Marcondes

Foram três páginas alusivas ao
Sesquicentenário de Athayde Marcondes. Muito pouco pra relembrar
o mínimo de sua vida e obra. Fica a
certeza de que enquanto esta editoria
de história existir, haverá de ser aqui
registrado qualquer fato, desconhecido ou não, referente ao ilustre pindamonhangabense nascido em Taubaté.
Arquivo TN

Lembrando que uma das marcas
registradas de Athayde Marcondes
em suas obras era a sigla O.D.C.
que signiﬁcam “Ofereço, Dedico,
Consagro”, o jornal Tribuna do Norte,
órgão de imprensa no qual ele também
trabalhou como jornalista e diretor,
lhe Oferece, Dedica e Consagra suas
seculares e históricas páginas.
Arquivo Particular

Athayde teve seu desejo atendido (último terceto do soneto acima)
quando faleceu nesta cidade em 13/9/1924. Na foto acima, o
túmulo (cemitério municipal) onde se encontram os restos mortais
de Athayde, sua esposa Gabriela, e de outros membros da família

ATHAYDE MARCONDES - DADOS
JOSÉ ATHAYDE MARCONDES NASCEU NO
DIA 11 DE OUTUBRO DE 1863, EM TAUBATÉ, FILHO DO LUIZ LEMES MARCONDES
DO PRADO, MUSICISTA E COMPOSITOR
SACRO, E MARIANNA MARCONDES DO
PRADO. PELO LADO MATERNO, ERA NETO
DOROTHÉIA ROSA MARCONDES (NATURAL
DE PINDAMONHANGABA) E DO TENENTE
SILVANO CORRÊA DE TOLEDO, NASCIDO EM
TAUBATÉ. SEU PRIMEIRO CASAMENTO FOI
COM MARIA JOSÉ MARCONDES. O SEGUNDO COM GABRIELA DE CASTRO MONTEIRO,
OCORRIDO EM15 DE FEVEREIRO DE 1900.
ESTUDOU AS PRIMEIRAS LETRAS EM TAUBATÉ, COM O FILÓLOGO JÚLIO RIBEIRO, QUE
NESSE TEMPO ERA PROFESSOR PÚBLICO. DEPOIS SEU PROFESSOR FOI SEU PRÓPRIO PAI.
TAMBÉM FOI ALUNO DO PROFESSOR BELISÁRIO FERREIRA DA MOTTA, EM SÃO LUIZ DO
PARAITINGA, EM 1876.
EM 23 DE JANEIRO DE 1877 VEIO RESIDIR EM PINDAMONHANGABA, EMPREGANDO-SE NA FARMÁCIA DE J.A ROCHA
FIGUEIREDO E, MAIS TARDE, NA DE J. DE
P. QUEIROZ JÚNIOR. DEDICADO ÀS LETRAS, APROVEITAVA AS HORAS VAGAS OS

Vejo-te sempre encantadora e altiva
Altiva, encantadora e prazenteira.
Cerca-te além cerúlea Mantiqueira
Como se fosses dela uma cativa!

JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA
COSTA, DIRETOR DE UM ESTABELECIMENTO
DE ENSINO CHAMADO EXTERNATO COSTA.
EM 1882 PRESTOU CONCURSO PARA PROFESSOR PÚBLICO, SENDO APROVADO COM
DISTINÇÃO, NOMEADO PARA REGER A 1ª
CADEIRA DE CAÇAPAVA, LÁ PERMANECENDO
SOMENTE ALGUNS MESES, SENDO REMOVIDO
PARA A ESCOLA DA CAPELA DO SOCORRO,
EM PINDAMONHANGABA.
EM SETEMBRO DE 1889, DEIXOU O MAGISTÉRIO PARA SE ESTABELECER COM FARMÁCIA.
ATIVIDADE QUE EXERCEU APENAS EXERCEU
POR ALGUNS ANOS, DEIXANDO SEU ESTABELECIMENTO PARA TRATAR DE OUTROS NEGÓCIOS. PERCORREU DIVERSOS ESTADOS COMO
REPRESENTANTE DE SILVA GOMES & CIA,
O PROFESSOR
E

PROPRIETÁRIOS DA TRADICIONAL DROGARIA

SUL AMERICANA, FUNDADA EM 1837, EXISTENTE NO RIO DE JANEIRO ATÉ 1924.
EM 1908, DEIXOU DE SER REPRESENTANTE
DESSA FIRMA POR MOTIVO DE DOENÇA, RETORNANDO AO MAGISTÉRIO, ESTANDO ANTES AINDA, ESTABELECIDO COM FARMÁCIA.
EM 5 DE MAIO DE 1921, FOI, A SEU
PEDIDO, DECLARADO EM DISPONIBILIDADE,
TAMBÉM POR MOTIVO DE DOENÇA, EMPRE-

BIOGRÁFICOS
GANDO SEU TEMPO A OUTRAS ATIVIDADES.

EM 1923 FOI NOMEADO BIBLIOTECÁRIO DA
ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE
PINDAMONHANGABA.
COMO HOMEM PÚBLICO EXERCEU MUITOS
CARGOS, TENDO SIDO INTENDENTE MUNICIPAL, AUTORIDADE POLICIAL, MEMBRO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE INSTRUÇÃO PÚBLICA, SE DESTACANDO COMO VEREADOR,
LÍDER DA MAIORIA NA CÂMARA. FOI RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO

CÂMARA MUNICIPAL, SERVIÇO QUE RE2/10/1918 A 2/10/1919.
JOSÉ ATHAYDE MARCONDES FALECEU AOS
13 DE SETEMBRO DE 1924, EM UM SÁDA

ALIZOU DE

BADO E SEU SEPULTAMENTO ACONTECEU NO
DIA SEGUINTE COM GRANDE ACOMPANHAMENTO E INÚMERAS HOMENAGENS, SENDO
SEU CORPO ENCOMENDADO NA IGREJA

MA-

TRIZ, TENDO FALADO À SEPULTURA, PRE-

SENTE ENTRE OUTRAS PESSOAS ILUSTRES,

CÂMARA MUNICIPAL,
RAUL MOREIRA MARCONDES.

O PRESIDENTE DA

(Fonte: Francisco Piorino Filho em Biograﬁas, Mystic Editora, Campinas – SP, 2001)

Arquivo Particular
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Câmara concede Medalha do
Mérito Athayde Marcondes
Um dos eventos elaborados para comemorar o Sesquicentenário de Nascimento
de Athayde Marcondes, 11 de
outubro de 1863, foi a Sessão
Solene Conjunta da Câmara
de Vereadores e Academia
Pindamonhangabense de Letras, realizada quinta-feira
(10), às 20 horas, na sede do
Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina.
Na sessão foi entregue a
Medalha do Mérito Athayde
Marcondes ao jornalista da
Tribuna do Norte, Altair Fernandes Carvalho, segundo
requerimento apresentado à
Mesa da Câmara pelo vereador José Carlos Gomes, Cal,
“em agradecimento a este
jornalista e acadêmico que
eleva e enaltece a história de
Athayde Marcondes”.
Coube ao acadêmico “Presidente de Honra” da APL,
dr. Francisco Piorino Filho,
a apresentação do jornalista
Altair Fernandes. Representando à família de Athayde
Marcondes, seu neto, o publicitário José Luiz Gândara
discorreu sobre o avô, historiador, músico, teatrólogo,
político e escritor, que entre
outras funções foi jornalista e
também diretor do jornal Tribuna do Norte.

Divulgação

Com o retorno do
busto de Athayde Marcondes para o local de
origem, na própria praça
Monsenhor Marcondes,
a Prefeitura também
montou uma cápsula do
tempo para ser instalada ao lado da obra. Na
cápsula contém diversos elementos, como reportagens da Tribuna do
Norte, fotos, documentos, memorial descritivo
da obra, dentre outros.
Divulgação

Jornalista da Tribuna recebeu Medalha
do Mérito Athayde Marcondes

Além disso, na sexta-feira
(11), dando continuidade às
homenagens, às 9 horas, será
feita a disposição de uma coroa de flores no túmulo da família de Athayde Marcondes,
no Cemitério de Pindamonhangaba.
Às 10 horas, na Igreja

Matriz (Santuário Mariano
Diocesano), haverá uma missa solene. Às 11h30, o busto
de Athayde Marcondes será
colocado em um novo local
na praça Monsenhor Marcondes e, em seguida, haverá um
concerto com a Corporação
Musical Euterpe.

Microsoft e Prefeitura firmam parceria
para ampliar acesso à tecnologia
na Rede Municipal de Ensino

Com o objetivo de ampliar o uso da tecnologia na
Rede Municipal de Ensino,
a Microsoft e o prefeito de
Pindamonhangaba
assinaram, na quinta-feira (10), um
acordo de intenções. A iniciativa vai permitir que alunos,
professores, coordenadores e
diretores de ensino da cidade
tenham acesso a conteúdos
de capacitação básica em tecnologia e possam usar esse
conhecimento no dia a dia da
prática pedagógica, permitindo a formação dos estudantes, inclusive, para o mercado
de trabalho. A expectativa é
que muitos estudantes sejam
impactados pela iniciativa.
Além disso, como parte da iniciativa de cidadania
da Microsoft, o YouthSpark,
alunos formalmente matriculados em uma instituição
de ensino privada ou pública
com cursos de tecnologia reconhecidos pelo MEC, poderão ter acesso gratuitamente a
softwares de desenvolvimento e design para que possam
desenvolver habilidades em
TI, complementando sua formação.
Segundo Antonio Moraes,
diretor de educação da Microsoft Brasil, a promoção
de iniciativas que contribuam
para a capacitação de jovens é
fundamental para o desenvolvimento do país. “A tecnologia
tem de ser vista cada vez mais
como um aliado para a formação de qualidade, que é peça-chave para termos um crescimento sustentável no futuro”.

Cápsula do
Tempo

Para o prefeito, é muito
importante assinar este protocolo com a Microsoft, já que
vai garantir muitos benefícios
diretos à população, principalmente aos jovens que buscam
o primeiro emprego e irão se
profissionalizar com todos os
conteúdos que estarão disponíveis. “Temos certeza que
essa parceria com a Microsoft, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo,
vai garantir modernidade para
a educação e a cultura de Pindamonhangaba, além de capacitar os munícipes e garantir o
aumento econômico social”,
enfatizou o prefeito.
O acordo também prevê o
apoio da Microsoft ao empreendedorismo na cidade por
meio do BizSpark. O programa oferecerá às startups da
cidade acesso à tecnologia de
ponta, treinamentos e suporte
técnico, além de visibilidade
no mercado nacional.

Outro benefício do acordo é que a Prefeitura promoverá a inovação em sala
de aula por meio do maior
portal de colaboração mundial para professores e diretores de escolas: a rede
Parceiros na Aprendizagem. Por meio desse canal,
é possível que os professores de Pindamonhangaba
interajam com educadores
de todo o mundo, compartilhando experiências e
boas práticas sobre o uso
da tecnologia no processo
de ensino.
As Organizações Não
Governamentais do município de Pindamonhangaba
também poderão ampliar
o acesso à tecnologia. As
ONGs da cidade podem se
candidatar para receber doações do Office 365, pacote
de ferramentas de produtividade e comunicação da
Microsoft na nuvem.
Divulgação

Assinatura do convênio com a Microsoft

Diversos bairros da cidade
recebem capina e roçada
ainda, realizadas a troca de
Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamo- tampa de boca de lobo no Vinhangaba está, constantemen- tória Park, Bairro Santa Cruz,
te, realizando serviços de ma- Jardim Eloyna e Cidade Nova.
Pega Tudo
nutenção em todas as regiões
Na semana entre 4 e 9 de
da cidade. A ação é feita pelas
equipes da Secretaria de Obras, outubro, o Pega Tudo realizou
por meio do Departamento de capina, varrição, limpeza geral, divulgação com panfletos
Serviços Municipais.
No período entre os dias 4 e 9 e retirada de entulho nos bairde outubro, foram realizados ser- ros Vila Bourghese - São Beviços de roçada, limpeza, corte de nedito. Foram realizadas mais
grama, varrição e colocação de li- de 53 viagens do caminhão
xeiras nos bairros Cidade Nova, para a retirada de entulho.
No período entre 14 e 17 de
Vitória Park, Andrade, Bosque,
Campo Alegre, Vila Prado, So- outubro, a Prefeitura iniciará o
corro, Araretama e Nova Espe- Pega Tudo nos bairros Vila Prarança. Já a equipe de retirada de do, São Sebastião, Parque São
lixo e entulho realizou os servi- Domingos e Santa Tereza.
ços no Beta, Shangri-lá,
Arquivo TN
Cidade Jardim, Jardim
Princesa e Lago Azul.
Além desses serviços, a equipe de poda
química esteve em algumas ruas do Galega, Quadra Coberta e
Campos Maia. E a limpeza de boca de lobo
foi feita no Santana,
Crispim, Vitória Park,
Santa Cruz, Jardim
Pega Tudo realiza a capina,
Eloyna, Cidade Nova varrição, limpeza geral e retirada
e Araretama. Foram, de entulho dos bairros
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Bairros Andrade e Maria Emília
reivindicam recapeamento asfáltico
Cintia CamarGo
Totalizando 35 encontros
nos bairros da cidade, a administração municipal esteve
na noite da última quarta-feira (9), realizando mais uma
reunião, desta vez no Andrade e Maria Emilia.
Os munícipes fizeram
vários questionamentos em
relação aos loteamentos no
bairro, solicitando novas
lombadas e fiscalização para
a limpeza de algumas áreas.
Para o morador Antonio
Carlos dos Reis, a reunião foi
a oportunidade para – além
de definir novas obras – esclarecer dúvidas em relação a
outros assuntos.

