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TRIBUNA DO NORTE

A Tribuna do Norte traz 
um especial sobre os pre-
parativos de estudantes 
que vão encarar o Enem 

neste final de semana e fa-
zer as provas para os prin-
cipais vestibulares do país.

O técnico Ditinho deve apostar na consistência 
da zaga do Castolira, no domingo (27), às 9h15, 
no Bosque, contra o Estrela, pelo Campeonato 35. 

Além deste jogo, outras seis partidas movimentam 
o esporte de Pindamonhangaba.

A instalação da uni-
dade do Tenda Atacado 
em Pindamonhangaba 
aquece a economia e 
contribui com a gera-
ção de empregos no 
município. De acordo 
com a direção da em-
presa, aproximadamen-
te 2,5 mil vendas devem 
ser realizadas na loja 
nas primeiras semanas 
após a inauguração, 
que ocorreu na quinta-
-feira (24). O índice 
deve se manter elevado 
para os próximos me-
ses, devido às compras 
de final de ano, espe-
cialmente para Natal e 
Ano Novo.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai contratar mais 
106 estagiários para o ano 
de 2014. Das 106 vagas, 45 

são para estudantes do nível 
superior; 31 para nível técni-
co e 30 para nível médio. 
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previsão do tempo

FONTE:CPTEC INPE

TEMP. MÍNIMA     17ºC 
TEMP. MÁXIMA    26ºC

SEXTA-FEIRA - 25/10

Nublado com 
pancadas de chuva

Nublado com 
pancadas de chuva

Pancadas de 
chuva à tarde

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

SÁBADO - 26/10

TEMP. MÍNIMA     17ºC 
TEMP. MÁXIMA    26ºC

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    20ºC

DOMINGO - 27/10

SEGUNDA-FEIRA - 28/10

Nublado com 
pancadas de chuva

Castolira terá defesa sólida contra Estrela

Atacadista aquece economia da cidade

Estudantes se preparam 
para vestibular e Enem

Copa do 
Mundo faz 

escolas 
alterarem 
calendário

Tribuna 
recebe nova 
homenagem 
da Academia 

de Letras

População 
pode opinar 

sobre 
zoneamento 

urbano

Em virtude do Dia do Servidor Público, dia 
28, a próxima edição da Tribuna circulará 

somente na sexta-feira (1º/11).

Festa 
de São 

Judas Tadeu 
segue até 

segunda-feira

Prefeitura abre mais 106 
vagas para estagiários

Odirley Pereira

O projeto Pinda em Cena será realizado no domingo (27), 
a partir das 14 horas, no Bosque da Princesa. O evento con-
tará com muita música, dança, exposição de trabalhos artís-
ticos, feira de artesanato, teatro etc.

Pinda em Cena leva música e 
dança ao Bosque da Princesa

Autoridades de Pinda participaram da inauguração do empreendimento, na quinta-feira (24), e enalteceram o desenvolvimento da cidade

Castolira também utiliza jogadas aéreas para surpreender adversários no 35

Maria Fernanda Munhoz
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Datas Comemorativas

Veja o que se comemora hoje, 
25 de outubro, e nos dias seguintes:

25/10 – Dia da Democracia, Dia da Construção Civil, Dia das 
Missões, Dia Nacional do Dentista, Dia da Saúde Dentária, Dia de 
Cristo Rei, Dia do Sapateiro.
26/10 – Dia do Trabalhador de Construção Civil, Dia de Santo 
Evaristo.
27/10 – Dia Mundial da Oração Pela Paz, Dia de São Prudêncio, Dia 
Mundial de Oração Pela Paz.
28/10 – Dia do Funcionário Público, Dia de São Judas Tadeu.
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Divulgação

Educação recebe inscrições para Ensino Médio

O Cpic - Centro de Práticas 
Integrativas e Complementares de 
Pindamonhangaba realiza mensal-
mente a REP - Roda de Estudos 
de Plantas e a população pode 
participar. Na segunda-feira (21), 
a discussão foi sobre as plantas, 
arnica e unha de gato. O próximo 
estudo está marcado para o dia 25 
de novembro, às 14 horas, e os 
estudos serão sobre malva e terra-
micina. Nestes estudos, o público 
tem a oportunidade de conhecer 
as plantas, para que são indica-
das, as contraindicações e efeitos 
no organismo. A terramicina e a 
malva servem, por exemplo, para 
infl amações na boca, mas é im-
portante participar desta atividade 
para obter informações precisas, 
pois o uso indevido de plantas não 

Dança 
Circular 
no Bosque

Neste domingo (27), a Prefeitu-
ra, por intermédio do Departamento 
de Cultura, realiza mais uma ação 
para agitar o movimento cultural de 
Pindamonhangaba. A partir das 10 
horas, será realizada uma roda de 
dança circular no Bosque da Prin-
cesa. A entrada é gratuita e todos 
podem participar. Não é necessário 
ter experiência nem saber dançar. 
Todos os movimentos são ensina-
dos pelos focalizadores Bebel Mo-
raes e João Junqueira.

Tribuna em 
destaque 
na sessão 
da APL

 
Nesta sexta-feira (25), às 20 

horas, no Museu Histórico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina, será 
realizada a sessão solene da APL 
– Academia Pindamonhangabense 
de Letras referente ao mês de outu-
bro. Na programação, palestra com 
o acadêmico e ‘Presidente de Hon-
ra’  da APL, dr. Francisco Piorino 
Filho, sobre o tema: ‘A Página de 
História do jornal Tribuna do Norte’; 
lançamento do livro Vôo Inaugural, 
coletânea de poesia que tem como 
autores: Meire Carvalho, Altair Fer-
nandes, Juraci Faria e Maurício Ca-
valheiro; apresentação literária dos 
alunos da Escola Estadual Profes-
sor Rubens Zamith; apresentação 
musical com o Grupo Daruê.

Exposição de presépios

Entre os dias 23 a 25 de outu-
bro, a Fapi – Faculdade de Pinda-
monhangaba promoveu o 1º Con-
gresso de Atenção Farmacêutica 
do Vale do Paraíba. 

Os principais assuntos aborda-
dos pelo evento foram: “Atenção 
Farmacêutica no Brasil – Desafi os 
e Perspectivas”; “Prescrição Far-

macêutica: uma Utopia?”; e Risco 
da Polifarmácia, Reações Adversas 
e Interações Medicamentosas no 
Paciente Idoso. A Atenção Farma-
cêutica é um assunto que vem sen-
do muito abordado, principalmente 
no meio academico e, por isso, 
tornou-se temática central para a 
realização de um evento. 

O objetivo da instituição é tra-
zer conhecimento e fomentar pro-
fi ssionais da região. A iniciativa 
conta com o apoio do CRF - Con-
selho Regional de Farmácia do 
Estado de São Paulo, que contribui 
com a concessão de profi ssionais 
renomados da área da saúde para 
falarem sobre o assunto.

Campanha 
Emagrece, 
Pinda

Em parceria com a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, o labora-
tório Cedlab realiza a Campanha 
contra a obesidade “Emagrece, 
Pinda”. Com o slogan ‘Comer 
bem faz bem’, diversas atividades 
como, cálculo de IMC, medida de 
circunferência abdominal, teste 
de glicemia, dentre outras, esta-
rão disponíveis à população no 
sábado (26), das 8 às 12 horas, 
na praça Monsenhor Marcondes.

USP lança 
site para
Educação 
em Saúde

A USP - Universidade de São 
Paulo e o Instituto da Criança do 
Hospital das Clínicas da FMUSP 
(ICr) lançaram, na quarta-feira (23), 
o “ABC da Saúde Infanto – Juve-
nil”, site de Educação em Saúde 
de crianças que está disponível no 
endereço http://www.abcsaudein-
fantojuvenil.com.br/.

Com o intuito de responder 
questões frequentes como: Como 
cuidar do umbigo assim que o 
neném nasce?; Como e quando 
começar a escovar os dentes dos 
pequenos?; O que será que esse 
choro quer dizer?, o Núcleo de 
Apoio à Pesquisa em “Saúde da 
Criança e do Adolescente” (NAP-
-CriAd) tomou a iniciativa de forma-
tar o ABC da Saúde Infanto-juvenil 
com dicas e informações valiosas 
para toda a sociedade.  

O Museu Histórico e Pedagó-
gico D. Pedro I e Dona Leopoldi-
na promoverá, de 6 de dezembro 
a 6 de janeiro de 2014, uma ex-
posição de presépios confec-
cionados por diferentes artistas 
em diferente técnicas. Pessoas 

interessadas em fazer parte des-
sa exposição com algum tipo de 
presépio, podem entrar em con-
tato com a administração do mu-
seu, pelo telefone 3642-1515, até 
o dia 30 de novembro. A entrada 
para a exposição será gratuita. 

Abertas inscrições para PM
Já estão abertas as inscrições 

do concurso para soldados de 2ª 
classe da Polícia Militar de São 
Paulo. O prazo vale  até o dia 22 
de novembro. Os interessados 
devem ter Ensino Médio conclu-
ído, ser brasileiro, ter no mínimo 
18 anos e máximo 30 anos, não 

possuir antecedentes criminais e 
ter CNH - Carteira Nacional de Ha-
bilitação nas categorias “B” e “E”. 
No caso de homens, é preciso ter 
no mínimo 1,65 m de altura e, para 
as mulheres, 1,60 m. As inscrições 
devem ser feitas pela internet no 
site da Vunesp e a taxa é de R$ 50.

Fapi realiza 1º Congresso de Atenção 
Farmacêutica do Vale

População pode participar de estudos de plantas

é recomendado.
Os estudos têm sido desenvol-

vidos na sede do Departamento de 
Agricultura, localizado na avenida 

Nossa Senhora do Bom Sucesso. 
Para obter mais informações sobre 
as rodas de estudos, os interessa-
dos podem ligar para  3642-2420.

Estão abertas as inscrições 
para alunos ingressarem no Ensino 
Médio da  Rede Estadual de Ensi-
no. Até 8 de novembro, estudantes 
que não estão matriculados nas 

escolas públicas do Estado podem 
fazer o cadastro para o próximo 
ano. Basta o responsável (ou o pró-
prio estudante - no caso de maio-
res de 18 anos) comparecer a uma 

das unidades de ensino e fornecer 
nome completo, data de nascimen-
to, endereço residencial e telefone 
para contato. É recomendável levar 
o RG e comprovante de residência.

Maria Fernanda Munhoz

Manifestação em prol dos animais
Neste sábado (26), o AMA – Abrigo 

Municipal de Animais – em parceria com 
a Associação Centopeia, realizam, das 9 
às 13 horas, a Feira de Adoção de Ani-
mais na praça em frente ao Cemitério Mu-
nicipal. Às 11 horas, será realizada uma 
manifestação pacífi ca pedindo o fi m dos 
testes em animais que eram realizados 
no Instituto Royal, haverá a leitura dos 
direitos dos animais e uma ‘cãominhada’ 
em volta da praça, além de distribuição de 
panfl etos explicativos. Todos estão convi-
dados a participar e levar seu cãozinho 
para o evento. 

Terramicina

‘Pega Tudo’ no 
Campo Belo e 
Mantiqueira

Na próxima semana, a par-
tir do dia 29 de outubro, o Pega 
Tudo percorrerá os bairros Au-
rora, Campo Belo e Mombaça II 
e, no Distrito de Moreira César, 
estará no Mantiqueira. Nesses 
locais, as equipes do Pega Tudo 
realizam a capina, varrição, lim-
peza geral e retirada de entulho 
que os moradores devem co-

locar nas calçadas em frente a 
sua casa. Nesta semana, o Pega 
Tudo esteve no Parque do Ipê, 
São Judas Tadeu e Santa Luzia, 
retirando mais de 40 caminhões 
de entulho. A Prefeitura alerta 
que a retirada de entulho fora 
do cronograma do Pega Tudo 
resultará em cobrança conforme 
tabela. 

‘Brunch’  na 
Reserva Bom 
Sucesso 

Na manhã de sábado (26), 
a Cipasa Urbanismo realiza um 
“brunch” para clientes e convidados 
em seu empreendimento, a Reser-
va Bom Sucesso, localizada na rua 
Japão (que fi ca no anel viário).

Na ocasião, os presentes pode-
rão fazer uma visita monitorada e 
verifi car o andamento das obras no 
local.  O evento acontece  das 9 às 
12 horas.

Funcionário Público
O Dia do Funcionário Público (28 de outu-

bro) é um dia de refl exão sobre o papel deste 
agente que está presente em todos os mo-
mentos da vida de uma pessoa.

Muitos talvez não tenham reparado, mas 
desde o nascer o ser humano tem o ‘apoio’ do 
Serviço Público. Um bebê pode vir ao mundo 
pelas mãos de um funcionário público e, mes-
mo depois de décadas de vida, continuará 
sendo assistido por serviços do governo.

Engana-se quem acredita que este tipo de 
acolhimento é apenas aos necessitados. Pelo 
contrário, em todas as esferas socioeconômi-
cas há a presença de um servidor público à 
disposição do cidadão.

São pessoas que trabalham nas mais diver-
sas organizações governamentais existentes e 
outros que, cedidos, também atuam em ações 
de ONG’s e projetos fi lantrópicos.

Pronto para servir a todos, o funcionário 
público tem papel essencial na construção do 
país. É com ele que qualquer cidadão escla-
rece dúvidas, é orientado, soluciona seus pro-
blemas.

Funcionários públicos, não só os da Prefei-
tura, são os professores de todas as escolas 
municipais, estaduais, federais; funcionários 
da empresa de saneamento básico; policiais, 
bombeiros e militares das Forças Armadas; 
funcionários de alguns bancos; das agências 
dos Correios; do Fórum, Câmara, Receita Fe-
deral e do INSS; dentre centenas de outros ór-
gãos que oferecem serviços para a construção 
e manutenção do Estado.

Em Pinda, o funcionário público é um dos 
grandes responsáveis pelas transformações 
que a cidade tem apresentado.

O desenvolvimento experimentado pelo 
município em todos os setores passa pelo tra-
balho e dedicação de cada funcionário que faz 
Pindamonhangaba ser a cidade do desenvolvi-
mento e da qualidade de vida.

A todos os valorosos servidores públicos de 
Pindamonhangaba e do Brasil, os parabéns do 
jornal Tribuna do Norte pelo Dia 28 de Outubro 
-  o Dia do Funcionário Público!

A Biblioteca Pública Munici-
pal “Vereador Rômulo Campos 
D´Arace” atenderá em novo local 
a partir de dezembro. Com a mu-
dança da Secretaria de Educação 
para a nova sede, na rua Fortunato 
Moreira, a biblioteca fi cará no pré-
dio da praça Dr. Emílio Ribas. A se-
cretária de Educação da Prefeitura 
explicou que a retirada da biblio-
teca das margens do rio Paraíba 

estava prevista há mais de 4 anos 
pois foi feito um estudo das condi-
ções do acervo e, tanto a umidade 
vinda do rio quanto a luz que passa 
pelas paredes de vidro do prédio, 
estavam prejudicando os livros, 
principalmente o acervo histórico. 
A mudança só estava aguardan-
do um local adequado, que surgiu 
com a saída da Secretaria. A nova 
sede, no centro da cidade, é bem 

maior que o antigo local, que já não 
comportava o acervo. Lá, a biblio-
teca terá salas temáticas e serão 
realizadas atividades na praça, 
como contação de histórias, feiras 
de livros e outras, revitalizando o 
espaço. Também em dezembro, o 
Departamento de Cultura será ins-
talado no prédio do Bosque, tendo 
espaço, inclusive, para a realização 
de eventos.

Biblioteca em novo local a partir de dezembro
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População do Bosque participa 
de reunião com administração

Cintia Camargo
Realizada na última terça-

-feira (22), no centro comu-
nitário do bairro do Bosque, 
a reunião entre a administra-
ção municipal e os munícipes 
elegeu duas novas obras para 
o local. A reforma do centro 
comunitário - colocação de 
um alambrado na entrada do 
prédio – e também obras no 
teto, para evitar a entrada de 
aves no local, além da aber-
tura da rua Antonio Caetano.

Os moradores do bairro 
fizeram vários questiona-
mentos, solicitando a insta-
lação de lombadas em algu-
mas ruas do Bosque, além de 

fazer sugestões para garantir 
maior segurança no local, en-
tre outras, com o objetivo de 
garantir a qualidade de vida 
dos munícipes.

Para o prefeito, os ques-
tionamentos dos munícipes 
representam o quanto a ad-
ministração municipal está 
disposta a desenvolver um 
trabalho transparente e que 
busca a resolução rápida des-
tas questões.

marCos ViníCio Cuba
O Laboratório de Análises Clíni-

cas de Pindamonhangaba é referência 
para muitas cidades da região. Além 
dos moradores da “Princesa do Nor-
te” a população de vários municípios 
também é beneficiada com os traba-
lhos dos profissionais da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. Com a contínua 
melhoria nos serviços prestados, a 
equipe do laboratório informa que a 
partir  de terça-feira (29), estará dis-
ponível o resultado dos exames via on 
line.

Este trabalho foi estudado minu-
ciosamente e vai contribuir de manei-

ra ímpar com os pacientes, pois, estes 
não terão que retornar ao local para 
retirar o exame, eles poderão visuali-
zá-lo e imprimi-lo.

De acordo com a responsável pelo 
Laboratório Municipal, atualmente 
muitas pessoas têm acesso à internet e 
visando a melhoria nos serviços pres-
tados será oferecido este benefício à 
população. Além disso, no sistema 
terá não somente o resultado do últi-
mo exame como o histórico dos de-
mais.

Para imprimir o resultado do exa-
me o paciente deverá acessar o site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br e 

clicar no botão “Resultado de Exame 
On Line”, depois, é preciso digitar os 
números do código de barras, com 
dez dígitos, no espaço solicitação e a 
senha de internet. Caso a pessoa im-
prima o resultado, a ação ficará regis-
trada no sistema.

Resultados de exames laboratoriais 
podem ser retirados pela internet

Formulário presente no site oficial

PRFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EXTRATO DE CONTRATO - COMPRA DIRETA Nº 19166/2013

Contrato nº 111/2013
Objeto: Conservação e assistência técnica do elevador da Escola Municipal Joaquim Pereira da 
Silva (Residencial Mantiqueira).
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Thyssenkrupp Elevadores S/A.
Data de assinatura: 07/08/2013
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 4.104,00
Assina pela contratante: Elizabeth Cursino Rodrigues
Assina pela contratada: Rolando Carvalho de Souza; e Jéssica Maria Vagula de Lima

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2013.

Quadra recebe reparo no Ramos
A Subprefeitura de Mo-

reira César está realizando, 
nesta semana, o reparo na 
tela do alambrado da qua-
dra poliesportiva, localiza-
da no loteamento Ramos. 
O serviço tem previsão 
para ser finalizado nesta 

sexta-feira (25) e atende às 
solicitações da comunidade. 
Com o novo alambrado, 
os jovens que utilizam a 
quadra para a prática de 
esportes poderão ter mais 
tranquilidade, assim como a 
comunidade do entorno. 

Os serviços serão encerrados até o final da semana

Divulgação

Serviços de manutenção 
continuam pela cidade

PRFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2011
Aditamento 03/2013 ao contrato nº 276/2011
Objeto: Fornecimento de material e mão de obra para construção de Unidade Básica de Saúde na 
Terra dos Ipês II.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Gaspar & Gaspar Construções Ltda.
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Manuel do Amaral Gaspar
Prazo: 05 meses (até 06/03/2014)
Data de assinatura: 04/10/2013

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2013.

PRFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EXTRATO DE CONTRATO - COMPRA DIRETA Nº 22493/2013

Contrato nº 171/2013
Objeto: Serviço de manutenção dos aparelhos da academia de musculação para o Centro Esportivo 
Luiz Caloi.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Sérgio Rogério Pereira.
Data de assinatura: 03/10/2013
Vigência: 04 meses
Valor: R$ 5.900,00
Assina pela contratante: Cleber Bianchi
Assina pela contratada: Sérgio Rogério Pereira

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2013.

maria Fernanda munhoz
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba realiza, ininterrup-
tamente, os serviços de ma-
nutenção em diversos bairros 
da cidade. Dentre as ações, 
estão limpeza, capina e roça-
da, retirada de lixo e entulho, 
manutenção das estradas ru-
rais, limpeza e troca de bocas 
de lobo, entre outras.

A semana entre os dias 
16 e 23 de outubro teve 
roçada e limpeza na praça 
e AMI da Galega, no bairro 
e canteiro do Carangola, na 
praça Santo Antônio, área 
verde da Sabesp, área ver-
de no centro comunitário do 
residencial Andrade, ruas, 
campo de futebol e área 
verde do Cidade Jardim, ca-
pina e varrição nas ruas do 
Bosque, capina e varrição 
no Cemitério Municipal pre-
parando o local para o Dia 
de Finados, limpeza na área 
verde do Crispim, nas ruas 
do Campos Maia, do Nova 
Esperança, ao longo da via 
Expressa, ao lado do campo 
do Estrela e na rotatória e 
canteiro da entrada do Lago 
Azul. 
Outros serviços

As equipes da Secreta-

ria de Obras, por meio do 
Departamento de Serviços 
Municipais, realizaram, ain-
da a retirada de lixo e entu-
lho nas rotatórias e praças 
da cidade, a colocação de 
placas de proibido jogar 
lixo na rua Haras Paulista, a 
limpeza de boca de lobo nas 
ruas da Quadra Coberta, 
Galega e estrada Municipal 
do Mombaça, a troca de 
tampa de boca de lobo no 
centro e no Vila Rica.

Estradas rurais
As estradas rurais também 

recebem atenção especial da 
Prefeitura, que realizou os 
serviços de manutenção com 
patrol, retroescavadeira, lim-
peza de valeta, colocação de 
material e serviço braçal, em 
trechos das estradas Manoel 
Canuto Vieira e José Machado 
Andrade, no Mandu; Irineu 
Alves Vieira; Wilson Monteiro, 
Shangrilá, Goiabal e Lago Azul 
do Goiabal.

Capina e roçada na entrada do bairro Carangola

Divulgação

André Nascimento

Os moradores do 
Bosque pediram 

melhorias no centro 
comunitário e 

abertura de rua

Reprodução

Prefeitura antecipa pagamento 
dos servidores públicos  

Em comemoração ao Dia 
do Servidor Público (28 de 
outubro), a Prefeitura de Pin-
damonhangaba antecipou o 
pagamento dos servidores 
para esta sexta-feira (25).

A administração muni-
cipal parabeniza todos os 
servidores públicos que con-
tribuem com o desenvolvi-
mento do município.

A Prefeitura informa a po-
pulação que, devido à data, 
não haverá expediente em 
suas repartições na segunda-
-feira (28), retornando na 
terça-feira (29).

O que funciona
No Centro de Especiali-

dades Médicas, na segun-
da-feira, das 8 às 12 horas, 
funcionarão a farmácia e 
os procedimentos de me-
nor complexidade. A en-
trega de medicamentos de 
maior complexidade e alto 
custo retornará na terça-
-feira.

O Cisas também fará 
curativos na segunda-fei-
ra, no período da manhã, 

e os demais atendimentos 
serão retomados na terça-
feira.
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Casal é procurado 
por tentativa de 

homicídio e tráfi co 
Na noite do último 

dia 16, a Polícia Militar 
encontrou mil pinos de 
cocaína na residência de um 
casal acusado de tentativa 
de homicídio residente no 
bairro Terra dos Ipês, em 

Moreira César.
O casal havia fugido após  

a tentativa de homicídio, 
mas, em revista na casa dos 
acusados a PM  localizou a 
droga  pronta para a venda, 
além de munições.

Acerto de contas 
motiva assassinato

Um jovem de 17 anos 
foi encontrado morto no 
fi nal da tarde do último dia 
17. Segundo a PM, eles 
receberam a informação 
de que havia um corpo no 
interior de uma residência, no 
centro da cidade.

Quando chegaram ao 
local, encontraram o corpo 
caído atrás de um sofá, 
enrolado em um pano com 
as mãos e pernas amarradas.  
De acordo com as marcas 
no corpo, a vítima teria 
sido morta com um corte 

profundo no pescoço, além 
de sofrer várias pauladas na 
cabeça. Somente o pedaço 
de pau foi encontrado. Ainda 
segundo informações, o 
crime possivelmente está 
relacionado a acerto de 
contas por tráfi co de drogas. 

A perícia foi até o local 
dos fatos e encaminhou o 
corpo ao IML. A polícia 
continua à  procura do autor 
do crime, que, de acordo com 
depoimento de seu pai, teria 
fugido após perceber que o 
crime seria descoberto.

Garota é 
atropelada 
por trem

Uma adolescente foi atro-
pelada por um trem no fi nal 
da tarde do último dia 18. A 
jovem, que estava com um 
amigo, passava pela linha 
de trem na região do bairro 
Mombaça. Quando ambos 
perceberam que o veículo 
se aproximava, saíram dos 
trilhos mas, devido à proxi-
midade, acabou sendo par-
cialmente atingida. Ela teve 
ferimentos na cabeça e foi 
encaminhada ao Pronto-So-
corro pelo Corpo de Bombei-
ros.

Depósito de 
refratários 
pega fogo

Também no dia 18, uma 
loja de refratário da cidade 
pegou fogo. Segundo informa-
ções do boletim de ocorrên-
cia, repassadas pelo Corpo do 
Bombeiros, o fogo atingiu um 
depósito de armazenamento 
de madeiras e materiais infl a-
máveis. O incêndio, conside-
rado de grandes proporções, 
teria começado por volta de 22 
horas e, cerca de 1h15 depois 
já estava controlado. Por ter 
ocorrido nos fundos da loja, os 
bombeiros tiveram difi culda-
des para acessar o local e con-
trolar o fogo. Mas o serviço foi 
executado com efi ciência.

As causas ainda não foram 
divulgadas.

Veículo é levado de 
estacionamento 
de supermercado

Um homem teve seu ve-
ículo roubado no estacio-
namento de um supermer-
cado da cidade na noite do 
dia 16. A vítima foi pegar 
o carro após fazer as com-
pras em um supermercado 
localizado na avenida Nos-
sa Senhora do Bom Sucesso 
quando foi surpreendida por 
dois indivíduos desconheci-

dos, que estavam armados e 
anunciaram o assalto.

O homem já estava den-
tro do Honda Civic com 
a esposa, mas, ao serem 
ameaçados, saíram imedia-
tamente do automóvel. Os 
autores fugiram sem deixar 
pistas e não foram reconhe-
cidos, pois esconderam seus 
rostos.

Ciclista colide 
com carro

No início da noi-
te de segunda-feira 
(21), um ciclista co-
lidiu com um veículo 
na rotatória localizada na 
entrada da cidade, que liga 
a avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso ao anel viário.

Segundo informações, 
a bicicleta e um automóvel 
Fox seguiam pelo local tra-
fegando no mesmo sentido, 
quando o ciclista colidiu na 
traseira do carro. O condutor 

Aluno ameaça funcionários de escola
Um estudante  de uma es-

cola estadual local teria ame-
açado um inspetor de alunos 
na manhã de quarta-feira (23).

