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TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, sexta-feira 8 de novembro de 2013

Mais de mil pessoas já pas-
saram pelo 36º Festival Na-
cional de Teatro de Pindamo-
nhangaba desde o seu início, 
no sábado (2). Nesta semana, 
foram encenados os espetácu-

los infantis, que retornam na 
segunda-feira (11). Na quinta-
-feira (7), teve início a catego-
ria adulta, com apresentações 
às 21 horas. Os ingressos são 
gratuitos e devem ser retirados 

com antecedência na bilheteria 
do Teatro Galpão. Os espetácu-
los de rua serão apresentados 
neste final de semana, no Bos-
que da Princesa. 

Pinda discute 
sistema de 
emprego e 
trabalho

Pindamonhangaba foi uma 
das cidades convidadas para 
debater o Sistema Único de 
Emprego e Trabalho Decente, 
no Palácio dos Bandeirantes, 
sede do Governo de São Pau-
lo, na terça-feira (5). Durante 
o evento foram discutidas as 
questões do trabalhador e as  
perspectivas para novos em-
pregos no município.
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previsão do tempo

FONTE:CPTEC INPE

TEMP. MÍNIMA     14ºC 
TEMP. MÁXIMA    24ºC

SEXTA-FEIRA - 8/11
Nublado, 
muitas nuvens 

Parcialmente 
nublado

Parcialmente 
nublado

TEMP. MÍNIMA     15ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

SÁBADO - 9/11

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    30ºC

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    30ºC

DOMINGO - 10/11

SEGUNDA-FEIRA - 11/11
Pancadas de 
chuva à tarde
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Prefeitura desenvolverá projeto 
de geração de renda no shopping

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai desenvolver o 
projeto Vitrine Social dentro 
do Shopping Pátio Pinda. O 
‘Vitrine Social’ vai reunir tra-
balhos de diversas atividades 
sociais de Pindamonhanga-
ba, principalmente geração 
de renda, e terá um espaço 
na entrada do shopping. A 
intenção é aproveitar o públi-
co do empreendimento para 
divulgar as ações sociais do 
município e vender produtos 
artísticos e culturais confec-
cionado pelos integrantes do 
projeto.

Combate à dengue é prioridade
Uma das prioridades da Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba 

é o combate ao mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. 
Durante encontro na Prefeitura de Pindamonhangaba, a secretária 
de Saúde e Assistência Social ainda destacou outros trabalhos que 
serão feitos, como a revisão nos serviços prestados no Centro de 
Especialidades Médicas e no Pronto-Socorro.

Cidade 
ganha 

novo hotel 
sexta-feira

36º Feste é sucesso de públicoBandidos usam 
dinamite para 
explodir caixas 

eletrônicos

Alunos promovem 
Baile de Debutantes

Novembro é mês 
de campanha 

masculina 
de saúde

Começa Semana 
de Combate ao 
Diabetes

Terá início nesta segun-
da-feira (11), a Campanha de 
Combate e Prevenção ao Diabe-
tes. A abertura ocorrerá no au-
ditório da Prefeitura, às 8 horas. 
Até as 12 horas, quem passar 
pelo local terá a oportunidade 
de participar das ações.

Parceria entre Prefeitura e Shopping vai contribuir com geração de renda para pessoas atendidas em projeto social do município

Peças diversifi cadas têm atraído grande público às 
apresentações do Festival Nacional de Teatro

Times defi nem 
últimas vagas 
do Futebol 35

Maria Fernanda Munhoz

Israel Dias

Maria  Fernanda Munhoz
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Profi ssionais que jogam games 
rendem mais, aponta estudo

Fifa informa compras de 
ingressos para a Copa

Um estudo da Universida-
de de Denver, no Colorado – 
Estados Unidos – mostra que 

Exposição de orquídeas

A Universidade de Tau-
baté abriu concurso público 
para preenchimento de 34 
vagas, com salários de até 
R$ 2.501,43. O edital está 
disponível no site www.etps.
com.br e as inscrições de-
vem ser feitas de 18 de no-
vembro a 8 de dezembro. 

Fuleco é o mascote da 
Copa do Mundo

profi ssionais que jogam vide-
ogame trabalham melhor, têm 
habilidades mais elevadas e 
retêm mais informações.

O estudo foi feito com 
6.476 estagiários e mostrou 
que aqueles que receberam 
treinamento baseado em jo-
gos possuem habilidades 
14% maiores em relação aos 
que não tinham essa prática. 
Além disso, o grau de conhe-
cimento factual foi 11% supe-
rior e o de retenção 9%.

De sexta-feira (8) a do-
mingo (10), acontece a XIX 
Exposição Estadual de Or-
quídeas de Pindamonhan-
gaba. O evento, realizado 
anualmente pela Assop – As-
sociação dos Orquidófi los de 
Pinda, será sediado no esta-

cionamento da Escola Esta-
dual Dr Alfredo Pujol.

Nesta sexta-feira, o ho-
rário vai das 19 às 22 horas. 
No fi m de semana, o público 
pode apreciar as diversas es-
pécies de orquídeas das 9 às 
17 horas. A entrada é franca.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Brechó da Apae
De 11 a 14 de novembro, a Apae – Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba  – 
realiza um brechó de roupas e sapatos seminovos. 

A iniciativa será realizada na sede da instituição, lo-
calizada na rua José de Oliveira, 55, Crispim. As peças 
serão vendidas com preços a partir de R$ 1 e a renda 
será revertida para a instituição

Unitau abre 
concurso para 
34 vagas

Receita abre consulta ao 
sexto lote de restituição

A Receita Federal libera 
na sexta-feira (8), as consul-
tas ao sexto lote de restitui-
ções do IRPF - Imposto de 
Renda Pessoa Física 2013, 
ano-base 2012. Poderão ser 
consultados também os lo-
tes residuais referentes aos 
exercícios de 2012 a 2008, 
correspondentes aos anos-

-calendários de 2011 a 2007. 
O crédito será depositado no 
dia 18 de novembro.

As consultas podem ser 
feitas no site da Receita 
(www.receita.fazenda.gov.
br), pelo telefone 146 (opção 
3) ou via aplicativo para dis-
positivos móveis (smartpho-
nes e tablets).

A Paróquia São Cristóvão, no 
Cidade Nova, promove neste 
domingo (10), a partir das 17 

horas, a 6ª edição do Femusc – Fes-
tival de Música Cristã. O festival, que 
terá entrada gratuita e premiação para 

o 1º, 2º e 3º colocados, contará com 
uma novidade este ano, o prêmio es-
pecial para melhor torcida. Além dos 
inscritos, haverá participação especial 
da banda BJPII, DJ Rodrigo Melo e 
Cristoteca.

Festival de Música 
Cristã no domingo

o 1º, 2º e 3º colocados, contará com 
uma novidade este ano, o prêmio es-
pecial para melhor torcida. Além dos 
inscritos, haverá participação especial 
da banda BJPII, DJ Rodrigo Melo e 

o 1º, 2º e 3º colocados, contará com 
uma novidade este ano, o prêmio es-
pecial para melhor torcida. Além dos 
inscritos, haverá participação especial 
da banda BJPII, DJ Rodrigo Melo e 

O Ministério da 
Saúde e a Abia - As-
sociação Brasileira da 
Indústria de Alimentos 
fecharam, na terça-fei-
ra (5), o quarto acordo 
para a redução do teor 
de sódio nos alimentos 
industrializados. Des-
ta vez, o compromis-
so é pela diminuição 
desse ingrediente em 
laticínios, embutidos e 
refeições prontas, em 
até 68% ao longo dos 
próximos quatro anos.

O novo termo, assi-
nado pelo ministro da 
Saúde, Alexandre Pa-
dilha, e pelo presiden-
te da Abia, Edmundo 
Klotz, eleva para 16 
o número de catego-
rias alimentícias atin-
gidas, que somadas 
representam 90% dos 
alimentos industriali-
zados que mais contri-
buem com o consumo 
de sódio no país.

Laticínios, 
embutidos e 
carnes terão 
menos sódio

Natal mais caro
Esta época do ano começam os enfeites 

natalinos e as promoções das lojas para o Na-
tal – disparada a principal data para as com-
pras.

O clima festivo paira no ar. E com ele, tam-
bém algumas preocupações: será possível com-
prar presentes para todo mundo? Quanto vou 
gastar? Como vou pagar?

Certeza é apenas a infl ação – que já está ge-
rando presentes mais caros em relação ao Natal 
do ano passado.

Na quinta-feira (7), o IBGE - Instituto Brasilei-
ro de Geografi a e Estatística - publicou dados da 
infl ação do mês de outubro, que acelerou 0,57% 
em relação a setembro, onde já havia dado alta 
de 0,35%. No entanto, nada fora da expectativa 
do Banco Central – que calcula o limite de 6,5% 
para 2013. No acumulado do ano, a infl ação ofi -
cial está em 5,84%, mas o problema é que ela 
vai aumentar ainda mais.

A proximidade com o Natal gera uma procura 
absurda por alguns produtos e existe possibili-
dade real de haver acréscimos – independente-
mente dos rumos da economia.

Em determinados segmentos não haverá 
como conter a alta, especialmente os eletrôni-
cos importados – sobretudo os games, devido 
às taxas tributárias e ao dólar.

Além disso, alguns elementos específi cos da 
ceia de natal e Ano Novo também devem puxar 
a infl ação, como as castanhas, linhas de passas, 
bebidas e carnes. E não adianta fugir muito, não 
é apenas a carne vermelha que puxa a infl ação: 
frango e peixes tiveram elevação superior a dos 
itens bovinos e suínos.

Não tem como ir muito longe. Literalmente 
não tem mesmo. Prevista para ocorrer entre 
novembro e dezembro, a alta dos combustíveis 
deve detonar qualquer previsão otimista para a 
infl ação e 2013 deve mesmo fechar acima dos 
6%. Pior para os lojistas? Negativo. Uma pes-
quisa da FGV - Fundação Getúlio Vargas - mos-
trou que 35% das pessoas não devem deixar 
de consumir devido aos preços; 41% afi rmaram 
que vão pesquisar mais e apenas 24% disseram 
que não vão comprar.

Até o Natal faltam 47 dias e, para atrair os 
consumidores, algumas lojas já iniciaram as pro-
moções da época. Dia 30 deste mês é a data 
limite para as empresas depositarem a primei-
ra parcela do 13º salário. Independentemente 
disso, algumas companhias já pagaram os 50% 
iniciais e tendem a antecipar a segunda parcela 
– cujo limite é o dia 20 de dezembro. O que fazer 
com o dinheiro? Aí a questão é pessoal, mas se 
a opção for para as compras, Pinda tem muitas 
opções.

A Fazenda Nova Gokula, 
no bairro Ribeirão Grande, 
vai promover, na próxima se-
mana, o Festival Kirtan Fest, 
um evento de cântico de 
mantras de longa duração.

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. 

A culinária lacto-vegeta-
riana, na qual não se conso-
me carnes, peixes ou ovos, 
será uma das atrações. En-
tre as opções de passeio 
estão visitas às cachoeiras, 

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de Meio Ambiente, 
realiza a doação mensal de mudas de árvo-
res nativas e frutíferas para a área rural. As 
datas deste mês serão 21 e 22 de novembro. 
Para participar da retirada, é preciso ir ao Vi-
veiro Municipal nas datas marcadas, às 8 ho-

ras, para retirar uma das 30 senhas. Cada 
pessoa pode retirar 14 mudas, sendo 12 de 
árvores nativas, duas de frutíferas e 10 da 
planta pingo de ouro. A doação é somente 
para moradores da área rural, chácaras e 
sítios e é preciso apresentar comprovante 
de residência. 

Doação de mudas de novembro

Kirtan Fest agita Fazenda 
Nova Gokula na próxima semana

ao viveiro de soltura de aves 
silvestres 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.

gauravani.com

A página ofi cial da Fifa 
já contém o resultado 
da compra do primeiro e 
principal lote de ingressos 
para a Copa do Mundo 
de 2014. Pouco explica-
tivo e cheio de etapas, o 
site www.fi fa.com revela 
às pessoas que fi zeram 
a pré-reserva a palavra 
‘não sucedido’ ou ‘com-
pra confi rmada’ para os 
sorteados. Um novo lote 
estará disponível a partir 
de segunda-feira (11).

Datas Comemorativas
         

8/11 - Dia Mundial do Urbanismo, Dia de São Godofre-
do, Dia do Radiologista.

9/11 - Dia do Manequim, Dia de São Gongônio, Dia de 
São Pedro Claver, Dia do Município, Dia Nacional do Ho-
teleiro.

10/11 - Dia do Trigo, Dia da Indústria Automobilística, 
Dia de Santo André Avelino, Dia do Balconista, Dia do Ex-.

11/11 - Dia do Armistício de 1918, Dia da Independên-
cia da Polônia, Dia de São Feliciano, Dia do Veterano de 
Guerra, Dia Nacional de Angola.

12/11 - Dia do Supermercado, Dia de São Martinho, Dia 
do Diretor de Escola.

13/11- 2º Dia Nacional da Família na Escola, Dia da 
Cidade de Porto Alegre, Dia de Santo Estanislau.

Divulgação



3Tribuna do Norte 
Pindamonhangaba, sexta-feira, 8 de novembro de 2013

Maria Fernanda Munhoz
Diversos bairros de Pin-

damonhangaba receberam 
serviços de manutenção, na 
semana entre os dias 1º   e 
6 de novembro. Essa ação é 
realizada ininterruptamente, 
pela equipe da Secretaria de 
Obras por meio do Departa-
mento de Serviços Munici-
pais da Prefeitura. 

Foram realizadas var-
rição e limpeza na praça 
Santa Luzia, no Cemitério 
Municipal – devido ao Dia 
de Finados -, ao lado do cen-
tro comunitário na Vila São 
Paulo, nas calçadas e guias 
em torno da Escola Estadual 
Professora Iolanda Vellutini 
(Santa Cecília); retirada de 
mato na avenida Francisco 
Lessa Júnior e no Jardim 
Resende; roçada e limpeza 
no canteiro, academia e qua-
dra do Carangola, na creche 
Caic, na Escola José Aylton 
Falcão, no destacamento de 
Polícia e na Praça São Mi-
guel Arcanjo, todos no Ara-
retama. 