Cíntia Camargo

Cíntia Camargo

Prefeito e assessores participaram da reunião

Além de solicitar uma reforma na quadra e na unidade
de saúde do bairro, todos os
moradores presentes à reu-

nião votaram pelo recapeamento asfáltico no local, uma
vez que a área está com buracos.

O morador Antonio Carlos dos Reis

Alunos da Rede Municipal participam de
Olimpíada de Matemática Informatizada

maria FernanDa munhoz
Os alunos da escola municipal Paulo Freire, no Vila
Prado, participaram da II
Olimpíada de Matemática
Informatizada, na sexta-feira (4). O evento foi realizado
pela Secretaria de Educação
da Prefeitura em parceria
com a empresa Planeta Educação.
De acordo com a gestora
da unidade escolar, a olimpíada foi um grande sucesso.
Ela afirmou que os alunos
se motivaram, mostraram
envolvimento e responsabilidade na participação no
evento.
No total, cinco alunos ganharam medalha de ouro; 10
alunos, de prata e; 11, bronze. Todos os alunos participantes ganharam certificado
de participação.
A olimpíada contou com
estudantes do 3º, 4º e 5º anos
e o objetivo foi interagir a
matemática e a informática
de maneira lúdica por meio
da resolução de operações
matemáticas expostas no
notebook, inicialmente cal-

Cíntia Camargo

Divulgação

culadas em papel e respondidas posteriormente no
notebook, num tempo pré-determinado. Após a apuração, os alunos de maiores
acertos passaram para fase
seguinte até chegar ao término das rodadas apontando o
vencedor.
Momento de
concentração durante
uma das provas

Divulgação

A moradora Suleila Rosa

Prefeitura de Pinda
prepara campanha de
prevenção ao diabetes
marCos viníCio Cuba
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Saúde e
Assistência Social, está se
articulando para realizar
em novembro a Campanha
de Prevenção ao Diabetes.
Existem dois tipos e os
sintomas são parecidos. O
diabetes não tem cura, no
entanto, é possível ter uma
boa qualidade de vida quando é realizada a vigilância
com seriedade.
O diabetes tipo 1 é uma
doença autoimune que se
caracteriza pela destruição
das células que produzem
a insulina e aí é necessário
que os pacientes apliquem
esta substância, pois sem

ela, a glicose não consegue
chegar às células, que precisam dela para queimar e
transformá-la em energia.
Também existe o diabetes tipo 2 e a população
pode preveni-lo. É necessário evitar alimentos ricos
em açúcares, desta forma,
além de evitar o excesso de
peso previne-se da doença,
que é silenciosa e, em caso
de não tratamento, pode se
agravar.
A programação completa
será divulgada em breve
para que a população possa
verificar se possui o diabetes. O tratamento é oferecido gratuitamente pelo Programa Diabetes, no Centro
de Especialidades Médicas.
Divulgação

Alunos mostram certificado de participação

escola municipal do Delta realiza Feira de Ciências
Aiandra Alves Mariano

Os trabalhos dos alunos da “Profª Ruth Azevedo
Romeiro” tiveram como tema a sustentabilidade

maria FernanDa munhoz
A escola municipal Profª
Ruth Azevedo Romeiro, no
Delta, realizou a III Feira de
Ciências no sábado (5). Este
evento já faz parte do calendário da escola e, de acordo
com a gestora da unidade,
vem para coroar o novo modo
de aprender, é um motivo de
entusiasmo e difusão de conteúdos, não só para os alunos,
mas para toda a comunidade.
O tema abordado neste ano
foi “Sustentabilidade” e cada
turma, desde a educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental, apresentou aos pais
as pesquisas e experiências exploradas em sala de aula.

Segundo a gestora, o tema
foi escolhido pela equipe docente pela riqueza de reflexões que pode provocar na
vida do homem moderno e
de suas escolhas em busca do
progresso, ou seja, o uso eficiente dos recursos naturais
de forma inteligente para que
eles se mantenham no futuro.
Para exemplificar, ela cita o
pensador Jean Piaget, que inspirou a realização do evento:
“O principal objetivo da educação é criar homens capazes
de fazer coisas novas, não
simplesmente de repetir o que
outras gerações fizeram, mas
homens criativos, inventivos,
descobridores”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.117, DE 09 DE OUTUBRO DE 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.114, DE 09 DE OUTUBRO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições, Resolve EXONERAR, a Sra. Neide Maria Pereira de Andrade
do emprego de provimento em comissão de Diretora do Departamento de Gestão
Educacional, a partir de 09 de outubro de 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve EXONERAR, a pedido, o Sr. Isael Domingues do emprego de
provimento em comissão de Secretário de Saúde e Assistência Social, a partir de 07
de outubro de 2013.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07
de outubro de 2013.

Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal

Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2013.

Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração

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

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 09 de outubro de 2013.

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 09 de outubro de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Uso do glicosímetro é necessário para controle da doença

moradores do mombaça
podem participar de
oficinas de bairro
Daniela Gonçalves
Paralelamente ao projeto Nosso Bairro, a Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio do Departamento
de Turismo, oferece aos
munícipes as oficinas de
bairro.
Desta vez, os moradores do Mombaça poderão
participar de aulas de crochê, tricô e decoração em
garrafa Pet. As inscrições
podem ser feitas de 16 a
18 outubro, no centro comunitário do Mombaça.
As aulas são gratuitas e
poderão ser feitas em dois
períodos, de manhã ou à tarde. A oficina de tricô acon-

tece às segundas e quartas-feiras, das 9 às 11horas,
e também das 14h30 às
16h30; já a oficina de decoração de natal com garrafas
pet é realizada também às
segundas e quartas-feiras,
das 9 às 11horas, e a oficina de crochê acontece às
terças e quintas-feiras também em dois períodos, das
9 às 11 horas, e das 14h30
às 16h30.
As atividades de artesanato acontecem de 21
de outubro a 21 de novembro. O centro comunitário
fica na rua Francisco Joaquim de Oliveira Filho,
465, no Mombaça.
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FUNÇÃO
ASSISTENTE DE VENDAS
ATENDENTE DE TELEMARKETING
BALCONISTA DE LANCHONETE
BARMAN
CABELEIREIRO ESCOVISTA
CALDEIREIRO
CARPINTEIRO
CHAPEIRO DE LANCHE
COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
ELETRICISTA INSTALADOR
ENCARREGADO DE OBRAS
ENCARREGADO DE SUPERMERCADO
FERRAMENTEIRO DE MOLDES PLÁSTICOS
FISCAL DE LOJA
FORNEIRO DE PIZZARIA
GERENTE DE LANCHONETE
INSTALADOR DE ALARME
LAVADOR DE AUTOMÓVEIS
MANICURE
MECÂNICO DE AUTOS
MENSAGEIRO
MONTADOR ELÉTRICO
MOTORISTA CARRETEIRO
OPERADOR DE CAIXA
OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA
PEDREIRO
PINTOR DE AUTOMÓVEIS
PIZZAIOLO
PROFESSOR DE ALEMÃO
REPOSITOR DE MERCADORIAS
SUPORTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE
VENDEDOR EXTERNO (consórcios de veículos)
VENDEDOR INTERNO
ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br
OU COMPARECER AO PAT: PARA CADASTRO - AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP - Ou AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR
O HORÁRIO DE SEGUNDA À SEXTA DAS 8:00 AS 16:00 HORAS, MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.

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 atra
vés de sor
teio. Não haverá prorrogação de prazo para as inscrições.

A Câmara Municipal de Pindamonhangaba comunica que em despacho
consubstanciado, o Sr. Presidente recebeu impugnação formalizada por
Telefonica/Vivo contra os termos do edital do pregão presencial 10-A/13,
que cuida de telefonia celular, por terem sido atendidos os pressupostos
de admissibilidade, impugnação que não mereceu melhor sorte quanto ao
mérito, sendo mantido inalterado o edital ora guerreado. Comunica, ainda,
que permanecem inalterados data, local, horário limite para entrega dos
envelopes pelas empresas interessadas, e início de abertura dos mesmos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.104, 24 DE SETEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no
uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 4.532, de
21.12.2006 e 4.543, de 19.01.2007, Resolve DESIGNAR a Profª Ana Paula
Moreira Rivadávia da Paixão, professora ensino infantil, para substituir a
Profª. Ana Cláudia Silva Pinheiro, Gestora de Unidade Escolar, no período
em que esta encontrar-se em licença saúde, de 19 de agosto de 2013 a 04
de setembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 19 de agosto de 2013.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de setembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos














PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO










































































PORTARIA GERAL Nº 4.107, 30 DE SETEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 4.532, de 21.12.2006 e 4.543,
de 19.01.2007, Resolve DESIGNAR a Profª Ana Paula Moreira Rivadávia da Paixão,
professora ensino infantil, para substituir a Profª. Ana Cláudia Silva Pinheiro, Gestora
de Unidade Escolar, no período em que esta encontrar-se em férias, de 05 a 14 de
setembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05
de setembro de 2013.

ATO N° 21, DE 01 DE OUTUBRO DE 2013.

Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de setembro de
2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Nomeia Vereadores para compor a Frente Parlamentar em Defesa
da Vida e da Família.






VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA


































ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.108, 30 DE SETEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 4.532, de 21.12.2006 e 4.543,
de 19.01.2007, Resolve DESIGNAR a Profª Ana Paula Moreira Rivadávia da Paixão,
professora ensino infantil, para substituir a Profª. Ana Cláudia Silva Pinheiro, Gestora
de Unidade Escolar, no período em que esta encontrar-se em licença saúde, de 16 a
27 de setembro de 2013.

Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:

Art. 1º A Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, criada no âmbito da
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, pela Resolução n° 05, de 01 de outubro de 2013,
será composta, até o dia 31 de dezembro de 2014, pelos Vereadores:












































































Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16
de setembro de 2013.

1. Roderley Miotto – PSDB;

Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de setembro de
2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

3. Dr. Marcos Aurélio Villardi – PR.

2. José Carlos Gomes – Cal – PTB; e

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2013.































































































PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Vereador RICARDO PIORINO

ESTADO DE SÃO PAULO



Presidente

PORTARIA GERAL Nº 4.109, 30 DE SETEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, NOMEIA Regina Celia Salgado, para o emprego de provimento em comissão de Gerente, a partir de 1º de outubro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de setembro de
2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Publicada no Departamento Legislativo.

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























































DECRETO LEGISLATIVO Nº 04, DE 08 DE OUTUBRO DE 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.110, 30 DE SETEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com a e de acordo com a Portaria Geral nº
3.969, de 1º de fevereiro de 2013, resolve CESSAR, a designação da Profª Ana Cláudia Silva Pinheiro para exercer a função de Gestora de Unidade Escolar, a partir de
30 de setembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de setembro de
2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos















































Pindamonhangaba, 6 de setembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças




Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 6 de setembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

DFI /



Dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
relativas ao Exercício de 2011.

VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,
relativas ao Exercício de 2011, em razão das inúmeras irregularidades apontadas pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo – Processo TC 001369/026/11, conforme contido às folhas
114/134 e do apurado pelas Comissões Especiais de Inquérito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA GERAL Nº 4.111, 30 DE SETEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve DESIGNAR a Profª Ana Paula Moreira Rivadávia da Paixão, para
exercer a função de Gestora de Unidade Escolar, a partir de 27 de setembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27
de setembro de 2013.
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2013.

Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2013.

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

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de setembro de
2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2013, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento.
Publicado no Departamento Legislativo.
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.

eas/DL

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 11 de outubro de 2013

Alunos beneficiados
com bolsa de estudos
participam de encontro
mArCos ViníCio CubA
Profissionais da Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba
promoveram um encontro
com os alunos beneficiados com bolsa parcial para
frequentar o curso de Auxiliar de Enfermagem. A reunião ocorreu no dia 7 e os
30 classificados ouviram
atentamente as orientações.
Ao todo, foram concedidas 30 bolsas de 75%
do valor do curso, que terá duração de 15 meses e
o aluno tem grande proba-

bilidade de ser inserido no
mercado de trabalho, devido à demanda de serviço nesta área.
As aulas tiveram início recentemente e a equipe da Assistência Social,
responsável pela concessão das bolsas e da triagem social, orientou os
alunos sobre a importância do curso, assiduidade
e conclusão. O objetivo
da Prefeitura de Pindamonhangaba é oferecer aos
munícipes opções de qualificação profissional.

Fatec abre inscrições
para vestibular
AiAndrA AlVes mAriAno
As inscrições para o
processo seletivo da Fatec
- Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba para
o 1º semestre de 2014 já estão abertas e vão até o dia 7
de novembro. O exame será no dia 8 de dezembro.
No município são oferecidas 200 vagas para os
cursos superiores gratuitos
de Tecnólogo em Soldagem (40 vagas no período
matutino), Processos Metalúrgicos (80 vagas nos
períodos vespertino e noturno), Manutenção Industrial (40 vagas no período
noturno) e Projetos Mecânicos (40 vagas no período matutino). Os cursos
de tecnologia da Fatec têm
duração de três anos.
Para concorrer a uma
das vagas do vestibular,
o candidato deve ter concluído ou estar cursando
o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato
da matrícula comprove a
conclusão do curso.
As inscrições devem
ser feitas exclusivamente
pela internet, no site www.
vestibularfatec.com.br. No
último dia, o prazo termina às 15 horas. Para se inscrever é necessário preen-

cher a Ficha de Inscrição
e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto
e pagar a taxa no valor de
R$ 70, em qualquer agência bancária ou lotérica.
O Sistema de Pontuação
Acrescida concede bônus de
3% a estudantes afrodescendentes e de 10% a oriundos
da rede pública. Caso o aluno esteja nas duas situações,
recebe 13% de bônus.
Para ter direito ao bônus, o candidato afrodescendente deve fazer a autodeclaração no ato da
inscrição.
O candidato também
deve informar, no momento da inscrição, se é egresso do ensino público. A
comprovação de que cursou integralmente o Ensino Médio na rede pública
(Federal, Estadual ou Municipal) será exigida no ato
da matrícula por meio da
apresentação do histórico
escolar ou da declaração
escolar, contendo o detalhamento das séries cursadas e o nome da escola.
O Manual do Candidato, que traz todas as datas,
normas e orientações para o processo seletivo, está disponível no site para download gratuito.
Arquivo TN

As inscrições devem ser feitas exclusivamente
pelo site www.vestibularfatec.com.br
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“Andar com fé eu vou,
que a fé não costuma faiá”
AnA CAmilA CAmpos
Anualmente, centenas
de fiéis vão até a cidade de
Aparecida no dia 12 de outubro para orar e, principalmente, agradecer às graças
concedidas pela Padroeira
do Brasil.
A imagem de Nossa Senhora Conceição Aparecida
foi encontrada no rio Paraíba
em 1.717, quando três pescadores, após uma frustrada
tentativa de apanhar peixes
na região de Guaratinguetá,
colheram em suas redes o
corpo de uma estátua e, depois, a cabeça da imagem.
A história conta que, após
o resgate, imediatamente, a
pescaria tornou-se farta. Os
homens limparam a imagem
e a expuseram para veneração
dos fiéis em casas de família.

Arquivo Pessoal

As demonstrações de fé
à santa são maiores
a cada ano
O casal Celianderson
Avelar e Ivanete Rosa
Avelar conta que tinha dificuldade para ter filhos e,
por isso, resolveu fazer a
promessa de que quando
sua filha nascesse a levariam vestida com o manto
de Nossa Senhora a Aparecida durante quatro anos
seguidos. Como relatado à
Canção Nova em 2006, eles
afirmaram que este acontecimento fez uma grande
diferença na vida espiritual
deles também. “Antigamente, era difícil irmos à igreja
e, a partir disso, todos os
domingos vamos à missa,
comungamos e nos confessamos”, contou Avelar.

Rubens Souza (foto) tem
49 anos e é funcionário público. Ele relembra que, em
2012, iria em peregrinação até
Aparecida com um grupo de
amigos. Surpreendentemente,
eles se desencontraram e Rubens partiu a pé de sua residência, às 23 horas do dia 11.
Na manhã do dia 12 ele
chegou ao local, tomou seu
café e participou de uma celebração.

“Não fiz promessa. Fui
para agradecer. No ano passado tive um grande trabalho e recebi o carinho e a
confiança de muitas pessoas. Após o resultado do que
havia realizado, em gratidão, falei à Nossa Senhora,
de quem sou devoto, que eu
iria até lá para agradecer.
Foi um dia muito bonito e,
enquanto a missa não começava, conheci muitas pessoas contando suas várias
histórias de graça. Foi emocionante”, relembra.
Em 2013 não será diferente. São esperadas 150 mil
pessoas na cidade no dia 12,
sem contar os fiéis de todo
o país que já estão passando
pelo município, pois a novena preparatória para a data
teve início no dia 3.

Divulgação

Confira a programação oficial do evento
Programação de 12 de outubro

São esperadas 150 mil pessoas em Aparecida no dia 12

5h – Alvorada Festiva / Missa
7h – Missa das Crianças
9h – Missa Solene
12h – Homenagem à Padroeira /Fogos
12h15 – Missa
13h30 – Consagração Solene
14h – Recitação do Terço (via satélite, unindo Aparecida,
Roma e santuários pelo mundo)
17h – Procissão Solene – show musical com os padres
Juarez de Castro e Alessandro – Show Pirotécnico
18h – Missa
21h – Missa

Estado lança cursinho pré-vestibular
online e gratuito para Ensino Médio
A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo anunciou, nesta semana,
mais de 500 mil vagas para o
primeiro cursinho preparatório para o vestibular online e
gratuito.
A plataforma online
criada pela Evesp - Escola
Virtual de Programas Educacionais
especialmente
para os vestibulandos já
pode ser acessada e não é
preciso fazer matrículas.
Basta informar o registro
do aluno para ter acesso e
fazer o cadastro no cursinho.
O conteúdo do cursinho
online é interativo e oferece simulados baseados em
questões e temáticas que
caíram nos principais vestibulares realizados nos últimos 10 anos, como USP,
Unicamp e Unesp. Além
disso, a Secretaria também
disponibiliza na mesma
plataforma um simulado
preparatório para o Enem.
O participante terá orientação simultânea sobre os
erros e acertos das perguntas,
com indicações dos conteú-

Divulgação

Alunos do terceiro ano do Ensino Médio ganham nova ferramenta para se
preparar para o vestibular

dos e materiais de referência
que devem ser aprofundados
em cada assunto e que podem
ser levados para sala de aula
e discutidos com os professores.

O
cursinho
pré-vestibular é mais uma
ação da Evesp, órgão da
Secretaria, que já oferece
cursos, como espanhol,
inglês, libras e com dicas da

Defesa Civil para evitar acidentes domésticos e outras
ocorrências. Todos os cursos são gratuitos e oferecidos para servidores e alunos
da Rede Estadual.
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TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, sexta-feira, 11 de outubro de 2013

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

Toninho da Farmácia
Vereador Magrão continua Professor Eric parabeniza
solicita melhorias para os luta para retomada das obras o novo presidente das Vilas
bairros Crispim e Bosque da UBS do Terra dos Ipês II São Benedito e São João
Bosque

limpeza da demanda de óleo e desobstrução das
águas da Valeta da rua pedro Henrique gonçalVes

retirada

dos entulHos de uma área da

sabesp

Crispim

limpeza das garraFas de plástiCo lançada na
Valeta da rua pedro Henrique gonçalVes

na rua

manoel JaCinto pereira
F otos : A ssessoriA

de

C omuniCAção /CVP

limpeza da Valeta da área Verde da rua
Felisbino de almeida CHeia de garraFas plástiCas

toninHo da FarmáCia, sra. Vilma e

manutenção do semáForo do Cruzamento da rua
treze de maio Com a aVenida são João bosCo

limpeza das
guaratinguetá.

moradores próximo a área Verde do

Crispim.

boCas de lobo da rua

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

O vereador Carlos Eduardo
de Moura - Magrão (PPS) reiterou através do requerimento nº
2589/2013 informações quanto
a paralisação das obras da Unidade Básica de Saúde (UBS)
do bairro Terra dos Ipês II. O
vereador já havia protocolado o
requerimento nº 633/2013, em
que pedia informações das obras
do Posto de Saúde. Magrão quer
saber da atual Administração
qual o motivo da paralisação
das obras.
Para o vereador, a paralisação está causando transtornos à
população da região e aos servidores que atuam na Unidade
de Saúde da Vila São Benedito
e no CISAs de Moreira César.
“A comunidade que precisa de
atendimento está sendo prejudicada e os servidores estão sendo
sacrificados, pois a Unidade da
Vila São Benedito está sobrecarregada”, lamenta o vereador.
“O término das obras do
Centro de Saúde na Terra dos
Ipês II ajudará a desafogar a
unidade da Vila São Benedito
e do Cisas de Moreira César,
pois a demanda daquela região
é grande e atenderá o bairro e
suas adjacências, como Terra
dos Ipês I, Liberdade I, II e
III, CDHU, Vila São José e
todo o Distrito de Moreira
César e, por esta razão, estamos cobrando a retomada
das obras, pois o término da
construção deste Centro de
Saúde é fundamental, oportuno e imprescindível para a
população”, disse o vereador
Magrão.

Placas de orientação
e indicativas
O vereador Magrão protocolou na sessão do dia 30
de setembro o requerimento
nº 2555/2013 solicitando ao
Deptran e ao Executivo providências para fazer a fixação
das placas de orientação e placas indicativas nas estruturas
metálicas que foram instaladas
em diversos pontos da cidade.
Anteriormente, ele havia feito
pedido ao Executivo solicitando este serviço, através
da Indicação nº 399/2013. O
vereador Magrão destaca que
diversas estruturas metálicas
foram instaladas na cidade,
porém até a presente data,
nenhuma placa foi fixada nestas estruturas.“É importante
a fixação dessas placas para
auxiliar os motoristas que
vêm de outras localidades
para nossa cidade”, disse o
vereador Magrão.
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador magrão

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador proFessor eriC

e

g e r s o n b e n e d i to l e m e

No último dia 4, sexta-feira, o
vereador Professor Eric (PR) esteve
presente na posse do novo presidente
de bairro da Vila São Benedito e Vila
São João, Gerson Benedito Leme. Na
oportunidade, ele colocou-se a inteira
disposição para ajudar os bairros no
que for necessário. O Professor Eric
disse que era para a nova diretoria ter
como exemplo as Associações dos
bairros Morumbi e Oliveiras que,
rigorosamente, se reúnem todos os
meses para discutirem as melhorias
para o bairro. “Presidente, sinta-se
privilegiado, pois trouxe metade dos
vereadores da Câmara Municipal
na sua posse e hoje é um dia muito
importante. Não é fácil, mas com
seu empenho, criatividade e trabalho, juntamente com sua Diretoria,
farão uma gestão de muito sucesso.
Parabenizo também o Alex e Rodrigo
que, apesar do 2° lugar, são batalhadores e tem a contribuir para o bairro.
Acompanhei a eleição e percebi que
pessoas inescrupulosas tentaram
manipular os resultados mas, graças
a Deus, sem êxito. Chega da política
velha e de cartas marcadas”, afirmou

o vereador Professor Eric.
Ônibus gratuito
aos maiores de 60 anos
E, no sábado, dia 5 de outubro,
o vereador Professor Eric concedeu
entrevista à Rádio Princesa FM
(107,1), no programa do radialista
Daniel Ramos e falou da importância dos cursos profissionalizantes
e do seu empenho para levá-los ao
Distrito de Moreira César. Durante
a entrevista, Professor Eric pediu
ao prefeito que olhe com carinho
para os nossos idosos e conceda a
gratuidade no transporte coletivo
para os maiores de 60 anos. “Temos
que valorizar os mais velhos que
acumularam ricas experiências.
Já trabalharam uma vida inteira e
merecem esse prêmio. Conhecemos
vários municípios onde os idosos já
conquistaram esse beneficio, como
a nossa vizinha Taubaté. Peço ao
prefeito que estude com carinho e de a
gratuidade aos maiores de 60 anos no
próximo contrato com a empresa de
ônibus. Cuidando de nossos idosos,
teremos um mundo bem melhor”,
disse o vereador Professor Eric.