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o pro-
fi ssional alegou à PM que re-
preendeu RREVV, 16 anos, 
por retirar massa fresca uti-

lizada para segurar os vi-
dros da janela. Como respos-
ta, o garoto teria ameaçado o 
inspetor, dizendo “depois a 
gente resolve lá fora”. Além 
disso, ele também coagiu a 
mediadora – profi ssional es-
pecializada na resolução de 
confl itos nas escolas estadu-

ais. A ela, o jovem teria dito 
“eu vou estourar você”.

Devido ao mau com-
portamento e ser reinciden-
te, foi registrada a queixa. 
O adolescente deve ser en-
caminhado à Vara da Infân-
cia e Juventude e à Funda-
ção Casa.

Vítima 
leva tapas 
na cara de 
colega de 
trabalho

No início da noite de 
terça-feira (22), BDX,51 
anos, compareceu ao 
Plantão Policial e infor-
mou que, ao chegar ao 
seu local de trabalho, foi 
surpreendido por WAS, 
que contestou questões 
relacionadas à escala de 
trabalho, iniciando uma 
discussão. Ele perdeu 
o controle e partiu para 
cima da vítima, atingin-
do-a com tapas no rosto, 
chutes na perna e empur-
rões, que não deixaram 
ferimentos. 

Mais um posto de 
combustível é assaltado

Dois homens as-
saltaram um posto 
de combustível lo-
calizado na aveni-
da Francisco Lessa 
Júnior na noite de 
segunda-feira (21).

AAF, 34 anos, 
é funcionário do 
local e informou 
que foi surpreen-
dido pelos rapa-
zes, que chegaram 

Homem rouba seis frascos 
de shampoo de loja

Um homem foi preso em 
fl agrante após ter roubado 
seis frascos de shampoo de 
uma grande loja do centro na 
manhã de sábado (21).

AAS, 31 anos, entrou no 
estabelecimento, colocou seis 
caixas de shampoo dentro de 
uma sacola e saiu do local 
sem pagar pelos produtos.

Os seguranças perceberam 
a ação e o homem fugiu, dei-
xando cair a sacola. Entretan-
to, foi detido por populares. 

Chuva forte causa queda 
de árvores na cidade

Pindamonhan-
gaba sofreu com 
as fortes chuvas na 
noite de segunda-
-feira (21). De acor-
do com a unidade 
de Defesa Civil do 
município, houve a 
notifi cação de que-
da de três árvores 
grandes, sendo um 
ipê na Francisco 
Lessa Júnior (Via 
Expressa); outra 
árvore nas proximi-
dades da escola Al-
zira Franco, no Alto 
Cardoso, e uma 
terceira na rua José 
Prates da Fonse-
ca, Cidade Jardim.

O diretor do 
Departamento de 
Serviços Munici-
pais informou que 
logo pela manhã 
diversas equipes 
foram destacadas 
para realizar a lim-
peza e varrição de 
galhos de árvores e 
outros, devido aos 
fortes ventos ocor-

ridos em diversas 
regiões da cidade, 
incluindo a aveni-
da Nossa Senhora 
do Bom Sucesso.

A Defesa Civil, 
que apoia o Corpo 
de Bombeiros, não 
registrou o recebi-
mento de notifi ca-
ções mais graves, 
mas houve diver-
sos estragos por 
toda cidade. A ro-
doviária, por exem-
plo, sofreu danos 
em sua cobertu-
ra, que teve par-
te arrancada pela 
força dos ventos.

Segundo o Cor-
po de Bombeiros, 

quedas de árvo-
res também fo-
ram registradas 
em outros bairros, 
como Cidade Jar-
dim, Quadra Co-
berta, Alto Cardo-
so e Mombaça. Se 
ocorreram danos 
maiores estes não 
foram informa-
dos à corporação.

Além do forte 
vento, em alguns 
locais chegou a 
chover granizo. O 
impacto da chu-
va também dei-
xou alguns bair-
ros sem energia, 
como o Araretama 
e o Campo Alegre.

ram o frentista a entregar 
R$ 95. Após a ação, eles 
fugiram a pé do local. 

ao local com uma arma 
tipo garrucha. Eles anun-
ciaram o assalto e obriga-

da bicicleta caiu e teve feri-
mentos leves. Ainda segundo 
pessoas que passaram pelo 
local, ele estava aparente-
mente embriagado. Após a 
queda, foi socorrido por uma 
enfermeira até a chegada da 
ambulância, que o levou para 
o Pronto-Socorro.

A representante da loja 
reconheceu os produtos e 
afi rmou que não teriam sido 
pagos. O autor foi preso em 
fl agrante por tentativa de fur-
to. Também foi constatado 
que ele já era procurado pela 
Justiça, sendo encaminhado 
ao CDP de Guaratinguetá.

1. Todas as portas ex-
ternas de madeira de-
vem ser maciças, com 
fechadura resistente e de 
preferência, duas tran-
cas do tipo tetrachave;

2. Portas externas de 
metal, devem ser me-
lhoradas com cadeados 
ou trancas do tipo tetra-
chave, ou outro modelo;

3. Se houver janela 
próximo a uma porta que 
permita que um pessoa 
quebre o vidro e com o 
braço destranque a por-
ta utilizando a chave que 
está na parte interna, 
esta porta jamais pode-
rá fi car com as chaves;

4. Todas as janelas, 
especialmente em bair-
ros com grande inci-
dência de arrombamen-
tos preferencialmente 
devem ter grades, inclusi-
ve as janelas de banheiro;

5. Um sistema de 
alarme residencial tem 
baixo custo e emite sinal 
sonoro e alguns modelos 
até emitem mensagens 
no celular do proprie-
tário, informando que o 
imóvel foi invadido, po-
dendo o morador acionar 
a PM através do telefo-
ne 190, de onde estiver, 
ou vizinhos que ouvi-
rem o som do alarme;

6. Se o imóvel pos-
suir alçapão, este deve 
ficar trancado com ca-
deado para o interior 
da residência, pois em 
alguns casos, ladrões 
adentram nas resi-
dências pelo telhado;

7. Preferencialmen-
te a frente da casa não 
deve ficar encober-
ta por muros, portões 
de madeira ou chapa 
que impeçam a visão 

de quem passa na rua, 
o ideal é que na frente 
da casa exista grades;

8. Árvores ou lixeiras 
posicionadas próximo ao 
muro, grade e, ao  telha-
do, podem servir de su-
porte para alguém entrar 
no quintal, ou tentar en-
trar na casa pelo telhado;

9. Se ao lado da casa 
houver terreno baldio, 
o cuidado deve ser re-
dobrado, com muro alto 
e até cerca elétrica;

10. Se o morador 
for viajar, deve avisar 
pelo menos um vizinho 
e de preferência deixar 
alguém para verificar 
a casa regularmente;

11. A residência, 
deve ser bem ilumina-
da em toda a sua par-
te externa, com in-
terruptores instalados 
somente na parte interna.

Dicas da Polícia para evitar arrombamentos

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Rodoviária 
fi cou 
parcialmente 
destelhada
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AIANDRA ALVES MARIANO
Em 2014, ano em que 

o Brasil sediará a Copa do 
Mundo de futebol, a Secreta-
ria da Educação do Estado de 
São Paulo vai alterar o calen-
dário letivo, com antecipação 
das férias escolares para o 
período entre os dias 12 de 
junho e 11 de julho, quando 
os jogos acontecem. No caso 
de Pindamonhangaba, a Rede 
Municipal de Ensino também 
seguirá o mesmo calendário.

Outra mudança no calen-
dário é a antecipação do iní-
cio das aulas de 1º de feverei-
ro para 27 de janeiro de 2014. 

O término do ano letivo 
está previsto para a segunda 
quinzena de dezembro. As 

Rede pública altera calendário 
escolar no ano da Copa

ANA CAMILA CAMPOS
A 30ª Festa de São Judas 

Tadeu é uma das opções de 
fé e lazer para a população 
de Pindamonhangaba ainda 
neste fi m de semana, que 
será marcado pelas “missas 
temáticas”.

Nesta sexta-feira (25), to-
das as intenções da celebra-
ção são voltadas para a saúde 
das pessoas. No sábado (26), 
haverá missa sertaneja e a 
animação será por conta do 

Festa de São Judas termina dia 28
coral Sol Maior. Domingo 
(27) é a vez da missa afro.

Na segunda (28), o encer-
ramento será com a procissão 
solene às 18h30, seguida de 
santa missa.
Sobre o padroeiro – o santo 

das causas impossíveis
São Judas, designado por 

Tadeu (que signifi ca o corajo-
so), é um dos Doze Apóstolos 
escolhidos por Jesus para o 
acompanhar em sua vida pú-
blica. Tornou-se seguidor de 

Jesus e, depois do Dia de Pen-
tecostes, dedicou-se à prega-
ção do Evangelho na Judeia, 
Samaria, Mesopotâmia (hoje 
região do Iraque) e na Pérsia, 
local em que faleceu.

O santo costuma ser re-
presentado com o livro, que 
é a Palavra que ele pregou 
e a machadinha, com a qual 
foi morto. Os restos mortais, 
após terem sido guardados 
no Oriente Médio e na Fran-
ça, foram defi nitivamente 

medidas serão aplicadas em 
todas as escolas estaduais de 
São Paulo.

A reorganização do ca-
lendário garante os 200 dias 
letivos previstos em lei e ne-
nhum prejuízo curricular aos 
estudantes. Também foi de-
fi nido que os alunos, profes-
sores e servidores terão uma 
semana de recesso entre os 
dias 13 e 20 de outubro.

O planejamento foi feito 
para que a presença dos alunos 
em sala de aula não tivesse ne-
nhuma interferência por causa 
da Copa do Mundo de Futebol 
e também para colaborar na or-
ganização dos setores públicos 
e privados na oferta de serviços 
e diminuição do trânsito.

R e d e 
particular

A rede 
particular de 
ensino está em 
processo de defi ni-
ção dos calendários. A reco-
mendação do MEC - Minis-
tério da Educação - é para 
que as escolas ajustem o 
calendário por causa do 
torneio mundial, mas 
o órgão do Governo 
Federal dá autono-
mia para defi nição de folgas 
e férias, desde que os 200 
dias letivos sejam cumpridos.
A orientação do Sieeesp - Sin-
dicato dos Estabelecimentos 
de Ensino do Estado de São 
Paulo , que representa as uni-

dades particulares, é para 
que as escolas não anteci-

pem as férias. O sindicato en-
tende que antecipar ou retar-
dar o período de férias pode 
trazer muitos problemas para 
as unidades de ensino, difi -
cultando o cumprimento do 
calendário obrigatório.

AIANDRA ALVES MARIANO
A Fazenda Nova Gokula 

vai promover, em novembro, 
o Festival Kirtan Fest, um 
evento de cântico de mantras 
de longa duração, que tomam 
proporções cada vez maiores 
pelo mundo afora. 

Seguindo o modelo de 
eventos realizados na Alema-
nha e na Í ndia,  que unem a 
prática do kirtan a uma dosa-
gem fi losófi ca que justifi ca o 
cantar, o Kirtan Fest terá dia-
riamente 12 horas de kirtan, 
sempre após a tradicional lei-
tura do Srimad Bhagavatam, 
cujo tema será focado na im-
portância do cantar o  mantra. 

Durante o festival, os mo-
radores da fazenda, devotos 
da fi losofi a Hare Krishna, 
irão comemorar 40 anos da 
Iskcon – Sociedade Interna-
cional para a Consciência de 
Krishna – com a participação 
dos devotos pioneiros da ins-
tituição no país. 

Além disso, haverá uma 
exposição fotográfi ca sobre 
os primeiros anos da Iskcon 
no Brasil, seus desafi os e 
conquistas. 

Considerada a maior fa-
zenda Hare Krishna da Amé-
rica Latina, Nova Gokula fun-
ciona como todas as fazendas, 
com criação de animais, culti-
vo de vegetais e produtos or-

Nova Gokula se prepara 
para Festival Kirtan Fest

gânicos, entre eles leite, mel e 
compotas de frutas. A fazenda 
ocupa uma área de quase 120 
hectares de uma APA - Área 
de Proteção Ambiental aos 
pés das montanhas da Serra 
da Mantiqueira.

A comunidade nasceu em 
1978, a partir do sonho de um 
grupo de devotos reunidos 
em torno de um ideal espiri-
tual. Hoje, cerca de 70 pesso-
as residem no local.

Atualmente, Nova Gokula 
é um centro de cultura védica, 
com seminários de estudos te-
ológicos, prática de agricultu-
ra orgânica e uma clínica com 
serviços de terapias, massa-
gens e alimentação baseadas 
na medicina ayurvédica.

A culinária lacto-vegeta-
riana, na qual não se conso-
me carnes, peixes ou ovos, é 
uma atração à parte. 

Entre as opções de passeio 
estão visitas às cachoeiras, ao 
viveiro de soltura de aves sil-
vestres e diversas trilhas.

O Kirtan Fest é organiza-
do pela equipe do Kirtan Bra-
sil, que conta com o apoio 
da administração de Nova 
Gokula e já promoveu outros 
eventos similares em Pinda.

O festival será de 11 a 
17 de novembro, na Fazen-
da Nova Gokula, que fi ca no 
bairro Ribeirão Grande.

Diversos músicos e palestrantes da fi losofi a Hare 
Krishna vão se apresentar no festival

AIANDRA ALVES MARIANO
A Fatec - Faculdade de 

Tecnologia de Pindamo-
nhangaba promoveu, nesta 
semana, o VI Simpósio de 
Tecnologia e 1º Encontro 
de Soldagem do Vale do 
Paraíba.

O evento, que começou na 
terça-feira (22) e terminou na 
quinta-feira (24), contou com 
uma extensa programação 
para os alunos da unidade, 
com 17 palestras e 13 cursos 
direcionados para as áreas 
onde a Fatec atua na cidade.

A abertura teve uma pa-
lestra especial com o vice-
-presidente da Abimaq - 
Associação Brasileira de 
Máquinas e Equipamentos, 
Mário Sarraf, que abordou a 
realidade atual do mercado 
de máquinas e equipamen-
tos e suas possibilidades para 
esse setor. A palestra teve o 
título: “O Panorama Indus-
trial e Tecnológico do Vale 
do Paraíba”.

O evento da Fatec é anual, 
sempre com foco tecnológico 
e é realizado desde 2008. A 
novidade em 2013 foi a reali-
zação do 1º Encontro de Sol-
dagem do Vale do Paraíba, 
no último dia do evento, que 
teve como palestrantes o dr. 

Fatec Pinda promove 
simpósio de tecnologia

Inscrições para 
vestibular estão abertas
AIANDRA ALVES MARIANO

As inscrições para 
o processo seletivo da 
Faculdade de Tecnologia  
de Pindamonhangaba  para 
o 1º semestre de 2014 já es-
tão abertas e vão até o dia 
7 de novembro. O exame 
será no dia 8 de dezembro.

No município são ofe-
recidas 200 vagas para os 
cursos superiores gratuitos 
de Tecnólogo em Solda-
gem (40 vagas no período 
matutino), Processos Me-
talúrgicos (80 vagas nos 
períodos vespertino e no-
turno), Manutenção Indus-
trial (40 vagas no período 
noturno) e Projetos Mecâ-
nicos (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 con-
cluído ou estar cursando 
o Ensino Médio ou equi-
valente, desde que no ato 
da matrícula comprove a 
conclusão do curso.

As inscrições de-
vem ser feitas exclusiva-
mente pela internet, no 
site www.vestibularfatec.
com.br. No último dia, o 
prazo termina às 15 horas. 
Para se inscrever é neces-
sário preencher a Ficha de 
Inscrição e o questionário 
socioeconômico, imprimir 
o boleto e pagar a taxa no 
valor de R$ 70, em qual-
quer agência bancária ou 
lotérica.

O Manual do Candida-
to, que traz todas as datas, 
normas e orientações para 
o processo seletivo, está 
disponível no site para do-
wnload gratuito.

Américo Scotti, da Universi-
dade Federal do Paraná, com 

o tema “Gerações de Tensões 
Térmicas em Soldagem”.

MARCOS VINÍCIO CUBA
A Secretaria de Saúde e 

Assistência Social da Prefei-
tura de Pindamonhangaba tem 
realizado várias ações em prol 
das mulheres. No dia 19 de 
outubro, das 8 às 12 horas, foi 
promovido o trabalho “Cuide 
do mais importante: você”.

O trabalho foi desenvol-
vido pelos profi ssionais da 
Prefeitura juntamente com 
a equipe de enfermagem do 
Colégio Tableau e Conselho 
da Mulher, no Spani Ataca-
dista. Este evento integrou a 
campanha “Em Outubro Pen-
se Rosa”.

O público teve a opor-
tunidade de participar das 
ações de prevenção ao dia-
betes, hipertensão, entre 
outras, tais como: violência 
contra mulher, prevenção 
do câncer do colo do útero, 
tiveram acesso  a vários exa-
mes e  orientações. 

Dia 25 – Missa da Saúde, 
com animação do Movi-
mento JA;
Dia 26 – Missa Sertaneja, 
com animação do coral Sol 
Maior;
Dia 27 – Missa Afro, com 
animação da Comunidade 
Negra;
Dia 28 – Festa Solene, com 
animação do coral Nossa 
Senhora do  Bom Sucesso.

Confi ra a Programação 
para o fi m de semana

transferidos para Roma, na 
Basílica de São Pedro. O 
Papa Paulo III concedeu in-
dulgência plenária a quem 
visitar o seu túmulo no dia da 
sua festa, que a Igreja fi xou 
no dia 28 de outubro.

O público pode apreciar  
barracas como panzeroti, 
sanduiche, yakissoba 
dentre outras

Secretaria de Saúde promove 
ações em prol das mulheres

Público participou de ações de prevenção de doenças durante projeto

Divulgação

Divulgação



Tribuna do Norte 6 Pindamonhangaba, sexta-feira, 25 de outubro de 2013 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 0200/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Sr. JOSÉ MEDEIROS DE ARAUJO 
responsável pelo imóvel situado a Rua  José Moreira Leite Cesar, Andrade, Quadra 
H, Lote 08, inscrito no município sob a sigla NE11.12.19.009.000 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 Notifi cação

Controle 0201/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a SOCIEDADE CIVIL VILA RICA LTDA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua José de Alencar, Vila Prado, Quadra E, Lote 73, 
inscrito no município sob a sigla SE11.15.12.030.000 para que efetue a limpeza do referido 
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformi-
dade 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

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO 
TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRA CESAR
 

DATA: 23/10/2013

ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br
ou comparecer ao Pat: para cadastro - Av. Albuquerque Lins, Nº 138 – São Benedito 
– Pindamonhangaba-SP — ou ainda na Av. José Augusto Mesquita, Nº 170 – Sub-Pre-
feitura- Moreira César

O Horário de segunda a sexta das 8h as 16 horas, munido de Pis Ativo, Carteira de 
Trabalho, RG e CPF.
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POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRA CESAR 

DATA: 23/10/2013 

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. 

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO 
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. 

FUNÇÃO 
AÇOUGUEIRO 
AJUDANTE DE CHURRASQUEIRO 
AJUDANTE DE ELETRICISTA
AJUDANTE DE MONTADOR DE VIDROS 
ATENDENTE DE LANCHONETE
ATENDENTE DE TELEMARKETING 
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS
BALCONISTA DE PADARIA 
BARMAN 
BORRACHEIRO 
CABELEIREIRO ESCOVISTA
CALDEIREIRO 
CHAPEIRO DE LANCHE 
COZINHEIRO INDUSTRIAL 
ELETRICISTA INDUSTRIAL/ MONTADOR
ELETRICISTA PREDIAL 
ENCARREGADO DE SUPERMERCADO
FERRAMENTEIRO DE MOLDES PLÁSTICOS 
FORNEIRO DE PIZZARIA 
GARÇOM 
JARDINEIRO 
LAVADOR DE AUTOS 
MANICURE 
MECÂNICO DE AUTOS 
MENSAGEIRO (COM MOTO PRÓPRIA) 
MONTADOR DE VIDROS 
NUTRICIONISTA 
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO 
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO 
PADEIRO 
PADEIRO CONFEITEIRO 
PINTOR DE AUTOS 
PINTOR DE OBRAS 
PROFESSOR DE ALEMÃO 
REPOSITOR DE MERCADORIAS 
SERVENTE DE OBRAS 
VENDEDOR EXTERNO (IMÓVEIS) 
VENDEDOR INTERNO 

SECRETARIA DO EMPREGADO E  
RELAÇÕES DO TRABALHO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

CONVOCAÇÃO 
WILSON VITTORAZO VASQUES -  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 Momba-
ça,  dia 04 de novembro -  segunda-feira, as 9h00,  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 certi-
dão averbada.
• Certidão de nascimentos dos fi lhos.
• RG e CPF/MF do cônjuge.
• Comprovante de escolaridade exigida pelo edital.
• Certifi cado 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 Comar-
ca (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, 24 de outubro de 2013.
THAIS BATISTA DO CARMO

Diretora Geral

 CONVOCAÇÃO 
ARMANDO  MUASSAB NETO - ASSISTENTE LEGISLATIVO

Com a aprovação de V.Sª no concurso público 01/2010, CONVOCAMOS-LHE  a  compare-
cer na sede da Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville 
– Bairro Mombaça,  dia 04 de novembro - segunda-feira, as 9h30min, com os documentos 
abaixo.
Apresentar xerox legível, bem como os originais para conferência, da seguinte documen-
tação:
• CPF/MF.
• RG.
• Título de Eleitor.
• PIS / PASEP.
• Comprovantes de votação na última eleição (1º e 2º turno) ou Certidão do Cartó-
rio
 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 apresen-
tar certidão averbada.
• Certidão de nascimentos dos fi lhos.
• RG e CPF/MF do cônjuge.
• Comprovante de escolaridade exigida pelo edital.
• Certifi cado 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  Mu-
nicipal), de empresa pública, autarquia ou sociedade de economia mista,  apresentar decla-
ração 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, 24 de outubro de 2013.

THAIS BATISTA DO CARMO
Diretora Geral

LEI Nº 5.569, DE 08 DE OUTUBRO DE 2013.
Altera a denominação da Praça Santo Antonio, localizada no Bairro do Bosque, para Emília 
Maria Fernandes ( Dona Emília).
(Projeto de Lei nº 105/2013, de autoria do Vereador Antonio Alves da Silva)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamo-
nhangaba aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  Altera a denominação da Praça Santo Antonio, localizada no bairro do Bosque, para 
Praça Emília Maria Fernandes ( Dona Emília).
Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2013.

Vito Ardito Lerário 
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de outubro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PORTARIA GERAL Nº 4.120, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções, Resolve EXONERAR, o Sr. Wilson de Oliveira Costa Junior do emprego de provimento 
em comissão de Assessor de Gabinete, a partir de 18 de outubro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2013.

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

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de outubro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 227/2012

Aditamento 01/2013 ao contrato nº 291/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilizar profi ssional em nefrologia.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda.
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: André Luis Alvim Malta
Prazo: 12 meses
Data de assinatura: 18/09/2013

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – FGTS – A empresa Auto-Moto Escola Abirached Ltda – ME, CNPJ 
02.991.006/0001-01, convoca os empregados que mantiveram vínculo empregatício no período de 
09/2005 a 07/2008 a comparecerem munidos da documentação, com a fi nalidade de atualizar seu 
cadastro para individualização de valores devidos de FGTS, desde que não tenham recebidos tais 
valores referentes ao período citado, seja por meio de rescisão do contrato de trabalho ou por Recla-
matória Trabalhista. Comparecer de segunda a sexta-feira no endereço Rua Deputado Claro Cesar, 
13, Centro, Pindamonhangaba, SP.   Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2.013.