Foi feita, ainda, a roçada 

na área verde na Vila Rica, 
área na frente ao INSS (rua 
Martim Cabral), na praça da 
AMI no Jardim Eloyna e área 
verde CDHU – Arco Íris. As 
equipes realizaram também a 
capina na rua José Francisco 
Guedes (Araretama), poda 
de pingo de ouro na praça 
Santa Terezinha (Campo 
Alegre), carregamento para 
transporte de pneus inserví-
veis para sua destinação fi-
nal, limpeza na valeta e boca 
de lobo da avenida Carlos de 
Castro (Mombaça), limpeza 
e reparos em bocas de lobos 
no bairro  Cidade Nova e na 
rotatória da SP-62.

Pega Tudo
A equipe do Pega Tudo 

esteve nos bairros Mariana e 
Mombaça I durante toda esta 
semana, realizando a capina, 
varrição, limpeza geral e re-
tirada de entulho, somando 
mais de 70 viagens de ca-
minhão. Na próxima sema-
na, entre os dias 11 e 14 de 
novembro, o Pega Tudo será 
nos bairros Crispim e Maria 
Emília. 

daniela Gonçalves
Pindamonhangaba es-

teve presente em um semi-
nário que debateu o Siste-
ma Único de Emprego e 
Trabalho Decente e ainda 
discutiu ações para a Copa 
do Mundo. O evento reuniu 
250 pessoas no Palácio dos 
Bandeirantes e contou com 
representantes do poder pú-
blico, empresários e traba-
lhadores.

Este foi o terceiro dos cin-
co seminários programados 
pelo Ministério do Emprego 
e Trabalho em parceria com 
o Fonset - Fórum Nacional 
das Secretarias de Estado, a 
Comissão Estadual do Em-
prego e Trabalho Decente de 
São Paulo e apoio da OIT - 
Organização Internacional 
do Trabalho. Os dois primei-
ros encontros aconteceram 
em Brasília e Curitiba. A 
programação contempla ain-
da as cidades de Salvador e 
Manaus.

Ao longo do ano de 2013, 
a Sert, em parceria com a 
Fespsp, realizou oficinas nas 
16 regiões administrativas 
do Estado. Nesses encontros, 
seguindo o modelo tripartite, 
foram discutidas a situação 
do trabalhador e os indica-

Portaria da Secretaria de Educação e Cultura, de 07 de novembro de 2013
Elizabeth Cursino Rodrigues, Secretária de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 16 da Lei nº 5.318 de 21 de dezembro de 2.011 que dispõe sobre or-
ganização, estruturação, plano de empregos públicos, carreira e remuneração dos professores 
do Magistério Público do Município de Pindamonhangaba,
RESOLVE:
Art. 1º  A designação para as funções de suporte pedagógico,  será realizada mediante processo 
interno,  dentre os professores da Rede Municipal de Ensino de Pindamonhangaba, a ser elabo-
rado pela Secretaria de Educação e Cultura do qual constarão as seguintes fases:
I - Inscrição dos candidatos interessados, ;
II -Realização da prova (eliminatória) objetiva de conhecimentos;
III - Divulgação dos candidatos habilitados;
IV - Eleição pelos pares;
V - Divulgação de listagem em ordem decrescente, com relação de gestores e assessores 
lúdicos-pedagógicos;
VI - Seleção dentre os profissionais eleitos para exercerem as funções de confiança;
VII - Designação dos selecionados por meio de portaria.
Art. 2º  O período de  inscrição dos candidatos interessados será entre 25  a 27 de novembro 
de 2.013, no horário das 8h às 17h na Secretaria de Educação e Cultura situada na Avenida 
Fortunato Moreira, 173, Centro, Pindamonhangaba, mediante ficha de inscrição que será dispo-
nibilizada nas unidades escolares e que deverá ser preenchida e entregue no ato da inscrição.
§1º No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os documentos que comprovem os requi-
sitos para preenchimento da função, nos termos do Anexo I desta Portaria.
§2º No ato do preenchimento da inscrição o candidato deverá optar por apenas uma das fun-
ções (Gestor Regional de Educação Básica, Gestor de Unidade de Educação Básica, Assessor 
Lúdico-Pedagógico).
Art. 3º A prova será realizada no dia 07 de dezembro de 2.013, das 8h às 12h em locais a serem 
divulgados antecipadamente.
Art. 4º A prova objetiva será composta por 30 questões de conhecimento específico na área 
de educação, com quatro alternativas (a, b,c e d) cada, sendo três tipos de provas de acordo 
com as funções:
I - Prova para Gestor Regional de Educação Básica
II - Prova para Gestor de Unidade de Educação Básica
III - Prova para Assessor Lúdico-Pedagógico
§1º. Cada questão valerá um ponto, sendo a nota máxima da prova de 30 (trinta) pontos e a 
média para aprovação será de 15 (quinze) pontos.
§2º A referência bibliográfica consta do Anexo II desta Portaria.
Art. 5º  A divulgação dos resultados será feita no dia 10 de dezembro de 2013 através do Jornal 
Tribuna do Norte.
Parágrafo único. O resultado dos candidatos será publicado em ordem alfabética, constando a 
pontuação obtida.
Art. 6º  O prazo para interposição de recursos será entre os dias 11 e 12 de dezembro de 2013.
Art. 7º A lista final, após análise dos recursos, com os candidatos habilitados será divulgada no 
dia 13 de dezembro de 2013 no Jornal Tribuna do Norte.
Art. 8º  O período de eleição entre os pares ocorrerá de acordo com o que segue:
I - Dias 16 a 18 de dezembro de 2.013, divulgação da proposta de trabalho pelos candidatos 
habilitados, nas respectivas unidades escolares ou por meio eletrônico;
II - Dia 19 de dezembro de 2.013, eleição a realizar-se no prédio da Secretaria de Educação e 
Cultura, das 8h às 16h.
Art. 9º  As formas de eleição obedecerão às orientações que seguem:
I – Cada professor terá direito a um voto para cada função (Gestor Regional de Educação Bási-
ca, Gestor de Unidade de Educação Básica, Assessor Lúdico-Pedagógico).
II – Os votos serão apurados por Comissão a ser designada, pela Secretaria de Educação e 
Cultura.
Art. 10  No dia 20 de dezembro de 2.013 será divulgada a lista com relação dos gestores e 
assessores lúdicos-pedagógicos eleitos.
Parágrafo único. A lista com a relação de gestores e assessores lúdicos-pedagógicos será divul-
gada em ordem decrescente, por voto obtido.
Art. 11 A Seleção dentre os profissionais eleitos para exercerem as funções de confiança, será 
realizada pela Secretária de Educação e Cultura, mediante lotação de vagas (Anexo III) e dis-
ponibilidade de vagas (Anexo IV).
Parágrafo único. A designação dos selecionados será feita através de Portaria, a partir do dia  
1º de janeiro de 2014.
Art. 12  A designação para as funções de suporte pedagógico será por um período de até 02 
(dois) anos.
Art. 13  A avaliação dos ocupantes da função de confiança será feita anualmente, podendo ser 
interrompido o período de exercício da função, a qualquer tempo, se não forem atendidos os 
critérios definidos pela Secretaria de Educação e Cultura em portaria específica a ser divulgada 
amplamente aos docentes, em período que anteceder a aplicação da avaliação.
Art. 14 Os suplentes poderão ser designados havendo necessidade ou afastamento dos ocu-
pantes da função de confiança.
Art. 15  O docente designado para ocupar a função de suporte pedagógico terá o direito de 
retornar à classe que possuía antes da designação do ano.
Art. 16  Os profissionais do magistério no exercício de função de suporte pedagógico terão a 
jornada semanal de 40 (quarenta)  horas.
Art. 17  A disponibilidade de vagas para as funções de Gestor Regional de Educação Básica, 
Gestor de Unidade de Educação Básica e Assessor Lúdico-Pedagógica consta do Anexo III e 
IV desta Portaria. 
Art. 18 As atribuições para as funções são as constantes dos Anexos VI, VII e VIII da Lei nº 
5.318, de 21 de dezembro de 2013.
Pindamonhangaba, 07 de novembro de 2013.

Elizabeth Cursino Rodrigues
Secretária de Educação e Cultura

ANEXO II
1. Referências bibliográficas: Assessor Lúdico- Pedagógico
1.1- Legislação:
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no. 9394/96.
1.2. Conhecimentos Pedagógicos:
BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC, Secretaria de Edu-
cação Fundamental, 1998. V.1.
CAVALLARI, Vinícios Ricardo; ZACHARIAS, Vany. Trabalhando com Recreação. São Paulo: ed ícone, 2008
FRIEDMANN, Adriana. O Desenvolvimento da Criança através do Brincar. São Paulo, SP: Moderna, 2006.
PIAGET, Jean. A Psicologia da Criança. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
2. Referências bibliográficas: Gestor Regional de Educação Básica
2.1- Legislação:
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no. 9394/96.
2.2. Conhecimentos Pedagógicos:
FREIRE, Madalena et alii. Avaliação e Planejamento: a prática educativa em questão. São Paulo: 
Espaço Pedagógico, 1997. 
FUSARI, José C. O Planejamento Educacional e a Prática dos Educadores. Revista da Ande, n. 8. 
São Paulo: 1984. 
LUCKESI, Cipriano C. Elementos para uma Didática no Contexto de uma Pedagogia para a Transfor-
mação. In: Simpósios da III Conferência Brasileira de Educação. São Paulo: Loyola, 1984. 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e Gestão da Escola: teoria e prática. 5ed. Goiânia: Alternativa, 2004. 
LÜCK, Heloísa. Metodologia de Projetos: uma ferramenta de planejamento e gestão. Petrópolis/RJ: 
Vozes, 2003. 
VASCONCELLOS, Celso S. Coordenação do Trabalho Pedagógico: do projeto político-pedagógico ao 
cotidiano da sala de aula , 6 a ed. São Paulo: Libertad, 2006. 
3. Referências bibliográficas: Gestor de unidade escolar de Educação Básica
3.1- Legislação:
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no. 9394/96.
3.2. Conhecimentos Pedagógicos:
ALARCÃO, Isabel (org.). Escola reflexiva e nova racionalidade. Porto Alegre: Artmed, 2001.
ARROYO, Miguel G. (org) Da Escola Carente à Escola Possível. São Paulo: Edições Loyola. 1986.
FREITAS, Luiz Carlos. A avaliação e as reformas dos anos de 1990: novas formas de exclusão, velhas 
formas de subordinação. IN: Revista Educação e Sociedade. Vol.25. Nº86. Campinas, Abril, 2004.
GARDNER, Howard. Inteligências múltiplas: a teoria na prática. Porto Alegre, Artmed, 1994.
HERNANDEZ, Fernando e VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por projetos de traba-
lho. O conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre, Artmed, 2007.
HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de
trabalho.Trad. Jussara Haubert Rodrigues. Porto Alegre: ArtMed, 1998.

ANEXO IV
Disponibilidade de vagas

Função de Confiança    Vagas
Gestor Regional de Educação Básica  08
Gestor de Unidade de Educação Básica  62
Assessor Lúdico-PEDAGÓGICO   04
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ANEXO III 

Lotação de vagas

ESCOLA REMEFI 
Endereços

01 
"Abdias Júnior S. e Silva” 

Rua João Maria Pires, 30  – Santa Cecília  

02 "Prof Alexandre Salgado” Rua José Benedito Quirino, 280  Campinas
03 "Dr. André F. Montoro"  Av. Mons. João José de Azevedo, no 520 - Crispim
04 "Dr. Ângelo Paz da Silva"  Rua  Dr. Jose Luiz Imediato, 235– Cidade Jardim
05 "Aníbal Ferreira Lima" Rua Gal Rui de Andrade Costa, nº 100 - Araretama
06 "Arthur de Andrade"  Av. Princesa do Norte, 1.321 – Cidade Nova
07 "Prof. Augusto C. Ribeiro"  Rua Vicente Correa Leite, no 185 – Vila Rica
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08 "Ayrton Senna da Silva"  Av. Bélgica, 806  - Pasin
09 "Dulce P. R. Guimarães"  Av. Dr. João Ribeiro, no 131 – Boa Vista
10 "Prof. Elias B. Mathias"  Rua Benedito Bacca Benega, no 60 - Araretama
11 "Prof. Félix Adib Miguel"  R Geraldo Prates da Fonseca, 140  Lessa 
12 "Dr. Francisco de A César"  Rua Francisco Sebastião Borges, 259 – Moreira César 
13 "Profª Gilda P. Molica"  Rua Antonio dos Santos, no 189 – São Judas Tadeu 
14 "Prof. Jairo Monteiro"  Av. Abel Correia Guimarães, 1422 Vila Rica 
15 "João Cesário"  Av. João Francisco da Silva, 1956  - Feital 
16 "Prof. Joaquim P da Silva"  Rua Dr. Carlos Martins de Almeida Jr, s/n - Mantiqueira 
17 "Profª Julieta Reale Vieira"  Trav. da Rua Felício Carpana Vitalli, 149 - Castolira 
18 "Prof. Lauro V.  Azevedo"  Rua Antonio Carlos Correa de Macedo, 36 – Cícero Prado/Terra dos Ipês 

II
19 "Prof. Manoel C. Ribeiro"  Rua 13 de Maio, no 200 – Crispim   
20 "Profª Maria Ap  Vasques"  Av. Cap. João Monteiro do Amaral, 300c- Mombaça 
21 “Maria Ap. C. de Souza” Estrada Municipal Luiza F. Miranda, 170 – Ribeirão grande 
22 "Profª Maria Helena Vilela  Rua Tung A. Chin, 100 – Jardim Regina 
23 "Profª Maria Zara  Santos"  Rua Ver. José Francisco A. Santos, 129  OuroVerde 
24 "Pe. Mário A. Bonotti"  Rua Araras, 312 – Maria Áurea 
25 "Prof. Moacyr de Almeida"  Rua Engº José Nicola Mutarelli, 192 – Bela Vista 
26 "Prof. Orlando Pires"  

Anexo  
Rod. Dr. Caio Gomes Figueiredo, 5161 – Bom Sucesso 
Rod. Dr. Caio Gomes Figueiredo, s/nº - MAndu                                           