Fale com o vereador Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:

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

Felipe César – FC reitera redução da Janio Lerario participa
Vereador Cal quer retorno
tarifa do transporte coletivo conforme de inauguração do Centro do Projeto Recreança no
Comunitário do Mombaça Distrito de Moreira César
orientação do Tribunal de Contas
O vereador Felipe César –
FC (PMDB) reitera 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.
Segundo anel viário
O vereador Felipe César –
FC insiste com o Executivo na
contratação de uma empresa especializada para realizar estudos
visando a construção do segundo
anel viário em Pindamonhangaba. O vereador alega que tendo
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

V e r e a d o r F e l i p e C é s a r - FC

em vista o crescimento do município nos últimos anos e o fluxo
de veículos, há necessidade de
novas rotas alternativas para o
contorno e o acesso da cidade.
Como este estudo e a obra
demandam muito tempo, o vereador Felipe César – FC, prevendo
esta necessidade num futuro
próximo, pede ao prefeito que
se inicie as tratativas o quanto
antes, visando o segundo anel
viário em Pindamonhangaba.

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

O vereador Janio Ardito Lerario
(PSDB) participou
no último dia 05
(sábado) da inauguração do Centro
Comunitário “Maria Sacramento da
Silva”, no bairro
do Mombaça. A
solenidade contou com a presença do prefeito
Vito Ardito Lerario, vereadores,
integrantes do grupo FCD (Fundação Cristã de Deficientes) e de
aproximadamente 300 pessoas
compostas por parentes, amigos
e membros da comunidade local,
além da imprensa local. O local
recebeu a denominação de “Maria Sacramento da Silva, por força
de um Projeto de Lei de autoria
do vereador Janio Lerario.
Janio disse que a “entrega
desta obra foi mais um momento
gratificante e de fundamental
importância para o bairro que não
tinha seu Centro Comunitário e
por isso fizemos questão de nos
empenhar para que fosse construindo este local”. O vereador
disse, ainda, que o gestor público
tem obrigação de trabalhar para
melhorar a vida das pessoas e é
nesse sentido que estamos conduzindo o nosso mandato. “Fomos
procurado e estamos atendendo
mais um pedido para a população

Fotos: www.PindAVAle.Com.br

Vereador Janio, preFeito Vito, autoridades e
Centro
Comunitário do bairro do mombaça

Familiares no ato de inauguração do

que confiou em nosso trabalho”,
concluiu o vereador.
Em relação a homenageada,
Janio afirmou que “Dona Maria
foi uma pessoa muito querida
pela comunidade, um exemplo
de humildade, de simpatia e de
bondade, recebendo sejam quem
fosse em sua casa sempre com
um sorriso estampado no rosto,
procurando ajudar sempre no que
fosse necessário”. Dona Maria
foi casada durante 57 anos com
o senhor Antonio Balbino até
que veio a falecer no dia 11 de
janeiro de 2009, vítima de uma
parada cardíaca. O casal teve 14
filhos biológicos e mais 5 filhos
adotivos que foram criados com
todo amor dentro de uma verdadeira família.
Finalizando, Janio salientou
que “agora os moradores do
Mombaça e bairros adjacentes
poderão realizar seus eventos,
reuniões, festas,
enfim, terão um
local adequado.
Parabéns a todos
pela conquista”.

Em nome da população do
Distrito de Moreira César, o vereador José Carlos Gomes – Cal
(PTB) está pedindo ao Prefeito e
à Secretaria de Esportes que seja
feito o “Recreança” no Distrito
nos moldes de como era feito
antigamente, com a participação
de milhares de crianças e seus
familiares. O evento acontecia
sempre nos Centros Esportivos
Zito e João do Pulo, bem como
no Centro Esportivo Araretama
e bairro Cidade Nova.
O “Recreança” foi implantado no Governo do Vitão em
suas gestões anteriores e foi um
sucesso, tanto assim, que até foi
aproveitado pela Administração
passada. Este ano está sendo feito
o projeto “Brincando como Antigamente”. No último domingo,
no Vale das Acácias, o referido
projeto teve a participação de
poucas crianças. “Ficamos tristes.
Por isso, estamos pedindo para
o prefeito que o ano que vem
volte a fazer o Recreança que foi
um projeto criado pelo prefeito
Vitão”, salientou.
“O Recreança não foi realizado no Centro Esportivo Zito e isso
pode ter prejudicado o evento. A
estrutura dos Centros Esportivos

são muito boas, principalmente
as piscinas que eram liberadas
para as crianças nadarem com
acompanhamento de monitores
e era uma atividade muito esperada pelas crianças”, explicou o
vereador.
Inauguração de Praça
O vereador Cal convida a
população para a inauguração da
praça “Nilson de Oliveira Junior
- Bully”, no bairro Azeredo, neste
sábado, dia 12 de outubro ás 10
horas. O ato solene acontecerá
na avenida Silvino Lourenço, em
Moreira César. Cal agradece a
Prefeitura de Pindamonhangaba e
à Subprefeitura de Moreira César
por ter atendido esse pedido do
vereador em nome dos moradores do bairro Jardim Azeredo,
principalmente, o Benê e o Zezão
que encabeçaram essa solicitação com abaixo–assinado para
a construção dessa tão sonhada
praça que hoje é realidade.
Fotos: AssessoriA
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V ereador J anio ,
preFeito V ito e
Familiares
da Homenageada ,
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V ereador C al ( destaque ) ConVida a população para
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a inauguração da praça
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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

TRIBUNA DO NORTE
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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Dr. Marcos Aurélio
Martim Cesar pede
Professor Osvaldo tem
melhorias na sinalização pedido atendido para
continua sua luta por
mais Farmácias Populares viária da rua Suíça
melhorias no Morumbi
AssessoriA

de
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VereAdor dr. mArCos Aurélio VillArdi

O vereador Dr. Marcos Aurélio (PR), integrante da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba,
preocupado com o acesso à Farmácia Popular, instalada somente no bairro do Crispim, solicitou a implantação de mais
três Farmácias Populares nas regiões do Araretama, Moreira
César e Zona Leste.
Segundo o parlamentar, com mais Farmácias Populares em
Pindamonhangaba será facilitado o acesso da mesma a todos
os cidadãos, pois somente com a farmácia instalada no Crispim, nem toda a população está sendo beneficiada e isso acaba
levando as pessoas a comprarem medicamentos mais caros. “É
preciso corrigir esse problema, fazendo mais Farmácias Populares em locais que serão de fácil acesso a todos os munícipes,
como nas regiões do Araretama, Zona Leste e Moreira César”,
considera o vereador.
“Precisamos informar toda a população da existência da
Farmácia Popular. Médicos, funcionários e órgãos da área de
saúde de caráter público devem avisar seus pacientes”, enfatiza
o parlamentar. O Dr. Marcos Aurélio solicitou este requerimento
junto aos órgãos competentes da Prefeitura, para que sejam
tomadas providências cabíveis para resolver este problema e
dar mais saúde e qualidade de vida a nossa população.“Quando
o assunto é saúde, sempre temos que agir com prioridade”,
destaca o vereador Dr. Marcos Aurélio.

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

O vereador Martim Cesar
(DEM) encaminhou Indicação ao prefeito Vito Ardito,
solicitando providências para
que sejam feitas melhorias
na sinalização horizontal e
vertical na rua Suíça, que vai
do trecho da rotatória que dá
acesso ao Loteamento Residencial Castolira, até a entrada
do Loteamento Parque das Palmeiras, na Rodovia Vereador
Abel Fabrício Dias, visando a
segurança dos ciclistas e veículos que trafegam pelo local.
Limpeza Urbana
O vereador Martim Cesar
solicitou ao Executivo, estudos e providências, para que
seja feito uma limpeza num
terreno baldio localizado na
esquina da rua Professora

consultas médicas, ações de
conscientização, baile, culto,
missa, encontros, palestras,
café da manhã, entre outras
atividades. Dentre elas, no dia
26, domingo, uma Caminhada
de Conscientização, com saída
prevista para às 9 horas, da Praça
Monsenhor Marcondes.
As munícipes que se interessarem podem procurar as Unidades de Saúde mais próximas
para fazer o preventivo e também
o exame de câncer de mama.
Além das Unidades de Saúde,
os preventivos poderão ser feitos no Laboratório Municipal,
localizado na Rua Frederico
Machado,192, em frente ao Centro de Especialidades Médicas.
O atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 12 às 16 horas
e é necessário apresentar o RG
e o cartão SUS.
A organização, que conta
com o apoio da população, pede
para que os participantes usem
algum acessório cor-de-rosa
durante todos os eventos e ações,
de forma a contagiar a todos.
AssessoriA
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V e r e A d o r r o d e r l e y m i o tt o

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
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V ereAdor p rofessor o sVAldo ,
dA prAçA d o J Ard im m oru mbi

no destAque , AgrAdeCe A reCuperAção dAs CAlçAdAs

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) por meio de Requerimentos e ofícios enviados à
Prefeitura e ao Departamento
de Obras, teve a sua solicitação
de melhorias na Praça do bairro Jardim Morumbi, atendida
pela Prefeitura.
A praça localizada entre as
ruas José Marcondes César e
a rua João Alves dos Santos,
tem uma calçada que estava
esburacada, prejudicando a
passagem de pedestres, poden-

VereAdor mArtim CesAr

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

Outubro Rosa em
Ricardo Piorino
aguarda explicações
Pindamonhangaba tem
apoio de Roderley Miotto da Administração
A campanha “Em Outubro
Pense Rosa”, coordenada pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em Pindamonhangaba, teve início no último
domingo, dia 6.
Tradicional no município, a
campanha tem foco no combate
ao câncer de mama e o câncer do
colo do útero, bem como na realização de exames preventivos às
mulheres, de forma a previni-las
e orientá-las.
O vereador Roderley Miotto
(PSDB), membro da Comissão
de Sáude e Assistência Social
da Câmara, apoia essa iniciativa e ressalta, em seu contato
com o povo e por meio de suas
redes sociais, a necessidade das
mulheres se atentarem para a
prevenção dessas doenças. “Que
bom vermos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
(CMDM) se empenhando para
que a campanha “Em Outubro
Pense Rosa” consiga chegar a
todos os nossos munícipes. Isso
é mais que um direito de nossas
mulheres, é a preocupação com
o futuro e a qualidade de vida”,
declara o parlamentar.
Por ano, o câncer faz 4.800
vítimas fatais e apresenta quase
19 mil novos casos, números
esses preocupantes para o Governo. Por esta causa, o INCA
(Instituto Nacional de Câncer)
em parceria com o CMDM desenvolve o Outubro Rosa, que
faz várias ações com o objetivo
de conscientizar as mulheres
para a necessidade de se prevenir. Em Pindamonhangaba,
até o final do mês, ocorrerão
diversas programações, como

Fotos: AssessoriA

Ísis de Castro Mello Cesar,
com a avenida Capitão João
Monteiro do Amaral, na altura do número 64, no bairro
Mombaça, que se encontra
com muito mato e lixo, e já
apresenta animais peçonhentos, caramujos africanos e
latas velhas acumulando água,
colocando em risco a saúde e
a segurança dos moradores
da região.
Agradecimento
O vereador Martim Cesar
agradece ao prefeito Vito
Ardito, pelo atendimento à
Indicação 870/2013, referente
a substituição da caixa d’água
na Escola Municipal “Maria
Aparecida Arantes Vasques”,
no Loteamento Residencial e
Comercial Mombaça.