PROJETO DE LEI Nº 743, DE 2013
Dispõe sobre a criação da Universidade do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Man-
tiqueira
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETA:
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Universidade Estadual do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira com sede e foro no Município de Pindamonhan-
gaba e com unidades em Municípios da Região.
Parágrafo Único - O Reitor da Universidade Estadual do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Ser-
ra da Mantiqueira será escolhido na forma estabelecida por seu estatuto, respeitado inciso
II do Artigo 254 da Constituição do Estado.
Artigo 2º - A Universidade Estadual do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira 
deverá ter, nos termos do “caput” e inciso I do Artigo 254 da Constituição do Estado, caráter 
abrangente e democrático, abrindo todas as áreas de conhecimento e atingindo ampla faixa 
da população, para melhor atender às carências sociais e políticas da região e atuar, inclusi-
ve como um fator de consolidação do ensino fundamental e médio.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações 
próprias do orçamento vigente.
Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
JUSTIFICATIVA
Região administrativa de São José dos Campos, mais conhecida como o Vale do Paraíba 
paulista concentra grande parte das atividades de pesquisa e tecnologia do estado de São 
Paulo e do Brasil devido à presença de importantes centros como o Instituto Tecnológico 
da Aeronáutica (ITA), o Centro Tecnológico da Aeronáutica (CTA) e o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), todos internacionalmente reconhecidos
pela sua importância nas pesquisas tecnológicas para a indústria aeronáutica e aeroespacial.
Tais centros estão ao lado de uma parque industrial exigente de uma tecnologia altamente 
especializada como a Embraer e a Revap (Refi naria de Petróleo da Petrobrás) em São José 
dos Campos, além de plantas de indústrias transnacionais como a General Motors (São José 
dos Campos) e a Jonhson&Johnson’s em São José dos Campos, Volkswagen e Ford (Tauba-
té), Tenaris-Confab, Villares e Alcan em Pindamonhangaba, além de indústrias
eletroeletrônicas como a LG (em Taubaté).
Há, ainda, inúmeras pequenas e médias empresas de tecnologia (prestando serviços nas 
áreas de várias engenharias ou processamento de dados) ou fabricando produtos para as
grandes empresas.
Todo esse parque só vem crescendo devido aos investimentos do pré-sal, que irá alavancar 
a economia e o mercado e trabalho de Caraguatatuba e o seu entorno. Há ainda a chegada
de novas indústrias como a chinesa Chévy, fabricante de automóveis em Jacareí. Ou seja, 
a região é uma área industrial e de prestação de serviços que comportava 5,18% do PIB do
Estado de São Paulo em 2008. É a segunda maior participação do PIB no Estado, fi cando 
após a região administrativa de Campinas (15,25%), conforme dados do SEADE para 2008.
Tem uma população de 2.292.005 habitantes que corresponde a 5,5% da população do 
Estado, em 2011.
A maior parte dos empregos formais encontra-se no setor e serviços (47,31%). O segundo 
setor que tem mais empregos formais é a indústria (24,90%), mas, essa concentração dos
empregos na indústria é menor que em Campinas (32,96%), Sorocaba (31,28%) e a região 
Central (31,62%). Por outro lado, tem a mais baixa concentração de empregos no setor 
agropecuário (1,79%). (Tabela 1)
Tem-se, então, uma região com alta participação do PIB no Estado, resultado de grandes 
indústrias com alto valor agregado (como as de aeronaves, carros, equipamentos pesados, a
Revap e as indústrias químicas), mas, com uma concentração de empregos inferior a de 
outras regiões também industrializadas como Campinas, Sorocaba e a região Central.
Tabela 1 – Vínculos empregatícios por setor de atividade (em porcentagem) nas regiões ad-
ministrativas de São José dos Campos (SJC), Campinas, Sorocaba e Central e no Estado de
São Paulo (SP) em 2010

A região é diversa entre si. As cinco regiões de governo que a compõem (São José dos Cam-
pos, Taubaté, Guaratinguetá, Cruzeiro e Caraguatatuba) tem características diferentes. As
regiões industrializadas São José dos Campos, Taubaté e Guaratinguetá, ois nelas situam-se 
os municípios de Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratingue-
tá, Lorena e Piquete que são mais industrializados. Há diferenças, porém, entre eles.
Região de Governo:
São José dos Campos
Caçapava
Igaratá
Jacareí
Jambeiro
Monteiro Lobato
Paraibuna
Santa Branca
São José dos Campos
Região de Governo: Taubaté
Campos do Jordão
Lagoinha
Natividade da Serra
Pindamonhangaba
Redenção da Serra
Santo Antonio do Pinhal
São Bento do Sapucaí
São Luis do Paraitinga
Taubaté
Tremembé
Região de Governo: Guaratinguetá
Aparecida
Cachoeira Paulista
Canas

Cunha
Guaratinguetá
Lorena
Piquete
Potim
Roseira
A região de Cruzeiro é composta por pequenos municípios,
onde predomina o setor de serviços
Região de governo: Cruzeiro
Arapeí
Areias
Bananal
Cruzeiro
Lavrinhas
Queluz
Silveiras
A região de Caraguatatuba é uma região de turismo,
formado por 4 municípios litorâneos. Predomina o setor de
serviços (Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela).
Região de governo:
Caraguatatuba
Caraguatatuba
Ilhabela
São Sebastião
Ubatuba
A participação do PIB das regiões de governo no PIB do Estado de São Paulo mostra essa 
diversidade econômica. A região de São José dos Campos tem uma participação no PIB
do Estado que é mais do que o dobro que a de Taubaté que, por sua vez, é o triplo da região 
de Guaratinguetá (Tabela 2).
Tabela 2. Participação do PIB das regiões de governo no PIB do Estado de São Paulo em 
2008

Por outro lado, tomando-se a participação dos diversos setores de atividade no total do Valor 
Adicionado, verifi ca-se uma grande diversidade entre os municípios. Enquanto a região de 
governo de São José dos Campos tem apenas 0,29% da agropecuária no total do Valor 
Adicionado, Cruzeiro tem 3,98%. Por outro lado, São José tem, 52,22% da indústria e
47,48% do setor de serviços, Caraguá (região turística litorânea) tem 89,91% no setor de 
serviços e 9,39% da indústria. Há regiões que o setor de serviços é predominante como Ca-
raguatatuba, uaratinguetá e Cruzeiro e outras que é a indústria como São José dos Campos, 
Taubaté (49,44%) e Guaratinguetá (32,12%). (Tabela 3)
Tabela 3. Participação dos setores de atividade no Total do Valor Adicionado em 2008

A diversidade econômica deve-se à concentração das indústrias em alguns municípios 
como Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena
e Piquete.
Por outro lado, a região de Cruzeiro é composta por pequenos municípios (Arapeí, Areias, 
Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz e Silveiras, enquanto a região de Caraguatatuba tem
quatro municípios no litoral (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba).
No entanto, apesar de ser uma área de concentração tecnológica, de produção de riqueza, 
de concentração demográfi ca e de um mercado de trabalho crescente de demanda por 
mãode-obra especializada, não tem uma universidade pública com
uma ampla gama de cursos.
Os centros de pesquisa tecnológica aeroespacial e os institutos tecnológicos, pela sua ex-
celência, parecem obscurecer o fato que a excelência concentra-se, apenas, em algumas 
áreas das Engenharias. Sem dúvida são importantes, mas, como se sabe, na produção do 
conhecimento contemporâneo e diante das necessidades de uma economia globalizada 
com impactos diferenciados em cada região, é necessário que a produção e a transmissão 
do conhecimento abranja as várias áreas das Ciências Exatas, Biológicas e Humanas.
Uma universidade pública, nesta região, é uma oportunidade para a promoção de um co-
nhecimento que, além das inovações tecnológicas na área industrial, leve também em con-
sideração a população, o meio ambiente e a cultura, ou seja, promova formas de desenvol-
vimento sustentável. O desenvolvimento econômico da região abre espaço de crescimento 
para outras áreas além da industrial, como a prestação de serviços qualifi cados na área 
tecnológica e o desenvolvimento de atividades econômicas ligadas à agroindústria, ao tu-
rismo, à difusão de bens culturais, dentre outras, que não tem sido, ainda, exploradas em 
toda sua potencialidade.
É, sobretudo, uma exigência da juventude local que, num ambiente permeado pela moder-
nidade tecnológica, anseia o ensino superior, mas é obrigada a ir estudar em municípios
distantes devido à falta de cursos superiores públicos em todas áreas. Tal fato afasta jovens 
da região ou impede muitos deles de cursar o ensino superior público devido ao custo da 
manutenção fora de casa, um custo com o qual muitas famílias não podem arcar.
Por fi m, a graduação, mestrado e doutorado irão difundir o conhecimento acadêmico na 
região que irá reverter para todo o sistema de ensino.
Sala das Sessões, em 14/10/2013
a) Ana do Carmo - PT

Fonte: SEADE, 2011.

LICENÇA DA CETESB
Camargo & Ortiz Ltda - Me torna público que solicitou junto a CETESB a Renovação de Licença de 
Operação para a Atividade de “Montagem e Acabamento de Móveis de Madeira, associados a fabrica-
ção de” localizado a Rua Francisco D, Arace, 77 - Jardim Cristina, Municipio de Pindamonhangaba - SP.

Escola Félix Adib 
realiza Feira Científi ca
MARIA FERNANDA MUNHOZ

A escola municipal Pro-
fessor Félix Adib Miguel, 
do Lessa, realiza a VI Feira 
Científi ca “Compartilhando 
Conhecimentos”, na quinta-
-feira (31). Alunos do pré 
ao 5º ano participarão do 
evento apresentando seus 
projetos desenvolvidos en-
tre agosto e outubro.

Serão expostos tra-
balhos com temas como 
“Água: O bem mais pre-
cioso” (Pré A e B); “Hor-
ta Educativa: Plantar 
para alimentar” (1º ano 
A); “Geração de energia 
- Transformando e pre-
servando com práticas 
educativas” (1º ano B); 
“Meio ambiente: minha 
responsabilidade” (2º ano 
A); “Trabalhando a trans-
formação do ambiente por 

meio de práticas de preser-
vação” (2º ano B); “Planeta 
sustentável” (3º ano A); “A 
energia que move o mun-
do – Experimentos sobre o 
uso da energia e sua utili-
zação sem desperdício” (3º 
ano B); “Plantas - Cons-
truindo conhecimentos” 
(4º ano A); e “Energia para 
a vida – Corpo humano: 
funções e sistemas” (5º ano 
A e B).

Os programas Mate-
mática Descomplicada e 
Informática Educacional 
também estarão presentes 
através de  jogos matemá-
ticos e atividades lúdicas 
no notebook, como forma 
de demonstrar o ensino 
multidisciplinar de Ciên-
cias Naturais.A Feira será 
realizada das 9h30 às 11 
horas e das 15 às 16h30.
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Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Felicidade

Muita felicidade para o 
jornalista Aércio Muassab, 
que comemora aniversário 
no dia 25 de outubro, 
recebendo o abraço dos 
familiares e amigos. 

Parabéns

Feliz aniversário para 
Ângelo Winicius, 
aniversariante do dia 28 
de outubro. Recebe o 
abraço dos familiares e 
amigos. 

Feliz aniversário

Parabéns para Najara Marques, que comemora 18 anos no 
dia 25 de outubro. Seu irmão Hélcio, a cunhada Adriana e a  
sobrinha Leticia lhe desejam tudo de bom!

90 anos

Tudo de bom para a vovó Benedita Portela 
Macedo, que comemora seus 90 anos 
dia 28 de outubro, com muita saúde. 
Seus familiares e amigos lhe desejam 
muita felicidade.  

Tudo de bom

Felicidade para Marcus Ronconi, que 
comemora aniversário no dia 29 de 
outubro, recebendo o carinho da 
esposa Marissol e o abraço dos demais 
familiares e amigos. Parabéns!

Muita felicidade

Tudo de ótimo para a 
estagiária de Publicidade, 
Júlia Duque, que 
comemora aniversário 
no dia 30 de outubro, 
recebendo o abraço 
dos familiares e amigos. 
Felicidade!

Outubro Rosa

Em comemoração ao Outubro Rosa, a equipe do PSF Nova 
Esperança realizou, no dia 18, o 1º desfile da Melhor Idade, 
com grande participação da comunidade. 

Comemorando aniversário

Felicidade para Jota Marcondes Júnior, que comemora 
aniversário no dia 29 de outubro, recebendo o carinho da 
esposa Daniela, filhos Pedro e Isabella, demais familiares e 
amigos da Sabesp. 

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

AMA participa de evento em escola -  O AMA - Abrigo 
Municipal de Animais participou, em parceria com a Associação Cen-
topeia, no último dia 18, da Feira do Conhecimento do Colégio Sicilia-
no. Pais e familiares dos alunos prestigiaram o evento, que apresentou 
projetos como a Defesa dos Direitos dos Animais e manifestações artísti-
cas das crianças. O AMA apresentou uma palestra e levou a cadelinha 
cadeirante Ingrid, que ficou nessas condições porque foi atropelada e 
não recebeu socorro. O Abrigo Municipal realiza palestras de conscien-
tização em escolas e instituições, mediante agendamento.

Felicidade

Tudo de bom para a aniversariante do dia 21 de outubro, Tânia 
Oliveira. Ela recebeu os cumprimentos do marido Marcos (com 
ela na foto), dos familiares e amigos. 

Aniversário

Completou mais um 
ano de vida no dia 18 
de outubro o “Barão”, 

do bairro Morumbi. Ele 
recebeu os cumprimentos 

dos familiares e amigos 
que desejam muita 

felicidade e muitos anos 
de vida.

Feliz 
aniversário

Comemorou 
aniversário no dia 

14 de outubro, 
Tânia Paula Bento 

Rodolfo.
 Ela recebeu os 

cumprimentos 
dos irmãos Paulo 

Vinícius, Tânia 
Mara, da mãe 

Izabel, e dos 
amigos, que 

desejam tudo de 
bom. Parabéns!

Felicidade

Tudo de ótimo para 
a gatinha Isabela, 
que comemora 
12 aninhos no dia 
1º de novembro. 
Recebe o carinho 
de seus familiares e 
amigos. Parabéns!
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Domingo é dia de cultura no Bosque
Maria FernanDa Munhoz

O projeto Pinda em Cena 
está de volta neste domingo 
(27), no Bosque da Prince-
sa. Junto com ele, o Bosque 
sedia apresentação do 4º Ca-
maradas Unidos pela Capo-
eira e a Roda de Dança Cir-
cular. As atrações são todas 
gratuitas. 

As ações terão início às 
9 horas, com a Capoeira, a 
Dança Circular e a Escola 
de Dança Gorete Von Gal. A 
partir das 14 horas, as atra-
ções serão o chorinho com 
o grupo Só Pra Recordar e a 
Camerata Jovem, a dança do 
Núcleo de Pesquisa Educa-
dança, da Cia de Balé Júlia 
Pyles, do grupo da Melhor 
Idade da Secretaria de Es-
portes e novamente a Dança 
Circular. Haverá também as 
apresentações do teatro de 
rua com a Cia Cênica Môni-
ca Alvarenga, apresentando 
o espetáculo “Giselle” e o 
Mágico Jack e Palhaço Ale-

O espetáculo “Giselle” será apresentado no domingo

grito com a apresentação do 
espetáculo circense “Sorria, 
você está no Circo”. Além 
de todas as apresentações, o 
Bosque terá, ainda a Feira de 
Artesanato e Artes Plásticas 

Público prestigia teatro 
de sombras no museu

Maria FernanDa Munhoz
Os atores de Pindamonhangaba que 

trabalham com teatro de rua tiveram a 
oportunidade de participar, no final de 
semana, da oficina “Trabalho Corpo-
ral para o Ator de Teatro de Rua”, com 
Elizete Gomes. A oficina foi realizada 
na Escola de Dança Gorette Von Gal, 
espaço localizado dentro da Academia 
Performance. 

A intenção do Departamento de Cul-

tura, ao oferecer essa oficina gratuita para 
os atores de Pinda, foi prepará-los para 
que tenham ainda melhor desempenho 
nessa modalidade teatral. De acordo com 
a facilitadora, a oficina mostrou mecanis-
mos para ampliar o trabalho de atuação 
de cada ator e ainda a expressão corporal, 
já que o teatro de rua interage diretamente 
com o público e, por isso, precisa se apro-
ximar e cativar essa plateia. 

Entre os exercícios realizados, foi fei-

ta uma observação na praça Monsenhor 
Marcondes, sobre o comportamento das 
pessoas no dia a dia, buscando, por meio 
da observação de seu gestual, transferir 
para o teatro de rua essa naturalidade. 

Além de atualizar conhecimento dos 
atores, essa oficina serviu como prepa-
ração para os grupos de teatro de rua lo-
cais que irão se apresentar no 36º Feste 
– Festival Nacional de Teatro de Pinda-
monhangaba.

Maria FernanDa Munhoz
Pindamonhangaba está 

sendo apresentada aos 
seus moradores de uma 
maneira diferente. Sua 
história, cultura e natureza 
são mostradas pela equipe 
do Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura duran-
te o City Tour Histórico 
Cultural, um roteiro que 
integra prédios e outros 
pontos históricos, locais 
turísticos e as belezas na-
turais do município.

Diversos grupos são 
formados durante o ano, 
gratuitamente, visando 
sensibilizar empresários, 
comerciantes, estudantes 
e outros grupos de profis-
sionais que trabalham di-
retamente com o público, 
para o potencial turístico 
da cidade. De acordo com 
a diretora de Turismo, 
quando o munícipe co-
nhece esse potencial, pas-
sa a valorizar ainda mais 
a cidade e se torna um 
parceiro, indicando locais 
e tendo informações para 
repassar para visitantes e 
turistas. Esse desenvolvi-
mento do turismo gera, ao 
final dessa corrente, um 
aquecimento na economia 
da cidade, por meio da 
rede hoteleira, gastronô-

mica, comércio e outras.  
Neste mês, foram re-

alizados, por exemplo, o 
city tour com um grupo de 
ambulantes, artesãos e co-
merciantes, na terça-feira 
(22); imprensa e Conse-
lho de Turismo no início 
do mês; e serão realizados 
um roteiro no sábado (26); 
um city tour aberto para a 
população, no dia 30;  e 
um roteiro com alunos de 
São José dos Campos (via 
Circuito Mantiqueira), no 
dia 31. Todas as informa-
ções poderão ser obtidas 
no Departamento de Tu-
rismo, pelo telefone 3643-
1761.

Mês do Idoso
Em outubro, quando 

se comemora o mês dos 
idosos, o Turismo está 
realizando diversas ações 
para a melhor idade, como 
o trem do forró, realizan-
do na última semana, o 
passeio pela gastronomia 
de São Bento do Sapucaí 
- que, ao lado de Pinda e 
outras cinco cidades, faz 
parte do Circuito Turístico 
Mantiqueira -, no final de 
semana, e o City Tour, na 
quinta-feira (24). O rotei-
ro especial será encerrado 
no dia 31, com outro gru-
po no trem do forró.

Divulgação

e a presença dos escultores 
Felipe Callipo e Attila San-
tos trabalhando e conversan-
do com a população sobre 
sua arte. 

O Pinda em Cena é uma 

City Tour apresenta 
Pindamonhangaba 
aos munícipes

Idosos conhece gastronomia do Circuito Mantiqueira

Divulgação

‘nosso Bairro’ terá gincana 
e teatro no domingo

Maria FernanDa Munhoz
O Projeto Nosso Bairro 

Pasin / Mantiqueira realiza, 
neste domingo (27), a partir 
das 14 horas, uma tarde de 
lazer com gincanas, brinca-
deiras e jogos, encerrando a 
tarde com uma apresentação 
teatral para toda a família. 
As atividades são todas gra-
tuitas. 

Nesta semana, o destaque 
será a retirada de RG, entre 
os dias 29 de outubro e 1º de 
novembro. As senhas serão 
entregues nesses dias, so-
mente das 13h30 às 14 horas. 
Na ocasião, a equipe da Ha-
bitação estará presente, reali-
zando o cadastramento para 
casas populares. 

A tenda do projeto Nosso 
Bairro está instalada na ave-
nida Alemanha, 28, Pasin.

Oficinas de Bairro
Além da tenda no Pasin, 

o projeto está realizando as 
oficinas de bairro no Mom-
baça, com aulas gratuitas 
de crochê, tricô e decoração 

de natal com garrafas pet. 
As aulas tiveram início na 
segunda-feira (21), no centro 
comunitário. 

O projeto Nosso Bairro é 
realizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Educação, 
Cultura e Turismo, com or-
ganização do Departamento 
de Turismo.

Enfeites de Natal com 
garrafa pet, produzidos 
nas oficinas de bairro

Divulgação

Maria FernanDa Munhoz
A fachada do Museu His-

tórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina 
recebeu, na quarta (23), o 
espetáculo de luz e sombras 
“Barravento: A Tempestade 
de Shakespeare”. A popula-
ção compareceu e aplaudiu a 
Cia Quase Cinema. 

Além do jogo de luzes e 
sombras projetadas na pare-
de, o espetáculo teve músicas 
e figurinos com truques que 
geraram efeitos diversos, en-
cantando a plateia. 

O trabalho da Cia nasceu 
em 2004, do encontro de 
várias linguagens artísticas, 
como artes cênicas, artes 
plásticas, cinema e dança. 
Para unir todas elas, o grupo 
começou a utilizar as técni-
cas do teatro de sombras com 
foco na pesquisa contempo-
rânea das possibilidades de 
expressão da sombra e da luz. Cena do espetáculo realizado em frente ao museu

Ana Camila Campos

Oficina prepara atores de Teatro de Rua

Momento da oficina, realizada no final de semana

Divulgação

realização da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Educação, 
Cultura e Turismo. A organi-
zação é do Departamento de 
Cultura. 



MARCOS VINÍCIO CUBA
Todas as unidades de 

saúde do município es-
tão promovendo ações 
em prol da campanha 
“Em Outubro Pense 
Rosa”, e neste fi nal de 
semana haverá ativida-
des no bairro do Fei-
tal. Todas as mulheres 
estão convidadas para 
participar dos trabalhos 
que serão oferecidos. 
Nesta sexta-feira (25), 
haverá palestras, exer-
cícios e orientações, a 
partir das 13 horas. No 
sábado (26), os pro-
fi ssionais do local irão 
atender o público das 8 
às 12 horas.

Conforme a equipe 
do PSF Feital, a palestra 
será sobre a violência 

contra a mulher, haverá 
exercícios de fortaleci-
mento pélvico, coleta 
de preventivo, serão 
fornecidas orientações 
e informações sobre o 
câncer do colo do útero 
e pedidos de mamogra-
fi a para mulheres acima 
de 40 anos.

Os profi ssionais do 
posto pedem para todos 
levarem o RG e o cartão 
SUS.

Os homens também 
estão convidados, pois, 
profi ssionais de saúde: 
psicólogos e médicos, 
dizem que os pais, espo-
sos e fi lhos são impor-
tantes para dar apoio às 
mulheres quando elas 
descobrem que estão 
com câncer.

Boca de lobo encerra 
obras na Simão Dênis

População poderá discutir zoneamento

Pindamonhangaba, sexta-feira, 25 de outubro de 2013
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DANIELA GONÇALVES
A Prefeitura de Pindamonhangaba, 

por meio do Departamento de Planeja-
mento, realizará no próximo dia 1º de 
novembro, às 10 horas, uma audiência 
pública para discutir a situação do Zo-
neamento Urbano da cidade, conforme 
Lei Complementar nº 03 de 10 de outu-

bro de 2006 – Plano Diretor Participati-
vo do Município de Pindamonhangaba.

A audiência propõe mudanças nos 
bairros: Feital, Pinhão do Borba, Água 
Preta e Socorro. O plano propõe inter-
venções também na estrada do Atanásio.

As ampliações deverão serão exe-
cutadas a fi m de acompanhar o cres-

cente desenvolvimento no setor em-
presarial e industrial do município e a 
demanda de áreas.

A audiência pública será realizada 
no auditório da Prefeitura. 

A Prefeitura de Pindamonhangaba 
está localizada na avenida Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso, 1400.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
As obras na rua Simão Dênis, no Alto Cardoso, serão 

fi nalizadas nos próximos dias com a construção de uma 
boca de lobo. A Secretaria de Obras da Prefeitura abriu 
mais uma boca de lobo para desobstruir a passagem de 
água daquele bolsão. O local recebeu uma nova rede 
coletora de esgoto que benefi cia o Alto Cardoso, o Ouro 
Verde e o Campo Alegre. O novo coletor tem seu eixo 
principal na rua Simão Dênis e começa pela rua Condessa 
de Vimieiro, ambas no Alto Cardoso. A obra é uma parceria 
entre a Sabesp e a Prefeitura. 

Novos tubos foram instalados para captar água

Unidade de Saúde do 
Feital realiza ações no 
fi nal de semana

Equipe de combate à 
dengue visita bairros

Funcionário vistoria potes de plantas

Animais recolhidos pelo AMA 
recebem atenção e cuidados

MARIA FERNANDA MUNHOZ
O AMA – Abrigo Muni-

cipal de Animais – está re-
alizando um trabalho dife-
renciado no município, com 
o recolhimento e tratamento 
de cães e gatos abandona-
dos, tornando-os prepara-
dos para serem adotados. 
Contando com a assessoria 
de um médico veterinário, 
além da equipe de funcio-
nários do local, os animais 
recebem os primeiros cui-
dados até que conheçam 
seus novos donos.  

Quando o animal é reco-
lhido, o veterinário do AMA 
realiza uma avaliação clínica 
completa e, se houver neces-
sidade, inicia o tratamento 
para que os cães e gatos fi -
quem prontos e saudáveis 
para doação. Após a avalia-
ção, todos são vermifugados 
e vacinados. No momento da 
doação, o veterinário também 
orienta os novos donos sobre 
os cuidados que devem ser 
tomados com o animalzinho, 
a respeito de ração adequada 
para cada idade e, quando ne-

Veterinário do Abrigo atenta sobre a conscientização dos 
proprietários e a importância da castração de cães e gatos

cessário, qual medicamento 
deve ser administrado.

Os animais do AMA têm 
uma vantagem: quando são 
adotados, já saem vacinados. 
Os cães recebem a V8 (contra 
oito doenças, como cinomo-
se e parvavirose, por exem-
plo) e os gatos recebem a V3 
(contra três doenças). Quanto 
à vacina anti-rábica, o AMA 
informa que as pessoas que 
ainda não vacinaram seus 
cães e gatos podem  ir até o 
Abrigo retirar as vacinas, que 

são fornecidas pelo Estado e 
repassadas pelo AMA.

Outra orientação forneci-
da pelo veterinário é quan-
to à conscientização, tanto 
dos novos donos quanto dos 
proprietários de animais em 
geral, a respeito do cuidado 
responsável com os bichi-
nhos de estimação. Além de 
vacinar e vermifugar, é mui-
to importante que seja feita a 
castração do cão e do gato, 
evitando diversos problemas, 
como o abandono dos fi lho-

tes, por exemplo. Atualmen-
te, o AMA não tem como 
comportar mais animais, por 
isso é tão importante castrar 
os cães e gatos. “Existem 
muitas pessoas querendo 
doar animais para o abrigo e 
poucas querendo adotar. Por 
isso, é importante que as pes-
soas tenham consciência da 
importância da castração”, 
explicou o veterinário do 
AMA. Ao contrário do que 
se pode acreditar, a castração 
não faz mal para o animal. 
“Existe um estudo mostrando 
que se as fêmeas forem cas-
tradas antes do primeiro cio, 
é reduzido por volta de 90% 
do risco de câncer de mama 
e de infecção de útero. No 
macho, a castração ajuda no 
controle do câncer de prósta-
ta”, explicou.

Importante ressaltar que 
o veterinário é exclusivo do 
AMA e não pode fazer aten-
dimento clínico.

O AMA fi ca na estrada 
Municipal do Maçaim, s/nº, e 
funciona de segunda a sexta-
-feira, das 9 às 16 horas.

Maria Fernanda Munhoz

Tenda inaugura 
unidade em Pinda

CINTIA CAMARGO
O Tenda Atacado inaugurou na 

quinta-feira (24), sua unidade em 
Pindamonhangaba. O empreendimen-
to está localizado em uma área de 
5.887,75 m², incluindo estacionamen-
to, localizada na avenida Manoel Cé-
sar Ribeiro, nº 321.

Segundo informações do diretor de 
expansão, Fausto Severini, a decisão do 
grupo em se instalar em Pindamonhan-
gaba se deve ao grande crescimento da 
cidade, com uma renda per capita de 

R$ 35 mil. Severini ainda acredita que 
a nova unidade também será muito bem 
recebida pela população e a expectativa 
é de que mais de 2,5 mil vendas sejam 
feitas diariamente neste período de inau-
guração.

Para o prefeito, o momento é de 
muita alegria. “A direção do grupo foi 
muito feliz pela escolha da localização 
da unidade, instalada em uma das alças 
do anel viário”, disse. Além disso, uma 
parceria entre a Prefeitura e o Governo 
do Estado vai viabilizar a duplicação 

da ‘Manoel César Ribeiro’. “O que vai 
garantir ainda mais segurança e como-
didade à população, além de maior mo-
bilidade”.

Segundo a empresa, a loja da rede 
gera cerca de 300 empregos diretos e 
mais de 900 indiretos, com investimento 
de R$ 28 milhões.

No mesmo terreno está prevista tam-
bém a construção de lojas para atender à 
demanda dos clientes, oferecendo mais 
facilidade e conveniência aos morado-
res e frequentadores da região.

Prefeito elogiou direção da empresa pela escolha do local de instalação do empreendimento

André Nascimento

Israel Dias

Veterinário realiza a 
vermifugação da fi lhote  
Juju, de 3 meses, que está 
pronta para ser adotada

Arquivo TN

A equipe de Controle 
de Vetores da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
ampliou o horário dos 
trabalhos para combater 
a dengue no município. 
Neste fi nal de semana, os 
profi ssionais estarão nos 
bairros Alto Cardoso e 
Jardim Imperial para fa-
zer o trabalho casa a casa.