27 "Prof. Paulo Freire"  Rua Guilherme de Almeida, 26 - Vila Prado 
28 "Profª Raquel A. Loberto"  Rua dos Cravos, 314 – Vale das Acácias 
29 "Profª Ruth A. Romeiro"  Rua dos Pintassilgos, 370 - Delta 
30 "Serafim Ferreira"  Alameda dos Manacás, 2, nº 100 – Terra dos Ipês II 
31 "Vito Ardito"  Rua Wilson Muassab, 137 - Araretama 
32 Profª Yvone App. A Correa Av. dos Cedros, 305 - Goiabal 
33 "Padre Zezinho"  Rua Venezuela, 91 – Vila São José – 12445--560 
34 Profª Madalena Caltabiano Salum Benjamin Rua José Alves Pereira Sobrinho, 160 – Nova Esperança/Araretama 
35 Dona Minica" Estrada Municipal Jesus Antonio Miranda, s/nº - Cruz Pequena 
36 Jardim Morumbi” Rua Gino Amadei, s/nº - Jardim Morumbi 
37 "Prof. Mário de Assis César"   Rua José Garcia, s/nº - Lotº Pe. Rodolfo 
38 Loteamento Liberdade (NOVA) 

José Gonçalves da Silva - Juquinha 
Rua 7, nº 137 – Loteamento Liberdade – Rua Benedito Machado Gomes 
– São Bento 

39 “Profª Regina Célia M. de S. Lima” Av. Nicanor Ramos Nogueira, 1030 – Araretama 
40 Cerâmica Bairro Cerâmica 
41 Escola do Lessa (em reforma) Rua Geraldo Prates da Fonseca, 18 - Lessa 

Endereços 
  01 CAIC"  Rua Cássio Pires Salgado, 150 - Araretama 
02 Durvalino dos Santos"  Rua José Benedito Quirino, 262 - Campinas 
03 Dr. Francisco Lessa Junior" Rua Pedro Ângelo Foroni, 32 – Cidade Jardim 
04 Frei Reynaldo Nieborg" Rua Virgílio Marcondes, 66 – Santa Cecília 
05 João Fleury Filho"  Rua Caraguatatuba, 435 – Alto do Cardoso 
06 José Ildefonso Machado"  Av. Maria Albissi Bonafé, 111 – Laerte Assunção
07 Josefina Cembranelli Schmidt"  Rua Dr. Frederico Machado, 855 – Campo Alegre 
08 Maria Aparecida Gomes - Sá Maria"  Av. Espanha, 847 - Pasin
09 Maria Benedita Cabral San Martin"  Travessa,07, nº 38 - Feital
10 "Maria das Dores Santos Marcondes - "  Rua dos Cravos, 264 – Vale das Acácias 
11 "Marli Lemes de Moura Camargo"  Rua Maceió, s n – Terra dos Ipês I
12 "Profª Olímpia Franco César" Trav. Da Rua Felício Carpana Vitalli, 161 – Castolira 
13 Yolanda Immediato  Frylling Rua Monteiro Lobato, 101 -  Alto do Cardoso 
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16 "Prof. Joaquim P da Silva"  Rua Dr. Carlos Martins de Almeida Jr, s/n - Mantiqueira 
17 "Profª Julieta Reale Vieira"  Trav. da Rua Felício Carpana Vitalli, 149 - Castolira 
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38 Loteamento Liberdade (NOVA) 

José Gonçalves da Silva - Juquinha 
Rua 7, nº 137 – Loteamento Liberdade – Rua Benedito Machado Gomes 
– São Bento 

39 “Profª Regina Célia M. de S. Lima” Av. Nicanor Ramos Nogueira, 1030 – Araretama 
40 Cerâmica Bairro Cerâmica 
41 Escola do Lessa (em reforma) Rua Geraldo Prates da Fonseca, 18 - Lessa 
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  01 CAIC"  Rua Cássio Pires Salgado, 150 - Araretama 
02 Durvalino dos Santos"  Rua José Benedito Quirino, 262 - Campinas 
03 Dr. Francisco Lessa Junior" Rua Pedro Ângelo Foroni, 32 – Cidade Jardim 
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Município participa de Seminário do 
Trabalho Decente em São Paulo

Bairros recebem serviço 
de manutenção

dores regionais para desen-
volver o Trabalho Decente.

Para os representantes de 

Pindamonhangaba o evento 
foi de grande importância, 
pois trouxe indicativas para 

trabalho para o município, 
como a criação do Conselho 
Municipal do Trabalho.

Pega Tudo na “Francisco Bueno Lemes”, no Mombaça

Divulgação

Os alunos do 2º módulo 
do curso técnico em Cozinha, 
da Etec João Gomes de Araú-
jo, realizam neste domingo 
(10), um baile de debutantes 
para 15 adolescentes carentes 
do município. A atividade faz 
parte da disciplina de Eventos 
e vai acontecer das 19 às 22 

horas na Ferroviária.
As debutantes foram se-

lecionadas por meio de indi-
cações de projetos sociais e 
foram realizadas visitas nas 
residências das contempla-
das. Cada uma poderá levar 
até 11 convidados. Os estu-
dantes contaram com o apoio 

de amigos, comerciantes, 
empresários e lojistas para 
realizar o sonho das garotas.

A aluna Renata Costa con-
ta que a turma conseguiu or-
ganizar o evento com muitas 
doações e agradece todos que 
contribuíram para que o even-
to pudesse se concretizar. 

Alunos da Etec promovem baile de debutantes

O evento ocorreu dia 5 de novembro no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo

Marcos vinício cuba
O câncer de próstata é um 

dos que mais afligem a po-
pulação masculina e a pre-
venção é a melhor maneira 
de cuidar da própria saúde e 
evitar o sofrimento das pes-
soas que ama. Com o objeti-
vo de fazer com que os ho-
mens voltem a atenção para 
a saúde, Pindamonhangaba 
está promovendo a campa-
nha “Novembro Azul”. O 
mês inteiro é dedicado à saú-
de do homem, basta procu-
rar a unidade de saúde mais 
próxima.

Entre os dias 18 e 23 de 
novembro haverá a Semana 
da Saúde do Homem, pois no 
dia 19 é comemorado o Dia 

Internacional do Homem. 
Durante a semana especial os 
homens terão a oportunidade 
de participar de consultas, 
conferir palestras, receber 
diversas orientações e fazer 
coleta de sangue para diag-
nósticos – lembrando que 
para a coleta é necessário es-
tar em jejum por oito horas 
-, As equipes da Prefeitura 
de Pindamonhangaba estão 
se organizando para que este 
público possa participar de 
uma série de ações e fiquem 
atentos com a própria saúde, 
pois existem muitas doenças 
silenciosas, como o diabetes 
e pressão alta, no entanto, há 
muitos homens vivendo com 
estes problemas e não sabem.

Pinda promove mês de 
orientação aos homens

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba , por meio da Secreta-
ria de Saúde, convida a popula-
ção para participar das ações de 
combate ao diabetes. Começa 
na segunda-feira (11), a campa-
nha de combate à doença.

 A solenidade de abertura 
ocorrerá no auditório do Execu-
tivo, a partir das 8 horas, e toda 
a população está convidada a 
se prevenir. Os trabalhos serão 
desenvolvidos pela equipe do 
Programa de Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis, juntamente 
com os parceiros e colaborado-
res.

 De 11 a 14 vai ser promo-
vida a Semana do Diabetes, du-
rante a solenidade de abertura 
vai ser apresentado o Protocolo 
do Programa Diabetes do mu-
nicípio aos médicos da Rede 

Especializada, Atenção Básica 
e autoridades municipais, as 
ações do Núcleo de Educação 
em Diabetes do laboratório Ce-
dlab e os trabalhos do Programa 
Diabetes municipal.

 Moreira César vai receber 
a campanha no dia 12 das 8 às 
12 horas, no Cisas, e no dia 14 
a população poderá passar pela 
praça Monsenhor Marcondes, 
das 8 às 16 horas, para partici-
par das ações, pois nesta data é 
comemorado o Dia Mundial de 
Combate ao Diabetes.

 Os moradores poderão aferir 
a pressão arterial, fazer exame 
de glicemia capilar, cálculo 
de IMC, participar da avalia-
ção do pé, receber orientação 
nutricional, sobre prevenção 
da hipertensão, diabetes e obe-
sidade.

Campanha de diabetes 
começa segunda-feira 
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ANEXO I 
REQUISITOS PARA AS FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

Classe Denominação Requisitos quanto à formação para provimento no Emprego / Função 

Função de 

Suporte

Pedagógico 

Gestor Regional de Educação 

Básica (função de confiança) 

Curso superior em Pedagogia; ou 

- Licenciatura na área da educação, com pós-graduação lato sensu em administração, 

planejamento, inspeção, supervisão, orientação  ou gestão escolar; ou 

- Pós-graduação stricto sensu em área de educação; 

- 03 (três) anos de atuação no magistério público da Rede Municipal de Ensino de 

Pindamonhangaba

nção de Suporte 

Pedagógico 
Gestor de Unidade de Educação 

Básica (função de confiança) 

- Curso superior em Pedagogia; ou 

- Licenciatura na área da educação, com pós-graduação lato sensu em administração, 

planejamento, inspeção, supervisão, orientação  ou gestão escolar; ou 

- Pós-graduação stricto sensu em área de educação; 

- 03 (três) anos de atuação no magistério público da Rede Municipal de Ensino de 

Pindamonhangaba. 

Função de 

Suporte 

Pedagógico 

Assessor Lúdico Pedagógico 

- Curso superior em Pedagogia; ou 

- Licenciatura na área da educação, com pós-graduação lato sensu em administração, 

planejamento, inspeção, supervisão, orientação  ou gestão escolar; ou 

- Pós-graduação stricto sensu em área de educação; 

- 03 (três) anos de atuação no magistério público da Rede Municipal de Ensino de 

Pindamonhangaba. 

ANEXO II 

1. Referências bibliográficas: Assessor Lúdico- Pedagógico 

1.1- Legislação: 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no. 9394/96. 

1.2. Conhecimentos Pedagógicos: 

BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC, Secretaria de 
Educação Fundamental, 1998. V.1. 
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PORTARIA GERAL Nº 4.124, DE 1º DE 
NOVEMBRO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições, Resolve EXONERAR, 
o Sr. Evandro Carlos Gomes do emprego 
de provimento em comissão de Diretor do 
Departamento de Assistência à Saúde, a 
partir de 1º de novembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Pindamonhangaba, 1º de novembro de 
2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na 
Secretaria de Assuntos Jurídicos, 

em 1º de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Bandidos explodem Caixas eletrônicos em Moreira César
Caixas eletrônicos de 

dois bancos localizados na 
rua José Augusto Mesqui-
ta, em Moreira César, fo-
ram alvo de bandidos, que 
utilizaram explosivos. No 
total, foram três caixas ele-
trônicos do interior de uma 
agência bancária, além do 
caixa eletrônico de outro 
banco, localizado no inte-
rior de um estabelecimento. 

A PM informou que às 
3h53 foram acionados para 
verificar a atitude suspei-
ta de cinco indivíduos que 
estavam próximos a um 
supermercado na região. 
Quando chegaram ao local 
encontraram apenas um 
veículo estacionado. Após 
cerca de 20 minutos, foram 
informados da ocorrência 
da explosão. Não se sabe 
ao certo a quantia que foi 

Três são pegos 
com dinamites

Na manhã do dia 1º de 
novembro, a PM realizou 
uma operação que culmi-
nou na prisão de três pes-
soas.

Os policiais executa-
ram um mandato de busca 
e apreensão em uma resi-
dência no bairro Castolira. 

No local, eles encontraram 
três bananas de dinamite e 
vários equipamentos para 
detonação. Os objetos es-
tavam atrás de um móvel, 
no interior da casa.

Os homens foram en-
caminhados para o 3º DP, 
no bairro Cidade Nova.

levada, mas em ambos lo-
cais ainda havia notas es-

palhadas pelo chão, além 
dos aparelhos danificados. 

O caso está sendo investi-
gado pela Polícia Civil.

Rapazes roubam carro 
e são presos

Uma mulher teve o carro 
roubado na noite de segunda-
-feira (4), no centro da cidade.

A PM foi informada e 
avistou o  veículo na rotatória 
do bairro Carangola, enquan-
to realizava uma operação. 

Quando os autores, JMSS, 
18 anos, e LSC, 22 anos, avis-
taram o comando, saíram em 
disparada e imediatamente a 
polícia seguiu atrás da dupla.

A perseguição continuou 
por cinco quilômetros, quan-
do o condutor da Ecosport 
perdeu o controle da direção 

em uma curva e atingiu o 
muro de uma residência.

A proprietária do veículo, 
CDL, 33 anos, informou que 
estava na faculdade e precisou 
pegar algo no carro, foi quando 
ela e um amigo foram surpre-
endidos por dois indivíduos ar-
mados que, mediante ameaça, 
levaram a Ecosport.

Com os rapazes, que foram 
reconhecidos pela vítima, esta-
vam uma arma de brinquedo, 
utilizada no assalto, um celular, 
um relógio de pulso e R$ 29.

Ambos foram presos.

Mulher é presa com 34 
porções de cocaína

 MDV, 33 anos, foi pre-
sa por tráfico de drogas 
na madrugada do dia 2 de 
novembro, no Araretama. 
A PM fazia patrulhamen-
to de rotina pelo bairro 
quando percebeu que ela 
entregava um objeto para 
um rapaz de bicicleta. Ao 
suspeitarem da atitude, os 
policiais a abordaram nas 
proximidades de uma es-
cola estadual, encontrando 
com a mesma um pote de 

plástico contendo nove pi-
nos de cocaína. 

Em revista efetuada na 
residência de MDV, ela 
mesma indicou que dentro 
do pote de arroz, na cozi-
nha, havia mais 15 pinos 
da substância.

Com MDV ainda foi 
encontrado um célula e R$ 
60. Ela alegou que a droga 
era utilizada para consumo 
próprio. Entretanto, foi de-
tida por tráfico de drogas. 

Tentou 
atropelar 
e apanhou 

Um homem foi agre-
dido e teve ferimentos na 
cabeça na tarde do últi-
mo dia 2. Quando a PM 
chegou ao local, a vítima, 
AO, já havia sido socorri-
da pela ambulância e le-
vada ao Pronto-Socorro.

O suposto autor, IGS, 
33 anos, informou que a 
vítima teria tentado   atro-
pelá-lo no dia anterior. 
Para tirar satisfação, IGS 
seguiu ao encontro da ví-
tima e acabou cometendo 
uma agressão.

Mulher é agarrada pelos cabelos
No último dia 2, ocorreu 

uma briga entre mulheres no 
bairro Campo Alegre.

A vítima, IN, 50 anos, in-
formou que ao chegar em sua 
residência foi surpreendida 
por R., que a agarrou pelos 

cabelos e pelo braço, a jogou 
em direção à rua e  a agrediu   
com vários socos.

Segundo informações que 
constam no boletim de ocor-
rência, a vítima suspeita que 
a agressão tenha sido moti-

vada devido a mentiras que 
a filha da agressora teria in-
ventado.