“Secretaria de eSporteS não reSpondeu, dentro
do prazo regimental, o requerimento enviado
por eSte vereador, que Solicita comprovação de
experiência na área de atuação”
AssessoriA
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do contribuir para a ocorrência
de acidentes.
O vereador Professor Osvaldo, representando a população do bairro, fêz o pedido
de conserto, que foi atendido
pelo setor competente da Administração Municipal. “Esta
é uma praça muito importante
para o convívio dos moradores
do bairro e esta melhoria vai
proporcionar mais segurança
para a população que a utiliza”,
ressaltou o vereador Professor
Osvaldo.

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

ORDEM DO DIA
36ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizarse no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 14 de
outubro de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 121/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude e dá outras
providências”.

II. Projeto de Lei n° 129/2013, do Vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi, que “Disciplina o descarte, o recolhimento e a destinação
de medicamentos vencidos como proteção ao meio ambiente e à
saúde pública do Município de Pindamonhangaba”.

VereAdor riCArdo piorino

O Presidente da Câmara de
Vereadores Ricardo Piorino (PDT),
fazendo uso de suas atribuições,
convocou o Secretário de Esportes,
Cléber Bianchi, para participar
de uma Audiência Pública nas
dependências da Casa de Leis.
Durante a reunião, Piorino solicitou
a comprovação de experiência na
área, conforme determina o Anexo
I do Decreto nº 4.250/2006 - Habilitação Profissional: Experiência
mínima, comprovada, de 05 anos
na área de atuação.
Em suas explicações, o Secretário falou sobre sua formação na
área de Administração, mas, ao
tentar comprovar sua experiência
no segmento esportivo, não convenceu Piorino, que questionou sua
nomeação para assumir a Secretaria
de Esportes municipal.
Desta Forma, o Presidente do
Legislativo apresentou requerimento, aprovado por unanimidade
por seus pares, a fim de que o
mesmo comprovasse documentalmente a experiência exigida por lei.

Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2013.

Todavia, a secretaria manteve-se
inerte e não respondeu dentro do
prazo regimental (15 dias).
“A Lei é clara quando estipula
que o servidor deve ter, no mínimo,
cinco anos de experiência na área
de atuação, ou seja, o secretário
em questão está ocupando o cargo de forma duvidosa podendo
estar afrontando o Decreto nº
4.250/2006”, apontou Piorino.
“Quero deixar claro que não tenho nada contra a pessoa do Cléber
Bianchi; minha preocupação é com
a Secretaria de Esportes, umas das
mais importantes do município, e
que requer alguém experiente para
ocupar o cargo”, esclareceu.
“O esporte precisa ser levado
a sério, é um meio sadio de formarmos e integrarmos cidadãos
à sociedade; afinal a prática de
atividades esportivas envolve
saúde, disciplina, lazer e etc; razão
pela qual precisa ser tratado com
seriedade e responsabilidade”,
desabafou o vereador, que aguarda
manifestação da Administração.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos
Senhores Vereadores no livro próprio.
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
AssessoriA
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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS FUMCAD 2013
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba - CMDCA, criado
pela Lei nº. 2.626/91, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Resolução n° 02/2010 – CMDCA de Pindamonhangaba, que fixa os critérios para Liberação de Recursos através do FUMCAD - Fundo Municipal para Criança e o Adolescente de Pindamonhangaba/SP,
Considerando a plenária da 19ª reunião ordinária de 2013,
Resolve:
Tornar público o processo de seleção de projetos, programas e serviços a serem financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMCAD no ano de 2013/2014
nos termos seguintes:
Art. 1. As entidades registradas no CMDCA poderão no prazo e na forma previstos neste edital, propor
Planos de Trabalho para desenvolver projetos de atendimento a crianças e adolescentes e/ou programas e serviços complementares ou inovadores da política de atendimento segundo as linhas de ação
previstas na Lei Federal nº. 8.069/90, que poderão, ao final de sua execução, ser incorporadas à rede
pública de serviços regulares, conforme avaliação de seus resultados pelo CMDCA.
Art. 2. Os projetos submetidos a presente seleção deverão especificar primeiramente qual regime de
atendimento se inclui a entidade, conforme dispõem o artigo 90 da Lei Federal nº. 8.069/90, a saber:
I - orientação e apoio sócio-familiar;
II - apoio sócio-educativo em meio aberto;
III - colocação familiar;
IV - acolhimento institucional;
V - prestação de serviços à comunidade;
VI - liberdade assistida;
VII - semiliberdade; e
VIII - internação.
Art. 3. Os projetos deverão também indicar, entre os eixos temáticos abaixo discriminados, aquele de
atuação principal:
I - Assistência Social
a) Serviços de atendimento a adolescentes egressos das medidas de internação e semiliberdade, e que
cumpram medidas socioeducativas em meio aberto, excepcionalmente até 21 anos;
b) Programas de orientação e apoio a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de
Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);
c) Programas de orientação e apoio a crianças e adolescentes em serviços de acolhimento institucional
e familiar;
d) Projetos de pesquisa, estudos, elaboração de diagnósticos e monitoramento das políticas públicas
destinadas a crianças e adolescentes;
e) Programas de apoio, orientação e acompanhamento psicossocial a crianças e adolescentes vítimas
de violência sexual.
II - Saúde
a) Serviços voltados ao diagnóstico, à prevenção, ao atendimento, ao tratamento, ao acompanhamento
e à inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência;
b) Programas voltados à promoção, à prevenção, ao atendimento, ao acompanhamento e/ou tratamento
ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas;
c) Programas voltados à promoção, à prevenção e ao acompanhamento da DST/AIDS e sexualidade
na adolescência.
III - Educação e Cultura
a) Projetos de educação ambiental e/ou formação de jovens agentes ambientais;
b) Projetos de formação em valores para a convivência na escola;
c) Projetos que visem à disseminação de práticas restaurativas e de mediação para resolução de conflitos no âmbito da escola;
d) Projetos de formação de leitores;
e) Programas de orientação para pais sobre o ciclo de vida, fases e educação dos seus filhos;
f) Projetos complementares à ação da escola no âmbito da inclusão das crianças e adolescentes com
deficiência;
g) Programas que desenvolvam as diferentes linguagens no campo das artes sejam: música, dança,
teatro, literatura e artes visuais;
h) Programas voltados à inclusão digital, incluindo cursos, capacitação e formação profissional em informática;
i) Programas de formação e qualificação continuada de conselheiros tutelares e de direitos;
j) Campanhas de educação em direitos e ações de mobilização e articulação da sociedade.
IV - Esporte e Lazer
a) Projetos que possibilitem a realização de ações ligadas à promoção do esporte e lazer que tenham
como foco a inclusão social e ações preventivas.
V - Trabalho
a) Programas para formação e/ou qualificação profissional do adolescente - apoio à entrada no mercado
de trabalho e geração de renda.
b) Programas que propiciem a aprendizagem com base na lei do Aprendiz nº 10.097/2000, que permitam a formação técnica profissional e metódica de jovens entre 14 e 18 anos, dentro dos princípios
da proteção integral do adolescente garantido pela legislação brasileira, bem como apoio à entrada no
mercado de trabalho e geração de renda.
Art. 4. Para avaliação dos projetos apresentados pelas organizações governamentais e não governamentais, a comissão de análise observará os seguintes critérios:
I - Consonância do projeto com a legislação e normativas vigentes relacionadas à criança e ao adolescente, em especial ao Estatuto da Criança e do Adolescente, às Resoluções do CONANDA, CMDCA e
aos Planos Nacional, Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - O levantamento das necessidades da criança e do adolescente da cidade de Pindamonhangaba/SP;
III - Capacidade técnica e administrativa da Entidade Social para executar o projeto, devendo o proponente apresentar a relação dos recursos humanos que atuarão diretamente no desenvolvimento do
projeto em questão;
IV - Quadro de recursos humanos compatíveis com a proposta, observando-se a função do mesmo no
projeto;
V - Justificativa dos itens previstos na planilha de aplicação de recursos.
Art. 5. As organizações não governamentais poderão apresentar até 05 (cinco) projetos no presente
edital.
Art. 6. Na elaboração dos Planos de Trabalho deverão ser rigorosamente observadas as orientações
contidas na Resolução CMDCA nº. 15/2012 (anexo I).
Art. 7. O prazo de execução dos projetos será de 1 (um) ano.
Art. 8. O Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - Identificação do objeto a ser executado;
II – Objetivo geral e objetivos específicos;
III – Metas a serem atingidas;
IV – Etapas ou fases de execução;
V – Plano de aplicação dos recursos financeiros;
VI – Cronograma de desembolso;
VII – Previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases
programadas.
Art. 9. Caso sejam aprovados, os Planos de Trabalho deverão ser acompanhados de cópia dos documentos referidos nos artigos 35 e/ou 47 (conforme o caso) da Instrução Normativa TCESP 02/2008 para
celebração de convênio com o Município.
Art. 10. São vedadas despesas com:
I - Qualquer espécie de remuneração a dirigentes da entidade ou a servidores públicos federais, estaduais ou municipais integrantes da administração direta ou indireta;
II - Tributos, assistência técnica e contábil, segurança patrimonial e outros;
III - Pagamento de custos bancários como tarifas, taxa de administração, multas, juros ou correção
monetária, inclusive aquelas decorrentes de pagamento ou recolhimento fora do prazo;
IV – Publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, nas quais não
constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
V – Investimento em aquisição, construção, reforma, manutenção e/ou aluguel de imóveis públicos e/
ou privados, salvo quando a instalação for de uso exclusivo da política de atendimento à criança e
adolescente, e, no caso de aluguel, por tempo determinado, condicionados à aprovação do Plenário
do CMDCA;
VI – Utilização, mesmo em caráter emergencial, dos recursos em finalidade diversa da estabelecida
no projeto.
Art. 11. A entidade deverá propor contrapartida, que poderá assumir a forma de transferência de recursos financeiros ou de bens e serviços, desde que economicamente mensuráveis e claramente detalhados no Plano de Trabalho e constando posteriormente na prestação de contas;
I - Quando financeira, a contrapartida será depositada na conta bancária específica do convênio, observada sempre a evolução afinada dos valores repassados pelo Município e ofertados pela entidade,
de forma que o cronograma de gastos preveja um proporcional desembolso, ao longo da execução do
convênio, por ambos os partícipes.
II - Quando atendida por meio de bens e serviços, a razoabilidade do valor correspondente à contrapartida deverá se aferida por meio de pesquisa de preços de mercado, a qual necessariamente instruirá
os autos do conveniamento.
Art. 12. As entidades deverão protocolar os Planos de Trabalho no setor de protocolo da Prefeitura
Municipal, à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, Centro, respeitando seus dias e horários de
funcionamento no período de 11 a 25 de OUTUBRO DE 2013.
Art. 13. Todas as propostas serão analisadas pela Comissão de Análise e Avaliação de Projetos, segundo os critérios da Lei nº. 8069/90, Resoluções CMDCA nº. 14 e 15/2012 e deste Edital, submetidas
à aprovação do Plenário do CMDCA, sendo que o representante da entidade proponente não poderá
analisar o próprio projeto e deverá abster-se do direito de voto.
Art. 14 – Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo Plenário do CMDCA.
Art. 15 – O CMDCA publicará a relação dos projetos aprovados na imprensa oficial.
Art. 16 – As destinações de recursos do FUMCAD serão deliberadas exclusivamente pelo Plenário,
podendo ser consideradas as eventuais sugestões dos contribuintes.
Art. 17 – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2013
Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2013
QUADRO RESUMO
Aprovação do Edital
8 DE OUTUBRO DE 2013
Divulgação às entidades 9 DE OUTUBRO DE 2013
Publicação do Edital
11 DE OUTUBRO DE 2013
Período para apresentação de projetos 11 A 25 DE OUTUBRO DE 2013
Período para análise das propostas
28 DE OUTUBRO A 4 DE NOVEMBRO DE 2013
Aprovação em plenária
5 DE NOVEMBRO DE 2013
Publicação dos Projetos 8 DE NOVEMBRO DE 2013

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

CONVOCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 22 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013

CAROLINA AMARIZ MENEZES -ASSISTENTE JURÍDICO

Dispõe sobre a composição, regulamentação, funcionamento e competências das Comissões Temáticas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Pindamonhangaba – SP.