De segunda a sexta-
-feira o trabalho está sendo 
desenvolvido das 17 às 20 
horas e aos fi nais de sema-
na das 9 às 13 horas. Todos 
os profi ssionais estarão 
identifi cados e contam com 
a colaboração dos morado-
res, que devem recebê-los 
para fazer as vistorias e for-
necer orientações.
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(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa a ca-
deira 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!)

DESTAQUE DA SEMANA

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 pro-
posta 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 
Prefeito Municipal

Elisa Arai Sato
Diretora do Departamento de Planejamento

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2013 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 123/2013 de “aquisição de 
cimento CP II E32 para ser utilizado em diversas obras pela usina de 
asfalto, pelo Departamento de Obras e Viação”, foi elaborada a Ata 
para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada 
em 30/09/2013: 

ATA nº 073/2013 Empresa: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA 
ITEM UNID.

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
MARCA CONSUMO 

ESTIMADO 
ANUAL 

01 SC 1.013.001.005127 – Cimento Portland (saco com 50 
quilogramas), CP II E32 

22,77 HOLCIM 18.000 

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2013. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

10 Unid. 004.016 - Prestação de serviço de arbitragem – futebol de campo - categoria 1ª 
divisão.  
Duração das partidas - 2 tempos de 45 minutos Contendo 03 árbitros e 01 
observador. 
UN: Unid 

363,00 80 

11 Unid. 004.016 - Prestação de serviço de arbitragem – futebol de campo - Copa 
Distrito.  
Duração das partidas - 2 tempos de 45 minutos Contendo 03 árbitros e 01 
observador. 
UN: Unid 

350,00 80 

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2013. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2013 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 147/2013 de “contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de arbitragem para 
jogos de futebol de diversas categorias (com 3 árbitros e 1 
observador) e arbitragem para outras modalidades (atletismo, 
basquete, damas, handebol, natação, etc.) com 3 árbitros, 1 
cronometrista e 1 anotador, para campeonatos organizados pela 
SEJELP”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com 
validade de 12 meses, assinada em 11/10/2013: 

ATA nº 075/2013 Empresa: LIGA PINDAMONHANGABENSE MUNICIPAL DE FUTEBOL - LPMF 
ITEM UNID.

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 Unid. 004.016 - Prestação de serviço de arbitragem de jogos diversas modalidades 
como segue:  
Atletismo; basquete; damas; handebol; natação; malha; bocha; biribol; ciclismo; 
capoeira; judô; ginástica artística; ginástica rítmica; karatê; taekwondo; tênis; 
tênis de mesa; vôlei; xadrez. 
Com 03 árbitros,01 01 cronometrista e 01 anotador. 
Duração das partidas de basquete e handebol: 02 tempos de 20 minutos 
(handebol) e 04 tempos de 10 minutos (basquete).  
UN: Unid. 

156,00 250 

02 Unid. 004.016 - Prestação de serviço de arbitragem – futebol de campo - categoria 
sub-11.  
Duração das partidas - 2 tempos de 25 minutos Contendo - 03 árbitros e 01 
observador. 
UN: Unid 

195,00 80 

03 Unid. 004.016 - Prestação de serviço de arbitragem – futebol de campo - categoria 
sub-13.  
Duração das partidas - 2 tempos de 25 minutos Contendo 03 árbitros e 01 
observador.  
UN: Unid 

209,00 80 

04 Unid. 004.016 - Prestação de serviço de arbitragem – futebol de campo - categoria 
sub-15.  
Duração das partidas - 2 tempos de 30 minutos Contendo 03 árbitros e 01 
observador. 
UN: Unid 

223,00 80 

05 Unid. 004.016 - Prestação de serviço de arbitragem – futebol de campo - categoria 
sub-17.  
Duração das partidas - 2 tempos de 40 minutos Contendo 03 árbitros e 01 
observador  
UN: Unid 

243,00 80 

06 Unid. 004.016 - Prestação de serviço de arbitragem – futebol de campo - categoria 35 
anos.
Duração das partidas - 2 tempos de 40 minutos Contendo 03 árbitros e 01 
observador  
UN: Unid 

304,00 80 

07 Unid. 004.016 - Prestação de serviço de arbitragem – futebol de campo - categoria 40 
anos.
Duração das partidas - 2 tempos de 40 minutos Contendo 03 árbitros e 01 
observador. 
UN: Unid 

281,00 80 

08 Unid. 004.016 - Prestação de serviço de arbitragem – futebol de campo - categoria 50 
anos.
Duração das partidas - 2 tempos de 40 minutos Contendo 03 árbitros e 01 
observador. 
UN: Unid 

256,00 80 

09 Unid. 004.016 - Prestação de serviço de arbitragem – futebol de campo - categoria 2ª 
divisão.  
Duração das partidas - 2 tempos de 45 minutos Contendo 03 árbitros e 01 
observador. 
UN: Unid 

324,00 80 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2013 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 153/2013 de “contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de 
trocador de calor com reposição de peças para as piscinas dos centros 
esportivos da SEJELP”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 30/09/2013: 

ATA nº 070/2013 Empresa: JOMARI PISCINAS INDÚSTRIA E COM. DE ARTEFATOS EM FIBRA DE VIDRO LTDA 
ITEM UNID.

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
VALOR UNITÁRIO 

(R$) 
CONSUMO ESTIMADO 

ANUAL 

01 Unid. 004.016 – Revisão de trocador de calor com substituição de condensador. 
Un: Uni 

4.500,00 08 

02 Unid. 004.016 – Revisão de trocador de calor em substituição de compressor. 
Un: Uni 

3.920,00 12 

03 Unid. 004.016 – Revisão de trocador de calor com manutenção de componentes 
eletrônicos e filtro selador. Un: Uni 

2.050,00 36 

04 Unid. 004.016 – Revisão de trocador de calor com limpeza, higienização, troca 
de filtro e reposição de gás. Un: Uni 

1.470,00 36 

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2013. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2013 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 154/2013 de “contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção 
mecânica nas piscinas dos centros esportivos da SEJELP”, foi 
elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 
meses, assinada em 24/09/2013: 

ATA nº 069/2013 Empresa: JOMARI PISCINAS INDÚSTRIA E COM. DE ARTEFATOS EM FIBRA DE VIDRO LTDA 
ITEM UNID.

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 Unid. 004.016 – Revisão de moto-bomba de 5 cv com troca dos rolamentos blindados ZZ, 
selo mecânico, orings de vedação, rebobinamento do motor e aplicação de verniz. UN: 
uni 

766,00 8 

02 Unid. 004.016 – Revisão de moto-bomba de 3 cv com troca dos rolamentos blindados ZZ, 
selo mecânico, orings de vedação, rebobinamento do motor e aplicação de verniz. UN: 
uni 

733,00 24 

03 Unid. 004.016 – Revisão de moto-bomba de 7,5 cv com troca dos rolamentos blindados ZZ, 
selo mecânico, orings de vedação, rebobinamento do motor e aplicação de verniz. UN: 
uni 

818,00 8 

04 Unid. 004.016 – Revisão de moto-bomba de 1,5 cv com troca dos rolamentos blindados ZZ, 
selo mecânico, orings de vedação, rebobinamento do motor e aplicação de verniz. UN: 
uni 

632,00 8 

05 Unid. 004.016 – Prestação de serviço de revisão de filtros com troca da carga de areia 
filtrante na granulometria especial para piscinas semipúblicas, executado por técnicos 
especializados. UN: uni 

2.724,00 10 

06 Unid. 004.016 – Prestação de serviço de reparos em válvulas seletoras dos filtros. UN: uni 327,00 10 

07 Unid. 004.016 - Prestação de serviço de revisão geral em revestimento de vinil com reparos 
em perfurações existentes. UN: uni 

1.078,00 10 

08 Unid. 004.016 - Prestação de serviço de revisão hidráulica na tubulação da casa de máquinas. 
UN: uni 

328,00 48 

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2013. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2013 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 092/2013 de “contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de arbitragem na 
modalidade de futebol de salão”, foi elaborada a Ata para Registro de 
Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 11/10/2013: 

ATA nº 076/2013 Empresa: LIGA PINDAMONHANGABENSE DE FUTEBOL DE SALÃO 
ITEM UNID.

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 Unid. 004.016 – Prestação de serviço de arbitragem – futebol de salão (duração das partidas: 
02 tempos de 20 minutos, contendo 03 árbitros, 01 cronometrista e 01 anotador) 

100,00 800 

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2013. 

“... EU SOU TUA SAUDADE REPRIMIDA, sou teu sangrar ao ver 
minha partida, sou teu peito a apelar e gritar de dor ao se ver ainda 
mais distante do meu amor...” – Paula Fernandes
DIVULGUE GRATUITAMENTE a agenda de sua casa noturna. En-
vie para o e-mail   joao.ouverney@terra.com.br
ANJINHO DO VALE e Josy Mattos -  Uma das melhores duplas da 
região, com repertório variado, anima bailes, shows e festas em todo 
o Vale do Paraíba: Tel (12) 3631-4598 e 9771-5600. site www.anji-
nhodovale.com.br
ALOHA MUSIC BAR Tremembé: 26/10 (sábado) – Mc Robacena, 
Mimi e Carioca. Convites à venda em Neto Jeans (Pinda). Tel (12) 
99159-3545 e 99169-9122
ARENA 101 Pinda:  26/10 (sábado) – Arenabeerfest. Bandas Dallas 
e Arena. www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 
7811-9776.  Bairro Marçon, 4.900
CASARÃO ROSEIRA – Toda quinta-feira, baladas em dois ambien-
tes.  Djs Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até 23h. Dois 
ambientes.  Estrada Roseira-Aparecida
CENÁRIO Jacareí:  26/10 (sábado). Balada Retrô Edição Brasil 80’s. 
Banda Rock 80’s.  Djs Oca e Branco.  Tel (12) 3953-3095. Av. Malek 
Assad. www.cenariosho.com.br 
CENÁRIO Lorena: 25/10 (sexta) -  Grupo Proposta. Esquenta Car-
naguará com SPC (quem tiver ingresso do show será vip). Elas free 
até 1h
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – 25/10 (sexta 
19h) – Concurso Rainha da Primavera e em seguida Baile Anos Dou-
rados com o músico Ademar. Encerramento da Semana do Idoso.
26/10 (sábado 18h) – Baile com a dupla Anjinho do Vale & Josy Mat-
tos. Av. Abel Corrêa Guimarães, bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena  -   26/10 (sábado) – Edson & 
Hodson. Mulher vip até 2 h levando 1 kg alimento (até esgotar)
CHICK NA ROÇA Taubaté: 27/10 (domingo 21h) -  Grupo Pralana, e 
Talis & Welinton. Estrada do Barreiro
CHICKEN BEER Tremembé:  24/10 (quinta) – Banda Rodeio. 1ª Fes-
ta à Fantasia. Prêmios às três melhores. Elas free até 1h. Mcs Muleke 
e Menor no 2º ambiente. Sexta e sábado – Videokê profissional. Funk 
no 2º ambiente.  Tel (12) 9181-5704, 9235-8078 e 9213-2034
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais dois baile no RECINTO 
SÃO VITO de Moreira César em novembro: 3/11 (domingo) - Banda 
Musical Arte. 17/11 (domingo) – Banda Gold. Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: Quarta-Feira - 23/10 – Anjinho do Vale
Domingo. 27/10 – A Magia do Som – SP (Baile dos Aniversariantes)
17/11 (domingo) - Baile do Hawai -  Banda Garcia
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira:  Balada sertaneja todo sábado. 
Elas free até 0h. SP-62, 2.400, estrada Pinda-Roseira
CLUBE DOS SUBTENENTES e Sargentos Taubaté: 25/10 (sexta) 
– Noites do Terror (Contos Macabros). Prêmio à melhor fantasia. Tel 
(12) 98115-2791 e 99121-4321. Rua Xv de Novembro, 653
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé  “Creix”: 26/10 – Banda Gold.
A direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) 
toda sexta-feira, 22h, com deliciosa canja gratuita à 1h.  Tel (12) 
3674-2413
CROZARIOL Tremembé: 25/10 (sexta) – Noite do Adesivo. Banda 
Rodeio e Eduardo Reys. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava:  25/10 (sábado) – 
João Neto & Frederico
FERROVIÁRIA Pinda – Forró no deck da piscina toda sexta-feira  às 
20h30.  25/10 (sexta) – Sincronia do Forró. 1/11 (sexta) – César & 
Maycon. Associado em dia pode retirar dois convites na secretaria.
MANGUEIRÃO Pinda: 25/10 (sexta) – Baile animado pela Banda 
Gold. Toda sexta-feira,  22h,o melhor forró da região com a Banda 
Gold. Tel (12) 9174-0026
MARINELLI’HALL Pinda: 25/10 (sexta) – Baile do Halloween. Banda 
Opus. Benefício do GAPC (Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer). 
Colaboração R$ 30,00
MUTLEY Taubaté: 25/10 (sexta) – Special Bay Day. Banda Like a 
Box. 
26/10 (sábado) –  Hot Rock.  Double de Sminof. Tel (12) 3632-5540
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 24/10 (quinta) – 25 (sexta) – AC~DC. 26  
(sábado) – Black Sabbat (Halloween). 27 (domingo) – Fúria Festival. 
Dissídia e Eu Contra o Ego. H R$7 e M R$ 5. 1/11 (sábado) – System 
of a Down. O.A.O.S. Elas free. Tel (12) 3648-4913
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – Baile Quinta Nobre toda úl-
tima quinta-feira do mês. Grupo Charles Anjo 45 e convidados. (12) 
3642-8599 e 3522-5356. Site www.paineirasclube.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba: SEXTA - 25/10 (sexta) – Novo Skma.
SÁBADO. 26 (sábado) – Festa à Fantasia (A volta dos mortos vivos). 
Melhor dos anos 80 e 90. Ingressos limitados. Banda 1.000 Volts, 
Som Titanic e Djs Marcelo Ratto e Adriano K. DOMINGO - 27/10 – Ed 
+.
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/
PORCA MISÉRIA Taubaté: 27/10 (domingo 17h) – A Tropa e Bene-
gão. Tel (12) 3432-1233. porcamiseria@gmail.com 
RANCHO PETTER BELA VISTA Pinda:  1/11 (sexta 19h) - Balada 
do Facebook. Festa teen. Av. Pinheiro Júnior, 2001, em frente ao Co-
légio Anglo
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 25/10 (sexta) – Halloween. Banda 8 
Segundos e Grupos Batuque Geral e Tekatê. 14/11 (sábado) – Show 
das Poderosas, com Annita. Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 24/10 (quinta) – Mar-
ron (de SJC). 26 (sábado) – Leões do Vale (Miranda & Souza Neto).
Baile toda Quinta e Sábado (21h). Tel.  (12) 3648-4036 e 9775-0389
RECINTO DE EXPOSIÇÕES de Guará: 26/10 (sábado) – 5º Carna-
guará. Grupo Só Pra Contrariar 25 anos. 10 horas de festa com 14 
atrações 
RECINTO SÃO VITO Moreira César: 16/11 (sábado) – Festa de 1º 
ano do Grupo Sedusamba. Participação do Grupo Nota Samba. Tel 
(12) 98824-4615, 99158-9075 e 99173-8234
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: Pai e filho, nordestinos autênticos, respon-
sáveis pelos bailes no Recanto Caipira (salão do Sindicato Rural em 

Pinda) toda quinta-feira e sá-
bado, início às 21h. Além de 
animarem os bailes da casa, 
ainda se apresentam por todo 
o Vale do Paraíba, tendo a 
agenda lotada o mês todo. 
Suas últimas apresentações 
de outubro serão:
26/10 - Sábado- Telespark 
SJC (Washington dos Tecla-
dos)
27/10 - Domingo- Comercial 
Lorena (Wilson e Washington)
31/10 - Quinta-feira-Recanto 
Caipira Pinda (Washington 
dos Teclados)

DECRETO N°  5.002,  DE 22 DE OUTUBRO DE 2013.
Altera requisitos para preenchimento de cargos de provimento em comissão da Estrutura Adminis-
trativa e das Atribuições de Cargos e Empregos do Quadro da Prefeitura de Pindamonhangaba, e 
dá outras providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais,

D E C R E T A
Art. 1º. Os empregos de provimento em comissão, a seguir elencados, passam a vigorar com a 
exclusão da experiência profissional.

I- Secretário de Administração;
II- Secretário de Assuntos Jurídicos;
III- Secretário de Desenvolvimento Econômico;
IV- Secretário de Educação e Cultura;
V- Secretário de Finanças;
VI- Secretário de Governo e Integração;
VII- Secretário de Habitação;
VIII- Secretário de Juventude Esporte e Lazer;
IX- Secretário de Obras e Serviços;
X- Secretário de Planejamento;
XI- Secretário de Relações Institucionais;
XII- Secretário de Saúde e Assistência Social
XIII- Subprefeito de Moreira César

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2013.

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

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de outubro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt  - Secretária de Assuntos Jurídicos

PORTARIA GERAL Nº 4.121,  18 DE OUTUBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, NO-
MEIA o Sr. Wilson de Oliveira Costa Junior, para o emprego de provimento em comissão de Chefe 
de Gabinete, a partir de 18 de outubro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de outubro de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 ESTE VAI PRA VOCÊ,     
 CAMPOS MAIA!
 Quantas vezes já folheei a obra do poeta maior 
de Pindamonhangaba, Prof. Balthazar de Godoy Mo-
reira (13/01/1898 – 14/01/1969) e quantas vezes sen-
ti uma inveja boa dele, pelo amor e dedicação com 
que empregou todo o seu talento a compor um soneto 
para cada logradouro público de sua terra natal. São 
dezenas deles, sendo o carro-chefe esta obra-prima 
(único soneto que sei de cor):

À PRINCESA DO NORTE

Esta é a cidade que o meu sonho encerra!
Como uma sombra evocadora e mansa;
Por estas ruas e arrabaldes erra
Minha mais doce, mais feliz lembrança!

Meu olhar namorado não se cansa
De vê-la; a igreja, os casarões, a serra...
E o Paraíba que aos seus pés remansa
Quando eu digo baixinho: Minha Terra!

Ela é o cantinho que eu mais quero bem;
O meu lar, meu abrigo, minha taba.
Sei que outras terras mais progresso têm

E que mais ricas muitas outras são,
Mas uma apenas - Pindamonhangaba,
Cabe inteirinha no meu coração!
BALTHAZAR DE GODOY MOREIRA

 Pois bem, residindo desde janeiro do ano 2000 
no Bairro Campos Maia, e ouvindo o apito de um trem 
que passa sempre ao entardecer, “plagiando” meu 
mestre Balthazar (que vã pretensão!), acabei também 
compondo um soneto em homenagem ao bairro que 
me acolheu e no qual resido há uma pá de tempo. 
 Portanto, por hoje, nada de trova, apenas esta 
composição ao bairro que me adotou, que publico, 
sob a complacência dos leitores e de meu saudoso 
ídolo:

MEU BAIRRO CAMPOS MAIA

Simpático, aprazível Campos Maia,
mudei-me para cá no ano dois mil;
à noite, lembra, às vezes, um canil
e os pombos fazem dele a sua praia...

O bairro é bom, não é um bairro hostil;
tem trem que passa, antes que a noite caia;
talvez culturalmente não me atraia,
porém, essa é a cultura do Brasil.

A rua é João Batista Ortiz Monteiro;
minha esposa é Henriqueta, eu sou José
e, quando algum amigo nos visita,

servimos, com prazer, um bom café:
o pão é quente, o papo é bem caseiro
e só termina... quando o trem apita!
JOSÉ OUVERNEY - 04.10.2011



Lembranças Literárias:    

Após quatro edições se-
guidas dedicadas à memória 
do incomparável Athayde 
Marcondes, em alusão ao 
sesquicentenário de seu nas-
cimento comemorado no 
último dia 11 de outubro,  e 
lembrando que assuntos rela-
cionados  ao mesmo poderão 
ocupar esta página de história 
em qualquer edição, retorna-
mos com a seção  saudosis-
ta denominada “Crônicas de 
uma cidade princesa”. Desta 
vez com uma crônica de An-
tenor Moreira Cesar publica-
da na edição de 11 de junho 
de 1968 deste jornal.

No artigo, escrito em São 
Paulo no dia 25 de maio de 
1968, conforme é revelado 
ao pé do escrito, o autor re-
lembra uma Pindamonhan-
gaba do início do século XX. 
Certamente, não há nenhum 
leitor ainda encarnado neste 
plano que tenha vivido 
naquela época, 1912, no en-
tanto, sempre é gratifi cante 
deixarmo-nos levar – me 
refi ro aos mais sensíveis - 
pela suave letargia da remi-
niscência que nos remete a 
uma gratifi cante viagem no 
tempo:  um passeio obser-
vando os costumes e o jeito 
de ser da nossa gente naque-
la Pinda de outros tempos 

Pindamonhangaba, sexta-feira, 25 de outubro de 2013

11 
Altair Fernandes

História

ANÚNCIO DO PASSADO

PUBLICAVA-SE EM 1959 NO JORNAL TRIBUNA DO NORTE 
Se te encontrasse um dia, nesse instante
eu te dissesse o que a nenhuma digo.
Frases comuns de amor: ‘sonhei contigo’,
Ou ‘não posso viver de ti distante...’
 
 Se fosses uma estrela cintilante
 por uma noite azul de um luar amigo,
 vendo as sombras atrás e a luz adiante,
 eu diria? Basta, e nem prossigo!

Pois nos separa o abismo de uma aurora
e um crespúsculo! O amor, no ocaso, é tredo
para a mão que mendiga e o olhar que implora.

 Melhor é amar assim, mudo, em segredo.
 Para falar... não posso, é tarde agora!
 Para esquecer-te? Ainda é muito cedo!...

 Crônicas de uma ‘cidade princesa’

e espaço. Desfrutemos, na 
íntegra, o texto de Antenor 
Moreira Cesar (ao leitor 
mais curioso informamos 
que não  localizamos dados 
que liguem seu nome ao do 
famoso coronel pindamo-
nhangabense, agradecemos 
informações neste sentido).

“Atualmente a nossa 
querida Princesa do Nor-
te está como na época da 
minha infância. De vez em 
quando vem à nossa men-
te recordações que fi caram 
gravadas em nosso subcons-
ciente e que em determina-
das épocas recordamos de 

acordo com o nosso estado 
mental e psíquico.

Recordo que foi pelo ano 
de 1912, no mês de maio, 
quando contava com 10 anos 
de idade, das belas manhãs 
com neblina, os matos co-
bertos de orvalho, às vezes 
transformando-se em fl ocos 
de neve. Lá pelas 8 horas da 
manhã o sol já despontava 
com seus raios fulgurantes e 
aquecedor, convidando para 
abandonarmos a cama, uns 
levantando de colchões de 
palha de milho, outros ainda 
mais singelos levantavam de 
camas de esteiras estendidas 
no chão que como cobertor 
usavam sacos de estopas. 
Sonhavam-se com as festas, 
brincadeiras com o papa-
gaio, as rodas, comendo os 
gostosos pinhões Tudo com 
a simplicidade da época. Os 
meninos usavam nas ruas, 
camisolas e tinham os pés 
descalços, e todos brincavam 
sem distinguir sexo.

Maio, mês de Maria, de 
manhã ouvia-se tocar o sino. 
Íamos à igreja matriz acom-
panhara a ladainha do mês 
de maio rezando e cantando 
a Ave Maria, todos enfren-
tando o frio, mas a fé impe-
dia que faltássemos a esta 
procissão que nos aproxima-
va de Deus e da Virgem Ma-

ria, mãe do Mundo. Os mais 
humildes seguiam a procis-
são com os pés descalços. 
Muitas meninas calçavam 
os encantadores chinelinhos 
trançados, que eram muito 
usados naquele tempo, dan-
do realce e protegendo os 
pés. Quanto aos agasalhos, 
os que podiam, protegiam 
se usando roupas de fl anela 
com estampado de xadrez, 
ou com bolinhas, conforme a 
posse de cada um.

Depois do mês de Maria, 
vinha a festa dos três santos 
prediletos: Santo Antonio, 
São João e São Pedro. Para 
nós crianças, que maravi-
lha o tempo das festas juni-
nas. Nos festejos, não havia 
poupanças, que maravilha 
o tempo das festas juninas. 
Nos festejos, gengibre a va-
ler. E os doces! Não há igual, 
doces de cidra, laranjas aze-
das, batatas com coco, feitos 
em grandes latas com abobo-
ras e os pés de moleque, tão 
gostosos.

Na rua do Tanque, São 
Benedito, Tabaú, Sant’Ana e 
outros bairros, cada família 
tinha sua fama no bem fazer 
os festejos de acordo com 
a homenagem ao seu santo 
predileto. Íamos na Galega 
cortar bambus para fazer o 
mastro, enfeitados com pen-

O autor relembra uma 
Pindamonhangaba do 
início do século XX

cas de laranjas, fl or de  São 
João e a imagem do santo 
da predileção. As festas co-
meçavam sempre à tardinha. 
Meninos e meninas com pe-
daços de pau carregavam 
o mastro e a bandeira do 
santo seguia na frente. De-
pois de levantado o mastro, 
soltavam os foguetes. Nos-
so prazer era soltar bombi-
nhas, os traques e buscapés, 
perto das meninas, era só ri-
sada e os gritinhos das me-
ninas assustadas pelas brin-
cadeiras, mas nunca houve 
desarmonia, devido à sim-
plicidade e pureza que exis-
tiam. Terminávamos os fes-
tejos com alegria, dançando 
a inesquecível quadrilha ao 
som da sanfona, reco-reco 
e duas colheres batendo ao 
compasso do pandeiro.

E, nestas recordações é 
que pensamos nos que já par-
tiram para o outro lado da 
vida, como o nosso estimado 
‘Bahia’ e outros que estavam 
sempre fi rmes e alegres.

Em homenagem a estes 
saudosos companheiros, 
em recordação ao passado, 
fazemos uma prece a Deus, 
para que tenhamos paz e 
amor, que o passado seja 
uma recordação e um elo 
transformando um bem para 
o presente.”

nevsepic.com.ua 

Benedito Marcondes Cesar, jornal Sete Dias, 27/7/1952
(do livro Poetas de Pindamonhangaba)

Outono



1.1. A celebração do Termo de Compromisso de Estágio será celebrado sob regime 
da Lei  no 11.788 de 25 de 
Setembro de 2008.
1.2. O valor da Bolsa Auxílio corresponde a:
•	 Nível	Superior	(4h/dia)	-	R$	472,44
•	 Nível	Médio	e	Técnico	(4h/dia)	-	R$	420,42

1.3.	 É	concedido	o	auxílio	transporte	no	valor	de	R$	30,00.