A mãe da autora da agres-
são ainda gritou com a vítima  
insinuando que a mesma ha-
via traído o marido.

A PM fazia patrulhamen-
to de rotina pelo bairro Cida-
de Jardim na noite do último 
dia 3,  quando foi avisada que 
havia uma vítima de roubo.

Em ronda pelo local, en-
controu a moto que tinha sido 
roubada e estava com o alarme 
acionado. A vítima foi avisada 
e reconheceu seu veículo.

Ele informou que estava 
em frente a um supermerca-
do, onde havia parado para 
atender uma chamada do ce-
lular, quando um indivíduo, 
que simulava estar armado, 
o ameaçou,  exigindo que lhe 
entregasse a moto. A vítima, 
IRR, entregou o veículo e o 
autor fugiu sentido Taubaté.

Fábrica 
de poste é 
incendiada

No início da noite de  3 
de novembro, uma fábrica 
de postes e produtos elétricos 
sofreu um incêndio. 

A PM foi acionada e, ao 
chegar ao local, em contato 
com o gerente da empresa, os 
policiais foram informados 
que, inicialmente, parecia 
ser uma combustão natural. 
O fogo teve início a partir 
de uma explosão. Quando 
o Corpo de Bombeiros che-
gou  ainda conseguiu retirar 
alguns postes para evitar a 
queima de materiais.

A área foi isolada para 
atuação da perícia.

Esposa agredida tem ferimentos na cabeça
Na madrugada de segunda-

-feira (4), mais um caso de vio-
lência doméstica foi registrado 
na cidade, desta vez, no Man-
tiqueira.

A PM foi acionada para aten-
der  a ocorrência de agressão e 
chegando ao local    encaminhou 
a vítima, DFFS, 29 anos, para os 
primeiros socorros.

Ela informou que trabalha 
em uma lanchonete e na noi-
te anterior havia telefonado 

Vizinhas se desentendem 
e acabam em agressão

Uma discussão entre vi-
zinhas acabou em agressão 
na tarde do último dia 2, no 
Bosque.

No dia 31 de outubro, 
AFFAQ, 28 anos, estava em 
frente a sua residência con-
versando com alguns amigos 
quando a vizinha L, cuja casa 
é geminada, chegou até o 
grupo e iniciou uma discus-
são. Em seguida, L atacou a 

vítima com socos e unhadas, 
ocasionando pequenas lesões 
e ainda quebrando os óculos 
de AFFAQ.

Na tarde do dia 2, a ví-
tima estava em casa com o 
som ligado quando a agres-
sora foi até o local e passou 
a ofendê-la. Ela foi orienta-
da sobre a possibilidade de 
ajuizar uma ação penal  con-
tra a agressora.

Motorista atropela vítima e foge
Um atropelamento foi re-

gistrado na noite de terça-feira 
(5), na estrada Pinda-Lagoinha. 
Uma testemunha informou que 
trafegava com seu veículo pelo 
local e quando passou próximo 

à residência de um criador de 
porcos presenciou um atropela-
mento. Segundo ele, um veícu-
lo Ecosport atropelou a vítima 
JTO e fugiu do local sem pres-
tar socorro. 

A testemunha, que vinha 
logo atrás, parou seu veículo 
e socorreu a vítima, a con-
duzindo ao Pronto-Socorro, 
onde a mesma permaneceu 
em observação.

Ex-mulher invade casa de homem e causa danos
Na noite do último dia 2, 

foi resgistrada uma ocorrên-
cia de furto no bairro Par-
que São Domingos. PRS, 40 

anos, informou que chegou 
em sua residência (aluga o 
quarto dos fundos de uma 
casa) e percebendo que a por-

ta estava arrombada, deci-
diu verificar o cômodo. No 
local, ele encontrou várias 
roupas rasgadas e sentiu a 

falta do celular. Segundo 
PRS, a responsável pela 
situação teria sido sua ex-
-esposa, APO, 32 anos.

LEI Nº 5.576, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013.

Denomina de JOSÉ JOÃO DE MELO a rua 
que sai da Estrada Municipal dos Martins 
e vai até o sítio São João, no bairro Pau 
D’alho.
(Projeto de Lei nº 123/2013, de autoria do 
Vereador Janio Ardito Lerário)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, 
faz saber que a Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba aprova, e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  Fica denominada de JOSÉ JOÃO DE 
MELO a rua que sai da Estrada Municipal dos 
Martins e vai até o sítio São João, no bairro 
Pau D’alho.

Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 22 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 22 de outubro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/
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para informar o esposo, RPS, 
31 anos, que precisaria ficar 
mais tempo no serviço.

Ao retornar para casa, 
o homem iniciou uma dis-
cussão. A mulher conseguiu 
atingi-lo com alguns tapas no 
rosto e arranhões, entretan-
to, ele a pegou pelo pescoço 
batendo a  cabeça da esposa 
contra a parede. Devido aos 
gritos, a vizinhança acabou 
acionando a polícia.

Moto é 
encontrada 
após assalto

LEI Nº 5.578, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013.
Denomina o Centro Comunitário do 
Loteamento Residencial Vila São Paulo 
de “Centro Comunitário Pedro Balarin”.

(Projeto de Lei nº 144/2013, de autoria do 
Vereador Antônio Alves da Silva)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, 
faz saber que a Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba aprova, e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  Fica denominado de “Centro 
Comunitário Pedro Balarin”  o Centro 
Comunitário do Loteamento Residencial Vila 
São Paulo.

Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 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 22 de outubro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/
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Pinda ganha mais uma 
opção no setor hoteleiro

Pindamonhangaba vai 
ganhar mais uma opção no 
setor hoteleiro com a inau-
guração do Hotel Majore, 
nesta sexta-feira (8), às 10 
horas. A instalação do hotel 
visa atender a demanda do 
crescimento industrial que a 
cidade apresentou nos últi-
mos anos.

O hotel tem como públi-
co alvo os profissionais que 
chegam de outras localida-
des para serviços de manu-
tenção nas indústrias locais 
e precisam ficar hospeda-

dos durante curto espaço de 
tempo.

Como a localização do 
hotel dá acesso fácil à ro-
dovia Presidente Dutra, o 
empreendimento pretende 
atender também o turismo 
religioso, pois está próximo à 
cidade de Aparecida.

Com 2.600 m² de área to-
tal construída, o prédio tem 
80 apartamentos. A estrutura 
possui água quente gerada 
por energia solar, a ilumina-
ção é controlada pelo sistema 
de led – as luzes se apagam 
automaticamente quando 
o hóspede fecha a porta do 
quarto ao sair.

O Majore está instalado 
entre o centro de Pindamo-
nhangaba e o Distrito de Mo-
reira César, na avenida Amé-
lia Prata Balarin, Parque das 
Palmeiras.

Mesmo com horário de verão, ONS prevê alta no consumo
ANA CAMilA CAMpOS

Embora no mês de no-
vembro o horário de verão 
já esteja em vigor para algu-
mas regiões do País, a ONS 
- Operadora Nacional do 
Sistema Elétrico - prevê uma 
alta de 6,6% no consumo de 
energia este mês, se compa-
rado ao mesmo período de 
2012, chegando a até 35.113 
megawatts (MW) em média.

Os dados fazem parte de 
relatório semanal sobre a 
operação mensal do sistema, 
divulgado pelo órgão.

Se houver uma subdivi-
são entre regiões no país, o 
subsistema Sudeste / Centro-
-Oeste, classificado como o 
maior do país, o consumo de 
energia previsto pode alcan-
çar 38.931 MW médios, com 
alta de 5,8%.

Ainda segundo o órgão, 
a previsão do aumento é 
baseada no maior número 
de dias úteis em novembro 
deste ano.

Prefeitura faz 
campanha para 
economizar 
água e energia

A ONS também destaca 
que, de acordo com o relatório 
semanal sobre a programação 
mensal do sistema, os reserva-
tórios do subsistema Sudeste/

Centro-Oeste, que concentram 
70% da capacidade de armaze-
namento do país, devem che-
gar ao fim de novembro com 
volume acumulado de 41,6%. 

Novembro marca o fim do 
período seco, quando o volu-
me de chuvas é mais fraco no 
Sudeste, Centro-Oeste, Norte 
e Nordeste.

Consumo de energia elétrica deve ter um aumento de 6,6% em relação a 2012

Com o objetivo de 
minimizar o con-
sumo de água e 

energia, evitando o des-
perdício, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba iniciou 
uma campanha de cons-
cientização a fim de redu-
zir esses índices.

Atualmente, o total de 
despesas gera um gasto 
de aproximadamente R$ 
700 mil, compartilhado 
entre todas as repartições 
públicas pertencentes ao 
órgão. Segundo o Secre-
tário de Administração, 

existe uma solicitação 
para que haja envolvi-
mento e comprometimen-
to dos servidores em 
relação à economia de te-
lefone, energia elétrica e 
água, com destaque para 
o respeito pelo dinheiro 
público.

Ainda de acordo com 
informações da Secreta-
ria de Administração, a 
médio e longo prazo, a 
expectativa é que, com 
esse trabalho, já haja uma 
redução significativa no 
consumo.

Divulgação

Prédio do Hotel 
Majore está 
localizado entre 
Pindamonhangaba 
e Moreira César 
e conta com 80 
apartamentos

Cidade tem primeiro casamento 
homossexual entre mulheres

ANA CAMilA CAMpOS
Nesta sexta-feira (8), 

será oficializada a pri-
meira união na cidade 
entre pessoas do sexo fe-
minino. Maria Jackeline 
de Oliveira Barbosa, 31 
anos, e Angélica Milena 
da Silva, 33 anos, vão 
trocar alianças. A ceri-
mônia será realizada em 
uma chácara, em Morei-
ra César.

Ambas são mora-
doras do distrito e se 
conheceram em 1998, 
quando começaram a se 
relacionar. Entre idas e 
vindas, ambas tiveram 
outros relacionamentos. 
Jackeline se casou com 
um rapaz, com quem 
teve três filhos e Angé-
lica se relacionou com 
outra mulher.

Angélica conta que 
o preconceito era mui-

to grande na época em 
que iniciaram o relacio-
namento. “Namoráva-
mos às escondidas, tudo 
ia muito bem enquanto 
ninguém sabia, mas não 
deu para esconder por 
muito tempo. A mãe da 
Jakeline parou de falar 
com ela quando soube, 
minha mãe chorou du-
rante muito tempo, fora 
as piadas que ouvíamos 
na rua, a Jake só chorava 
e por isso nossa relação 
não durou”, relembra.

Hoje, famílias e ami-
gos apoiam a união. 
“Quando falamos em 
casar, todos ficaram feli-
zes com a gente, embora 
muitas pessoas ainda não 
aceitem este tipo de rela-
ção, na nossa união exis-
te amor, respeito, como 
em qualquer outra”, de-
clara. O casal Maria Jackeline e Angélica Milena

Arquivo pessoal

AiANdrA AlveS MAriANO
Uma das mais antigas 

tradições de Natal para as 
crianças é enviar cartinhas 
ao Papai Noel com os mais 
diversos pedidos. Por conta 
disso, em todos os anos, os 
Correios montam um banco 
de dados para que interessa-
dos realizem os desejos dos 
pequenos, preferencialmen-
te dos mais carentes. Entre 
os pedidos mais recorrentes, 
todos de crianças até 10 anos 
de idade, estão bonecas, bici-
cletas, material escolar e vi-
deogames.

Desde a última sexta-feira 
(1º), as agências de Pindamo-
nhangaba estão catalogan-

do as cartas endereçadas ao 
Bom Velhinho. As primeiras 
já estão disponíveis para ado-
ção, e é possível pegar quan-
tas quiser.

Para que o presente che-
gue a tempo às crianças, o 
prazo final de envio do pre-
sente é 15 de dezembro. Os 
Correios pagam integral-
mente o valor da postagem. 
A campanha, que começou 
em 1997, bateu o recorde de 
adoções no ano passado, com 
40.160 adoções, entre 91.005 
cartas cadastradas.

Apesar de nem todos os pe-
didos serem atendidos, todas 
as crianças recebem uma res-
posta escrita pelo Papai Noel.

AiANdrA AlveS MAriANO
O município de Pindamo-

nhangaba vai sediar, na sex-
ta-feira (8), o 2º Seminário de 
Educação Infantil do Vale do 
Paraíba, que terá como tema 
“Desvelando o potencial 
criativo das crianças”.

O evento vai reunir pro-
fissionais que atuam nas re-
des municipais de educação 
de Aparecida, Lagoinha, 
Potim e Roseira e pretende 
promover boas situações de 
aprendizagem para que os 
educadores possam aprofun-
dar seus saberes em relação 
a áreas já estudadas – Artes e 
Literatura, especialmente no 

que diz respeito ao fazer com 
as crianças.

Promovido pela Funda-
ção Lucia & Pelerson Penido 
e Escola de Educadores, o 
seminário trará para a cidade 
diversas oficinas e palestras 
durante todo o dia.

Serão 10 oficinas abor-
dando as Artes Visuais e Lin-
guagem Escrita por recortes 
variados com objetivo de 
ampliar as possibilidades de 
atividades que podem ser re-
alizadas com as crianças.

A programação começa  
às 8  e vai até as 17 horas, na 
Universidade Anhanguera de 
Pindamonhangaba.

Correios lançam 
campanha para adoção 
de cartas a Papai Noel

Pinda sedia 2º Seminário 
de Educação Infantil do 
Vale do Paraíba

Pedidos para Papai Noel são tradições natalinas

Divulgação
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Felicidade
Tudo de bom para Juliana 
Rosa, aniversariante do dia 
8 de novembro. Recebe 
o abraço dos familiares e 
amigos, em especial dos 
amigos da Prefeitura. 

Tudo de ótimo
Muita felicidade para nosso amigo Adriano Cocco, que 
comemora aniversário no dia 9 de novembro, recebendo o 
abraço dos familiares e amigos, em especial dos amigos da 
Prefeitura. 

Parabéns
Tudo de bom para Rafael 
Hipólito, aniversariante 
do dia 10 de novembro. 
Familiares e amigos lhe 
desejam muita felicidade. 

Feliz aniversário
Toda a felicidade do mundo para Renato Garcia Munhoz, 
aniversariante do dia 10 de novembro. Recebe o carinho da 
esposa Silvia, dos filhos Maria Fernanda, Ramon e Pedro (Rodrigo), 
das noras Camila e Circe, demais familiares e amigos. 