Com a aprovação de V.Sª no concurso público 01/2010, CONVOCAMOS-LHE a comparecer na
sede da Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça, dia 22 de outubro, terça- feira, as 17h, com os documentos abaixo.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei nº. 2.626/96.
Considerando as Resoluções do Conanda 105/2005, 106/2005 e 116/2006 que dispõem sobre os
Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Considerando o quanto deliberado e aprovado por unanimidade na 18ª Reunião Ordinária deste
Conselho Municipal, em 24 de setembro de 2013,
Resolve,
Art. 1º - Ficam assim dispostas no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA de Pindamonhangaba, as seguintes Comissões Temáticas Permanentes:
I – Comissão de Análise de Registro de Entidades, e Avaliação de Programas e Projetos;
II - Comissão de Participação e Acompanhamento do Orçamento;
III– Comissão de Análise Jurídica e Acompanhamento Legislativo;
IV– Comissão de Organização da Eleição do Conselho Tutelar;
V – Comissão de Ética do Conselho Tutelar;
VI – Comissão de Organização de Eventos e Comunicação Social;
VII – Comissão de Políticas Públicas.
Parágrafo Único: às Comissões, compete preparar e analisar as matérias que serão apreciadas na
plenária.
Art. 2º - As Comissões serão compostas por 2 (dois) ou mais membros, contando com a representação mínima de 1 (um) Conselheiro do Poder Público e 1 (um) Conselheiro da Sociedade Civil.
Parágrafo Único: Excepcionalmente, a fim de auxiliar nos trabalhos das Comissões, estaspoderão
convidar membros da Sociedade Civil e, ou do Poder Público, para compô-las, mas sem direito a
voto.
Art. 3º - Cada Comissão deverá ter um coordenador e um relator.
I – Compete ao coordenador convocar as reuniões e coordenar os trabalhos na Comissão.
II – Compete ao relator redigir o relatório dos trabalhos e apresentá-lo oralmente, e por escrito em
plenária, esclarecendo, com os demais membros, eventuais dúvidas dos conselheiros.
III – O coordenador de cada Comissão, nas suas faltas e impedimentos, será substituído pelo relator.
IV – O coordenador e o relator serão escolhidos pelos membros da Comissão Temática Permanente,
com ciência ao Plenário.
V – Por ocasião da convocação para a reunião plenária, poderá ser enviada cópia do relatório para
leitura prévia dos conselheiros.
VI – Havendo dúvida não esclarecida pela Comissão na reunião plenária, qualquer conselheiro com
direito a voto poderá pedir vistas do processo e apresentar voto em separado, fundamentando sua
opinião, na reunião seguinte.
VII – Sendo aprovada, a ata será publicada na imprensa local.
Art. 4º - Este Conselho poderá convidar entidades, autoridades, cientistas e técnicos para colaborarem nos estudos das Comissões e Grupos de Trabalhos.
Art. 5º - As Comissões no que for pertinente, poderão interagir com comissões de outros Conselhos,
visando uniformizar e definir áreas de competência comum ou específica para a formulação de políticas ou normatização de ações de atendimento.
Art. 6º - Compete às Comissões, especificamente o seguinte:
I -Comissão de Análise de Registro de Entidades, e Avaliação de Programas e Projetos:
a)
analisar pedidos de registro e renovação de registro de entidades;
b)
reavaliar os programas executados pelas entidades anualmente;
c)
denunciar a existência de entidade atuando sem registro, por iniciativa própria mediante
representação por escrito de qualquer cidadão.
d)
elaborar procedimentos de análise de projetos e padrões a serem seguidos pelas entidades;
e)
analisar as propostas de projetos de atendimento da área de atendimento a criança e
adolescente;
f)
analisar e emitir parecer prévio sobre pedidos de subvenções sociais;
g)
participar de estudos sobre reordenamento e sistematização da política de atendimento
a criança e ao adolescente nos aspectos legais;
h)
analisar a prestação de contas das entidades nos aspectos qualitativo quantitativo, educacional e financeiro;
i)
dar suporte ao Plenário na avaliação de resultados dos projetos e programas executados.
II – Comissão de Participação e Acompanhamento do Orçamento:
a)
participar do processo de discussão do orçamento do município, inclusive encaminhando propostas aprovadas nas conferências e constantes do Plano de Ação;
b)
zelar para que seja respeitada a prioridade absoluta às políticas destinadas à criança e
ao adolescente;
c)
acompanhar a execução do orçamento e dar ciência ao Plenário.
III – Comissão de Análise Jurídica e Acompanhamento Legislativo:
a)
manter o Regimento Interno do CMDCA atualizado e adequado à legislação e às resoluções do Conanda;
b)
propor mudanças e atualizações do Regimento Interno à apreciação do Plenário;
c)
elaborar projetos de lei sobre a política de atendimento à criança e ao adolescente, no
âmbito municipal e, após a aprovação do Plenário, enviá-los às autoridades competentes;
d)
acompanhar os processos legislativos e promover a participação deste Conselho na
discussão de projetos que envolvam políticas de atendimento à criança e ao adolescente.
IV – Comissão de Organização da Eleição do Conselho Tutelar:
a)
analisar critérios e elaborar normas para a eleição dos Conselheiros Tutelares;
b)
organizar e realizar o processo eleitoral, com o acompanhamento do Ministério Público;
c)
zelar pela transparência do processo e garantir a participação popular.
V – Comissão de Ética do Conselho Tutelar:
a)
elaborar normas de processo ético;
b)
receber denúncias sobre a atuação de conselheiro(s) tutelar(es) no exercício de suas
funções;
c)
apurar os fatos;
d)
ouvir testemunhas;
e)
assegurar o direito de defesa dos envolvidos;
f)
priorizar os interesses da criança e/ou adolescente;
g)
garantir o sigilo do processo;
h)
elaborar relatório e submetê-lo à decisão do Plenário.
VI – Comissão de Organização de Eventos e Comunicação Social:
a)
promover e organizar a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
a cada 2 anos;
b)
redigir o Plano de Ação com as propostas da Conferência;
c)
garantir a participação popular na formulação das políticas públicas, inclusive com a
realização de pré-conferências;
d)
realizar palestras nas escolas e centros comunitários sobre os Direitos da Criança e do
Adolescente, e sobre a Participação e Controle Popular;
e)
promover a Semana do Adolescente e outros eventos;
f)
propor campanhas educativas visando divulgar os conceitos do Estatuto da Criança e
do Adolescente;
g)
estimular a participação de crianças e adolescentes na elaboração dessas campanhas;
h)
realizar campanhas de doações ao FUNCAD;
i)
divulgar os trabalhos deste Conselho nos órgãos de imprensa.
VII – Comissão de Políticas Públicas:
a)
identificar as deficiências e as necessidades do município em relação a criança e ao
adolescente;
b)
propor mudanças, melhorias e soluções para os problemas identificados;
c)
apresentar a conclusão de seus trabalhos ao Plenário para conhecimento, ou deliberação, se o caso;
d)
formular editais apresentando a população a necessidade identificada, requerendo a
mobilização da sociedade e a apresentação de projetos que supram tal necessidade.
Art. 7º - O Plenário e/ou as Comissões poderão criar Grupos de Trabalho, de caráter eventual, para
promover estudos de natureza complexa, devendo submeter o resultado de seus estudos à análise
das Comissões e à decisão do Plenário.
Art. 8º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as resoluções
n.7, de 29 de setembro de 2011 e n. 20 de 30 de julho de 2013, bem como demais disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 8 de outubro de 2013.

Apresentar xerox legível, bem como os originais para conferência, da seguinte documentação:
•
CPF/MF.
•
RG.
•
Título de Eleitor.
•
PIS / PASEP.
•
Comprovantes de votação na última eleição (1º e 2º turno) ou Certidão do Cartório
Eleitoral comprovando estar quite com a Justiça Eleitoral.
•
Comprovante de endereço (conta de luz ou de telefone, recente).
•
Certidão de nascimento ou casamento. Em caso de separação judicial apresentar certidão averbada.
•
Certidão de nascimentos dos filhos.
•
RG e CPF/MF do cônjuge.
•
Comprovante de escolaridade exigida pelo edital.
•
Certificado Militar

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA
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Apresentar originais da seguinte documentação:
•
Comprovante da experiência exigida pelo edital.
•
Carteira de Trabalho.
•
01 foto 3x4 (recente).
•
Certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pelo setor competente da Comarca (fórum) da residência do candidato.
•
Atestado de Antecedentes Criminais.
•
Declaração de bens do aprovado e de seu cônjuge.
•
Para o candidato que foi servidor de Órgão Público ( Federal, Estadual ou Municipal),
de empresa pública, autarquia ou sociedade de economia mista, apresentar declaração em que
conste o cargo/função exercida, data de entrada e desligamento, informando não ter sido demitido
por justa causa ou a bem do serviço público.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2013.
THAIS BATISTA DO CARMO
Diretora Geral
Câmara de Pindamonhangaba

CONVOCAÇÃO
ADILSON GUILHERME COSTA ALVARENGA - AGENTE DE PATRIMÔNIO
Com a aprovação de V.Sª no concurso público 01/2010, CONVOCAMOS-LHE a comparecer na
sede da Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça, dia 22 de outubro, terça- feira, as 15h30min, com os documentos abaixo.
Apresentar xerox legível, bem como os originais para conferência, da seguinte documentação:
•
CPF/MF.
•
RG.
•
Título de Eleitor.
•
PIS / PASEP.
•
Comprovantes de votação na última eleição (1º e 2º turno) ou Certidão do Cartório
Eleitoral comprovando estar quite com a Justiça Eleitoral.
•
Comprovante de endereço (conta de luz ou de telefone, recente).
•
Certidão de nascimento ou casamento. Em caso de separação judicial apresentar certidão averbada.
•
Certidão de nascimentos dos filhos.
•
RG e CPF/MF do cônjuge.
•
Comprovante de escolaridade exigida pelo edital.
•
Certificado Militar
Apresentar originais da seguinte documentação:
•
Comprovante da experiência exigida pelo edital.
•
Carteira de Trabalho.
•
01 foto 3x4 (recente).
•
Certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pelo setor competente da Comarca (fórum) da residência do candidato.
•
Atestado de Antecedentes Criminais.
•
Declaração de bens do aprovado e de seu cônjuge.
•
Para o candidato que foi servidor de Órgão Público ( Federal, Estadual ou Municipal),
de empresa pública, autarquia ou sociedade de economia mista, apresentar declaração em que
conste o cargo/função exercida, data de entrada e desligamento, informando não ter sido demitido
por justa causa ou a bem do serviço público.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2013.
THAIS BATISTA DO CARMO
Diretora Geral
Câmara de Pindamonhangaba

CONVOCAÇÃO
RENANN MORAIS SANCHES – ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Com a aprovação de V.Sª no concurso público 01/2010, CONVOCAMOS-LHE a comparecer na
sede da Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça, dia 22 de outubro, terça- feira, as 16h, com os documentos abaixo.
Apresentar xerox legível, bem como os originais para conferência, da seguinte documentação:
•
CPF/MF.
•
RG.
•
Título de Eleitor.
•
PIS / PASEP.
•
Comprovantes de votação na última eleição (1º e 2º turno) ou Certidão do Cartório
Eleitoral comprovando estar quite com a Justiça Eleitoral.
•
Comprovante de endereço (conta de luz ou de telefone, recente).
•
Certidão de nascimento ou casamento. Em caso de separação judicial apresentar certidão averbada.
•
Certidão de nascimentos dos filhos.
•
RG e CPF/MF do cônjuge.
•
Comprovante de escolaridade exigida pelo edital.
•
Certificado Militar
Apresentar originais da seguinte documentação:
•
Comprovante da experiência exigida pelo edital.
•
Carteira de Trabalho.
•
01 foto 3x4 (recente).
•
Certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pelo setor competente da Comarca (fórum) da residência do candidato.
•
Atestado de Antecedentes Criminais.
•
Declaração de bens do aprovado e de seu cônjuge.
•
Para o candidato que foi servidor de Órgão Público ( Federal, Estadual ou Municipal),
de empresa pública, autarquia ou sociedade de economia mista, apresentar declaração em que
conste o cargo/função exercida, data de entrada e desligamento, informando não ter sido demitido
por justa causa ou a bem do serviço público.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2013.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