2	-	DA	INSCRIÇÃO

•	 A	 inscrição	deverá	ser	efetuada	a	partir	das	10h00	do	dia	01	de	Novembro	de	
2013	até	as	16h00	do	dia	20	de	novembro	de	2013,	através	da	internet	no	site	www.ciee.org.
br.
•	 Para	efetuar	a	inscrição,	o	candidato	que	não	tiver	acesso	a	computador,	poderá	
utilizar	os	equipamentos	disponíveis	em	locais	públicos	para	acesso	a	internet	ou	compare-
cer	pessoalmente	no	CIEE	de	Taubaté,	 localizado	na	Rua	Dr.	Pedro	Costa,	270	–	Centro,	
horário	das	9h00	às	16h00	no	período	de	01	a	20	de	novembro	de	2013.
•	 Para	os	candidatos	com	deficiência	-	PCD	é	assegurado	10%	das	vagas	no	pre-
sente	processo	seletivo,	desde	que	as	atribuições	das	mesmas	sejam	compatíveis	com	a	
deficiência	de	que	são	portadores,	que	será	verificada	através	de	exame	médico	no	ato	da	
convocação,	nos	termo	da	Lei	No.	11.788/2008;
•	 Os	candidatos	com	deficiência	-	PCD	participarão	da	seleção	em	igualdade	de	
condições	com	os	demais	candidatos	no	que	se	refere	a	conteúdo,	avaliação,	duração,	horá-
rio	e	local	de	realização	da	prova;

•	 Só	poderão	participar	do	processo	seletivo	estudantes	matriculados	nos	cursos	
anteriormente	indicados;
2.1.	São	requisitos	para	inscrição	e	contratação:
•	 Ter	idade	mínima	de	16	(dezesseis)	anos,	até	a	data	de	inscrição	para	o	processo	
seletivo;
•	 Ser	brasileiro	ou	estrangeiro	com	visto	de	permanência	no	país;	
•	 Residir	na	cidade	de	Pindamonhangaba;
•	 Estar	regularmente	matriculado	no	ano	letivo	de	2013;
•	 Não	ter	período	de	estágio	equivalente	a	2	(dois)	anos	na	Prefeitura	de	Pindamo-
nhangaba.

2.2.	São	requisitos	para	realização	do	estágio:
•	 Para	as	vagas	de	nível	superior:	cursar	entre	os	02	últimos	anos	em	2014;
•	 Para	as	vagas	de	nível	técnico:	cursar	entre	os	02	últimos	semestres	em	2014;
•	 Para	vagas	de	nível	médio:	cursar	entre	o	2º	e	3º	ano	em	2014.

2.3.	Imprescindível:	até	a	data	da	realização	do	processo	seletivo	todos	os	candidatos	deve-
rão	atualizar	seus	dados	cadastrais	através	do	site	www.ciee.org.br.	Caso	essa	atualização	
não	seja	realizada,	o	CIEE	não	se	responsabilizará	pelos	erros	de	dados	pessoais	do	candi-
dato no Termo de Compromisso de Estágio.

3	–	DO	PROCESSO	SELETIVO

3.1.	O	Processo	Seletivo	classificará	os	candidatos,	levando-se	em	consideração	os	pontos	
obtidos	nos	testes,	que	serão	aplicados	dia	24	de	novembro	de	2013,	na	Faculdade	Anhan-
guera	de	Pindamonhangaba	situada	na	Avenida	Nossa	Senhora	do	Bom	Sucesso,	3344,	
Campo	Alegre	–	Pindamonhangaba	/	SP,	com	duração	de	no	máximo	1h	(uma	hora);

3.1.1.	A	prova	objetiva	para	os	candidatos	do	Nível	Médio	será	aplicada	com	horário	previsto	
para	as	14h00	(quatorze	horas)	e	a	abertura	dos	portões	ocorrerá	às	13h30	e	o	fechamento	
às	14h00,	não	sendo	permitido	o	acesso	ao	local	da	prova	após	o	fechamento	dos	portões;

3.1.2.	A	prova	objetiva	para	os	candidatos	do	Nível	Técnico	e	Superior	será	aplicada	com	
horário	previsto	para	as	16h00	(dezesseis)	e	a	abertura	dos	portões	ocorrerá	às	15h30	e	o	
fechamento	às	16h00,	não	sendo	permitido	o	acesso	ao	local	da	prova	após	o	fechamento	
dos	portões;

3.1.3.	O	candidato	deverá	comparecer	para	a	realização	da	prova,	munido	de	original	de	um	
dos	seguintes	documentos	de	identificação	com	foto:	Cédula	de	Identidade	(RG)	ou	Carteira	
de	Órgão	ou	Conselho	de	Classe	ou	Carteira	de	Trabalho	e	Previdência	Social	(CTPS)	ou	
Certificado	Militar	ou	Carteira	Nacional	de	Habilitação.

3.2.	A	prova	objetiva	para	os	cursos	de	nível	técnico	e	superior	será	composta	por	20	(vinte)	
questões,	sendo	10	questões	de	Língua	Portuguesa,	7	questões	de	Conhecimentos	Gerais		
e	3	questões	de	Conhecimentos	Específicos;

3.3.	A	prova	objetiva	para	o	nível	médio	será	composta	por	20	(vinte)	questões,	sendo	10	
questões	de	Língua	Portuguesa	e	10	questões	de	Conhecimentos	Gerais;

3.4.	As	questões	da	prova	objetiva	serão	do	tipo	múltipla	escolha	e	cada	questão	conterá	05	
(cinco)	alternativas,	sendo	somente	1	(uma)	correta;

3.5.	Cada	questão	valerá	0,5	(meio)	ponto;

3.6.	A	pontuação	máxima	será	de	10	pontos,	de	caráter	classificatório;

3.7.	O	candidato	deverá	comparecer	no	local	da	realização	das	provas	com	antecedência	de	
30	(trinta)	minutos,	munido	do	documento	de	identidade,	comprovante	de	inscrição,	caneta	
esferográfica	de	cor	azul	ou	preta,	lápis	e	borracha;

3.8.	Durante	a	prova,	não	será	permitido	o	uso	de	qualquer	equipamento	eletrônico	ou	livros	
de	qualquer	espécie;

3.9.	Não	serão	permitidos	candidatos	que	não	estiverem	convenientemente	trajados.

4	–	DA	CLASSIFICAÇÃO

4.1.	A	classificação	dos	candidatos	do	Processo	Seletivo	será	por	ordem	decrescente	de	
pontos	obtidos,	observando-se	a	pontuação	total;

4.2.	Havendo	empate	na	classificação,	proceder-se-á	ao	desempate	usando	o	seguinte	cri-
tério	preferencial:
•	 Maior	idade;

•	 Maior	pontuação	das	questões	de	Língua	Portuguesa;

4.3.	A	classificação	final	(pontuação	total	atribuída	na	prova)	será	divulgada	a	partir	do	dia	
28	de	novembro	de	2013	no	site	da	Prefeitura	Municipal	de	Pindamonhangaba:	www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br	e	pessoalmente	no	Centro	de	Integração	Empresa	Escola	-	CIEE	de	
Taubaté.

5	-	DA	CONVOCAÇÃO	PARA	PREENCHIMENTO	DA	VAGA	

5.1.	As	pessoas	com	deficiência	-	PCD	deverão	apresentar	laudo	médico	atestando	a	espé-
cie	e	o	grau	ou	nível	da	deficiência,	com	expressa	referência	ao	código	correspondente	da	
Classificação	Internacional	de	Doença	–	CID,	bem	como	a	provável	causa	da	deficiência,	sob	
pena	de	desclassificação;

5.1.1.	Na	falta	de	candidatos	aprovados	para	as	vagas	reservadas	a	deficientes,	estas	serão	
preenchidas	pelos	demais	candidatos,	com	estrita	observância	da	ordem	classificatória;

5.2.	A	convocação	para	preenchimento	das	vagas	será	feita	pelo	CIEE	através	de	contato	
telefônico	ou	e-mail;

5.3.	O	candidato	convocado	deverá	apresentar-se	na	data,	horário	e	local	estabelecido,	no	
prazo	máximo	de	48	(quarenta	e	oito)	horas;

5.4.	A	ausência	na	data,	horário	e	 local	estabelecido	será	considerada	como	desinteresse	
pela(s)	vaga(s)	oferecida(s),	sendo	o	candidato	desclassificado,	não	cabendo	recurso;

5.5.	O	candidato,	que	não	se	interessar	pela	vaga	oferecida,	deverá	comparecer	no	CIEE,	
para	assinatura	do	Termo	de	Desistência,	não	podendo	concorrer	à	outra	vaga	pela	mesma	
seleção;

5.6.	Os	candidatos	serão	convocados	de	acordo	com	ordem	de	classificação	e	de	acordo	
com	a	necessidade	de	contratação	da	concedente	de	estágio;

5.7.	O	local	e	horário	de	estágio	de	cada	vaga	serão	previamente	definidos	pela	Prefeitu-
ra	Municipal	de	Pindamonhangaba,	não	cabendo	ao	candidato	escolher	qual	vaga	deseja	
preencher.

6	–	DA	CELEBRAÇÃO	DO	TERMO	DE	COMPROMISSO	DE	ESTÁGIO

6.1.	A	Celebração	do	Termo	de	Compromisso	de	Estágio	será	de	acordo	com	a	Lei	Federal	
nº	11.788	de	25	de	Setembro	de	2008;

6.2.	Após	convocação,	o	candidato	deverá	comparecer	no	CIEE	munido	de	cópia	dos	docu-
mentos	abaixo	mencionados	para	retirar	o	seu	Termo	de	Compromisso	de	Estágio	-	TCE,	
para	recolhimento	das	assinaturas.
-	RG,	CPF;

-	RG,	CPF	do	responsável	legal,	no	caso	de	menor	de	idade;

-	Comprovante	de	residência;

-	Declaração	de	Escolaridade	(original,	atual,	carimbada	e	assinada	pela	Instituição	de	En-
sino);	

6.3.	Os	estágios	poderão	ser	encerrados	a	qualquer	tempo	de	forma	unilateral;	

6.4.	O	estudante	que	iniciar	o	estágio	poderá	firmar	o	Termo	de	Compromisso	de	Estágio	-	
TCE	com	a	Prefeitura	Municipal	de	Pindamonhangaba	e	o	Centro	de	Integração	Empresa	
Escola	–	CIEE,	por	no	máximo	24	meses.

6.5.	O	candidato	deverá	apresentar	 todas	as	vias	do	Termo	de	Compromisso	de	Estágio,	
entregues	pelo	CIEE,	devidamente	assinadas	pela	Instituição	de	Ensino,	aluno	e	represen-
tante	legal	(se	for	o	caso)	no	Departamento	de	Recursos	Humanos,	no	prazo	máximo	de	15	
(quinze)	dias	corridos	contados	a	partir	do	dia	em	que	a	documentação	for	retirada	no	CIEE.	
Este	prazo	não	será	prorrogado;

6.6.	O	representante	da	Prefeitura	Municipal	de	Pindamonhangaba	somente	assinará	as	vias	
do	Termo	de	Compromisso	de	Estágio,	após	a	assinatura	da	Instituição	de	Ensino	e	se	todos	
os	documentos	estiverem	corretos;

6.7.	Não	será	preenchido	ou	assinado	pela	Prefeitura	Municipal	de	Pindamonhangaba	ne-
nhum	documento	diverso	daqueles	oferecidos	pelo	CIEE	ou	por	ela	mesma;

6.8.	Após	a	conferência	da	documentação	pelo	Departamento	de	Recursos	Humanos,	o	can-
didato	 será	encaminhado	para	abertura	de	 conta	na	 instituição	 financeira	estipulada	pela	
Prefeitura	Municipal	de	Pindamonhangaba,	e	terá	o	prazo	máximo	de	5	(cinco)	dias	corridos	
para	apresentar	os	dados	da	conta	bancária	no	Departamento	de	Recurso	Humanos;

6.9.	O	descumprimento	ao	estipulado	nos	itens	6.5	e	6.8	ocasionará	a	desclassificação	auto-
mática	do	candidato,	não	cabendo	recurso;	

6.10.	O	início	do	estágio	será	 imediato,	salvo	previsão	do	início	de	vigência	estipulada	no	
Termo	de	Compromisso	ser	posterior,	sendo	informada	pelo	Departamento	de	Recursos	Hu-
manos;	

6.11.	O	estudante	que	iniciar	o	estágio	poderá	firmar	o	Termo	de	Compromisso	de	Estágio	
-	TCE	com	a	Prefeitura	Municipal	de	Pindamonhangaba	e	o	Centro	de	Integração	Empresa	
Escola	–	CIEE,	por	no	máximo	24	meses	e	a	critério	da	unidade	concedente,	desde	que	não	
haja	término	do	curso,	e	desde	que	a	contratação	não	seja	inferior	a	4	(quatro)	meses		sem	
possibilidade de prorrogação.

6.12.	O	horário	de	estágio	será	estabelecido	de	acordo	com	a	área	em	que	o	estagiário	irá	
desenvolver	o	estágio,	podendo	ser	em	forma	de	escala	de	revezamento,	totalizando	a	carga	
horária	semanal	de	20hs;	

6.13.	As	transferências/remoções	de	local	de	estágio	em	regra	não	são	permitidas.		Serão	
autorizadas	somente	se	o	Departamento	solicitar	e	houver	vaga	ainda	não	preenchida,	ou,	
na	falta	desta,	se	dois	departamentos	concordarem	em	efetuar	a	troca,	respeitando	a	vonta-
de	e	a	disponibilidade	dos	estagiários	e	mediante	análise	e	aprovação	do	Departamento	de	
Recursos	Humanos;

6.14.	Se	o	aluno	for	reprovado	em	algum	ano/semestre	do	curso	ou	se	carregar	dependên-
cias,	não	poderá	ter	seu	estágio	prorrogado;

6.15.	O	estagiário	que	desejar	encerrar	o	estágio	por	iniciativa	própria	deverá	comparecer	
obrigatoriamente	ao	Departamento	de	Recursos	Humanos	para	o	preenchimento	do	Termo	
de Encerramento de Estágio.

7	–	DOS	RECURSOS

7.1.	O	prazo	para	interposição	de	recursos	será	de	2	(dois)	dias	úteis	após	a	publicação	do	
resultado	final,	tendo	como	termo	inicial	o	primeiro	dia	útil	subsequente;

7.2.	O	recurso	só	será	admitido	para	o	único	efeito	de	correção	de	notório	erro	de	fato;

7.3.	Os	 recursos	deverão	 ser	 dirigidos	 ao	Centro	 de	 Integração	Empresa	Escola	 -	CIEE,	
devendo	estar	devidamente	fundamentados,	constando	o	nome	do	candidato,	o	número	de	
inscrição,	a	vaga	que	concorre,	o	telefone	e	o	endereço	para	correspondência;

7.4	–	O	recurso	interposto	fora	do	prazo	não	será	conhecido.
8	-	DISPOSIÇÕES	FINAIS

8.1.	O	processo	seletivo	terá	validade	até	31	de	dezembro	de	2014	ou	quando	do	esgota-
mento	de	candidatos;

8.2.	As	seleções	anteriores	a	esta	terão	prioridade	na	convocação,	caso	haja	remanescentes	
na	lista;

8.3.	A	assinatura	do	candidato	no	ato	da	inscrição	implicará	no	conhecimento	das	instruções	
e	na	aceitação	tácita	das	condições	deste	processo	seletivo,	tais	como	se	acham	estabeleci-
das	neste	Edital	e	nas	normas	legais	pertinentes;

8.4.	A	 inexatidão	das	afirmativas	e/ou	 irregularidades	nos	documentos,	verificadas	a	qual-
quer	tempo,	acarretará	a	nulidade	da	inscrição	ou	do	Termo	de	Compromisso	de	Estágio	do	
estudante,	sem	prejuízo	das	medidas	de	ordem	administrativa,	cível	ou	criminal	cabíveis;

8.5.	O	Centro	de	Integração	Empresa-Escola	e	a	Prefeitura	Municipal	de	Pindamonhangaba	
não	se	responsabilizam	por	eventuais	prejuízos	ao	estudante	decorrentes	de	telefone	e	e-
-mail	não	atualizados;

8.6.	As	dúvidas	surgidas	na	aplicação	deste	Edital,	bem	como	os	casos	omissos,	serão	re-
solvidas	pela	Diretoria	do	Departamento	de	Recursos	Humanos	da	Prefeitura	Municipal	de	
Pindamonhangaba;

8.7.	Fica	eleito	o	Foro	de	Pindamonhangaba	para	dirimir	quaisquer	dúvidas	decorrentes	do	
processo regrado neste Edital.

Pindamonhangaba,	22	de	outubro	de	2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL	DE	PROCESSO	SELETIVO	Nº	03/2013

O	Centro	de	Integração	Empresa-Escola	–	CIEE	e	a	Prefeitura	Municipal	de	Pindamonhan-
gaba	nos	termos	do	disposto	da	Lei	Federal	de	no	11.1788,	25	de	setembro	de	2008,	faz	
saber	que	se	encontram	abertas	as	 inscrições	para	Seleção,	parte	 integrante	deste	Edital	
de Estagiários.

1	–	DISPOSIÇÕES	GERAIS
O	processo	seletivo	destina-se	ao	preenchimento	de	vagas	de	Estágio,	por	alunos	matriculados	nos	
seguintes cursos: 

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 
Valquíria Agasse da Silva

Supervisora do CIEE – Unidade Taubaté

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Silvio Luis de Godoi 

Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Nível Superior Vagas 
Administração 06 
Arquitetura 01 
Biologia 03 
Comunicação Social / Jornalismo / Publicidade 04 
Direito 09 
Educação Física Cadastro Reserva 
Engenharia Ambiental 02 
Engenharia Civil 02 
Farmácia 06 
Fisioterapia 02 
Pedagogia 08 
Serviço Social 02 
Informática / Sistemas de Informação / Gestão de TI / 
Engenharia de Computação / Tecnologia em Redes de 
Computadores / Ciência da Computação 

Cadastro Reserva 

TOTAL 45

Nível Médio / Técnico Vagas 
Nível Médio - vagas para o período da manhã 10 
Nível Médio - vagas para o período da tarde 20 
Técnico em Administração 15 
Técnico em Contabilidade 02 
Técnico em Informática 01 
Técnico em Serviços Jurídicos 10 
Técnico em Segurança Trabalho 01 
Técnico em Edificações 02 

TOTAL 61

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 195/2011

Aditamento	01/2013	ao	contrato	nº	287/2011
Objeto:	Prestação	de	cobertura	securitária	para	veículos	da	frota	municipal.
Contratante:	Prefeitura	Municipal	de	Pindamonhangaba
Contratada:	Mapfre	Vera	Cruz	Seguradora	S/A.
Assina	pela	contratante:	Manoel	Pereira	dos	Santos
Assina pela contratada: Alexandre Luro
Prazo:	12	meses
Data	de	assinatura:	16/09/2013

Pindamonhangaba,	21	de	outubro	de	2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 169/2012

Aditamento	01/2013	ao	contrato	nº	218/2012
Objeto:	Serviços	de	consultoria,	controle,	operação,	manutenção	e	análise	de	sistemas	para	
atuar	na	gestão	das	praças	de	pedágio	do	Município	de	Pindamonhangaba.
Contratante:	Prefeitura	Municipal	de	Pindamonhangaba
Contratada:	Optu	Equipamento	e	Suprimentos	de	Informática	Ltda.
Assina	pela	contratante:	Domingos	Geraldo	Botan;	e	Nelson	Nassif	de	Mesquita
Assina	pela	contratada:	Jefferson	Fontes	Fernandes
Prazo:	12	meses
Data	de	assinatura:	18/09/2013

Pindamonhangaba,	21	de	outubro	de	2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado	de	São	Paulo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado	de	São	Paulo

Tribuna do Norte 12 Pindamonhangaba, sexta-feira, 25 de outubro de 2013 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado	de	São	Paulo

LEI	Nº	5.574,	DE	17	DE	OUTUBRO	DE	2013.
Dispõe	sobre	a	criação	do	Conselho	Municipal	da	Juventude	e	dá	outras	providências.
Vito	Ardito	Lerário,	Prefeito	Municipal,	faz	saber	que	a	Câmara	de	Vereadores	de	Pindamo-
nhangaba	aprova,	e	ele	sanciona	e	promulga	a	seguinte	Lei:

CAPÍTULO	I
DOS	OBJETIVOS
Art.	1º	Fica	instituído	o	Conselho	Municipal	da	Juventude,	órgão	de	caráter	consultivo,	delibe-
rativo	e	fiscalizador	da	política	da	juventude,	com	a	finalidade	de	formular	e	propor	diretrizes	
para	ações	governamentais,	voltadas	à	promoção	das	políticas	públicas	de	juventude.
Art.	2º	O	Conselho	Municipal	da	Juventude	 tem	por	objetivo	 fomentar	o	desenvolvimento	
integral	dos	jovens,	a	fim	de	prepará-los	para	assumir	plenamente	suas	responsabilidades	e	
se	incorporarem	ao	mercado	de	trabalho	e	aos	processos	sociais	como	fator	de	mudanças	
dentro	dos	princípios	de	justiça	e	liberdade.

CAPÍTULO	II
DOS	PRINCÍPIOS	E	DIRETRIZES
Art.	3º	O	Conselho	Municipal	da	Juventude	rege-se	pelas	seguintes	diretrizes:	
I	–	assessorar	o	governo	municipal	na	determinação	e	avaliação	das	políticas	públicas	em	
relação	à	juventude;
II	–	realizar,	sistematizar	e	difundir	estudos	sobre	juventude	e	de	seus	interesses;
III	–	estimular	a	criação	de	serviços	que	promovam	o	desenvolvimento	dos	jovens	e	estimu-
lem	sua	participação	nos	processos	sociais;
IV	–	propiciar	a	harmonia	dos	planos	e	a	coordenação	das	políticas	públicas	que	se	realizem	
em	favor	dos	jovens;
V	–	orientar	em	favor	de	programas	que	fomentem	o	desenvolvimento	da	juventude	e	apoiar	
as	que	os	próprios	jovens	realizam	de	acordo	com	os	objetivos	propostos.

CAPÍTULO	III
DAS	COMPETÊNCIAS
Art.	4º	Compete	ao	Conselho	Municipal	de	Juventude	compete:
I	–	estudar,	analisar,	discutir	e	propor	ações	voltadas	à	juventude,	que	permitam	e	garantam	
a	interação	e	participação	dos	jovens	nas	políticas	públicas	a	eles	destinadas;
II	–	supervisionar,	acompanhar,	avaliar,	fiscalizar,	cumprir	e	fazer	cumprir	a	Política	Nacional	
da	Juventude,	observada	a	Lei	Federal	nº	12.852,	de	05	de	agosto	de	2013	(Estatuto	da	
Juventude)	e	legislação	em	vigor;
III	–	acompanhar	a	elaboração	e	avaliar	os	instrumentos	de	planejamento	orçamentário	do	
município	e	solicitar	as	modificações	necessárias	à	consecução	da	Política	Nacional	da	Ju-
ventude,	bem	como	analisar	a	aplicação	de	recursos	relativos	à	competência	deste	Conse-
lho;
IV	–	subsidiar	a	elaboração	de	leis	atinentes	aos	interesses	da	juventude	em	todos	os	níveis;
V	–	incentivar	e	apoiar	a	realização	de	eventos,	estudos	e	pesquisas	no	campo	da	promoção,	
proteção	e	de	defesa	dos	direitos	da	juventude;	
VI	–	inscrever	as	entidades	governamentais	e	não	governamentais	de	atendimento	e	defesa	
dos	direitos	da	juventude,	de	acordo	com	critérios	e	requisitos	estabelecidos	na	legislação	
em	vigor,	mantendo	cadastro	dessas	entidades	atualizado;
VII	–	promover	o	 intercâmbio	com	entidades	públicas	e	privadas,	organismos	nacionais	e	
internacionais	visando	atender	a	seus	objetivos;
VIII	–	acompanhar,	avaliar	e	fiscalizar	os	serviços	prestados	pelos	órgãos	governamentais	e	
não	governamentais	de	atendimento	e	defesa	de	direitos	da	juventude,	indicando	as	medidas	
pertinentes	para	as	eventuais	adequações;
IX	 –	 receber	 petições,	 denúncias,	 reclamações,	 representações	 ou	 noticias	 de	 qualquer	
pessoa	por	desrespeito	aos	direitos	assegurados	aos	 jovens,	protegendo	as	 informações	
sigilosas,	emitindo	parecer	e	encaminhando-os	aos	órgãos	competentes	para	adoção	das	
medidas	cabíveis;
X	–	deliberar	sobre	a	destinação	e	fiscalização	dos	recursos	do	Fundo	Municipal	da	Juventu-
de,	definindo	sua	prioridade	de	aplicação;
XI	–	convocar	a	Conferência	Municipal	da	Juventude	e	estabelecer	normas	de	funcionamen-
to	em	regulamento	próprio;
XII	–	elaborar,	aprovar	e	alterar	o	regimento	Interno	deste	Conselho;
XIII	–	deliberar	e	propor	ao	órgão	executivo	a	capacitação	de	seus	conselheiros	membros.

CAPÍTULO	IV
DA	CONSTITUIÇÃO	E	COMPOSIÇÃO	DO	CONSELHO
Art.	5º	O	Conselho	Municipal	da	Juventude	será	composto,	paritariamente,	por	14	(quator-
ze)	membros	titulares	e	respectivos	suplentes,	nomeados	pelo	Chefe	do	Executivo,	assim	
distribuído:
I	–	7	(sete)	representantes	do	Governo	Municipal,	tanto	da	administração	direta	de	órgãos	
que	atuem	com	a	política	da	Juventude,	nomeados	a	critérios	do	Prefeito	Municipal,	por	pe-
ríodo	indeterminado,	podendo	ser	substituídos	a	qualquer	tempo,	por	outro	representante;	e
II–	7	(sete)	representantes	da	sociedade	civil,	diretamente	ligadas	à	defesa	de	direitos	ou	ao	
atendimento	ao	jovem,	legalmente	instituídas,	em	regular	funcionamento	há	mais	de	1	(um)	
ano	e	que	atuem	com	atividades	continuadas	na	área	da	juventude.
§	1º.	Os	representantes	das	entidades	da	sociedade	civil	a	que	se	refere	o	inciso	II	serão	
eleitos	em	assembleia	própria	e	convocada	especialmente	para	esta	finalidade,		sendo	as	
vagas assim distribuídas: 
a)	2	(duas)	vagas	para	entidades	de	atendimento	que	tenham	ações		desenvolvidas	para	o	
público	jovem	em	todas	as	políticas	públicas;	
b)	2	 (duas)	vagas	para	entidades	de	defesa	de	direitos	que	 tenham	ações	desenvolvidas	
para	o	público	jovem	em	todas	as	políticas	publicas;	
c)	 3	 (três)	 vagas	para	entidades	associações	acadêmicas	e	 grêmios	estudantis,	 sendo	1	
(uma)	vaga	destinada	a	alunos	secundaristas	e	1	 (uma)	vaga	destinada	a	alunos	de	gra-
duação. 
§	2º	As	entidades	representantes	da	sociedade	civil	terão	mandato	de	2	(dois)	anos,	permiti-
da	uma	única	reeleição	por	igual	período.	
§	3º	Em	caso	de	não	preenchimento	total	do	número	de	vagas	destinadas	a	cada	segmento,	
é	possível	o	direcionamento	de	outras	áreas	as	quais	tenham	um	número	maior	de	candida-
tos,	dando-se	prioridade	as	entidades	de	atendimento	e	de	defesa	de	direitos.	
§	4º	Cada	conselheiro	titular	terá	um	suplente,	com	plenos	poderes	para	substituí-lo	proviso-
riamente	em	suas	faltas	ou	impedimentos	ou,	em	definitivo,	no	caso	de	vacância.
§	5º	Para	a	 representação	citada	no	 inciso	 II	 deste	artigo,	 será	composta	uma	comissão	
paritária	que	se	responsabilizará	pelo	processo	eleitoral	e	suas	especificações.