Muita felicidade
Tudo de ótimo para o aniversariante do dia 10 de novembro, 
Sebastião Carriço Vieira. Ele recebe o abraço carinhoso 
da esposa Rose, dos filhos Fernando e Manuela, da nora 
Alessandra e do genro Juninho, demais familiares e amigos. 

Manifestação a favor dos animais

O AMA – Abrigo Municipal de Animais – e a 
Associação Centopeia de Defesa dos Animais 
realizou, na última semana, uma manifestação 
em favor dos animais, no entorno da praça em 
frente ao Cemitério Municipal. 

36º Feste
A população está prestigiando os 
espetáculos do Festival Nacional de Teatro, 
que segue até o dia 17, com apresentações 
no Teatro Galpão e no Bosque da Princesa. 

Cesar Brasil

Cesar Brasil

Maria Fernanda Munhoz Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Batizado

Que Deus 
abençoe a 

pequena Marina 
Lemes Domingos 
do Nascimento, 

que foi batizada 
no dia 27 

de outubro, 
recebendo o 

carinho de toda 
a sua família, em 
especial dos pais 
Bel e Diogo. Que 
tenham sempre 

muita felicidade!

Arquivo pessoal



EspEcial FEstE

EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 
CIVIL PARA O MANDATO 2013/2015 DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE 

PINDAMONHANGABA.

O CMI – Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba no uso das atribuições que lhes 
são conferidas pela Lei Municipal N. 4492, de 03 de outubro de 2006 e acatando as decisões da 
plenária da reunião ordinária do dia 7 de novembro de 2013, 

CONVOCA:
As entidades sociais, movimentos sociais e entidades de categorias, que tenham envolvimento 

com a causa do idoso para credenciamento e inscrição visando à participação na Assembléia para 
a eleição dos representantes da sociedade civil que deverão integrar o CMI – Conselho Municipal 
do Idoso no biênio 2013/2015, cujas normas são regidas pelo presente Edital.

Artigo 1°. Ficam convocados as entidades não governamentais de atendimento e defesa do 
idoso e os movimentos comprometidos com a causa do idoso, e as entidades de categoria para 
votarem e serem votadas a uma das 06 (seis) vagas de representação da sociedade civil, seguindo 
ordem de classificação decorrente na votação. 

Parágrafo único: Cada instituição deverá apresentar 02 (dois) candidatos, indicando o titular e 
o suplente.

Artigo 2º. A organização do processo eleitoral ficará a cargo da comissão organizadora 
composta especialmente para essa finalidade, com as seguintes representações:

a) Representantes do governo: Maria Cristina Pereira da Luz e Vania Maria Moreira Miguel
b) Representantes da sociedade civil: Adilson Lima da Silva e José Maurílio Lemes da Silva
Artigo 3º. O pedido de inscrição dos representantes de entidades sociais de atendimento e 

defesa do idoso e dos movimentos comprometidos com o idoso e entidades de categorias com 
área de atuação no município de Pindamonhangaba deverá ser protocolado na sede do CMI, à 
Rua Euclides Figueiredo, 92, Alto do Cardoso, das 8h30m às 11h30m e das 13 às 17 horas, de 
segunda a sexta-feira, no período de 8 a 14 de novembro de 2013.

Parágrafo Único: Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Comissão Eleitoral.
Artigo 4°. As Entidades e os Movimentos Sociais deverão apresentar no ato da sua inscrição:
I – Para Entidade:
Ficha de inscrição (conforme modelo a ser retirado na sede do Conselho)
Copia do registro no CMAS.
II – Para Movimentos Sociais/Entidades de categorias:
Ficha de Inscrição (conforme modelo a ser retirado na sede do Conselho)
Documentação que comprove sua atividade.
Artigo 5º. A Comissão Eleitoral publicará em jornal de circulação local, a relação dos 

credenciados deferidos e indeferidos até a data de 22 de novembro de 2013.
Artigo 6º. O prazo para o protocolo de impugnação da negativa dos Credenciados será de 22 a 

27 de novembro de 2013.
§1º - Os Recursos deverão ser protocolados na sede do CMI, à Rua Euclides Figueiredo, nº. 92, 

Alto do Cardoso, das 8h30 ás 11h30 e das 13 às 17horas e serão julgados pela Comissão Eleitoral, 
devendo a decisão ser publicada no Jornal local até o dia 29 de novembro de 2013.

§2º - A decisão da comissão será incontestável.
Artigo 7º. A eleição dos conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 2 de dezembro 

de 2013, das 14 às 17 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal, à Avenida Nossa Senhora do 
Bonsucesso, n. 1400.

Artigo 8º. Participarão da eleição os candidatos e eleitores cujo credenciamento tenha sido 
homologado pela Comissão Eleitoral.

Artigo 9º. Cada eleitor poderá votar em até 03 (três) instituições, em cédula especifica, 
distribuída pela Comissão Eleitoral no dia da votação.

Artigo 10. A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação.
§ 1º - O critério de desempate se dará pelo maior tempo de atuação da entidade.
§ 2º - O resultado da eleição será publicado em até 02 (dois) dias após a apuração.
§ 3º – Em eventual necessidade a entidade poderá substituir o seu representante.
Artigo 11. O Poder Público Municipal dará total publicidade e apoio logístico e financeiro ao 

processo eleitoral.
Artigo 12. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resultados 

e será dada posse aos novos conselheiros no dia 05 de dezembro de 2013, no Auditório da 
Prefeitura Municipal.

Parágrafo único: Após a posse, os conselheiros recém empossados realizarão a eleição da 
nova diretoria.

Artigo 13. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Organizadora.

RESUMO DAS DATAS

Publicação do Edital 8 de novembro de 2013
Credenciamento para a Assembléia De 8 a 14 de novembro de 2013
Publicação da lista dos inscritos habilitados 22 de novembro de 2013
Prazo para recurso De 22 a 27 de novembro de 2013
Publicação do resultado dos recursos 29 de novembro de 2013
Assembléia para a Eleição 2 de dezembro de 2013
Posse dos eleitos e eleição da diretoria 5 de dezembro de 2013

Errata
Na edição de 30 de outubro a 1ª de novembro, na página 
11, erramos o nome da professora da escola estadual 
Rubens Zamith. O nome correto da professora, que 
estava com os alunos, é Ana Rita Cardoso.

Ana Camila Campos

PrEfEitura MuniciPal dE PindaMonhangaba

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

taxa Efetiva Mensal

Departamento de Recursos Humanos, 08 de novembro de 2013.    
  

Silvio Luis de Godoi
Diretor do Departamento de de Recursos 

Ricardo Galeas Pereira
Chefe de Serviço Técnico do Serviço de Pessoal

Prazo de 
Pagamento

Banco Alfa
Banco 

Bradesco

Caixa 
Econômica 

Federal

Banco 
Santander

Paraná 
Banco

Banco do 
Brasil

12 meses 1,27% 1,53% 1,54% 1,69% 2,08% NÃO 
INFORMADO

24 meses 1,37% 1,53% 1,54% 1,69% 2,08% NÃO 
INFORMADO

36 meses 1,47% 1,53% 1,54% 1,69% 2,08% NÃO 
INFORMADO

48 meses 1,52% 1,53% 1,54% 1,69% 2,08% NÃO 
INFORMADO

Banco Alfa - contato: (12) 3519-4500 ou (12) 7812-2452

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

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

Banco Bradesco - contato: (12) 2126-0050 ou (12) 3643-2055 ou (12) 3637-4862
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PrograMação coMPlEta EM 
http://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/feste2013

Confira a PROGRAMAÇÃO dos dias 8 a 11
ESPEtÁculo adulto

DIA 8 – PÉ NA CURVA
TEATRO GALPÃO – 21H
GRUPO CIA DE 2 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
DIA 9 – SEU BOMFIM
TEATRO GALPÃO – 21H
GRUPO TERRITÓRIO SIRIUS – SALVADOR/BA
DIA 10 – MONÓCULO
TEATRO GALPÃO – 21H
GRUPO TECELAGEM – JACAREÍ/SP

ESPEtÁculo infantil

DIA 11 – OS CONTADORES
TEATRO GALPÃO – 15H
GRUPO THEATRUM MUNDI – RIO DE JANEIRO/RJ

ESPEtÁculo dE rua

DIA 9 – A FARSA DO ADVOGADO PATHELIN
BOSQUE DA PRINCESA – 10H
GRUPO CIA TEP – TEATRO EXPERIMENTAL DE 
PINDAMONHANGABA/SP
DIA 9 – AQUI TREM! HISTÓRIAS DA FERROVIA
BOSQUE DA PRINCESA – 15H
GRUPO Ô MINHA GENTE E 4 NA RUA É 8 - JACAREÍ/SP
DIA 10 – VIAJANTES
BOSQUE DA PRINCESA 15H
GRUPO TEATRO DE CAIXEIROS – RIBEIRÃO PRETO/SP

Mais de  mil pessoas já 
passaram pelo 36º Feste

MARiA FeRnAndA MunhOz
Mais de mil pessoas já 

passaram pelo 36º Feste – 
Festival Nacional de Teatro – 
de Pindamonhangaba. E isso 
é só o começo! O Feste, que 
começou no dia 2, segue até 
17 de novembro, com espe-
táculos adultos e infantis no 
Teatro Galpão e de rua no 
Bosque da Princesa. 

A entrada dos espetáculos 
é gratuita. Para os adultos e 
infantis é necessário retirar 
o ingresso na bilheteria, com 
antecedência. As pessoas que 
quiserem podem doar  ma-
terial de limpeza ou higiene 
pessoal na hora da retirada 
do ingresso. O material do-
ado será entregue ao Fundo 
Social de Solidariedade, que 
o repassará para as institui-
ções assistenciais da cidade. 

Para os espetáculos adul-
tos, a bilheteria estará aberta 
a partir das 17 horas; para os 
infantis, a partir das 13 horas. 

Os espetáculos infantis 
são apresentados de segunda 
a quarta-feira, às 15 horas, os 
adultos, de quinta a domingo, 
às 21 horas. Aos finais de se-
mana, os espetáculos de rua 
também são apresentados, às 

MARiA FeRnAndA MunhOz
A semana começou com a 

apresentação dos espetáculos 
infantis do 36º Feste. Com a 

Espetáculos infantis retornam na segunda-feira

10 e 15 horas, no Bosque da 
Princesa. Para os espetáculos 
de rua não é necessária a reti-
rada de ingressos. 

O Festival Nacional de 
Teatro de Pindamonhanga-
ba é realizado pela Prefei-

tura, por meio da Secreta-
ria de Educação, Cultura e 
Turismo, e organizado pelo 
Departamento de Cultura. 
Até  quinta-feira (8), mais de 
mil pessoas haviam passado 
pela plateia do Feste, tanto 

no Bosque quanto no Teatro 
Galpão. 

Confira a programação 
completa no www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br/feste2013. 
Curta a página no Face: www.
facebook.com/feste2013.

os ingressos devem ser retirados com antecedência

os espetáculos infantis foram grande sucesso de público no teatro galpão

apresentação dos espetácu-
los selecionados, o público 
começou a avaliar as peças. 
Foram escolhidas 15 pessoas 

por dia, aleatoriamente, para 
avaliar como “ótimo”, “bom” 
ou “regular” e indicar desta-
ques de cada espetáculo. 

O Núcleo Caboclinhas 
apresentou “Bem do seu Ta-
manho”, uma aventura para 
crianças a partir de 5 anos. 
A peça contou a história de 
Helena e seu boi de mamão, 
o “Bolão”, que saem pelo 
mundo para descobrir o real 
tamanho da menina. O públi-
co, de 152 pessoas, aprovou 
o espetáculo, avaliando com 
60% de ótimo e 40% de bom. 

O espetáculo de terça-fei-
ra (5) foi “Simbá, o Marujo”, 
encenado pela Trupe de Tru-
ões, de Uberlândia-MG. A 
peça contou as aventuras do 

marujo, com cenário e figu-
rino simples, muita música, 
luz e imaginação. O espetá-
culo foi aprovado por 100% 
do público, com “ótimo”. A 
plateia foi composta por 138 
pessoas. 

Na quarta-feira (6) foi a 
vez da Cia Arte-móvel, de 
Americana-SP, contar a his-
tória de “Pinocchio – Olhos 
de Madeira”. O espetáculo 
solo contou algumas aven-
turas do boneco de madeira 
que queria se transformar em 
um menino de verdade, sob o 
ponto de vista de um adulto. 
Nesse dia, o Teatro Galpão 
teve lotação esgotada, com 
221 pessoas na plateia. A opi-
nião popular aprovou o espe-

táculo, com 60% de “ótimo” 
e 37% de “bom”. Os outros 
13% das pessoas votaram 
como “regular”. 

As apresentações da ca-
tegoria infantil retornam na 

segunda-feira (11), às 15 
horas, com o espetáculo “Os 
contadores”, da Cia Thea-
trum Mundi, do Rio de Janei-
ro. A comédia é indicada para 
crianças a partir de 3 anos.cena de “bem do seu tamanho”, apresentado dia 4

a próxima peça infantil será na segunda-feira (11)

“Simbá, o Marujo”, aprovado pelo público no dia 5 “Pinocchio”, que teve a lotação esgotada no dia 6

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz Maria Fernanda Munhoz



População pode participar do 
City Tour Histórico Cultural
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Artistas estão convidados 
para exposição de 
presépios no museu

Maria Fernanda Munhoz
O Museu Histórico e 

Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina já deu início 
à exposição em homenagem 
aos 100 anos da Escola de 
Pharmacia e Odontologia de 
Pindamonhangaba, comemo-
rados em outubro.

Diversos objetos curiosos 
e raros fazem parte da mos-
tra, que teve a colaboração 
de ex-alunos, professores 
e funcionários, que fizeram 
parte da história da institui-
ção. Armários, cadeira de 
dentista, frascos com remé-
dios, diplomas, fotos e outros 
documentos estão expostos 
e podem ser admirados pelos 
visitantes, gratuitamente. 

A exposição está aberta 
ao público às terças-feiras, 
das 13 às 17 horas; de quar-
ta a sexta-feira, das 8 às 17 
horas; e sábados e domin-
gos, das 13 às 17 horas. Vale 
a pena conferir!

Arteduvale 
completa 3 anos 
no domingo

O projeto social Cerâmica faz parte do roteiro do City Tour

Maria Fernanda Munhoz
Toda a população pode 

participar, gratuitamente, do 
City Tour Histórico Cultural, 
realizado pelo Departamen-
to de Turismo da Prefeitura 
de Pindamonhangaba. Neste 
mês, as saídas serão nos dias 
28 e 29, às 13h30, da frente 
do Departamento. 