THAIS BATISTA DO CARMO
Diretora Geral
Câmara de Pindamonhangaba

RESOLUÇÃO Nº 23 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013
ANEXO I
RESOLUÇÃO Nº. 15, DE 10 DE ABRIL DE 2012
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Fixa critérios para aprovação de programas, projetos e ações a serem financiados com recursos do
FUMCAD
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, criado pela Lei nº.
2.626/91, no uso de suas atribuições legais, em sua 7ª reunião ordinária realizada em 10 de abril de 2012,
Considerando o disposto no art. 260-I da Lei Federal 8.069/90, e Resolução Conanda 137/2010,
Resolve:
Art. 1º A aplicação dos recursos do FUMCAD, deliberada por este Conselho de Direitos, será destinada
para o financiamento de ações governamentais e não-governamentais relativas a:
I - desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, da política de promoção,
proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
II - acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou abandonado, na forma
do disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal e do art. 260, § 2º da Lei n° 8.069, de 1990,
observadas as diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, sendo aplicados 5% (cinco por cento) do total das
destinações;
III - programas e projetos de pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de informações, monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, defesa e atendimento
dos direitos da criança e do adolescente;
IV - programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada dos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente;
V - desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas educativas, publicações,
divulgação das ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; e
VI - ações de fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com
ênfase na mobilização social e na articulação para a defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Art. 2º O Conselho deverá publicar anualmente, ou quando julgar necessário, editais contendo as prioridades a serem atendidas, os prazos e os documentos a serem apresentados, em obediência aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
Art. 3º Os Planos de Trabalho apresentados pelas entidades serão avaliados pelos membros da Comissão de Avaliação de Projetos deste Conselho, com parecer fundamentado na Lei nº. 8.069/90 e
submetidos à aprovação do Plenário.
Parágrafo único. Sendo aprovada a destinação, a resolução que a materializar será anexada à documentação respectiva, para fins de controle de legalidade e prestação de contas.
Art. 4º Nos processos de seleção de projetos nos quais as entidades e os órgãos públicos representados
neste Conselho figurem como beneficiários dos recursos do FUMCAD, os mesmos não devem participar
da comissão de avaliação e deverão abster-se do direito de voto.
Art. 5º Os critérios básicos para a análise e aprovação dos programas, projetos e ações a serem apresentados são, cumulativamente, os seguintes:
I - ser apresentado por órgão público municipal ou entidade registrada neste Conselho de Direitos;
II – atender a um ou mais dos objetivos estratégicos constantes do Plano Decenal dos Direitos Humanos
de Crianças e Adolescentes;
III - respeitar as diversidades de gênero, raça/etnia, origem, cultura e crença das crianças e adolescentes;
IV – estar disponível a atender às demandas do Conselho Tutelar;
V – ter metas bem definidas e compatíveis com o porte do projeto;
Art. 6º Serão priorizados os projetos que:
I - atendam as prioridades elencadas nos Planos de Ação e Aplicação;
II - ofereçam instalações e atendimento acessíveis a crianças e adolescentes com deficiência;
III – levem em consideração as características territoriais e as especificidades da população;
IV – prevejam parcerias com os serviços públicos existentes.
Art. 7º É vedada a utilização dos recursos do FUMCAD para despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços, exceto em situações emergenciais ou de
calamidade pública, previstas em lei, condicionada à aprovação do Plenário, e ainda:
I - a transferência sem a deliberação deste Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - pagamento, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar;
III - manutenção e funcionamento deste Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente;
IV - o financiamento das políticas públicas sociais básicas, em caráter continuado, e que disponham de
fundo específico, nos termos definidos pela legislação pertinente; e
V - investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e/ou aluguel de imóveis públicos
e/ou privados, salvo quando a instalação for de uso exclusivo da política de atendimento à criança e
adolescente, e, no caso de aluguel, por tempo determinado, condicionados à aprovação do Plenário.
Art. 8º Serão avaliados preferencialmente os projetos que atendam as prioridades elencadas no Plano de Ação.
Art. 9º A avaliação e aprovação por este Conselho referem-se à garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes e sua adequação aos princípios da Lei nº. 8.069/90 sem prejuízo da análise dos
órgãos de saúde, educação, assistência social, jurídico, esporte, finanças, planejamento e convênios,
e não garante sua execução caso algum desses órgãos venha a impor restrições legais nas áreas de
suas respectivas competências.
Art. 10. O financiamento de projetos pelo FUMCAD deve estar condicionado à previsão orçamentária e
à disponibilidade financeira dos recursos.
Art. 11. Os programas de acolhimento institucional receberão anualmente os recursos a eles destinados proporcionalmente ao número de crianças e adolescentes acolhidos por cada entidade no mês de
janeiro de cada ano.
Art. 12. A aplicação dos recursos do FUMCAD está sujeita à prestação de contas de gestão, nos aspectos qualitativo, quantitativo e financeiro, aos órgãos de controle interno do Poder Executivo e a este
Conselho de Direitos, bem como ao controle externo por parte do Poder Legislativo, do Tribunal de
Contas e do Ministério Público.
Parágrafo único. Este Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, diante de indícios de irregularidades, ilegalidades ou improbidades em relação ao Fundo ou suas dotações nas leis orçamentárias,
dos quais tenha ciência, deve apresentar representação junto ao Ministério Público para as medidas
cabíveis.
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Maura Salgado Valentini
Presidente em exercício do CMDCA – Gestão 2012

Dispõe sobre critério de justificativa de ausência nas reuniões e sobre as faltas dos conselheiros do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Pindamonhangaba – SP.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei nº. 2.626/96,
Considerando as Resoluções do Conanda 105/2005, 106/2005 e 116/2006 que dispõem sobre os
Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente,
Considerando o quanto deliberado e aprovado por unanimidade na 18ª Reunião Ordinária deste
Conselho Municipal, em 24 de setembro de 2013,
Resolve,
Art. 1º - A justificativa de falta do conselheiro à reunião ordinária ou extraordinária, somente terá
validade se feita por escrito e devidamente protocolizada na secretaria dos conselhos, ou enviada
por e-mail no e-mail oficial dos conselhos, seguindo o prazo do disposto no inciso VII do artigo 19
do Regimento Interno.
Art. 2º - O conselheiro que faltar à reunião, independente de justificada ou injustificada sua ausência
por 4 (quatro) vezes, consecutivas ou não, no decorrer do ano, terá seu caso levado a análise do
plenário, que poderá decidir por qualquer das três formas de punição previstas no Regimento Interno: advertência, suspensão e eliminação.
Art. 3º - Com a publicação da presente, ficam revogadas as disposições em contrário, inclusive as
dispostas no Regimento Interno.
Art. 11º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2013.
Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO:

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

CONVOCAÇÃO
LUIZ ROBERTO KALIL PATAH – ASSISTENTE LEGISLATIVO
Com a aprovação de V.Sª no concurso público 01/2010, CONVOCAMOS-LHE a comparecer na
sede da Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça, dia 22 de outubro, terça- feira, as 14h30min, com os documentos abaixo.
Apresentar xerox legível, bem como os originais para conferência, da seguinte documentação:
•
CPF/MF.
•
RG.
•
Título de Eleitor.
•
PIS / PASEP.
•
Comprovantes de votação na última eleição (1º e 2º turno) ou Certidão do Cartório
Eleitoral comprovando estar quite com a Justiça Eleitoral.
•
Comprovante de endereço (conta de luz ou de telefone, recente).
•
Certidão de nascimento ou casamento. Em caso de separação judicial apresentar certidão averbada.
•
Certidão de nascimentos dos filhos.
•
RG e CPF/MF do cônjuge.
•
Comprovante de escolaridade exigida pelo edital.
•
Certificado Militar
Apresentar originais da seguinte documentação:
•
Comprovante da experiência exigida pelo edital.
•
Carteira de Trabalho.
•
01 foto 3x4 (recente).
•
Certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pelo setor competente da Comarca (fórum) da residência do candidato.
•
Atestado de Antecedentes Criminais.
•
Declaração de bens do aprovado e de seu cônjuge.
•
Para o candidato que foi servidor de Órgão Público ( Federal, Estadual ou Municipal),
de empresa pública, autarquia ou sociedade de economia mista, apresentar declaração em que
conste o cargo/função exercida, data de entrada e desligamento, informando não ter sido demitido
por justa causa ou a bem do serviço público.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2013.
THAIS BATISTA DO CARMO
Diretora Geral
Câmara de Pindamonhangaba

EDITAL

EDITAL DE CITAÇÃO de terceiros incertos e não sabidos e que possam se interessar, com prazo de 30
dias; (processo n. 875/10)- Cartório- 3º Ofício desta Comarca de Pindamonhangaba, como segue: O Dr.
Alessandro de Souza Lima, Juiz da 3ª Vara, na forma da Lei, faz saber a todos quanto o presente edital
vires ou tomarem conhecimento, que tramita pelo Cartório do 3º Ofício o processo de usucapião sob n.
875/10, movido por FRANCISCO PEREIRA LOPES e s/m. GLEBA I: “Inicia-SE NO PONTO P1 definido
pelas coordenadas UTMN.7451862,1636m e E455710,7769m. deste segue até o ponto P2 com azimute
de 169º48’28” e distância 74,076m; deste ponto segue até o ponto P3 com azimute de 176º18’35” e
distância de 10,681.deste ponto segue até o ponto P4com azimute de 183º40’00” e distância de 18,275;
deste ponto segue até o ponto P5 com azimute de 180º57’57” e distância de 158,425; deste segue até
o ponto P6 com azimute de 176º28’26” e distância de 35,507; confrontando até aqui com a Estrada
Municipal José Pereira Lopes; deste segue até o ponto P7com azimute de 322º26’21” e distância de
169,379; deste segue até o ponto P8 com azimute de 322º08’47” e distância de 74,055; deste segue até
o ponto P9 com azimute de 324º24’30” e distância de 54,893, até aqui confrontando com a propriedade
de Francisco Pereira Lopes e s/m Maria Aparecida Pereira Lopes, denominado Sítio Vô Neneca, matricula n. 42.419, 42.420 e 42.421/RI- Pindamonhangaba- SP; deste segue até o ponto P10 com azimute
de 70º0505” e distância de 94,822; deste segue até o ponto P1 inicial com azimute de 71º48’00” e distância de 83,198; confrontando com a propriedade de Pedro Pereira Lopes e Antonio Donizete Pereira
Lopes, denominado Fazenda Sete Milhas, Matricula 29.466 RI –Pindamonhangaba –SP. O perímetro
acima descrito encerra uma área de 2,6818 ha”. GLEBE II “ Inicia-se no ponto P11 pelas coordenadas
UTM N.7451759,8203m e E 455735,6263m, deste segue até o ponto P12 com azimute de 149º48’26”
e distância de 42,520; deste segue até o ponto P13 com azimute de 146º0119” e distância de 112,140;
deste segue até o ponto P14 com azimute de 146º51’49” e distância de 19,785; deste segue até o ponto
P15 com azimute de 148º58’59” e distância de 35,895; deste segue até o ponto P16 com azimute de
154º19’21” e distância de 41,504; deste segue até o ponto P17 com azimte de 157º18’48” e distância
de 51,102; deste segue até o ponto P18 com azimute de 153º48’40” e distância de 9,733;deste segue
até opontoP19 com azimute de 148º02’19” e distância de 91,765, confrontando com a propriedade de
Diva Cesar Vizaco; Thais Cesar Vizaco; Giuliana Faria Vizaco e Rafaela de Souza Vizaco, denominado
Fazenda São Sebastião, Matricula 2660 RI – Pindamonhangaba- SP; deste segue até o ponto P20 com
azimute de 242º35’19” e distância de 77,753; deste segue até o ponto P21 com azimute de 322º10’59”
e distância de 214,234; confrontando até aqui com a propriedade de Francisco Pereira Lopes e s/m
Maria Aparecida pereira Lopes, denominado Sítio Vô Neneca Matricula 42.419; 42.420 e 42.421 RI
Pindamonhangaba – SP; deste segue até o ponto P22 com azimute de 349º54’30” e distância de
23.430; deste segue até o ponto P23 com azimute de 356º36’43” e distância de 34,138; deste segue
até o ponto P11 inicial com azimute de 05º56’01” e distância de 157,647; confrontando até, aqui com
Estrada Municipal José Pereira Lopes;O perímetro acima encerra uma área de 3,1108 ha. Alessandro
de Souza Lima Juiz de Direito – 3º Ofício

P O R T A R I A Nº 100/2013
Exonera ASSESSOR PARLAMENTAR I
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º - Exonerar a Senhora ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS do emprego de ASSESSORA PARLAMENTAR NÍVEL I, do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de
Pindamonhangaba, em 03 de outubro de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 04 de outubro de 2013.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário
Publicada no D A.