CAPÍTULO	V
DA	ESTRUTURA	DO	CONSELHO	MUNICIPAL	DA	JUVENTUDE
Art.	6º	O	Conselho	Municipal	da	Juventude	–	CMJ	possuirá	a	seguinte	estrutura:
I	–	Diretoria	Executiva,	composta	por	Presidente	e	Vice-Presidente;	
II	–	Secretário	Executivo,	indicado	pelo	órgão	ou	secretaria	ao	qual	o	Conselho	está	vincula-
do,	submetido	à	aprovação	do	conselho;	
III	–	Comissões	de	trabalho	constituídas	por	resolução	do	Conselho;	e	
IV	–	Plenário
§1º	 	A	Diretoria	 será	 eleita	 na	 primeira	 reunião	 após	 a	 posse	 do	Conselho,	 pela	maioria	
qualificada	de	seus	membros	titulares	e	na	ausência	destes	pelos	respectivos	suplentes.	
§2º	Será	respeitada	a	paridade	e	a	alternância	entre	representação	governamental	e	não	
governamental	na	eleição	para	presidente	e	vice-presidente,	que	 terão	o	mandando	de	2	
(dois)	anos.	
Art.	7º.	As	funções	de	membro	do	Conselho	Municipal	da	Juventude	não	serão	remuneradas,	
mas	o	seu	exercício	será	considerado	relevante	serviço	prestado	ao	Município,	com	caráter	
prioritário	e,	em	consequência,	justificadas	as	ausências	a	qualquer	outro	serviço,	desde	que	
motivadas	pelas	atividades	deste	Conselho.
Art.	8º.	O	Poder	Executivo	prestará	o	necessário	apoio	Técnico,	administrativo	e	financeiro,	
para	consecução	das	finalidades	do	Conselho	Municipal	da	Juventude.
Art.	9º	O	Conselho	Municipal	da	Juventude	–	CMJ	reunir-se-á	ordinariamente	a	cada	mês	
e	extraordinariamente	quando	convocado	pelo	seu	presidente	ou	pela	maioria	absoluta	de	
seus	membros,	ficando	a	sua	organização	e	seu	funcionamento	fixados	em	regimento	inter-
no	a	ser	a	ser	aprovado	por	ato	próprio	do	referido	Conselho,	no	prazo	de	90	dias	após	a	
posse de seus membros. 
Art.	10	As	deliberações,	 reuniões	ou	atividades	do	Conselheiro	Municipal	da	Juventude	–	
CMJ	serão	públicas,	abertas	à	participação	popular	e	precedidas	de	ampla	divulgação.

CAPÍTULO	VI
DA	CONFERÊNCIA	MUNICIPAL	DA	JUVENTUDE
Art.	11	Fica	o	Poder	Executivo	autorizado	a	instituir	a	Conferência	Municipal	da	Juventude,	
por	representantes	de	entidades	da	sociedade	civil	e	por	representantes	do	Poder	Executivo	
Municipal,	com	a	finalidade	de	propor	diretrizes	gerais	e	avaliar	a	Política	Nacional	da	Ju-
ventude	e	referendar	os	membros	não	governamentais	do	Conselho	Municipal	da	Juventude	
–	CJM.	
§	1º.	A	Conferência	Municipal	da	Juventude	ocorrerá	a	cada	2	(dois)	anos,	por	convocação	
do	Conselho	Municipal	da	Juventude	–	CJM,	devendo	preferencialmente	acompanhar	o	ca-
lendário	das	conferências	nacional	e	estadual.
§	2º.	A	convocação	da	Conferência	Municipal	Juventude	será	divulgada	através	dos	meios	
de comunicação.

§	 3º.	O	Regimento	 Interno	 da	Conferência	Municipal	 da	 Juventude,	 a	 ser	 aprovado	 pelo	
Conselho	Municipal	da	Juventude	–	CMJ,	estabelecerá	a	forma	de	participação	e	de	esco-
lha	dos	delegados	das	entidades	e	organizações	governamentais	e	não	governamentais	na	
Conferência	Municipal	da	Juventude.	

CAPÍTULO	VII
DAS	DISPOSIÇÕES	GERAIS	
Art.	12	Considerar-se	á	instalado	o	Conselho	Municipal	da	Juventude	–	CMJ,	em	sua	primei-
ra	gestão,	com	a	publicação	dos	nomes	de	seus	integrantes	no	órgão	de	imprensa	oficial	do	
município e sua respectiva posse. 
Art.	13	Fica	o	Executivo	Municipal	autorizado	a	promover	as	devidas	adequações	orçamen-
tárias para execução da presente lei.
Art.	14	Esta	lei	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.
Pindamonhangaba,	17	de	outubro	de	2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Cleber Bianchi
Secretário de Juventude, Esporte e Lazer

Registrada	e	publicada	na	Secretaria	de	Assuntos	Jurídicos	em	17	de	outubro	de	2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado	de	São	Paulo

PORTARIA	INTERNA	Nº	9.316,	DE	16	DE	OUTUBRO	DE	2013.
Dr.	Vito	Ardito	Lerário,	Prefeito	do	Município	de	Pindamonhangaba,	no	uso	de	suas	atribui-
ções	legais,		NOMEIA	os	senhores:	Wilson	Vittorazo	Vasques	(Presidente),	Rosana	Cabral	
de	Paiva	e	Denis	de	Oliveira	da	Silva	(membros),	para	comporem	a	comissão	para	abertura	
de	PROCESSO	ADMINISTRATIVO	DISCIPLINAR	para	apurar	abandono	de	emprego	em	
face	do	servidor	Carlos	Alexandre	Venâncio,	matrícula	635500,	servente	de	obras,	tendo	em	
vista	a	ocorrência	de	 faltas	 injustificadas	por	período	superior	a	30	(trinta)	dias,	conforme	
atestado	de	frequência	juntado	às	fls	26,	27	do	Processo	Interno	nº	7674/2013.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba,	16	de	outubro	de	2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada	e	Publicada	na	Secretaria	de	Assuntos	Jurídicos,	em	16	de	outubro	de	2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/	Processo	Interno	nº	7674	/2013
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O vestibular, muitas 
vezes, é um bicho 
de sete cabeças. 

Para quem deseja cursar 
medicina, provavelmente, 
as cabeças se multiplicam. 
Essa é a realidade da 
estudante Dáfny Cristina 
Ubríaco, que tem 17 anos 
e estuda em um colégio 
particular da cidade.

Desde muito pequena 
a menina já decidiu o ca-
minho profi ssional. Entre-
tanto, no primeiro ano do 
Ensino Médio é que real-
mente optou pelo curso.

Uma das coisas que 
contribuíram para essa 
decisão foi um trabalho 
voluntário que Dáfny re-
aliza na Casa Transitória, 
onde lida com puericul-
tura. Isso a faz ter mais 
certeza ainda da profi ssão 
e já visualizar sua espe-
cialização: pediatria.

No início, sua meta 
era ser aprovada na USP 
Pinheiros, mas também 
gostou muito do campus 
da Unesp, em Botucatu. 
Entretanto, no total, serão 
seis as universidades nas 
quais ela concorrerá a uma 
vaga. Entre a primeira e a 
segunda fase, as provas só 
terminarão em janeiro.

Dáfny tem consciência 
das difi culdades da carreira, 
principalmente da necessi-
dade de estudo constante. 
“Não dá pra fi car pra trás. 
Você tem que estar dispos-
ta a levar a vida que você 
escolheu”, afi rma

Muito dedicada, de-
monstra a todo tempo sua 
paixão pelo conhecimento. 
Ela conta que física não 
é muito seu forte, mas 
que se esforça. Outro 
ponto positivo são as 
suas experiências com as 
provas. A jovem chegou 
a prestar vestibular como 

“treineiro” para enferma-
gem, na Unitau, quando 
estava no primeiro ano do 
Ensino Médio e passou em 
primeiro lugar. E ainda, há 
dois anos, ganhou o prê-
mio Excelência no estudo, 
da Tenaris Confab.

Dáfny usa várias es-
tratégias para memorizar. 
Faz fi chas com as fórmu-
las de matemática e física. 
Procura músicas sobre re-
gras de biologia, além de 
frases e de utilizar canetas 
coloridas. No dia da prova, 
leva sempre chocolate, 
balas e água. Alimenta-se 
de forma leve, não come 
carne. Neste dia, como 
fi ca muito enjoada, está 
tomando fl oral para se 
acalmar, mas pensa em 
dar o seu melhor e fazer o 
“máximo.“

Ela e a família foram 
à Basílica de Aparecida 
no último fi m de semana, 
onde rezou até para um 
concorrente: um colega 
que está no cursinho há 
quatro anos estudando 
para passar em medicina. 
Além disso, aproveitou a 
oportunidade para benzer 
suas canetas e a medalha 
da padroeira. “Sorte nun-
ca é demais”, salienta

Ela revela os planos... 
Caso não seja aprovada, 
fará um ano de cursinho. 
“Tenho apoio dos meus 
pais e da fé. Acredito que 
acontecerá o que for me-
lhor”, compreende.

A mãe Suzimary Ubría-
co comenta que essa fase 
é muito dolorida para a 
família. “Você vê sua fi lha 
se matando. Ela estuda o 
dia inteiro e dá medo dela 
não conseguir e se frus-
trar. Nunca vi uma pessoa 
com tanto foco como ela, 
mas sei que ela não irá 
mudar de ideia”, confessa.

‘Vestibular mede o 
momento e a sorte’

Há dois anos, Dáfny é contemplada com o prêmio 
por excelência no estudo

— Escola

— Almoço

— Descanso de 10 a 15 minutos

— Estudo das matérias do dia – 
lema: “Aula dada, aula estudada”

— Caso haja cansaço para, toma 
uma água

— Vai para a turma med 

ROTINA DE ESTUDOS:

lema: “Aula dada, aula estudada”

(preparatório especial para alunos que querem o curso)

— Academia

Além de todo o estresse que os 
vestibulares causam nos alu-
nos, ele também implica uma 

exigência: que o estudante escolha 
a carreira a seguir. Para Giovanna 
Astone, 17 anos, esse foi um momen-
to crucial. Ela explica que a escola 
oferece um suporte desde o nono ano 
para auxiliar os estudantes em suas 
escolhas. 

“Escolhi uns 10 cursos que não 
têm relação, mas neste ano fi quei 
em dúvida entre arquitetura e design 
gráfi co e acabei optando pelo primei-
ro”, conta.

Giovanna procurou as Universida-
des onde seu curso é bem classifi cado, 
e decidiu prestar Unicamp e USP, além 
da UFRJ, cuja seleção é pelo Enem.

Para obter sucesso, desde o come-
ço do ano ela se esforça nas aulas, 
que são de revisão, juntamente com 
as provas semanais. E nesse meio 
tempo, descobriu várias coisas que 
poderia fazer, dentre elas, sua aptidão 
por redação. “Para eu me atualizar 
sobre os temas assisto ao jornal e 
também, a escola tem um grupo nas 
redes sociais onde os professores 
postam várias dicas. Toda sexta-feira 

também temos na escola o “Espaço 
da Palavra”, que trata de atualidades”, 
explica.

Giovanna revela que o mais difícil 
é aguentar a pressão da escola 
e dos amigos. E diz que a família 
também infl uencia. O pai acredita 
que seja interessante que ela curse 
uma faculdade pública, mas a mãe é 
superprotetora. “Todos, inclusive eu, 
estamos nervosos porque ninguém 
sabe o que vai acontecer. Fico 
apreensiva por não saber se dará 
certo ou não”, enfatiza.

A estudante já prestou o Enem 
em 2012 e diz estar tranquila, apesar 
de ser bem cansativo. Este ano, ela 
também já prestou Unesp no meio do 
ano e passou para a segunda fase, 
o que a deixa mais confi ante. “Não 
posso duvidar da minha capacidade. 
Entretanto, acredito que é mais fácil 
eu conseguir uma vaga pelo Enem”, 
considera.

O segredo do sucesso nas provas, 
segundo Giovanna, é manter a calma. 
“Se eu não fi car calma, vou jogar no 
lixo tudo o que fi z durante o ano”. 
Embora tente manter o controle, já há 
dois meses, que antecedem os vesti-
bulares, a jovem anda descontando na 
comida. “Quando estou triste ou apre-
ensiva, como para me acalmar. Como 
de tudo, doce ou salgado. Sinto-me 
ansiosa, pois é uma mudança muito 
grande na minha vida. Por isso, minha 
mãe chama minha atenção, diz que 
preciso me controlar para manter a 
saúde”

Apesar de estar “enlouquecendo”, 
como ela mesma classifi ca, deve ter  
muita maturidade para compreender 
que, caso não seja aprovada, poderá 
se dedicar ainda mais aos estudos. Giovanna (1ª da direita para a esquerda) descobriu sua aptidão pela redação

“Estou enlouquecendo”

Sem “decoreba”, Jéssica 
constrói seu aprendizado

Múltipla escolha: 
Enem e vestibular 

agitam dia a dia 
dos estudantes

O Enem – Exame Nacional do Ensino Mé-
dio acontece no sábado (26) e no do-
mingo (27), e a sua proximidade, bem 

como o início da maratona para os vestibulares 
das principais universidades do país, têm agitado 
o cotidiano de jovens estudantes, que têm pela 
frente o desafi o de dar o primeiro passo para uma 
nova etapa da vida: a profi ssão. Nesta edição, a 
Tribuna conversou com Dáfny, Giovanna e Jés-
sica, estudantes do Ensino Médio que estão se 
empenhando para passar neste teste. Elas contam 
sobre a rotina de estudos, as tensões, os medos e 
esperanças que permeiam esse período.

TEXTOS: Aiandra Alves Mariano e Ana Camila Campos

Aos 17 anos, Jéssica Mamede 
tem uma rotina corrida. Após 
frequentar as aulas numa 

escola pública de Pinda pela manhã, 
ela vai para casa, prepara seu almoço, 
“engole” a comida, pega sua bicicleta 
e vai para o trabalho. Depois de uma 
jornada de oito horas, ela chega em 
casa por volta das 22h30 e precisa 
driblar o cansaço para se preparar 
para o vestibular e o Enem. Sábados e 
domingos também são tomados pelos 
estudos.

Ela se inscreveu para o curso de 
Engenharia de Produção na USP – 
Universidade de São Paulo e UNESP 
– Universidade do Estado de São 
Paulo e vê no Enem, a chance de se 
aproximar um pouco mais do seu 
sonho.

Jéssica sempre foi uma ótima aluna, 
mas nunca gostou de “estudar para a 
prova”. “Não acredito em decoreba e 
não gosto de fi car lendo o conteúdo 
antes da prova. Prefi ro aprender em 
sala de aula, perguntar e debater até 
entender o tema”, explica ela.

Mas, para passar nos testes que 
virão, ela se rendeu à tradicional 
forma de estudo. “Não estou 
decorando, mas sempre faço 
simulados e tento revisar matérias de 
algumas disciplinas que tenho mais 
difi culdade, como física e química”, 
entrega a estudante.

Sem tempo para passear com os 
amigos, namorar ou curtir a balada, 
Jéssica não se abala. “Vejo muitas 
pessoas da minha idade que não 
sabem o que querem do futuro. Eu sei 

bem o que desejo, sou focada e tenho 
prioridades. Por isso, não acho o que 
faço sacrifício. Faço porque tenho um 
objetivo”, garante.

Contando com o apoio da mãe 
e da irmã, Jéssica confessa que 
está nervosa, mas não se sente 

pressionada. “Eu quero muito passar 
para emendar os estudos e não 
parar o ritmo. Mas não me sinto na 
obrigação. Tenho um plano B, que é 
fazer algum curso profi ssionalizante 
na área em 2014, caso não passe em 
nenhum vestibular”.

Mesma com uma rotina agitada, Jessica se dedica para ser aprovada

Aiandra Alves Mariano

Arquivo pessoal

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

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

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador 
roderley 

Miotto

AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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Vereador toninho da FarMácia

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador MartiM cesar

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

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

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

Professor Osvaldo tem 
pedido de melhorias atendido 
em Moreira César e na cidade
Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) por meio do ofício 
nº 56/2013, enviado à subpre-
feitura do Distrito Moreira 
César, teve sua solicitação de 
melhoria da praça atendida 
prontamente pelo subprefeito 
Manoel Pereira dos Santos. A 
Praça São João, localizada na 
região central de Moreira Cé-
sar estava com suas luminárias 
queimadas, o que no período 
da noite contribuía para o 
aumento do risco de assaltos 
e outras atividades ilegais no 
local. “Fiquei muito contente 
pelo pronto atendimento reali-
zado pelo Subprefeito Manoel 
Pereira dos Santos, o “Mané da 
subprefeitura”, pois contribuiu 
para que a população tivesse 
mais segurança ao transitar no 
local”, salientou o vereador.

Outro pedido feito pelo 
vereador Professor Osvaldo, 
através do ofício nº 43/2013, 
enviado à empresa de ôni-
bus Pássaro Marron, era a 

instalação de coberturas nos 
pontos de ônibus utilizados 
pela empresa na rua Dr. Ru-
bião Júnior, na esquina com 
a avenida Coronel Fernando 
Prestes, pois segundo os usu-
ários destas linhas não havia 
qualquer tipo de proteção no 
local contra as intempéries. 
Em resposta, a Empresa Pás-
saro Marron havia informado 
anteriormente através de ofício 
que estava momentaneamente 
impossibilitada de atender 
à solicitação. Entretanto as 
referidas coberturas já foram 
instaladas nos pontos de 
ônibus e tem contribuído po-
sitivamente para amenizar a 
situação da população que as 
utilizam. “Acredito e muito 
que o trabalho feito em con-
junto sempre trará resultados 
positivos, que beneficiará 
toda a população, continuarei 
realizando meu trabalho para 
que nossa cidade melhore cada 
vez mais”, finalizou o vereador 
Professor Osvaldo.

Vereador ProFessor osValdo (no 
destaque) teM Pedidos atendidos Pela 
adMinistração coMo a Melhoria na 
Praça de Moreira césar e cobertura 
do Ponto de ônibus da rubião Jr.

O vereador Roderley Miot-
to (PSDB) esteve presente na 
última terça-feira no Centro 
Comunitário do bairro do 
Bosque, junto com o Prefeito 
e sua equipe, para participar 
de mais uma reunião onde o 
Executivo vem ouvindo os 
problemas do bairro e veri-
ficando as melhorias junto a 
população.

Na oportunidade, o ve-
reador pôde conversar com 
vários munícipes, onde foram 
solicitadas melhorias com ur-
gência no asfalto, rodízio dos 
caminhões que utilizam ape-
nas uma rua para descarregar 
entulhos e também solicitaram 
medidas defini-
tivas com rela-
ção a um pro-
blema antigo 
com a empresa 
Sabesp, onde 
existem casas 
com rachadu-
ras, podendo 
cair a qualquer 
momento.

Roderley Miotto participa de 
reunião no Bosque e solicita 
melhorias para o bairro

Os moradores solicitaram 
também ao Prefeito a transfe-
rência do local de descarrego 
de entulhos, o recapeamento 
total das ruas do bairro e a 
construção de uma creche.

“Saí desta reunião satisfei-
to, o Prefeito se disponibilizou 
a atender o pedido e retirar em 
cerca de 10 a 15 dias o posto 
de descarrego, e buscar uma 
solução o quanto antes sobre 
os problemas das casas. A po-
pulação está de parabéns por 
ter ido reivindicar melhorias 
para o bairro. Espero que o 
Prefeito dê a atenção mereci-
da aos moradores”, finaliza o 
vereador.”

O vereador Martim Cesar 
(DEM), solicitou ao Prefeito 
Vito Ardito, estudos visando 
a confecção de faixas de pe-
destre elevada (com lombada), 
ou a implantação de semáforo 
na rua Dr. Campos Salles. 
“Esta faixa elevada permitirá 
a redução de velocidade dos 
veículos nos dois sentidos, 
tanto de quem está se dirigindo 
no sentido centro - bairro e 
principalmente bairro - centro, 
permitindo então a conversão 
dos veículos que vem da Tra-
vessa Guaianazes e da avenida 
Dr. Francisco Lessa Júnior, 
tendo em vista que neste trecho 
o tráfego de veículos é muito 
intenso”, explica o vereador.

Segurança
O vereador Martim Cesar, 

encaminhou Indicação ao 
Executivo, solicitando pro-
vidências para que seja feito 
melhorias na sinalização hori-

Martim Cesar pede 
melhorias no trânsito da 
rua Dr. Campos Salles

zontal 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 ci-
clistas e veículos que trafegam 
pelo local.

Campo Belo
Outro pedido do Martim 

Cesar ao Prefeito, é para que 
seja realizado estudos visando 
a confecção de lombadas no 
trecho que liga a rua Wilson 
de Freitas e a rua Hilda Capo-
villa de Castro, no Loteamento 
Residencial Campo Belo, pró-
ximo a quadra poliesportiva, a 
fim de reduzir a velocidade dos 
veículos que estão trafegando 
acima do permitido, colocando 
em risco a segurança de mora-
dores e pedestres que transitam 
pelo local.

Na última sessão da Câmara, o vere-
ador Carlos Eduardo de Moura - Magrão 
(PPS) protocolou diversos requerimentos 
solicitando melhorias para os bairros 
da cidade. 

Para o bairro Terra dos Ipês I, o 
vereador reivindicou através do reque-
rimento nº 2.272 /2013, providências ao 
Deptran para colocação de lombadas ou 
qualquer outro inibidor de velocidades, 
na Alameda das Grevíleas, no setor Norte 
e Sul. De acordo com os moradores, após 
o recapeamento do asfalto, o local virou 
uma pista de corridas. “Os carros passam 
aqui em alta velocidade colocando a vidas 
das pessoas em risco, principalmente das 
crianças”, informou um dos moradores.

“Esta avenida é bastante movi-
mentada, com fluxo intenso de carros,  
pedestres e ciclistas. Com o asfalto novo, 
alguns motoristas ignoram a velocidade 
e trafegam em alta velocidade. Estou 
preocupado, pois já houve acidente no 
local e não queremos presenciar algo 
mais grave”, salienta o vereador Magrão. 

Para o bairro do Feital, Magrão 
solicitou através do requerimento nº  
2.571/2013, o conserto da “bomba 
d’água”, do lago. “Toda vez que chove, 
tem que vir alguém até aqui para ligar a 
bomba. Antes o acionamento era auto-
mático, mas queimou e nunca mais fun-
cionou”, explica um morador da região. 

O vereador Magrão lembra que, no 
início do ano, com a queda de uma forte 
chuva, o local ficou totalmente alagado, 
chegando a atingir as casas ao redor e os 
moradores temem que isso venha ocorrer 

Magrão pede serviços 
e melhorias para bairros 
de Pindamonhangaba

Instalação de lombadas no “terra dos Ipês I”
e conserto de “bomba d’água” no lago do FeItal 

são algumas das solIcItações do vereador

novamente”, observou o vereador. 
Magrão tem contado com a população 

pindamonhangabense para a realização 
dos requerimentos que encaminha ao 
Executivo. Ele tenta, na melhor forma do 
possível, atender todos os munícipes que o 
procuram, seja para fazer um requerimen-
to ou apenas para uma orientação. Esse 
contato direto com a população é muito 
importante, pois são eles, os moradores 
dos bairros,  que sabem apontar as reais 
necessidades e  problemas que o bairro 
enfrenta. “Estamos trabalhando em prol 
da população. Coloco meu gabinete à 
disposição de todos”,  concluiu o vere-
ador Magrão.

local onde existe o lago, no bairro do Feital, está coMPletaMente alagado; Vereador 
Magrão (destaque) quer o conserto da boMba d’água Para solucionar o ProbleMa

O vereador Toninho 
da Farmácia (PDT) em 
contato com o gerente 
divisional da Sabesp, 
José Fonseca Marcondes 
Júnior, conhecido Jota, 
cobrou uma solução defi-
nitiva para o problema que 
já se arrasta há alguns anos 
no bairro do Bosque, que 
é a inundação de algumas 
residências, e que foram 
condenadas, tendo início 
um processo de desapro-
priação.

Segundo a Sabesp, das 
seis residências com pen-
dências, duas já estão em 
condições de desapropriação, 
das restantes, uma o proprietá-
rio não possui a documentação 
necessária e as outras três os 
proprietários não aceitam a 
desapropriação. A Sabesp tem 
todo o interesse em chegar a 
uma solução definitiva para o 
caso. pois a mesma tem plano 
de construir um galpão para 
armazenar materiais no local, 
assunto este que já foi tratado 
em uma reunião com o Prefeito 
em 9 de janeiro deste ano. “Es-
pero que seja encontrada uma 
solução definitiva para este 
problema que já se arrasta há 
alguns anos e causa inúmeros 
transtornos aos moradores de 
local”, fala o vereador.

Cobertura
de quadra 
O vereador Toninho da 

Farmácia através de uma 
parceria firmada com o De-
putado Federal João Dado, 
viabilizou a disponibilização 

Toninho da Farmácia pede 
solução definitiva para problemas 
em residências no Bairro do Bosque

de uma Emenda Parlamentar 
para ser utilizada na quadra 
poliesportiva do bairro do 
Bosque. O valor destinado pelo 
Ministério do Esporte é de R$ 
250 mil, para obras de cober-
tura, ampliação e melhorias na 
referida quadra.

Fim do 
deposito de entulhos
O vereador Toninho da 

Farmácia está solicitando o 
fechamento em definitivo do 
deposito de entulhos locali-
zado ao lado do Campo do 
Estrela no bairro do Bosque.

De acordo com o vereador, 
este deposito está causando 
inúmeros transtornos aos mo-
radores do local, colocando em 
risco a integridade física dos 
moradores devido ao grande 
fluxo de caminhões, e abalando 
a estruturas das residências, 
principalmente da rua Dr. 
Eugênio Fortes Coelho.

Vereador quer taMbéM loMbadas na alaMeda 
das greVíleas, no terra dos iPês i

Durante esta semana, o 
Presidente da Câmara de 
Vereadores de Pindamo-
nhangaba, Ricardo Piorino 
(PDT), juntamente com o 
Deputado Estadual Major 
Olímpio (PDT), da mesma 
sigla partidária, estiveram 
na Assembleia Legislativa, 
onde reuniram-se com diver-
sos empresários estrangeiros 
que pretendem instalar suas 

Ricardo Piorino 
participa de importante 
reunião para o município
“a relação estreIta com o deputado estadual 

major olímpIo possIbIlItou a solIcItação de 
dIversos beneFícIos para nossa cIdade”

empresas no país.
Segundo o vereador, 

durante o encontro, que 
contou com total apoio 
do Deputado, nossa 
cidade foi apontada 
como a mais indicada 
para exploração das 
atividades que estavam 
sendo discutidas, prin-
cipalmente por sua lo-
calização privilegiada 
(eixo Rio – São Paulo).