O roteiro contempla visita 
monitorada pelo centro da cida-
de, com guia, descida ao Museu 
Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina e 
ao Projeto Social Cerâmica, 
no bairro Mandu, retornando 
ao Departamento de Turismo 
às 17 horas. 

Para participar, é preciso 
fazer inscrição, fornecendo 
nome e RG. As inscrições po-
dem ser feitas pelos telefones 
3643-1761 ou 3643-1424, ou 
ainda, pessoalmente, no De-
partamento de Turismo, que 
fica na rua Martim Cabral, 
39, centro. 

O City Tour Histórico 
Cultural apresenta um pouco 
da história de Pindamonhan-

gaba, por meio de um roteiro 
que integra prédios, igrejas e 
praças, além de curiosida-

des, lendas e pindamonhan-
gabenses ilustres. O objetivo 
é informar e conscientizar os 

munícipes de todas as idades 
sobre as riquezas históricas 
e culturais do município.

As últimas saídas do 
City Tour foram realizadas 
no dia 30 de outubro, para 
a população;  e dia 31 para 
200 alunos do ensino mé-
dio da escola Francisco Pe-
reira da Silva, da cidade de 

São José dos Campos (por 
meio do Circuito Manti-
queira). As próximas serão 
nesta sexta-feira (8), para 
atender a escola Arte Vida, 
e no dia 14 como premia-
ção dos alunos do EE Dr. 
João Pedro Cardoso vence-
dores da Gincana da Festa 
da Árvore.

As escolas particu-
lares também podem 
participar do City Tour 
Histórico Cultural. Neste 
caso, basta entrar com o 
ônibus ou micro-ônibus, 
que o Departamento de 
Turismo cede o guia 
turístico, viabiliza visita 

monitorada ao Museu 
(monitor cedido pelo De-
partamento de Patrimônio 
Histórico) e o lanche para 
as crianças. Para partici-
par, basta entrar em con-
tato com o Departamento 
de Turismo para solicitar 
agendamento. 

Oportunidade para 
escolas particulares

André Nascimento

Neste domingo (10), a 
partir das 19 horas, a Arte-
duvale - Associação dos Ar-
tistas Educadores do Vale do 
Paraíba - comemora 3 anos 
de ‘ocupação’ da antiga esta-
ção Central do Brasil.

Durante estes três anos, 
diversas ações foram reali-
zadas, desde shows, cursos 
de formação, exposições, 
a eventos de diversos for-
matos, todos fomentando e 
promovendo a cultura e os 
fazedores de cultura da re-
gião.

Os grupos e movimentos 
que ocupam a Estação são: 
em teatro, a Cia Tep, a Cia 

Anti-horário e os Voluntários 
do Acidente; em dança, os 
Tambores do Vale, o Fusion 
Style e as Danças Circulares; 
em capoeira, o Mestre Car-
linhos; o Coletivo Mixge-
nação; e ainda a Associação 
Centopeia de Proteção aos 
Animais e o Gaef – Grupo 
Autônomo de Estudos Filo-
sóficos. Além disso, os artis-
tas que procuram lugar para 
ensaios e outras produções 
têm encontrado a estação 
como um espaço aberto à 
criação artística. 

A Arteduvale agradece a 
todos que sempre acredita-
ram e apoiam a instituição. 

O Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina pro-
moverá, de dezembro a 6 
de janeiro de 2014, uma 
exposição de presépios 
confeccionados por artis-
tas que utilizam técnicas 
diferenciadas. O evento 
tem a parceria com a artis-

ta plástica Christina Leh-
mann César. Pessoas in-
teressadas em fazer parte 
desse evento com algum 
tipo de presépio, podem 
entrar em contato com a 
administração do museu, 
pelo telefone 3642-1515, 
até o dia 30 de novembro. 
A entrada será gratuita.

Artistas que integram a Arteduvale

Divulgação

Exposição da Escola de Pharmacia e 
Odontologia traz raridades ao museu

Bibliotecas realizam ações 
culturais de educação ambiental

com o objetivo de atrair mais crian-
ças para o mundo da leitura, esti-
mulando-as a ler e aprender. Com a 
equipe do Departamento de Cultura, 
já foi apresentada a peça “Lendas 
Folclóricas de Pindamonhangaba” em 
seis bibliotecas da cidade; a equipe 

da Brinquedoteca já levou histórias 
e brincadeiras para as crianças, em 
outubro, e agora chegou a vez da 
Casa Verde conversar um pouquinho 
sobre Educação Ambiental, mostran-
do aos alunos os livros que as biblio-
tecas possuem sobre o assunto.

Jogo feito com material reciclável, apresentado pela Casa Verde na 
festa das crianças deste ano, no Bosque, agora, nas bibliotecas

Maria Fernanda Munhoz
Durante novembro, os alunos 

que forem às bibliotecas nos dias 
agendados terão a oportunidade 
de aprender sobre lixo, reciclagem 
e preservação do meio ambiente e 
ainda confeccionarão brinquedos. 
As bibliotecas públicas municipais 
estão realizando essas ações em 
conjunto com a Casa Verde, que 
realiza a palestra “O destino do lixo” 
e desenvolve oficina de brinquedos 
com materiais recicláveis. 

As atividades começaram na 
quarta-feira (6), na Biblioteca do 
Araretama, com os alunos da escola 
Regina Célia. Nesta sexta-feira (8), 
será a vez da Biblioteca do Castolira, 
que está agendada com a escola mu-
nicipal Prof. Julieta Reale; na próxima 
quarta-feira (13), a atividade será na 
biblioteca “Maria do Carmo Santos 
Gomes”, na Vila São Benedito, com 
a escola municipal Serafim Ferreira; 
e, no dia 20, na biblioteca “Maria 
Bertha César”, em Moreira César, com 
os alunos da escola municipal Prof. 
Raquel de Aguiar Loberto. 

De acordo com informações da   
coordenação de bibliotecas, este ano 
estão sendo feitas algumas parcerias 

Maria Fernanda Munhoz

Gabinete de dentista usado naquela época, destaque na exposição

Maria Fernanda Munhoz
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Marcos Vinício cuba
Em encontro na Prefei-

tura de Pindamonhangaba, a 
secretária de saúde destacou 
o combate à dengue como 
ação fundamental a curto 
prazo. Ela também ressal-
tou trabalhos a médio prazo, 
como a revisão nos serviços 
prestados no Centro de Espe-
cialidades Médicas e também 
no Pronto-Socorro, visando 
melhorias no atendimento à 
população.

Além disto, será feito um 
diagnóstico para a elabora-
ção de um Plano Diretor de 
Saúde, para que a população 
seja assistida na integralida-
de.

A secretária de Saúde res-
pondeu questionamentos so-
bre a implantação do Samu 
- Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência, orça-
mento, contrato com a Santa 
Casa, administração do Pron-
to-Socorro, dentre outros.

cintia caMargo
O programa “O Prefeito e 

Você” veiculado às quartas-
-feiras, na rádio Princesa, 
trouxe nesta semana as metas 
de trabalho da Secretaria de 
Saúde e Assistência Social.

Entre os muitos questio-
namentos, foram destacados 
como principais objetivos 
uma nova campanha contra 
a dengue, uma doença séria e 
que pode levar à morte. Con-
vocando a população para 
ser parceira da administração 
municipal neste trabalho de 
combate ao mosquito da den-
gue e eliminação de possíveis 
criadouros, a nova secretária 
informou que a Prefeitura vai 
viabilizar o atendimento em 
toda a cidade.

Além desta, outra meta da 
secretária é fazer que funcioná-
rios sejam comprometidos com 
as ações que serão desenvolvi-
das pelo poder público, dividin-
do com eles a responsabilidade 
de atender com qualidade toda 
a população.

Também será realizada 

Marcos Vinício cuba
Os profissionais da As-

sistência Social da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
contam com a colabora-
ção das famílias para res-
ponderem as questões do 
programa “São Paulo So-
lidário”. As atividades ti-
veram início em outubro e 
os visitadores irão às casas 
de mais de 6 mil famílias 
que são atendidas pelos 
programas sociais.

Esta é a primeira fase 
dos trabalhos e a Prefei-
tura conta com o apoio da 
população para atender os 

profissionais que realizam 
as pesquisas. Esta é a etapa 
de coleta de informações.

É necessário que as 
famílias forneçam as in-
formações aos visitantes 
sociais, pois com estes da-
dos será possível fazer um 
mapeamento do município 
para avaliar quais traba-
lhos podem ser oferecidos.

“São Paulo Solidário” 
é um programa estadual e 
o foco do mesmo é contri-
buir com as famílias para 
que elas possam superar 
obstáculos, tais como a 
extrema pobreza.

Programa “O Prefeito e Você” discute 
novas metas na área da saúde municipal

uma revisão nos serviços 
prestados no Centro de Es-
pecialidades Médicas e  no 
Pronto-Socorro. Será feito 
um diagnóstico para a elabo-

ração de um plano diretor de 
saúde, para que a população 
possa ser assistida na integra-
lidade.

Para o prefeito de Pinda-

monhangaba, todo esse tra-
balho será muito importante 
para que todos os problemas 
na área da saúde possam ser 
minimizados.

Prefeitura destaca ações na área da Saúde

Assistência Social 
visita famílias para a 
primeira etapa do 
“São Paulo Solidário”

Prefeitura e shopping criam projeto social
cintia caMargo

Com a inauguração 
marcada para o dia 21 de 
novembro, o shopping de 
Pindamonhangaba recebeu 
representantes de várias 

áreas da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, para que 
os últimos detalhes pos-
sam ser resolvidos. Além 
disso, através de uma par-
ceria entre a administração 

municipal e o Pátio Pinda, 
está sendo viabilizado o 
projeto “Vitrine Social”, 
com o objetivo de fomen-
tar os trabalhos de várias 
atividades sociais atendi-

das pela Prefeitura.
O projeto deverá fun-

cionar nas dependências 
do shopping e vai benefi-
ciar os participantes dessas 
atividades atendidas, com 

a venda durante o perío-
do natalino dos produtos 
artesanais produzidos por 
essas pessoas.

Essas atividades são be-
neficiadas pela administra-

ção e na “Vitrine Social” 
terão a oportunidade de 
mostrar o trabalho desen-
volvido, bem como gerar 
renda com a venda destes 
produtos.

Daniela gonçalVes
 Estão abertas as ins-

crições para o programa 
de estágio 2013 da Pre-
feitura, para nível supe-
rior e nível médio / téc-
nico.  Os interessados 
podem se inscrever até 
as 16 horas do dia 20 de 
novembro, pelo site www.
ciee.org.br.

Para participar é neces-
sário ter idade mínima de 
16 anos, residir em Pinda-
monhangaba; estar regu-
larmente matriculado no 
ano letivo de 2013; estar 
em dia com as obrigações 
militares; não ter período 
de estágio equivalente há 
dois anos na Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

As vagas são para 
estudantes de cursos su-
periores na área de Ad-
ministração, Arquitetura, 
Biologia, Comunicação 

Social/Jornalismo ou Pu-
blicidade, Direito, Edu-
cação Física, Engenharia 
Ambiental, Educação 
Física, Engenharia Civil, 
Farmácia, Fisioterapia, 
Informática, Pedagogia e 
Serviço Social.

Já os alunos de cursos 
de nível médio e técnico 
devem cursar ensino mé-
dio ou técnico em Admi-
nistração, Contabilidade, 
Edificações, Informática, 
Segurança do Trabalho e 
Serviços Jurídicos.

Para as vagas de nível 
superior é preciso cursar 
entre os dois últimos anos 
em 2014. Já para as vagas 
de nível técnico é exigido 
cursar entre os dois últi-
mos semestres em 2014. 
Os candidatos de ensino 
médio devem estar matri-
culados entre o segundo e 
terceiro ano em 2014.

Estudantes podem se 
inscrever no programa 
de estágio 2013

André Nascimento

Maria Fernanda Munhoz

Profissionais da Prefeitura participaram 
    de reunião com a equipe do shopping

A população 
poderá 

presentear os 
amigos com 
produtos de 

projetos 
sociais

Durante o programa de rádio a população foi convocada para combater a dengue 

A secretária de Saúde e Assistência Social vai fazer um diagnóstico do município
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Tribuna do Norte

(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!)

LICENÇA DA CETESB
MAYSTAR COSMÉTICA DO BRASIL LTDA torna público que recebeu da CETESB – Agência 

Ambiental de Taubaté a Renovação da Licença de Operação nº 3004222, válida até 04/11/2015, para 
fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos, sito à Avenida Prof. Manuel César Ribeiro, nº 2397, 
Ipiranga, Pindamonhangaba /SP.

        
P O R T A R I A   Nº  108/2013
Nomeia ASSESSOR PARLAMENTAR I
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,  por esta Portaria 
RESOLVE:
Art 1º - Nomear o Senhor  EDNEI ALVES ROVIDA para o emprego de ASSESSOR PARLA-
MENTAR NÍVEL I do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de Pinda-
monhangaba, com salário de   R$2.576,37  (dois mil quinhentos e setenta e seis reais e trinta 
e sete centavos), a partir do dia 04 de novembro de 2013, nos termos contratuais.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
 Presidente

Vereador MARTIM CESAR                Vereador RODERLEY MIOTTO 
   1 º Vice-Presidente                           2º  Vice-Presidente 

 Vereador  JANIO ARDITO LERARIO                 Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
               1° Secretário                    2° Secretário
Publicada no D A.