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário
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Prefeitura promove festas para crianças
Marcos Vinício cuba
As crianças e adultos de Moreira
César puderam se divertir no último
final de semana com a comemoração do Dia das Crianças. Dezenas de
famílias foram à praça do Vale das
Acácias e se divertiram. Neste sába-

do (12), as ações serão no Bosque da
Princesa e no domingo (13), no Araretama, em frente à escola Elias Bargis.
Em ambos os locais, as brincadeiras
terão início a partir das 14 horas.
O evento é promovido pela Prefeitura de Pindamonhangaba e conta

com o trabalho de profissionais de
diversas secretarias e departamentos. É possível se encantar e brincar
nas estações recreativas, na brinquedoteca, Casa Verde, Projeto Escola Integrada, participar dos jogos,
brincadeiras, oficina de pipa, jogos

de mesa, dama gigante e oficina de
artes, entre outras.
Quem quiser conhecer a prática de
skate terá a oportunidade de vivenciar
a modalidade. Também será possível
se exercitar com a macroginástica e
gincanas.
Divulgação

Divulgação

O mágico Jack encantou os pequenos

Todos os alunos da Escola de Excelência Esportiva
também estão sendo contempladas com várias atividades em comemoração ao
Dia das Crianças. Os alunos estão participando de
gincanas e brincadeiras durante a semana. Na segunda-feira (7), a Secretaria de
Esportes e Lazer preparou
atividades que estimulam
a criatividade e raciocínio,
por exemplo.

Muitas crianças participaram das oficinas

Pinda participa do maior evento
esportivo da América Latina
Marcos Vinício cuba
Os atletas de Pindamonhangaba estão se preparando para representar a cidade
no maior evento esportivo da
América Latina: os 77º Jogos
Abertos do Interior “Horácio
Baby Barioni”. A competição
será em Mogi das Cruzes entre os dias 16 e 26 de outubro. Pindamonhangaba vai
levar representantes de nove
modalidades.
Os atletas de atletismo,
basquete masculino, bocha,
capoeira, ginástica artística, ginástica rítmica, vôlei
masculino, judô masculino
e natação estão treinando em
diversos locais para defender
a cidade, que está na 2ª Divisão dos Jogos Abertos. Das
cidades do Vale do Paraíba
apenas São José dos Campos
e Jacareí estão na 1ª Divisão.
Os Jogos Abertos do Interior vão reunir mais de 14
mil atletas, que participarão
das modalidades oficiais e
também de algumas extras.
O evento reúne dezenas de
cidades, ultrapassa 230. Pindamonhangaba vai com 120

Escola de
Excelência
festeja o
Dia da
Criança

Divulgação

Delegação da Melhor
Idade de Pinda
desfila pela cidade
Os atletas da Melhor Idade
de Pindamonhangaba, que
participaram dos 17º Jogos
Regionais do Idoso, irão
participar de um desfile neste
sábado (12). A Secretaria de
Esportes e Lazer alterou o
percurso. A concentração será
na praça Monsenhor Marcondes, às 14h30, e às 15 horas
a delegação seguirá em direção ao Bosque da Princesa.

Todos os atletas que
foram aos Jori estão
convidados a participar
deste momento, que
também será uma forma de
agradecê-los pela conquista
inédita: o 2º lugar na
classificação geral. O
próximo desafio deles serão
os Jogos Abertos do Idoso,
que serão realizados no
próximo mês, em Santos.
Marcos Vinício Cuba

Todos os atletas dos Jori estão convidados para o desfile
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ginástica ritmica é uma das modalidades que vai competir

atletas, que terão o suporte
de profissionais de várias
áreas.
A primeira equipe a estrear

em Mogi das Cruzes será o voleibol masculino, que ficou em
4º lugar nos Jogos Regionais,
realizados em Caraguatatuba.

Os interessados em conferir a
programação parcial podem
acessar o site www.jogosabertos2013.com.br.

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 – CLASSIFICADOS – PROJOVEM URBANO
FUNÇÃO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
CLASSIFICAÇÃO
01

NOME
MARLISE TEIXEIRA FARIA

RG
50.240.144-x

PONTUAÇÃO
1,5

SITUAÇÃO
DEFERIDA

FUNÇÃO: PROFESSOR DE LINGUA INGLESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.115, DE 09 DE OUTUBRO DE 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.116, DE 09 DE OUTUBRO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, e em conformidade com o inciso III do art. 37 da Constituição Federal e
item XI - 4 do Edital do Processo Seletivo nº 03/2011, para provimento de empregos
efetivos de Agente Comunitário de Saúde,

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, e em conformidade com o inciso III do art. 37 da Constituição Federal e
item XIII - 4 do Edital do Concurso Público nº 01/2011, para provimento de vagas de
empregos,

RESOLVE
:
Art. 1º Fica prorrogado por mais 02 (dois) anos, a contar de 14 de outubro de 2013, o
prazo de validade do Processo Seletivo nº 03/2011.
Art. 2º A Escala de classificação oficial do processo seletivo, já publicada, será
criteriosamente obedecida por mais este período.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

R E S O L V E:

Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2013.

Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2013.

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

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

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos,
em 09 de outubro de 2013.

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos,
em 09 de outubro de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Art. 1º Fica prorrogado por mais 02 (dois) anos, a contar de 25 de outubro de 2013, o
prazo de validade do Concurso Público nº 01/2011.
Art. 2º A Escala de classificação oficial do concurso público, já publicada, será
criteriosamente obedecida por mais este período.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLASSIFICAÇÃO

NOME

RG

PONTUAÇÃO

SITUAÇÃO

01

ZENILDA MONTEIRO
GERVÁSIO

9.263.159-9

7,0

DEFERIDA

02

KAMILA CARLOS
RODRIGUES DA COSTA
ELAINE OLIVEIRA DOS
SANTOS SILVA
NATHALI DE PAULA
GARCIA DA SILVA

44.120.581-1

6,0

DEFERIDA

44.120.569-0

2,5

DEFERIDA

41.633.832-X

2,0

DEFERIDA

03
04

FUNÇÃO: EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – VESTUÁRIO
CLASSIFICAÇÃO

NOME

RG

PONTUAÇÃO

SITUAÇÃO

01

REGINA TAVARES DE
SOUZA FARIAS

29.786.699-6

5,0

DEFERIDA

CALÉNDÁRIO
Atividade
Prazo de pedido de reconsideração/Recuso
Divulgação do resultado definitivo

Período
11/10/2013
15/10/2013

Observação: A lista de classificados e pedidos de r econsideração e recursos estará disponível
no novo prédio da Secretaria de Educação
– Av. Fortunato Moreira, 173 (em frente ao
supermercado Maktub) nos horários das 9h00 as 12h00 e das 14h00 as 17h00.
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Odirley Pereira

Liga conﬁrma mais quatro
times na Copa Zé Maria
ODIRLEY PEREIRA
Os quatro primeiros colocados da Primeira Divisão de
2013 (Areião, 100 Nome, Sapopemba e A Mil Por Hora)
foram convidados a participar da 2ª edição da Copa Zé
Maria, em 2014. O convite
foi realizado pelo presidente
da Liga Pindamonhangabense de Futebol, Vlamir Lucas
– o Macarrão – após a vitória

por 2 a 1 sobre o 100 Nome –
que deu o título ao Areião, no
domingo (6). Macarrão deixou o convite aberto aos clubes e prometeu uma competição ainda melhor. “Teremos
times de Pinda, Taubaté, Tremembé, Caçapava, São José
dos Campos e talvez de outros
municípios da região e será de
alto nível”. Macarrão destacou
a qualidade técnica das equipes

de Pindamonhangaba. “Vocês
apresentaram um grande futebol este ano. Se organizaram
como clubes, como instituições
e aproveitaram o que cada atleta tem de melhor”.
O presidente do 100
Nome, Valdir, disse que o
convite foi uma honra. “Infelizmente perdemos a ﬁnal
da Primeira, mas agora estamos colocando a cabeça no

lugar para montar um grande
time”.
O técnico o Sapopemba,
Vicente, aﬁrmou que a equipe
vai se reforçar. “Manteremos
a base e estamos atrás de outros jogadores para o elenco.
É uma competição muito forte
e precisamos de atletas carimbados, com poder de decisão,
acostumados a jogar sob pressão”.

Sapopemba quer recontratar Feijão e Felipe
Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Técnico Vicente

Atacante Feijão

Goleiro Felipe

ODIRLEY PEREIRA
Com o ﬁm da Primeira
Divisão, os clubes de Pindamonhangaba começam
a se reforçar para a temporada 2014. A partir de hoje,
a Tribuna trará reportagens
com técnicos, jogadores e
dirigente dos clubes sobre
o que deve ser feito para o
próximo ano.
A primeira reportagem
é com o Sapopemba – que

terminou na terceira colocação da Primeira Divisão.
Em entrevista exclusiva à
Tribuna do Norte, o técnico
Vicente disse que o clube vai
se reforçar para 2014. “Vamos manter a defesa, parte
do meio, o Chupa Cabra, o
Ernani, o Patrick, totalizando
uns 15 atletas desta temporada e buscar mais peças”.
Convidado a disputar a
Copa Zé Maria, o Sapopem-

ba já iniciou as tratativas para
contratação de dois ex-jogadores. “Queremos trazer o
goleiro Felipe – que estava
na reserva do Tourão na Ferroviária e é atleta da casa, formado aqui no ‘Sapo’”. Além
do goleiro, Vicente dá como
certo o retorno do atacante
Feijão, que também estava
defendendo o time da Boa
Vista. “Ele também já passou
pelo Sapopemba, tem um ca-

rinho especial pelo clube e
queremos contar com sua
habilidade, força e precisão
para o próximo ano”.
Vicente comentou que
a Copa Zé Maria terá um
nível acima da Primeira Divisão e, por isso, os
reforços são necessários.
“Também estudamos ex-proﬁssionais, porque iremos representar Pindamonhangaba contra Taubaté,
São José, Caçapava. Sempre entramos para vencer e
a torcida do ‘Sapo’ e toda
Pindamonhangaba podem
ter certeza de que brigaremos para ﬁcar entre os
primeiros e entramos com
foco no título”.
Nas próximas edições,
a Tribuna trará entrevistas
com outras equipes que
estão se reforçando para
temporada 2014.

Morcegão e Tiquinho durante ﬁnal da Primeirona

Society

Corvão faz 11 a 1 no Chivas
O time do Corvão goleou o
Chivas por 11 a 1 na abertura do
torneio de society livre promovido
pelo Paineiras, no sábado (5). Os

outros resultados foram:
Estrela Vermelha 6 x 1 Justin
Derrico 4 x 0 Marley’s
Embras 3 x 0 Mulecada

Divulgação

Estrela Vermelha, que também goleou, é favorita

Jardim Resende faz mistério,
mas Lu Maluco está conﬁrmado
Com boa campanha no
‘35’, o Jardim Resende recebe o Fluminense no domingo
(13), às 9h15, em casa.
Contando com o goleiro
Dante (menos vazado no ano
passado), com os paredões
Delﬁm e Rodrigão; Mauricinho, Guto, Edinho e Hamilton no meio-campo; com os
artilheiros Plínio e Lu Malu-

co, o técnico André não quis
revelar se o camisa 10 Emerson jogará.
“A estratégia faz parte do
jogo. Esconder quem estará
na armação da jogadas pode
ser um trunfo para a equipe.
O Fluminense é muito bom e
vamos respeitá-los”, aﬁrmou
Edson Carlos, presidente do
clube.

O Fluminense deve jogar
no contra-ataque para surpreender, o técnico Heleno deve
posicionar seus jogadores
atrás da linha da bola para
não deixar espaços e apostar
na velocidade de seus atacantes Caetano, Adilson, André
Luís para subir na tabela e
não deixar o Estrela escapar
na liderança da chave.

Luís Cláudio/portalr3

Com 100% de aproveitamento, Jardim Resende busca nova vitória na competição

TABELA SÊNIOR 35

Todos os jogos terão início a partir das 9h15
JARDIM RESENDE X FLUMINENSE
Local: Campo Jardim Resende
FERROVIÁRIA X TIPÊS
Local: Boa Vista
INDEPENDENTE X AFISP
Local: Maricá
CIDADE NOVA X ESTRELA
Local: Cidade Nova
VILA SÃO JOSÉ X MOMBAÇA
Local: Vila São José
BANDEIRANTE X BELA VISTA
Local: Feital
CASTOLIRA X PINDENSE
Local: Bosque

Rodada do
Sub 11 e
Sub 15
adiada
Em razão das comemorações do Dia
das Crianças no sábado (12), a – Liga
Pindamonhangabense de Futebol adiou a
rodada das categorias
do Sub 11 e Sub 15,
que retornam no sábado dia 20.