“Meu grande com-
panheiro e estimado 
amigo Major Olímpio, 
tem sido um grande 
parceiro da nossa ci-
dade, se preocupando 

e valorizando o crescimento 
que estamos atravessando”, 
enfatizou o vereador.

Inauguração
Nesta última quinta-fei-

ra, o vereador participou da 
inauguração do hipermercado 
“Tenda Atacadista”. “A cida-
de está crescendo e grandes 
empresas estão chegando, 
gerando muitos empregos na 
cidade”, apontou o vereador 
Ricardo Piorino.

Presidente ricardo Piorino ParticiPou da inauguração do tenda atacadista

Vereador ricardo Piorino

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook: vereadorcal@hotmail.com

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

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

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

VereAdor Felipe CésAr - FC

VereAdor proFessor eriC

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

VereAdor dr. mArCos Aurélio VillArdi

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

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

Na Sessão da Câmara de 
Vereadores do dia 14 de outubro 
foi aprovado, por unanimidade, 
o Projeto de Lei, de autoria do 
vereador Dr. Marcos Aurélio 
(PR), que disciplina o descarte, 
recolhimento e a destinação de 
medicamentos vencidos como 
proteção ao meio ambiente e à 
saúde pública do município de 
Pindamonhangaba.

O descarte aleatório de me-
dicamentos em desuso, vencidos 
ou sobras, atualmente é feito, 
por grande parte das pessoas, no 
lixo comum ou na rede pública 
de esgoto, o que pode trazer 
graves consequências, como 
o risco à saúde das pessoas 
que poderiam reutilizá-los por 
acidente ou mesmo intencional-
mente devido a fatores sociais 
ou circunstanciais diversos e 
outras consequências como a 

Projeto de Descarte de 
Medicamentos do Dr. Marcos 
Aurélio é aprovado por unanimidade

agressão ao meio ambiente, a 
contaminação da água, do solo e 
de animais. O consumo indevido 
de medicamentos descartados 
inadequadamente pode levar ao 
surgimento de reações adversas 
graves, intoxicações, entre ou-
tros problemas, comprometendo 
decisivamente a saúde e a quali-
dade de vida dos usuários. Com 
base nesta afirmação, justifica-se 
a criação da Lei que disciplina 
o descarte, o recolhimento e a 
destinação de medicamentos.

Como idealizador do Projeto 
de Lei, o vereador Dr. Marcos 
Aurélio comemora a aceitação 
por parte do Legislativo. “Os 
medicamentos, antes jogados 
no lixo comum, agora terão um 
descarte adequado, não colocan-
do mais em risco a população e 
o meio ambiente”, enfatizou o 
Dr. Marcos Aurélio.

O vereador Janio Ardito Lerário 
(PSDB) homenageou a professora 
Maria das Graças na Sessão Solene 
do Dia do Professor realizada no 
último dia 15 de outubro.

Janio relata que  “é um evento 
muito importante pois mostra que 
todos tiveram um mestre que fez 
parte de um período de nossa vida, 
nos guiando, criando uma base do 
nosso futuro e acreditando em nos-
sos sonhos.Sendo psicólogo de cada 
estudante com carinho, dedicação e 
paciência”.

A Profª Maria das Graças Ferreira 
de Gouvêa nasceu no dia 11 de se-
tembro de 1950 em São Bento - MG. 
É filha de Joaquim Inácio Ferreira e 
Dona Maria Madalena da Costa. Ca-
sou-se com Jeferson Silva de Gouvêa, 
com quem teve dois filhos, Josemara 
Ferreira de Gouvêa e Lucas Mateus 
Ferreira de Gouvêa.

Maria das Graças se formou 
em Estudos Sociais pela Faculdade 
Salesiana São Joaquim, em Lorena 
- SP,  posteriormente cursou His-
tória na Universidade de Taubaté. 
Também se formou em Pedagogia 
pela Faculdade Nogueira da Gama, 
e em Geografia pela Faculdade Nossa 
Senhora do Sion, em Minas Gerais, 
e é pós-graduada em Gestão Esco-
lar pela renomada Universidade de 
Campinas – UNICAMP.

Maria é de uma família simples e 
sempre lutou para vencer os obstácu-

Vereador Janio Ardito 
homenageia professora 
Maria das Graça de Gouvêa

los da vida. Iniciou sua carreira pro-
fissional como empregada doméstica 
na casa da Profª Maria Helena Viviane 
Lima, onde trabalhou por 14 anos. Em 
seguida, começou a trabalhar como 
caixa em uma farmácia, para ajudar 
a pagar seus estudos.

No dia 25 de agosto de 1975, a 
Profª Maria das Graças começou a 
lecionar na Escola Estadual Instituto 
de Educação Conselheiro Rodrigues 
Alves, e desde então construiu uma 
admirável história dentro do universo 
escolar. Maria das Graças já lecionou 

em diversas escolas estaduais: Prof° 
Moura Rezende, e João Gonçalves 
Barbosa, ambas em Caçapava; Prof° 
Mario Bulcão Giudice; Prof.ª Yo-
landa Bueno de Godoy; Engenheiro 
Francisco Bicudo Lessa; Dr. Rodrigo 
Romero; Prof.ª Ismênia Monteiro 
de Oliveira; Prof.ª Iolanda Vellutini 
– onde também atuou como Vice-
Diretora - além das escolas Antônia 
Aparecida Carlota e Prof.ª Célia 
Keiko Ikeda, todas em Pindamo-
nhangaba.  “O professor tem que ser 
homenageado todos os dias, tamanha 
a luta de cada um deles”, salientou 
Janio. “Maria das Graças nunca 
desistiu dos seus sonhos. Portanto 
é uma pessoa a qual tenho a honra 
de homenagear por ser uma figura 
ilustre que tanto fez pela educação 
de Pindamonhangaba, um símbolo de 
orgulho para nós e seus familiares”, 
disse o vereador.

JAnio lerArio, 
proFessorA 
mAriA dAs 
GrAçAs, AmiGos 
e FAmiliAres dA 
homenAGeAdA

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Na última sessão ordinária 
realizada no dia 21 de outubro, 
o vereador Professor Eric 
(PR) apresentou requerimento 
pedindo ao Departamento de 
Trânsito de Pindamonhanga-
ba, a construção de rotatória no 
cruzamento da Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso com 
as ruas Taubaté e Savanel do 
Amaral, no bairro Ouro Verde, 
além de lombadas e faixa de 
pedestres na avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso. A 
reivindicação foi feita, pois 
os veículos transitam em alta 
velocidade e  vários acidentes 
acontecem por imprudência e 
falta de sinalização. Também, 
a pedido dos membros do 
Grupo de Oração “Missão e 
Santidade”, o vereador solici-
tou a implantação de faixa de 
pedestre elevada na Avenida 
das Orquídeas, em frente a 
Igreja de Santa Rita de Cássia, 
no bairro Vale das Acácias. 
Professor Eric explica que  
“com o funcionamento do 
um grupo de oração na Igreja 
Santa Rita, muitas crianças 
frequentam o local, apro-
ximadamente 40 crianças. 
Considerando que o grupo 
de oração fica bem em 
frente a praça, existe o risco 
de crianças atravessarem a 
avenida para brincar e serem 

O vereador Felipe César – 
FC (PMDB) enviou sugestão ao 
prefeito, através de Indicação, 
em que solicita a criação da 
Secretaria da Agricultura em 
Pindamonhangaba. O vereador 
alega que o prefeito transferiu 
a Diretoria de Agricultura, 
que estava vinculada à Secre-
taria de Indústria e Comércio, 
para a Secretaria de Governo 
e Integração, o que tem difi-
cultado a tramitação de ações 
vinculadas ao meio rural. 
Além do mais, a Diretoria de 
Agricultura e a Secretaria de 
Governo e Integração, estão 
em locais diferentes, fazendo 
com que os agricultores de 
nosso município passem por 
um verdadeiro “calvário” 
para resolver as suas questões 
rurais. “Entendemos que a 
criação de uma Secretaria 
específica vai melhorar a 
tratativa com a questão rural, 
já que somos polo regional 
da agricultura e o prefeito, 
por raízes de família, é liga-
do a área rural”, enfatiza o 
vereador.

Vereador Professor 
Eric pede rotatória
no bairro Ouro Verde

atropeladas pois, muitas vezes, 
os carros não respeitam a ve-
locidade permitida, por isso, 
pedimos a lombada”.

Iluminação na
praça São João
O vereador Professor Eric 

agradece ao Subprefeito de 
Moreira César por ter atendido 
o requerimento nº 2057/2013, 
do dia 26 de agosto no qual 
solicita reparos na iluminação 
da praça São João, localizada 
na rua José Monteiro Macha-
do César, no bairro Moreira 
César. “A praça se encontrava 
escura e com várias lâmpadas 
queimadas, colocando em 
risco comerciantes e a popu-
lação ao redor, pois a falta de 
iluminação favorece o crime. 
Agradeço ao subprefeito, 
Mané, que trabalha muito pelo 
Distrito e atendeu prontamente 
meu pedido”, salientou o ve-
reador Professor Eric.

Felipe César – FC pede 
ao prefeito a criação da 
Secretaria da Agricultura

Poupatempo para
o Produtor Rural
O vereador Felipe César 

– FC reitera ao Governador a 
instalação de um Poupatempo 
para o trabalhador rural, de 
modo a facilitar o atendimento 
para o “homem do campo”. O 
vereador destaca que o traba-
lhador rural não pode deixar 
seus afazeres por muito tem-
po, e um atendimento direto 
e diferenciado facilitará em 
muito para que possa regu-
larizar sua documentação”.

Redução da tarifa
do transporte coletivo
O vereador Felipe César 

– FC continua a reiterar para 
que o Executivo, adote medi-
das imediatas com relação à 
redução da tarifa do transporte 
coletivo municipal, baseada 
na desoneração do PIS e CO-
FINS do transporte público, 
conforme Comunicado SDG 
nº 36/2013, datado de 27 de 
setembro de 2013, do Tribunal 
de Contas, que alerta os mu-
nicípios com relação a essas 
desonerações.

O vereador Felipe César – 
FC, vem insistindo há tempos, 
para que a tarifa seja reduzida, 
porém até o presente momento 
o prefeito nada fez. Baseado no 
comunicado do Tribunal de Con-
tas, o vereador Felipe César – FC, 
quer que a Adminstração cumpra 
a Lei Federal. “Esperamos que 
agora com esta determinação, o 
prefeito tenha bom senso e atenda 
aos apelos da população, e reduza 
a tarifa do transporte público de 
nossa cidade”, destaca o vereador 
Felipe César – FC.

Vereador Cal pede 
anistia de juros e multas 
para IPTU atrasado

Solicitação foi feita ao Prefeito Vito ardito

e enVolVe aS díVidaS de anoS anterioreS

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) está 
solicitando ao Prefeito  Vito 
Ardito Lerario que conceda 
aos munícipes de Pindamo-
nhangaba, a anistia de juros e 
multas das parcelas atrasadas 
do IPTU – Imposto Territorial 
e Predial Urbano. Segundo 
o vereador, existem muitas 
pessoas da cidade e do distrito 
que se encontram envolvidos 
nessa situação.

Cal disse que “está se 
aproximando o final do ano 
e que as pessoas adquirem 
uma possibilidade maior para 
saldar suas dividas, pois rece-
bem  abonos, décimo terceiro e 
outros benefícios e se tiverem 
a redução de juros e multas 
de suas dividas, com certeza, 
facilitará a quitação desses 
débitos”.

Cidade Nova
O vereador Cal agradece ao 

Prefeito pela complementação 

da iluminação pública da rua 
Jambeiro, situada no bairro 
Cidade Nova. O pedido foi 
feito pela Diretora e pelos 
alunos da “Escola Estadual 
Professor Antônio Aparecido 
Falcão”.

O vereador afirmou que 
“as pessoas que usam o acesso 
do viaduto “Fernando Alencar 
Pinto”, do bairro das Campi-
nas, terão mais segurança e 
mais confiança ao passarem 
pelo local, já que a rua Jam-
beiro é uma importante ligação 
entre os bairros Cidade Nova 
e Campinas”.

Parabéns aos
Servidores Públicos
Neste dia 28 de outubro, 

o vereador Cal parabeniza a 
todos os servidores públicos de 
Pindamonhangaba que, com 
respeito, dedicação, empenho 
e muito trabalho, contribuem 
para o crescimento e desen-
volvimento da cidade.

VereAdor CAl (destAque) AGrAdeCe Ao preFeito pelA ComplementAção dA iluminAção 
públiCA dA ruA JAmbeiro, no bAirro CidAde noVA

Respeitando o artigo 256 do 
Regimento Interno que prevê que 
as sessões nas quais se discutem as 
Leis Orçamentárias terão a Ordem 
do Dia preferencialmente reservada 
a essas matérias e o expediente ficará 
reduzido a trinta minutos, contados do 
final da votação da Ata, os vereadores 
aprovaram - por unanimidade – durante 
a 37ª Sessão Ordinária de 2013 o 
Projeto de Lei n° 113/2013, do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre o Plano 
Plurianual 2014/2017 do Município 
de Pindamonhangaba”. O Plano foi 
aprovado em sua totalidade com 3 
emendas propostas pelo vereador 
Felipe César – FC (PMDB).

Antes de votar o projeto, os parla-
mentares discutiram e analisaram as 3 
emendas ao PL 113/2013. A Emenda 
n° 16/2013 – Emenda Modificativa 
n° 01 ao Projeto de Lei n° 113/2013, 
alocou R$ 458.000,00 para o Depar-
tamento de Agricultura da cidade para 
o Programa de Promoção e Desen-
volvimento Rural. Já a Emenda n° 
17/2013 – Emenda Modificativa n° 02 
ao Projeto de Lei n° 113/2013, destinou 
recursos financeiros de R$ 92.000,00 
para o Departamento de Turismo no 
Programa de Promoção ao Turismo. 
A última votação foi da Emenda n° 
18/2013 – Emenda Modificativa n° 
03 ao Proje-
to de Lei n° 

Com 3 emendas,  Plano 
Plurianual 2014/2017 é 

aprovado pelos vereadores
Plenário referendou oS númeroS e oS inVeStimentoS 

PreViStoS no Plano; emendaS do Vereador feliPe

céSar – fc foram aProVadaS Por unanimidade

113/2013, que também realocou 
R$ 92.000,00 para o Departamento 
de Cultura no Programa Promoção 
Cultural e Artística. Todas as verbas 
remanejadas foram retiradas do 
Departamento de Comunicação da 
Prefeitura de Pindamonhangaba nos 
programas “Manutenção de Eventos” 
e “Manutenção de Comunicação”. 

O Plano Plurianual 2014/2017 
de Pindamonhangaba, do Poder Exe-
cutivo, foi instituido observando as 
ações do Governo Municipal para os 
próximos 4 anos. No anexo I do PPA, 
o Executivo prevê em 2014 um total 
de R$ 405.800,000,00 de Receitas 
Diretas e outros R$ 200.000,00 de 
Indiretas. No ano seguinte - 2015 - as 
Receitas Diretas deverão totalizar 
R$ 436.800,000,00 e as Indiretas R$ 
200,000,00. No terceiro ano do PPA 
– 2016 – o valor das Receitas Diretas 
poderão chegar a R$  476.800,000,00 
e as Indiretas permenecerão no mes-
mo valor dos anos anteriores. E, por 
último, no ano de 2017 as Receitas 
Diretas atingirão R$  530.800,000,00 
com as Receitas Indiretas no valor de 
R$ 200.000,00. No total do PPA 2014-
2017, o Município atingirá o valor de 
R$ 1.851.000.000,00 (Um bilhão e 851 
milhões de reais) de Receitas Diretas.

plenário 
reFerendou os 
números e os 
inVestimentos 

preVistos no plAno 
pArA o quAdriênio 

2014-2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PES-
SOAL PARA ATUAR NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJO-
VEM URBANO - 2013
EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 003/2013 – PROJOVEM URBANO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, através da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO 
DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para a contratação temporária de profissionais 
de diversas áreas para atuarem junto ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PRO-
JOVEM URBANO, no Município de Pindamonhangaba, conforme RESOLUÇÃO/CD/FNDE 
Nº 54 de 21 de novembro de 2012, com as alterações operadas pela RESOLUÇÃO CD/
FNDE nº 29/2013, e que obedecerá às normas constantes do presente Edital.  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O processo seletivo simplificado de que trata este edital visa à contratação temporária 
de: 01 (um) Professor de Ciências da Natureza.
 1.2. O contrato temporário do candidato classificado dentro do número de vagas oferecidas 
terá a duração de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até mais 06 (seis) me-
ses, nos termos de Lei Municipal nº 5.350 de 02-12-2005, a critério exclusivo da necessidade 
do serviço prestado.  
1.3. A seleção pública de que trata o subitem anterior será realizada, em uma única etapa, de 
caráter eliminatório e classificatório, denominada de avaliação curricular.  
1.4. Os atos advindos da execução deste processo seletivo, para os quais é exigida ampla 
publicidade, serão divulgados no Site Oficial do Município de Pindamonhangaba, cujo en-
dereço eletrônico é: www.pindamonhangaba.sp.gov.br e afixados na sede da Secretaria de 
Educação e Cultura, situada a Avenida Fortunato Moreira 173, Pindamonhangaba e devendo 
o resultado final ser homologado através de Portaria da Secretária de Educação e Cultura, 
e publicado no referido site e meios de comunicação oficial do município e afixado na sede 
da Secretaria de Educação e Cultura, situada a Avenida Fortunato Moreira 173, Pindamo-
nhangaba.
2. DA FUNÇÃO, ATRIBUIÇÃO, REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO, REMUNERAÇÃO E 
JORNADA DE TRABALHO  
O profissionaL que vier a ser contratado, em decorrência desta seleção, terá as seguintes 
atribuições:
2.1. FUNÇÃO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, NAS ÁREAS DE BIOLOGIA, 
QUÍMICA E FÍSICA;
a) Atribuições: Ministrar aulas de disciplinas componentes do currículo do Ensino Funda-
mental, utilizando-se de material editado e fornecido pelo PROJOVEM URBANO, bem como 
noções básicas de informática e suporte às ações comunitárias, possibilitando o pleno de-
senvolvimento intelectual do aluno e sua atuação responsável como cidadão participante da 
sociedade.  
b) Remuneração mensal: R$ 1.700,00  
c) Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais.
d) Horário diário: 17h40m às 21h40m / sábados quinzenais 9h às 13h e 14h às 16h.
e) Vagas: 01 (uma), sendo 01 vaga para professor de ciências da natureza.
f) Vagas destinadas para pessoas portadoras de deficiência: 5% (cinco por cento) das vagas.  
g) Requisito para contratação: Diploma ou Declaração de Conclusão de Curso de Licencia-
tura na disciplina que optar no ato da inscrição, emitido por instituição oficialmente instituída 
para tal.
2.2 DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
2.2.1 Do total de vagas ofertadas neste edital, o mínimo de 5% (cinco por cento) será reser-
vado para pessoas com deficiência, em cumprimento ao que assegura o art. 2º da Lei Fede-
ral nº 7.853/89 e 37, § 1º do Decreto Federal nº 3.298/99, observando-se a compatibilidade 
da condição especial do candidato com as atividades inerentes às atribuições da função para 
a qual concorre.  
2.2.2. Serão consideradas pessoas com deficiência as que se enquadrem nos critérios es-
tabelecidos pelo Decreto nº 3.298 de 20.12.1999 e suas alterações, que regulamenta a Lei 
Federal nº 7.853 de 24/10/1989.  
2.2.3. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com de-
ficiência deverão, no ato de inscrição, declarar essa condição e especificar sua deficiência.  
2.2.4. Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência participarão do certame 
em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere aos critérios de 
aprovação e à nota mínima exigida, em conformidade ao que determina o artigo 41, inc. I a 
IV do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.  
2.2.5. O candidato que não declarar no ato de inscrição ser pessoa com deficiência ficará 
impedido de concorrer às vagas reservadas, porém disputará as de classificação geral.  
2.2.6. A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação da vaga reserva-
da às pessoas com deficiência, devendo ainda, quando convocado, submeter-se à Perícia 
Médica que será promovida pela Junta Médica do Município ou entidade por ele credenciada.  
2.2.7. As vagas reservadas às pessoas com deficiência que não forem preenchidas por falta 
de candidatos, por reprovação no certame ou por decisão da Perícia Médica serão preen-
chidas pelos demais candidatos da concorrência geral, observada a ordem de classificação.  
2.2.8. Após a contratação, o candidato não poderá utilizar-se da deficiência que lhe garantiu 
a reserva de vaga no certame para justificar a concessão de licença.  
3. DAS INSCRIÇÕES  
3.1. Para se inscrever, o candidato deverá, em formulário próprio disponibilizado pela Se-
cretaria de Educação e Cultura, preencher, com os seus dados pessoais, as informações 
solicitadas, a ele anexando seu currículo com as informações referentes à sua experiência 
profissional e aos cursos realizados, as quais serão o único instrumento de base para a 
avaliação curricular.
3.2. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar o original dos documentos solicitados  
neste edital para comprovação dos dados.
3.3. São da responsabilidade exclusiva do candidato os dados cadastrais informados para 
a inscrição.  
3.4. O Município de Pindamonhangaba  não se responsabilizará por solicitações de inscrição 
não protocoladas nos prazos estipulados neste edital por qualquer motivo.  
3.5. A inscrição do candidato expressará sua integral adesão a todas as regras que discipli-
nam a presente seleção.  
3.6. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a equipe executora do direito de excluir da seleção o candidato que não 
preencher o formulário de forma completa e correta e/ou fornecer dados comprovadamente 
inverídicos, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  
3.7. Não será aceita a inscrição que não atender, rigorosamente, ao estabelecido neste edital.  
3.8. Cada candidato só poderá se inscrever para uma única função, conforme indicação 
constante do item 1.1 deste Edital.  
3.9. Os formulários deverão ser entregues, mediante protocolo, na sede da Secretaria de 
Educação e Cultura, situada a  Avenida Fortunato Moreira 173, Pindamonhangaba, das 8h 
às 11h e das 14h às 17h, nos dias definidos no calendário constante do Anexo Único deste 
edital.   
4. DA SELEÇÃO  
4.1. A presente seleção será realizada em uma única etapa, denominada Avaliação Curricu-
lar, de caráter classificatório e eliminatório.  
4.2. Participarão da Avaliação Curricular todos os candidatos devidamente inscritos na se-
leção, que serão avaliados através das informações prestadas no Formulário de Inscrição.  
4.3. Em nenhuma hipótese, informação curricular não declarada no ato da inscrição será 
acatada para a Avaliação.
4.4. Serão selecionados os candidatos melhor classificados na avaliação curricular, em quan-
tidade equivalente a 05 (cinco) vezes o número de vagas oferecidas por cada função, obser-
vada a proporcionalidade das vagas reservadas para as pessoas com deficiência.  
4.5. A Avaliação Curricular valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, observadas as seguintes 
tabelas:  

4.5.1.PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR:

ITEM DE AVALIAÇÃO  PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO MÁXIMA 
Experiência profissional 
comprovada na área de graduação. 

0,5ponto,  por  cada  ano  de 
experiência   

2,0 pontos 

Experiência profissional 
comprovada especificamente em 
Projetos Sociais com 
jovens/adolescentes, devidamente 
comprovado. 

1,0  ponto,  por  cada  ano  de 
experiência   

4,0 pontos 

Cursos de capacitação na área a 
qual concorre, no mínimo, de 30 
horas/aula. 

0,5 ponto por curso  1,0 ponto 

Curso de Pós‐graduação Lato 
Sensu, no mínimo, de 360 
horas/aula e defesa de monografia 
(quando aplicável). 

1,0 ponto por curso  1,0 ponto 

  Curso de Pós‐graduação  Lato 
Sensu na área específica de 
atuação, no mínimo, de 360 
horas/aula e defesa de tese 
(quando aplicável). 