 CONVOCAÇÃO 
NICHOLAS MICHAEL CAESAR SENE E SILVA -  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 14 de novembro -  quinta-feira, as 9h00,  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 apresentar 
certidão averbada.
• Certidão de nascimentos dos filhos.
• RG e CPF/MF do cônjuge.
• Comprovante de escolaridade exigida pelo edital.
• Certificado Militar

Apresentar  originais da seguinte documentação:
• Comprovante da experiência exigida pelo edital.
• Carteira de Trabalho.
• 01 foto 3x4 (recente).
• Certidão negativa de  antecedentes criminais, emitida pelo setor competente da 
Comarca (fórum) da residência do candidato.
• Atestado de Antecedentes Criminais.
• Declaração de bens do aprovado e de seu cônjuge.
• Para o candidato que foi servidor de Órgão Público ( Federal, Estadual ou  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,  04  de novembro de 2013.
THAIS BATISTA DO CARMO

Diretora Geral

DATA: 05/11/2013 
 

 

FUNÇÃO 
AJUDANTE DE CHURRASQUEIRO 
AJUDANTE DE OBRAS (DISPONIBILIDADE P/ TRABALHAR EM S. PAULO/ 
SANTOS OU CURITIBA) 
ATENDENTE DE TELEMARKETING 
AUXILIAR DE LIMPEZA 
BALCONISTA DE DEPOSITO DE BEBIDAS 
BALCONISTA DE LANCHONETE 
BARMAN 
BORRACHEIRO 
CABELEIREIRO ESCOVISTA 
CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO 
CALDEIREIRO SERRALHEIRO 
FERRAMENTEIRO DE MOLDES PLÁSTICOS 
FORNEIRO DE PIZZARIA  
JARDINEIRO 
LIDER DE LIMPEZA 
MECÂNICO DE AUTOS 
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 
MENSAGEIRO (COM MOTO PRÓPRIA) 
MONTADOR DE VIDROS 
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNK OU GUINDALTO 
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO 
OPERADOR DE VENDAS 
PADEIRO CONFEITEIRO 
PROFESSOR DE ALEMÃO 
VENDEDOR EXTERNO (Imóveis, Equipamentos Esportivos) 

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR 
DE PINDA/MOREIRA CESAR

ACESSE O SITE: mais emprego.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 – Subprefeitura- Moreira César
O HORÁRIO DE SEGUNDA À SEXTA DAS 8:00 AS 16:00 HORAS, MUNIDO DE PIS ATIVO, 
CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 133/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 133/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
na realização de exames de polissonografia, com fornecimento de material e mão de obra, pelo perí-
odo de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Pronto Clin S/C Ltda. (01). 
Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2013.

PREGÃO Nº. 173/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 173/2013, que cuida de “Aquisição de medicamentos para 
atendimento dos pacientes autorizados pela Comissão de Medicamentos e Assistência Farmacêuti-
ca (COMAF), Programa de Infectologia e Saúde da Mulher e para atendimento de ações Judiciais”, 
a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório 
supra em favor das empresas (itens/lotes): Interlab Farmacêtica Ltda. (11, 15, 18, 21, 23, 24, 31, 36 
e 37); Portal Ltda. (16). Itens desertos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 
25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38.  Itens imprósperos: 07, 26, 32.
Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2013.

PREGÃO Nº. 188/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 188/2013, que cuida de “Contratação de empresa especiali-
zada em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos oficiais pertencentes à frota 
do município de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Mapfre Seguros Gerais 
S/A (01, 02, 03 e 04). 
Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2013.

PREGÃO Nº. 190/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 190/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
em busca ativa para cadastramento de 6.700 famílias no programa São Paulo Solidário”, a Autori-
dade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em 
favor da empresa (item/lote): Foco Opinião e Mercado Ltda. EPP (01). 
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2013.

PREGÃO Nº. 196/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 196/2013, que cuida de “Aquisição de ferramentas e apare-
lhos a serem utilizados em obras e manutenções no Distrito de Moreira César”, a Autoridade Supe-
rior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da 
empresa (itens/lotes): Martini Comércio e Importação Ltda. (01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 e 09). Item 
impróspero: 03. 
Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2013.

PREGÃO Nº. 197/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 197/2013, que cuida de “Aquisição de suporte tubular galvani-
zado 2 ½”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento 
licitatório supra em favor da empresa (item/lote): SINASP – Sinalização e Engenharia Ltda. EPP (01). 
Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2013.
PREGÃO Nº. 198/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 198/2013, que cuida de “Aquisição de herbicida pós-emergente 
indicado para o controle de plantas infestantes anuais e perenes”, a Autoridade Superior HOMOLO-
GA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/
lote): Plantiun Distribuidora Ltda. ME (01). 
Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2013.
PREGÃO Nº. 201/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 201/2013, que cuida de “Aquisição de pedra britada tipo rachão 
para ser utilizada em diversas manutenções pela usina de asfalto, conforme solicitado pelo departa-
mento de obras e viação”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Santa Cornélia Indústria e Comércio 
de Minerais Ltda. EPP (01). 
Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2013.
PREGÃO Nº. 203/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 203/2013, que cuida de “Aquisição de Estação Saúde para 
instalação em parques e praças da cidade de Pindamonhangaba e conforme as necessidades da 
SELP”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento 
licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Zati Equipamentos para Ginástica Ltda. ME (01). 
Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2013.
PREGÃO Nº. 206/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 206/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de refeições para os servidores plantonistas do PSF (programa saúde da família) 
do Araretama e servidores plantonistas do setor de transporte, pelo período de 12 meses”, a Autori-
dade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em 
favor da empresa (item/lote): José Mário Cândido Pereira Restaurante ME (01). 
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 176/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 176/13, que cuida de “Aquisição de material em tecido 
anti chama para revestir caixa cênica para atender Teatro Galpão”, a Autoridade Superior, 
face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base 
nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2013.

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ROSA SACHETTI E OUTRA COM PRAZO DE 30 DIAS, EX-
PEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 2790/2010  QUE 
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:

A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-
-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
na forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), ROSA SACHETTI E OUTRA, com endereço incerto e não 
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam 
os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 2790/2010, que lhe move a PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 12/11/2010, 
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA n° 0115.11.01.040.000. 
Deu-se á causa o valor de R$ 864,05 em 12/11/2010. Pelo presente edital fica o executado 
(s), ROSA SACHETTI E OUTRA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação 
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo 
para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o 
de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o 
sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os 
fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao 
conhecimento do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital 
que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e 
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 6 de novembro de 2013.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

“... EU SOU O TEU SEGREDO mais oculto, teu desejo mais profundo, 
teu querer tua fome de prazer, sem disfarçar sou a fonte de alegria, sou 
o teu sonhar... ” – Paula Fernandes
DIVULGUE GRATUITAMENTE a agenda de sua casa noturna. Envie 
para o e-mail   joao.ouverney@terra.com.br
ARENA 101 Pinda:  09/11 (sábado) -  Arena Fantasy. Banda Oba!Hia e 
Grupo Rhaas.  Prêmios às melhores fantasias.  www.arena101.com.br. 
Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776.  Bairro Marçon, 4.900
BANDA CHAMEGO.COM  (Anjinho do Vale e Josy Mattos): Agenda dos 
próximos dias: 8/11 (sexta 21h) - Ferroviária Pinda. 9/11 (sábado 22h) 
-  Assoc.  Comercial de Lorena. 13/11 (quarta  20h) -  Clube do Lazer 
de Taubaté. Contatos Tel (12) 3631-4598, 98181-6850 e 99771-5600. 
Site: www.anjinhodovale.com.br
CASARÃO ROSEIRA – toda quinta-feira, baladas em dois ambientes.  
Djs Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até 23h. Dois am-
bientes
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado 
(18h30).  30/11 (sábado 18h) – Baile ao vivo com a Banda Chamego.
com (Anjinho do Vale & Josy Mattos). Av. Abel Corrêa Guimarães, bairro 
Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena  -   09/11 (sábado)  - Festa do Jota 
Quest. 23/11 (sábado) – Fernando & Sorocaba
CHICK NA ROÇA Taubaté: 10/11 (domingo 21h) -  Roger & Rogério. 
24/11 (domingo) – André Cavalcante. Estrada do Barreiro
CHICKEN BEER Tremembé:  Quinta (sertanejo). 8/11 (sexta) – Kara-
okê com banda. Sorteio de brindes aos melhores cantores. Sexta e sá-
bado – Videokê profissional. Funk no 2º ambiente
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais um baile no RECINTO SÃO 
VITO de Moreira César em novembro:  17/11 (domingo) – Banda Gold. 
Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: Quarta-Feira 13/11 – Banda Chamego.
com (Anjinho do Vale e Josy Mattos). 20/11 – Banda Alphavalle.
27/11 – Banda Voo Livre. Domingo. 10/11 – Banda Magiado Som. 17/11 
(domingo) - Baile do Hawai -  Banda Garcia. 24/11 – Banda Cinco Es-
trelas
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira:  Balada sertaneja todo sábado. Elas 
free até 0h. SP-62, 2.400, estrada Pinda-Roseira
CLUBE DOS SARGENTOS Taubaté: 9/11 (sábado 21h) – Um Show do 
Cairo. Show  e balada  árabe. Cia. Kamis Araman com diversas bailari-
nas. Tel (12) 98115-2271
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé  “Creix”:  9/11 (sábado) – Pedro 
Romano e banda. 16/1 (sábado) – Não terá baile por motivo de bingo 
beneficente. 23/11 (sábado) – Banda Gold. 30/11 (sábado) – A confir-
mar.
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: 08/11 (sexta) – Talis E Welinton, e Pedro Hen-
rique & Matheus. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava:  09/11 (sábado ) – Banda 
Sacode a Poeira. Luta de UFC Belfort Hendero pela TV
FERROVIÁRIA Pinda – Forró no deck da piscina toda sexta-feira  às 
20h30. 8/11 (sexta) – Banda Chamego.com (Anjinho do Vale e Josy 
Mattos). Associado em dia pode retirar dois convites na secretaria. 
15/11 (sexta feriado 11h) – Pagode com o Grupo Nota Samba.
22/11 (sexta) – Banda Sincronia do Forró. 29/11 (sexta 19h) – Festa da 
Academia com a Banda Amigos Sertanejos. 21/12 (sábado 22h) – Baile 
de Confraternização, para comemorar a chegada do Ano Novo. Tel (12) 
2126-4444. Site: www.aaferroviaria.com.br 
FESTIVAL DA VIOLA José Correa Cintra Campos do Jordão: Inscri-
ções aberta até o dia 8 de novembro. Realização da Prefeitura Munici-
pal através da Secretaria de Cultura. Será realizado de 14 a 16/11, no 
Espaço Cultural Dr. Além. Inscrições podem ser feitas através do blog 
da Cultura: http://culturacj.blogspot.com.br. Maiores informações: (12) 
3664-4427, e cultura@camposdojordao.sp.gov.br
JANTAR DANÇANTE Pinda : 22/11 (sexta 21h) – Restaurante Tempe-
ro Manero (ao lado do Supermercado Excelsior). Banda Chamego.com 
(Anjinho do Vale e Josy Mattos). Convite antecipado R$ 20,00, na hora 
R$ 30,00. Carro chefe do cardápio: Lagarto ao Molho Madeira. Promo-
ção de Eventos Luiz Gonzaga.  Presença de free-dancers. Tel (3645-
2361, 99737-0421, 99708-3682, 98110-4777 e 99135-7205
MANGUEIRÃO Pinda: 9/11 (sexta) – Baile animado pela Banda Gold. 
Toda sexta-feira,  22h,o melhor forró da região com a Banda Gold. Tel 
(12) 9174-0026
MUTLEY Taubaté: 8/11 (sexta) – Budweiser Rock Party. Banda Rock 
Box. 9/11 (sábado) –  Mi Casa, Su Casa. Popminda. Tel (12) 3632-5540. 
www.mutley.com.br
NOVELIS ADC Pinda: 22/11 (sexta) – Micareta Sertaneja. Banda Dallas 
e Grupo Art Negra. 3 latas de Skol R$ 10,00. Ingressos antecipados R$ 
10,00 em Neto Jeans. Elas com flyer não pagam até ½ noite.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda Toda quinta – Telão Rock’N Roll. Entrada 
franca. 8/11 (sexta) – Bob Marley Tribute. Banda King Marley. 9/11 (sá-
bado 21h) – Metallic MotorHead. Frontic Tribute Band. The Hamma.
10/11 (domingo) – Fúria Rock Festival. Dora. Rock Trace. Vida de Ca-
çador. Tel (12) 3648-4913
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – Baile Quinta Nobre toda última 
quinta-feira do mês. Grupo Charles Anjo 45 e convidados. (12) 3642-
8599 e 3522-5356. Site www.paineirasclube.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba: SEXTA - 8/11 – Grupo Bom Talento.
15/11 – Grupo Na Hora. SÁBADO - 9/11 – Art Negra H. DOMINGO  - 
10/11 – Divã.  Toda quarta a partir de 13/11 - videokê. 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 
QUARTO DO SANTO Taubaté: 14/11 (quinta) – Sertanejo do Santo. 
Noite Universitária. Banda Garotos do Valle. Tel (12) 97814-5215 Rua 
Visconde do Rio Branco, centro
RANCHO PETTER BELA VISTA Pinda:  16/11 (sábado 22h) – Flash 
Back dos anos 70, 80 e 90. Dj Magrão. Homem R$ 10 e mulher R$ 5. 
Av. Pinheiro Júnior, 2001, em frente ao Colégio Anglo
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 8/11 – Chapéu Brasil. 15/11 – Talis 
& Welinton. 22/11 – Fernando & Fabiano. 14/11 (sábado) – Show das 
Poderosas, com Annita 29/11 – Baile do Hawaii. Banda 8 Segundos e 
Grupo Toke de Samba. Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural:  7/11 (quinta) – Zé Luis 
(SJC). 09/11 (sábado) -  Wilson & Washington. Tel.  (12) 3648-4036 e 
9775-0389. Tel.  (12) 3648-4036 e 9775-0389
RANCHO DO MATO São Luiz do Paraitinga: 09/11 (sábado 21h) – Fes-
ta 100 Dias do Carnaval. Banda Os Estrambelhados e outras atrações. 
2 ambientes (marchinhas e pop com Som Express). Tel (12) 99781-0194
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
RESENHA LOUNGE BAR Taubaté: 8/11 (sexta) – Inauguração do Sam-
ba Show de Bola, toda sexta às 22h com os melhores artistas da região. 
Elas vip até 0h. Tel (12) 07816-7122R. Dr. Souza Alves, 937, centro
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda: 30/11 (sábado) – Baile de Fim de 
Ano. Tel (12) 3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br
RESTAURANTE VISTHA Taubaté: 9/11 (sábado) – Noite do Pesadelo 
II. Djss Alex Cristiano e Marcelo Boto. Traje obrigatório fantasia ou pre-
to. Tel (12) 3683-1000. No Via Vale Shopping
SABAP Guaratinguetá: 8/11 (sexta) – Banda Vôo Livre.  15/11 (sexta) – 
Grupo Som da Terra. 16/11 (sábado) – Embalos de Sábado. Djs Marcos 
França e Cleber Popó. Melhores hit dos anos 70, 80 e 90.
VARANDA ESPETINHOS Taubaté: Aulas de dança de salão grátis toda 
segunda-feira (Baila Taubaté). Te. (12) 3632-8986. Av. Itália, em frente 
ao Senai
VIA VALLE SHOW Pinda: 8/11 (sexta) – Reinauguração. As primeiras 
100 mulheres serão vip. Mc Belinho e Bonde da Playboy. Rua José 
Gambini de Souza, bairro Bela Vista, em frente à Faculdade Anhan-
guera
VILLA DI PHOENIX Taubaté:  Quintaneja. 10/11 (domingo) – Pagodão  
do Villa. Em frente ao Taubaté Shopping Center 

PIMENTA NA RELAÇÃO!
Diz o doutor: - Toma um vinho
que apimenta a relação!
E a mulher que ouve pouquinho
logo diz: - Pimenta, não!
AUTOR:  GIOVANELLI - Nova Friburgo/RJ

 A trova acima classificou-se em 1º lugar nos 
recém-concluídos XXII Jogos Florais de Porto Alegre, 
versão 2013, cujo tema proposto foi:  VINHO.