2,0 pontos por curso  2,0 pontos 

TOTAL    10,0 PONTOS 
 

4.5.2. Será eliminado na Avaliação Curricular o candidato que não tiver a escolaridade míni-
ma exigida ou obtiver pontuação igual a 0 (zero) na Tabela de Pontuação.  
4.5.3. A experiência profissional deverá ser comprovada:  
a) mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;  
b) através de Certidão/Declaração de tempo de serviço público ou privado, emitida pela 
unidade de recursos humanos da instituição em que trabalha ou trabalhou, na qual conste 
expressamente a função desempenhada e as atividades desenvolvidas;  
c) no caso de experiência profissional como autônomo, mediante contratos ou Recibos de 
Pagamentos de Autônomo (RPA) ou notas fiscais de serviço ou declaração de imposto de 
renda, devendo constar expressamente o cargo/função desempenhados e as atividades de-
senvolvidas;  

d) no caso de experiência profissional no exterior, mediante certidão da instituição para a 
qual trabalhou acompanhada de tradução para a língua portuguesa, feita por tradutor ju-
ramentado, na qual conste expressamente o cargo/função desempenhado e as atividades 
desenvolvidas;  
e) no caso de experiência como cooperativado, mediante Declaração assinada pelo dirigente 
máximo da entidade à qual se vincula ou vinculou formalmente, na qual conste expressamen-
te o cargo/função desempenhado e as atividades desenvolvidas.  
4.5.4. O registro e a declaração de experiência apresentada pelo candidato que não iden-
tificar claramente a correlação das atividades exercidas com a função pretendida, não será 
considerada para fins de pontuação.  
4.5.5. A fração de tempo de experiência superior a 06 (seis) meses será arredondada para 
01 (um) ano.  
4.5.6. As Certidões/Declarações de que tratam as letras “b” e “d” do subitem 5.7 deverão ser 
emitidas em papel timbrado da instituição.  
4.5.7. Qualquer informação ou documento falso gera a eliminação do candidato do presente 
processo seletivo, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  
4.5.8. Para a pontuação de cursos de capacitação e experiências profissionais, conforme 
tabelas acima, só serão pontuados com a devida correlação de atribuições com a função 
para a qual o candidato se inscreveu, não sendo aceitos simpósios, congressos, seminários, 
palestras, painéis, ou eventos similares.  
4.5.9. Os cursos de capacitação realizados no exterior devem ter seu teor traduzido por tra-
dutor juramentado ou o comprovante de nacionalização do título junto ao órgão competente.  
4.5.10. Para o cálculo de experiência profissional não é admitido computar tempo concomi-
tantemente.  
4.5.11. Só serão consideradas para fins de pontuação as experiências comprovadas após a 
conclusão dos cursos exigidos como requisitos de contratação.   
5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. A classificação geral se dará a partir dos pontos obtidos, pelo candidato, na Avaliação 
Curricular.  
5.2. Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios, sucessivamente:  
a) o mais idoso;  
b) maior pontuação obtida no segundo item da tabela de Avaliação Curricular;  
5.3. Ocorrendo, ainda, o empate de idade, em função da data de nascimento, serão analisa-
das as Certidões de Nascimento dos candidatos empatados, para constatar o desempate em 
hora(s), minuto(s) e segundo(s).  
5.4. A ordem de classificação dos candidatos será publicada, nos termos do item 1.4  e envia-
dos para o  e-mail informado pelo   candidato no formulário de inscrição.
5.5. O resultado da classificação dos candidatos, após a fase de reconsideração/recurso, das 
informações prestadas no ato da inscrição, será publicado, na forma do item 1.4 e enviados 
para o  e-mail informado pelo   candidato no formulário de inscrição.
6. DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO
6.1 Poderão ser interpostos pedidos de reconsideração quanto ao resultado deste certame, 
dirigidos à Secretaria de Educação e Cultural, situada a Av. Fortunato Moreira 173, São Be-
nedito, Pindamonhangaba, no prazo definido no calendário constante do Anexo Único deste 
edital.   
6.2. Não serão analisados os pedidos de reconsideração interpostos fora dos prazos estipu-
lados neste edital.  
6.3. Os pedidos de reconsideração deverão especificar o(s) item(ns) impugnado(s), e as 
razões pelas quais a pontuação atribuída a ele(s) está incorreta.   
6.4. Não serão apreciados os recursos interpostos contra avaliação, nota ou resultado de 
outro(s) candidato(s), bem como protocolados fora do período estabelecido.  
7. DA CONTRATAÇÃO
7.1. São requisitos básicos para a contratação:  
a) ter sido classificado no presente processo seletivo, dentro do número de vagas oferecidas;  
b) ser brasileiro nato ou naturalizado;  
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;  
d) ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do 
sexo masculino;  
e) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função;  
f) cumprir as determinações deste edital;  
g) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente 
permitidos;  
h) não se encontrar em situação de readaptação da função de professor, se já integrante de 
quaisquer das Redes de Ensino;   
7.2. A convocação para as contratações se dará através do Site Oficial do Município de Pin-
damonhangaba, que pode acessado através do site www.pindamonhangaba.sp.gov.br;
7.3. As contratações serão rescindidas, a qualquer tempo, quando conveniente ao interesse 
público; verificada a inexatidão ou irregularidade nas informações prestadas durante o pro-
cesso seletivo; constatada falta funcional; verificada a ausência de idoneidade moral, assi-
duidade, disciplina, eficiência ou aptidão para o exercício da função; ou quando cessadas as 
razões que lhe deram origem.  
7.4. Só serão aceitos Diplomas e Certificados emitidos por instituição reconhecida por auto-
ridade pública competente.  
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
8.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do presente processo de 
seleção, contidas neste Edital, e em outros instrumentos normativos e comunicados que 
vierem a ser editados.  
8.2. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente Edital ou de qualquer 
outra norma e comunicado posterior regularmente divulgados, vinculados ao certame, ou 
utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar o processo seletivo simplificado.  
8.3. Todos os horários previstos neste edital correspondem ao horário oficial do Estado de 
São Paulo.  
8.4. Será eliminado da seleção simplificada o candidato que não apresentar os requisitos 
mínimos exigidos (comprovar a escolaridade e experiência mínimas exigidas ou obtiver pon-
tuação igual a 0 (zero) na Tabela de Pontuação).  
8.5. A Secretaria de Educação e Cultura reserva-se ao direito de proceder às contratações 
em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço até o número de vagas 
autorizadas, no período de validade do processo seletivo.  
8.6. O candidato que não atender à convocação para a sua contratação, no prazo definido 
no calendário constante do Anexo Único deste edital, será considerado desistente, sendo 
automaticamente excluído do processo seletivo simplificado.  
8.7. O contrato pode ser interrompido ou reduzido, a qualquer tempo, em razão da evasão 
de alunos.  
8.8. O prazo de validade da seleção será de 01 (um) ano, a contar da data de homologação 
do resultado final na imprensa oficial, podendo ser renovado por até mais 06 (seis) meses, a 
critério da Secretaria de Educação e Cultura.  
8.9. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação ou aprova-
ção no presente processo seletivo simplificado, valendo, para esse fim, a publicação no site 
Oficial do Município de Pindamonhangaba e afixados na sede da Secretaria de Educação e 
Cultura, situada na Praça Emílio Ribas, nº 34, São Benedito, Pindamonhangaba.
8.10. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, se classificado, sendo de sua 
inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização deste.   
8.11. O candidato será responsável por todas as informações e declarações prestadas.   
8.12. Se, a qualquer tempo, for identificada inexatidão nas informações, falsidade nas decla-
rações ou quaisquer irregularidades nos documentos, o candidato será eliminado do proces-
so seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
 8.13. A rescisão do contrato, por iniciativa do contratado, deverá ser comunicada, por escrito, 
à Secretaria Municipal de Educação, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, para 
que o serviço não tenha prejuízo a sua regular prestação. Neste caso, poderá ser convocado 
o próximo candidato da lista de classificados.  
8.14. Todos os itens referentes ao processo seletivo de que trata este edital serão executados 
por Comissão específica criada pela Secretaria de Educação e Cultura.   
8.15. Qualquer alteração no calendário de que trata o Anexo Único será divulgada na forma 
do item 1.4.  
8.16. Com a publicação do resultado, os candidatos classificados dentro do número de vagas 
oferecidas serão convocados para participar de formação inicial para o exercício de suas fun-
ções, que ocorrerá nos dia 07 de Novembro de 2013, podendo ser alterada sem aviso prévio 
para melhor atender as necessidades de organização e divulgação.
8.17. O candidato que não comparecer à formação inicial de que trata o item anterior será 
considerado desclassificado.   
8.18. A formalização da contratação temporária dos educadores para o acolhimento de crian-
ças dependerá da existência de matrícula de alunos/pais com filhos com até 8 (oito) anos 
de idade.   
8.19. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Secretaria de Educação e Cul-
tura.   

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, em 25 de Outubro de 2013.   
Elizabeth Cursino Rodrigues 
Secretária de Educação e Cultura

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 003/2013 – 
PROJOVEM URBANO

CALENDÁRIO

ATIVIDADE  PERÍODO 

Inscrições    29  e 30 de Outubro 
 

Divulgação Preliminar dos classificados  01 de Novembro de 2013 
Prazo para os pedidos de 
reconsideração/recurso  01 de Novembro de 2013 

Divulgação do resultado definitivo  05 de Novembro  de 2013  

 Assinatura dos contratos temporários  06 de Novembro de 2013  

Formação inicial básica  07 de Novermbro de 2013 

 

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 143/2013

Objeto: Aquisição de materiais diversos, pintura e ferragens.
 
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1511/2013
Contratada: Martini Comércio e Importação Ltda.
Data da AF: 02/10/2013
Valor: R$ 3.000,40

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1512/2013
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.
Data da AF: 02/10/2013
Valor: R$ 4.650,00

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1513/2013
Contratada: Thiplan Comercial Ltda.
Data da AF: 02/10/2013
Valor: R$ 1.551,34

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1509/2013
Contratada: DL Ishizuka ME.
Data da AF: 02/10/2013
Valor: R$ 6.014,56

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1510/2013
Contratada: Dezotti Com. de Ferramentas & Ferragens Ltda.
Data da AF: 02/10/2013
Valor: R$ 1.276,20

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 129/2013

Contrato nº 156/2013
Objeto: Serviços técnicos automotivos, manutenção preventiva e corretiva com aplicação e/
ou fornecimento de peças genuínas da marca dos veículos ou originais de fábrica para os 
veículos (...) pertencentes à frota operacional da Secretaria de Obras e Serviços.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Elizandra Mara de Lima Peças - ME.
Data de assinatura: 07/08/2013
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 120.000,00
Assina pela contratante: Nelson Nassif Mesquita
Assina pela contratada: Elizandra Mara de Lima

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 151/2013

Objeto: Aquisição de material de serralheria (alambrado, tubo e cantoneira) a serem utiliza-
dos em obras de manutenção no Distrito de Moreira Cesar. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1558/2013
Contratada: Aladim Comércio de Ferro e Metais Ltda.
Data da AF: 07/10/2013
Valor: R$ 20.316,10

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1559/2013
Contratada: Araguaia Comercial Ferro Aço Ltda.
Data da AF: 07/10/2013
Valor: R$ 15.815,00

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2013.

“Município de Pindamonhangaba
 Torna público que requereu na CETESB a Licença Prévia para o Aterro de Resíduos Inertes da Cons-
trução Civil.
 À Rodovia Francisco Alves Monteiro, S/N, Pindamonhangaba - SP.”

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 120/2013

Objeto: Aquisição de materiais de consumo odontológico para as unidades odontológicas 
vinculadas às Unidades de Saúde.
 
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1532/2013
Contratada: Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda.
Data da AF: 03/10/2013
Valor: R$ 19.156,00

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1533/2013
Contratada: Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda.
Data da AF: 03/10/2013
Valor: R$ 586,80

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1534/2013
Contratada: Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda.
Data da AF: 03/10/2013
Valor: R$ 108,30

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1530/2013
Contratada: Alexandre A. Souza ME.
Data da AF: 03/10/2013
Valor: R$ 950,28

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1529/2013
Contratada: Alexandre A. Souza ME.
Data da AF: 03/10/2013
Valor: R$ 12.597,50

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1528/2013
Contratada: Alexandre A. Souza ME.
Data da AF: 03/10/2013
Valor: R$ 13.471,14

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1531/2013
Contratada: Alexandre A. Souza ME.
Data da AF: 03/10/2013
Valor: R$ 1.452,60

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1535/2013
Contratada: Paulo Cesar Fleury de Oliveira.
Data da AF: 03/10/2013
Valor: R$ 26.479,40

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1536/2013
Contratada: Paulo Cesar Fleury de Oliveira.
Data da AF: 03/10/2013
Valor: R$ 275,04

 Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1537/2013
Contratada: Paulo Cesar Fleury de Oliveira.
Data da AF: 03/10/2013
Valor: R$ 1.710,75

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1538/2013
Contratada: Portal Ltda.
Data da AF: 03/10/2013
Valor: R$ 4.426,88

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1539/2013
Contratada: Portal Ltda.
Data da AF: 03/10/2013
Valor: R$ 880,08

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1540/2013
Contratada: Portal Ltda.
Data da AF: 03/10/2013
Valor: R$ 1.076,92

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1541/2013
Contratada: Portal Ltda.
Data da AF: 03/10/2013
Valor: R$ 268,80

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 131/2013

Contrato nº 159/2013
Objeto: Prestação de serviço de remoção terrestre de pacientes em ambulância de suporte 
avançado tipo “D” com tripulação.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Do Val Serviços Médicos Ltda.
Data de assinatura: 20/09/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 462.571,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: Luiz Gomes do Val Neto

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 071/2013

Contrato nº 154/2013
Objeto: Aquisição de equipamentos roçadeira a serem utilizados em obras e manutenções 
no distrito de Moreira Cesar.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Agritech Lavrale S/A Maquinário Agrícola e Componentes.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos Santos
Assina pela contratada: Edmundo Ferreira de Souza
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 6.000,00
Data de assinatura: 17/09/2013

Contrato nº 155/2013
Objeto: Aquisição de equipamentos trator a serem utilizados em obras e manutenções no 
distrito de Moreira Cesar.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Trator Agro Implementos Agrícolas Ltda.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos Santos
Assina pela contratada: Onivaldo Redondo
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 76.527,00
Data de assinatura: 17/09/2013

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2013.

COLORADO ESPORTE CLUBE
EDITAL

Ficam convocados todos os associados do Colorado Esporte Clube para comparecerem no próximo dia 21 de 
junho de 2013, às 19h00min, em sua sede, sita à Rua São Judas, 140, Vila São Benedito, Distrito de Moreira 
César, nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para uma Assembleia Geral, da qual constará 
em sua pauta principal, a ALTERAÇÃO DO ESTATUTO da agremiação. 
Caso não haja número suficiente de associados no horário marcado, a referida Assembleia será realizada 30 
(trinta) minutos após, em segunda convocação, com os associados presentes. 
Pindamonhangaba, 15 de junho de 2013.

José Carlos de Lima - Presidente
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Marcos Vinício cuba
O projeto social Grêmio União reali-

zou na noite de quarta-feira (23) o lan-
çamento do projeto “Crianças Primeiros 
Passos”. A solenidade ocorreu no prédio 
da Câmara de Vereadores e contou com 
a presença de representantes da Secre-
taria de Esportes da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, do Governo do Estado 
de São Paulo, Gerdau, pais de alunos e 
demais convidados.

Este projeto foi aprovado pelo Go-
verno do Estado por meio do programa 
de incentivo ao esporte. Na ocasião, foi 
oficializada a parceria entre o Grêmio 
União, Gerdau e Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secretaria de Es-
portes e Lazer.

Desde 2003 o Grêmio União desenvol-
ve trabalhos sociais no município e tem 
o objetivo de formar atletas e cidadãos. 
“Crianças Primeiros Passos” vai atender 
jogadores a partir dos 7 anos de idade. 
Também serão criados polos de formação 
esportiva nos bairros Vila Rica, Ouro Ver-
de e Campinas.

Admauro de Souza Nunes, presidente 

do Grêmio União, comenta que há anos 
executa este trabalho social e agradece a 
todos que contribuem com as ações. “Hoje 
é um momento histórico para o Grêmio 
União, porque teremos condições de dar 
mais estrutura às crianças que gostamos 
e procuramos atender. Agradeço o pes-
soal do Governo do Estado de São Paulo 
que aprovou o nosso projeto, a parceria da 
Gerdau, a Secretaria de Esportes da Pre-
feitura e a administração municipal que 
também colabora com a gente”.

Nunes enfatiza que com esta parceria 
o Grêmio União poderá atender mais alu-
nos que poderão usufruir dos trabalhos 
de vários profissionais. Ele agradece aos 
apoiadores e parceiros que acreditam nes-
te trabalho e há mais de uma década con-
tribuem com as ações.

Cinthia Muniz tem dois filhos que par-
ticipam das aulas do Grêmio União e co-
menta que a parceria é excelente, porque 
as crianças terão muitos benefícios. Ela é 
voluntária do projeto e diz que ajudar nos 
trabalhos é gratificante, porque vê a evolu-
ção de seus filhos e dos alunos e considera 
isto algo muito satisfatório.

Marcos Vinício cuba
Teve início na noite de 

quarta-feira (23) mais um 
campeonato promovido pela 
Liga Pindamonhangaben-
se de Futebol de Salão. O 
evento esportivo conta com 
o apoio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio da 
Secretaria de Esportes. Na 
abertura da competição, pelo 
Sub 13, o time Família Futsal 
marcou 4 x 1 no Projeto Viva, 
já pelo Sub 20, o placar ficou 
em 3 x 3 entre o Mantiqueira 
e o Castolira B.

O Mantiqueira abriu o pla-
car e ficou com a vantagem, 
mas por pouco tempo, pois 
o Castolira B converteu um 
pênalti, após o camisa 13 ter 
colocado a mão na bola. Au-

gusto César e Jeferson marca-
ram pelo Castolira e Gago e 
Gutinho colocaram a bola no 
fundo da rede para o Manti-
queira. O Maricá venceu por 
WO, o Saindo das Ruas não 
compareceu ao ginásio do 
Centro Esportivo José Ely 
Miranda, “Zito”.

Valdo Pereira Paixão, 
treinador do Mantiqueira, 
equipe que ficou em 3º lu-
gar no campeonato em 2012, 
conta que a tática deste ano 
vai ser mais pressão e con-
tará com os reforços de Luís 
e Carlinhos. “Vamos contar 
com o apoio da torcida nova-
mente, porque o ano passado 
ela fez a diferença. A tática 
é pressão do começo ao final 
do jogo e do campeonato. 

Ano passado perdemos um 
jogo só e fez a diferença. 
Esse campeonato é impor-
tante para nós e agradeço à 
Liga e à Prefeitura”.

Os jogos serão realizados 
às quartas, quintas e sextas-
-feiras em três locais. Às quar-
tas, as partidas acontecem no 
“Zito”, a partir das 20 horas; 
às quintas, na Associação 
Atlética Ferroviária, a partir 
das 19h45 e no Eloyna às 20 
horas; às sextas-feiras, no gi-
násio do Eloyna, às 20 horas.

Nesta sexta-feira (25), 
quem for ao ginásio do Eloy-
na poderá conferir os con-
frontos entre Santa Cecília x 
Ferroviária, Maricá x Corin-
thians e Romântico x Saindo 
das Ruas

Marcos Vinício cuba
Teve início nos últimos dias a reforma do 

vestiário construído na área aquática do Cen-
tro Esportivo João Carlos de Oliveira, “João 
do Pulo”. O local estava interditado, pois ha-
via risco de ceder. A Secretaria de Esportes e 
Lazer entrou em contato com a empresa res-
ponsável pela obra para que a mesma solucio-
nasse o problema.

O vestiário localizado nas proximidades 

das piscinas atenderá centenas de alunos dia-
riamente. O espaço vai contribuir com os mu-
nícipes que praticam natação e hidroginástica 
no CE “João do Pulo”.

Conforme as informações da Secretaria de 
Esportes e Lazer, o novo vestiário, que possui 
chuveiros, quatro sanitários sendo um apro-
priado para pessoas com deficiência, ficou 
interditado por seis meses, para evitar aciden-
tes. As obras ficarão prontas em breve.

Contramestre de capoeira promove encontro na cidade

Mantiqueira e Castolira 
empatam pelo sub 20

Vestiário do cE 
‘João Pulo’ está 
em reformas

As instalações ficam próximas às piscinas do centro esportivo

Grêmio União lança projeto 
‘Crianças Primeiros Passos’

Projeto pretende formar atletas e cidadãos a partir dos 7 anos de idade

 Marcos Vinício cuba
O contramestre Chacal vai 

promover entre os dias 25 e 27 
um grande evento de capoeira na 
cidade. Serão promovidos o 1º 
Batizado Oficial do grupo Gingan-
do para o Futuro e a 4ª edição do 
encontro “Camaradas Unidos pela 

Capoeira”. A abertura será nesta 
sexta-feira (25), às 19 horas, na 
academia localizada na rua Sete de 
Setembro, 208, centro.       

Chacal comenta que a cada ano 
busca melhorar e trazer para a cida-
de capoeiristas de diversas partes 
do Brasil com o objetivo de trocar 

informações para fortalecer os co-
nhecimentos. No sábado (26), das 
9 às 12 horas, haverá uma vivência 
na academia Performance, na rua 
Coronel Fernando Prestes, além 
disso, estão programadas outras 
atividades.

No período noturno, a partir 

das 19 horas, haverá a “Noite 
de Cantigas” e também será 
feito o lançamento de CD no 
Museu Histórico e Pedagógico 
D. Pedro I e Dona Leopoldina. 
O encerramento, no domingo 
(27), vai ser com apresentações 
culturais e rodas no Bosque da 

Princesa, a partir das 9 horas.
Os interessados em participar 

desta confraternização em prol da 
capoeira podem entrar em contato 
com Chacal pelo telefone (12) 
991782042 ou enviar   e-mail 
para gingandoparaofuturo@
hotmail.com.

Partida marcou o início da competição organizada pela Liga de Futebol de Salão

Obras atenderão a praticantes de natação e 
hidroginástica e devem ficar prontas em breve

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba
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Esportes Tribuna do Norte 

Israel Dias

Realizada na manhã de 
domingo (20), a eleição da 
cidade sede dos Jogos Aber-
tos de 2015. Pindamonhan-
gaba participou representa-
da pelo chefe da delegação. 
O evento ocorreu no auditó-
rio do Ciarte. 

Também foram candida-
tas a sediar a competição: 
Barueri e Ribeirão Preto. 
Cada município apresentou 
as estruturas e os motivos 
para serem votados.

As cidades participan-
tes dos jogos elegeram os 
candidatos; de acordo com 
os organizadores, houve 77 
votos. São José dos Campos 
foi eleita com 50,65% dos 
votos; Ribeirão Preto teve 
41,56%, e Barueri, 7,79%.

O prefeito de São José 

dos Campos concedeu uma 
entrevista exclusiva ao Jornal 
Tribuna do Norte e enfatizou 
que realizar a competição na 
cidade é importante também 
para a região. “Vamos traba-
lhar bastante para fazer com 
que as pessoas sejam bem 
recebidas em São José dos 
Campos e agradeço todos 
os municípios que contribuí-
ram com a nossa vitória”.

Em 2015, os Jogos Re-
gionais serão em Taubaté; 
alguns meses depois, atle-
tas de mais de 200 muni-
cípios estarão na região. 
Quem vier para as com-
petições também poderá 
aproveitar os momentos de 
folga para conhecer as atra-
ções turísticas de Pindamo-
nhangaba.

Com resultados iguais na 
última rodada (ambos empa-
taram), Castolira e Estrela se 
enfrentam, no domingo (27), 
às 9h15, no Bosque, pelo 35.

Com o intuito de subir na 
tabela, o técnico Ditinho, do 
Castolira, busca melhorar o 
entrosamento da equipe. A 
prioridade é o equilíbrio en-
tre defesa, meio campo e ata-
que. Os resultados ainda não 
são os ideais, pois os empa-
tes se acumulam, o que não 
garante uma posição confor-
tável no campeonato.

“Estamos estudando os 

Vila São José e Fluminen-
se medem forças no Campeo-
nato 35, neste domingo (27), 
às 9h15, na Vila São José.

Precisando vencer, ambas 
as equipes prometem atacar 
para sonhar com a próxima 
fase do campeonato.

Com um bom retrospecto 
até agora, o tricolor pindense 
precisa ser mais consistente 
e quando estiver à frente no 
placar, segurar mais a bola 
para evitar a pressão dos ad-
versários.

No jogo contra o Jardim 
Resende, jogando fora de 
casa, o time vencia o duelo, 
mas não soube explorar os 
espaços deixados e acabou 
levando a virada nos minu-
tos fi nais. Contra o Castoli-
ra, não soube aproveitar o fa-
tor casa, porque se precipitou 
e não conseguiu armar os ata-
ques com inteligência.

No meio campo, Tampi-
nha e Zenon terão a respon-
sabilidade de distribuir as 
jogadas e encaixar os contra-
-ataques, e apostar no entro-
samento dos atacantes: Ca-
etano, Mizão e Bicudo, que 
são rápidos, e se mexem bas-
tante, confundindo a defesa 
adversária. 

A boa notícia é o retorno 
do meia habilidoso Jésio, e do 

Ditinho aposta em Zé do Gás contra o Estrela

Fluminense precisa conter 
ansiedade para subir na tabela

lateral direito Vargas, que de-
fende e apoia com segurança.

“O time precisa se acer-
tar, porque andamos afo-
bados, rifando a bola. Pre-
cisamos conter a ansiedade 
e procurar tocar com segu-
rança. Temos bastante tem-

po (90 minutos) para deci-
dir as partidas”, fi nalizou o 
técnico Heleno.  

O Vila São José ainda não 
conseguiu emplacar uma boa 
sequência de resultados, por 
isso precisa da vitória para se 
recuperar no campeonato.

adversários e corrigindo nos-
sos erros. Vamos jogar no 
ataque contra o Estrela pa-
ra tentar os três pontos. Vou 
abrir o time, explorar as joga-
das pela linha de fundo atra-
vés das laterais”, avaliou Di-
tinho.

A zaga é consistente e to-
ma poucos gols, com Carioca 
e Luizinho. O volante Béris 
é o “cão de guarda” da defe-
sa e tem qualidade no passe. 
Na armação e distribuição do 
jogo, Zé do Gás vem se des-
tacando e municiando o ata-
cante Carlinhos, responsável 
pelas cobranças de bola pa-
rada.

O Estrela tenta se man-
ter entre os primeiros de sua 
chave. Na última rodada, jo-
gando em casa, não passou 
de um empate diante da Fer-
roviária. Com isso, permane-
ce em segundo. 

A ordem do presidente 
Roberto é atacar, pois embo-
ra o mando de campo seja do 
adversário, a torcida será do 
rubro-negro, pois o estádio 
do Bosque é apenas empres-
tado para o Castolira.

Pinda participa 
da eleição do 
município sede dos 
Abertos de 2015

MARCOS VINÍCIO CUBA

MARCOS VINÍCIO CUBA
As ginastas de Pinda-

monhangaba buscaram 
a perfeição durante as 
apresentações nos Jogos 
Abertos do Interior, pois 
de acordo com a pro-
fessora da modalidade, 
quando há erros fi ca difí-
cil conquistar pódio.

Com expressão cor-
poral defi nida e elabora-
da, o conjunto pindense 
colocou na bagagem a 
medalha de bronze. Além 
disso, Bruna Rocha subiu 
ao pódio com o terceiro 
lugar na prova de mãos 
livres.

A ginástica rítmica de 
Pindamonhangaba trei-
na diariamente para al-

cançar bons resultados 
e nos Jogos Abertos do 
Interior os desafios são 
maiores, pois há mais 
cidades participantes. 
Desta vez, marcaram 
presença na competi-
ção mais de 15 cidades 
e na classifi cação geral 
o município fi cou em 5º 
lugar.

Todas as ginastas te-
rão um grande desafi o no 
próximo mês, elas irão 
participar da Copa São 
Paulo, que será sediada no 
município. A professora 
destaca que as atletas de 
várias categorias irão par-
ticipar desta competição e 
agradeceu o empenho da 
equipe nos Abertos.

Ginástica rítmica conquista bronze nos Abertos

DIA 27 – DOMINGO
5° RODADA DO 35

FASE DE CLASSIFICAÇÃO

FERROVIÁRIA X PINDENSE
LOCAL: BOA VISTA - HORÁRIO: 9H15M

JARDIM RESENDE X MOMBAÇA
LOCAL: JARDIM REZENDE - HORÁRIO: 9H15M

BANDEIRANTE X AFIZP
LOCAL: FEITAL  - HORÁRIO: 9H15M

VILA SÃO JOSÉ X FLUMINENSE
LOCAL: VILA SÃO JOSÉ  - HORÁRIO: 9H15M

CIDADE NOVA X BELA VISTA
LOCAL: CIDADE NOVA - HORÁRIO: 9H15M

CASTOLIRA X ESTRELA 
LOCAL: BOSQUE  - HORÁRIO: 9H15M 

INDEPENDENTE X TERRA DOS IPÊS 
LOCAL: MARICÁ - HORÁRIO: 9H15M

Treinador Ditinho

Castolira vai apostar na força da zaga para afastar perigo e usar o contra-ataque para surpreender

Marcação do Fluminense é um dos pontos fortes 
do time treinado por Heleno

Meninas brilharam nos Jogos Abertos do Interior

Israel Dias

Odirley Pereira

Técnico Heleno

Odirley Pereira
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