O terapeuta sugere:
- “Apimente” a relação!
Mas a mulher interfere:
- “Tô fora! Pimenta não!
AUTORA:  LUCÍLIA  A. T. DECARLI – Bandeirantes/PR

 A trova acima classificou-se em 5º lugar nos XL-
VIII Jogos Florais de Nova Friburgo, versão 2007, cujo 
tema proposto foi:  PIMENTA.

 Como se vê, mesmo não existindo a intenção, 
coincidências acontecem. Principalmente quando vá-
rios autores costumam ler as mesmas piadas e os 
membros das comissões julgadoras não.

 Este é apenas o caso mais recente mas são 
inúmeras as ocorrências no decorrer dos anos. Por 
isso é que sempre se recomenda que sejam evitadas 
trovas que resultem de adaptações de piadas.  Mas... 
como não há uma regulamentação dizendo que não 
pode, muitos autores fazem uso do referido expedien-
te.  Sabendo – logicamente – que o risco de seu filho 
ter a mesma cara do filho do vizinho é inevitável.

 Essa é apenas uma das razões porque os con-
cursos humorísticos causam, às vezes, controvérsias.  
E fica, para reflexão, a seguinte pergunta:  será que, 
por um troféu e um diploma, utilizar desse expediente 
de adaptar piadas vale a pena, “mesmo a alma não 
sendo pequena”?

PORTARIA GERAL Nº 4.125,  1º DE NOVEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
NOMEIA a Sra. Maristela Luzia, para emprego de provimento em comissão de  Diretora do Departa-
mento de Assistência à Saúde, a partir de 1º de novembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º de novembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 1º de novembro de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

LEI Nº 5.581, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre o Festival de Bandas da Juventude de Pindamonhangaba.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Verea-
dores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica oficializado no Município de Pindamonhangaba, o Festival de Bandas da Juventude de 
Pindamonhangaba, a ser realizado no mês de dezembro.
Art. 2º Fica o Prefeito Municipal autorizado a auxiliar o referido festival através da Secretaria de 
Educação e Cultura.
Art. 3º O Departamento da Cultura designará uma Comissão para organizar o festival e esta esco-
lherá os membros da comissão julgadora.
Art. 4º Os prêmios oferecidos aos três primeiros classificados,  ficam estipulados:
I- 1º Lugar - Prêmio no valor de 29,40 (vinte e nove, vírgula quarenta) UFMPs – Unidades Fiscais do 
Município de Pindamonhangaba
II- 2º Lugar - Prêmio no valor de 14,70 (quatorze vírgula setenta) UFMPs – Unidades Fiscais do 
Município de Pindamonhangaba
III- 3º Lugar - Prêmio no valor de 7,35 (sete vírgula trinta e cinco) UFMPs – Unidades Fiscais do 
Município de Pindamonhangaba
Art. 5º O Executivo editará regulamento dispondo sobre realização do festival, data e condições 
para participar.
Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento, 
suplementadas se necessário.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Elisabeth Cursino Rodrigues - Secretária de Educação e Cultura

Registrada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 153/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO



Lembranças Literárias:    

A preocupação com os 
animais, em especial com os 
animais vítimas de maus tra-
tos, é prática cada vez mais 
consciente entre a maioria 
dos povos nos tempos atuais. 
A página de história comenta 
nesta edição um artigo publi-
cado neste jornal no dia 4 de 
setembro de 1921, revelando 
que o assunto vinha a público 
já na Pindamonhangaba anti-
ga, há quase cem anos.

Com o título ‘Associação 
Protectora dos Animaes’, o 
redator da Tribuna do Nor-
te, inicia seu artigo de pri-
meira página (edição acima 
mencionada) alertando os 
leitores, naquele começo 
dos anos vintes,  para o fato 
de que nos países da Euro-
pa e nas capitais e cidades 
adiantadas estavam sendo 
fundadas associações que se 
destinavam à proteção dos 
animais. “O povo civilizado 
não se esquece de que os ir-
racionais também  precisam 
ser protegidos, precisam dos 
cuidados dos que têm alma 
mais compadecida e é por 
isso que se fundam essas 
úteis associações.”

O articulista manifesta-
va preocupação, principal-
mente, com os  animais que 
se destinavam ao trabalho, 
como ajudantes do homem. 
Apesar de já existirem os 
veículos automotivos, ainda 
era um tempo em que a tra-
ção animal era recurso mais 
comum para atender às ne-
cessidades humanas no trans-
porte de cargas e dele mes-
mo. A iniciativa do jornalista 
em sugerir a criação de uma 
Associação Protetora dos 
Animais naquela época, ele 
explica relatando as cenas de 

Pindamonhangaba, sexta-feira, 8 de novembro de 2013
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PUBLICAVA-SE EM 1925 NO JORNAL TRIBUNA DO NORTE 

 A ‘Associação Protectora dos Animaes’

violência contra os animais 
que vinham sendo observa-
das frequentemente nas ruas 
de Pindamonhangaba.

“Temos tido ocasião de 
ver como são maltratados os 
animais que conduzem veí-
culos e principalmente car-
roças atopetadas de objetos 
pesadíssimos – carga supe-
rior às forças  dos pobres 
animais que a conduzem. 
O relho não descansa nas 
mãos de carroceiros despie-
dados, que não satisfeitos de 
verem suas carroças cheias, 
ainda castigam os animais 
brutalmente. Colocam nos 
varais de suas carroças ani-

mais que mais parecem es-
queletos, sem trato algum, 
que mal podem com os ar-
reios quanto mais com um 
veículo cheio”.

Os meninos cavaleiros 
também não são poupados 
na matéria da Tribuna, “pe-
las ruas da cidade percorrem 
meninos a cavalo, chico-
teiam e esporeiam os animais 
em que montam e longas ho-
ras galopam, sem saber por 
que o fazem, a não ser por 
simples garotagem, sem ter 
quem os proíbam de praticar 
semelhante selvageria”.

Um comunicado do se-
cretário da Justiça da épo-

ca, determinando proibições 
com referência aos animais 
e principalmente às aves, pu-
blicação que já havia sido, 
conforme o redator da TN, 
publicada naquele sema-

nário “em letras garrafais”, 
também era comentado no 
artigo: “continuam a passar 
pelas ruas da cidade, vende-
dores de aves, penduradas 
em paus, maltratando-as, 

portanto, desobedecendo as 
leis e o referido aviso”.

Prosseguindo, o articulista 
faz menção ao boi, o colocan-
do como o mais útil dos ani-
mais. Destaca sua satisfação 
quanto ao fato de terem abo-
lido a realização das touradas 
no município. Esse triste es-
petáculo de maus tratos aos 
animais, ele ressalta como 
sendo “divertimento que só 
poderá agradar aos descom-
padecidos e aos que não têm 
alma bem formada”. 

Sobre a Associação Pro-
tetora dos animais que já 
existia na capital contava que 
vinha prestando inúmeros 
serviços  aos pobres animais, 
“que vivem  sob pesos enor-
mes  de enormes cargas, e 
chicoteados barbaramente”.  

A matéria da TN é con-
cluída com a certeza de que 
Pindamonhangaba teria tam-
bém a sua Associação Prote-
tora dos Animais. A entidade 
seria fundada nos moldes das 
já existentes no país. “ Oxalá 
possa nossa ideia triunfar 
para que, mais uma vez ates-
temos o grau de adiantamen-
to de nossa terra aos que nos 
visitarem”, conclui o redator, 
assinando com as iniciais 
A.M. (certamente, Athayde 
Marcondes).

Dois corações

“...Colocam nos varais de suas 
carroças animais que mais parecem 
esqueletos, sem trato algum, que mal 
podem com os arreios quanto mais 
com um veículo cheio” (A.M)

Eu tenho duas fi lhas – dois amores!
para mim, são mui lindas eu bem sei
Sim, adoro muito estas duas fl ores,
Amo-as demais como jamais amei!
 
 Dentro do peito, sinto mil fervores;
 e dentro d’alma o amor que dediquei,
 a estas criaturas – dois primores
 que feliz nos meus braços embalei!

Consegui de Jesus esta ventura;
de ser destas mimosas borboletas,
Sim, o pai estremecido; o pai que jura,
 
 sentir no peito estranhas pulsações!
 Existe um só no peito  dos poetas,
 e eu sinto ter, dois lindos corações!

Ernani Silva Vianna, 
Tribuna do Norte, 

18 de janeiro de 1970

Ernani Silva Vianna, 
Tribuna do Norte, 

18 de janeiro de 1970

Rua Marechal Deodoro (início 
do século XX) - Fotomontagem 

Edson França Reis - TN
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AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 105-2013
Em: 26/06/2013
Processo nº: 0962/2013
Atividade: Indústria de Cosméticos
Razão Social: Maystar Cosmética do Brasil Ltda.
CNPJ / CPF:11384984000178 
Endereço: Av. Manoel  César Ribeiro , 2355 – Santa Luzia
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Ruy Rodrigues de Carvalho Júnior
CPF –  021415539-03
Auto de Infração nº 1725
Defesa: Indeferida.
Auto de imposição de penalidade de multa n° 1599
Recurso: Não apresentou

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro 

 Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel(0XX12) 3648-1912

 AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 103/2013
Em: 03/07/2013
Processo nº: 0997/2013
Atividade: Indústria Farmoquímica
Razão Social: Sourcetech Química Ltda
CNPJ: 71717938000175 
Endereço: Av: Rua Suíça , 3430  -  Água Preta
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Ricardo Kooji Teramoto
CPF –  084.781.388-62
Auto de Infração nº: 1959    
Defesa: Indeferida
Auto de Imposição de penalidade de multa n° 1597
Recurso: Não apresentou

AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 104/2013
Em: 03/07/2013
Processo nº: 0998/2013
Atividade: Indústria Farmoquímica
Razão Social: Sourcetech Química Ltda
CNPJ / CPF: 71717938000175 
Endereço: Av: Rua Suíça , 3430  -  Água Preta
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Ricardo Kooji Teramoto
CPF –  084.781.388-62
Auto de Infração nº: 1960   
Defesa: Indeferida.
Auto de imposição de penalidade de multa: n° 1598
Recurso: Não apresentou

EDITAL PARA CITAÇÃO DE BRAS ALVES P FILHO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS 
AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº6306/10 QUE LHE MOVE A PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:

O Doutor PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR DE 
EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, 
etc...

FAZ SABER ao executado(s), BRAS ALVES P FILHO, com endereço incerto e não sabido, que por 
este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de 
EXECUÇÃO FISCAL, processo nº6306/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIN-
DAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 27/11/2006, conforme petição inicial, referente 
a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$899,19 em NOV.2010. Pelo presente 
edital fica o executado (s), BRAS ALVES P FILHO, devidamente CITADO para todos os atos e 
termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o 
prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 
(trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosse-
guir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela 
exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que 
não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma 
da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, aos 6 de novembro de 2013.

                                       PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR
                                                         JUIZ DE DIREITO

Taubaté, 04 de Novembro de 2013.

COMUNICADO
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE  PROCESSO SELETIVO  DE ESTAGIÁRIOS  Nº 03/2013

O CIEE – Centro de Integração Empresa Escola e Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
informam a Retificação do Edital de Processo Seletivo de Estagiários sob nº 03/2013, devido 
à inclusão do Curso de:
- Comunicação Social – Radio e TV.
- Técnico em Redes de Computadores.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 010/2013

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 022/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Simbiose Aventura e Turismo Ltda. ME.  
Objeto: Contratação de agência de turismo receptivo p/ prestação de serviços de monitorias 
de treinamento p/ oficinas culturais e de lazer para atender o Projeto Nosso Bairro.
Assunto: Adita-se o item 3.1 em 22,757853% correspondente a R$ 41.351,10
Assina pela contratante: Elizabeth Cursino Rodrigues       
Assina pela contratada: Erika Corrêa do Nascimento      
Data de assinatura: 24/10/2013

Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2013.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 024/2010
Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 127/2010
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Entek Cursos Livres Ltda. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilizar monitor de informática 
para telecentros.
Vigência: aditado em 06 meses, até 08/04/2014
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerário   
Assina pela contratada: Ismael Fernandes Vieira 
Data de assinatura: 08/10/2013.
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2013

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 140/2013
Contrato nº 152/2013
Objeto: Aquisição de materiais permanentes (móveis) para o centro de especialidades mé-
dicas.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Diego Koloszuk Hervelha Móveis EPP      
Data de assinatura: 17/09/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 20.936,89
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues                    
Assina pela contratada: Diego Koloszuk Hervelha         
  
Contrato nº 153/2013
Objeto: Aquisição de materiais permanentes (móveis) para o centro de especialidades mé-
dicas.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Marf Vale Comércio e Representações de Móveis p/ Escritório Ltda.       
Data de assinatura: 17/09/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 25.940,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues                    
Assina pela contratada: Frederico Cavalcanti Guratti         
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 163/2013

Contrato nº 175/2013
Objeto: Aquisição de biscoito doce e suco para os assistidos dos programas sócio educativo 
nos CRAS do município.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Guin Comércio e Representação Ltda.       
Data de assinatura: 11/10/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 9.449,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Vito Ardito Lerário                     
Assina pela contratada: Paulo Jiniti Sato

Contrato nº 176/2013
Objeto: Aquisição de biscoito salgado e refrigerante para os assistidos dos programas sócio 
educativo nos CRAS do município.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: OP Materiais Serviços Importação e Exportação Ltda.        
Data de assinatura: 11/10/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 16.433,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Vito Ardito Lerário                     
Assina pela contratada: Plínio Xavier Lopes Neto 
     
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 170/2013

Contrato nº 178/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção 
elétrica automotiva para os veículos e máquinas rodoviárias de diversas linhas, modelos 
e tipos, pertencentes a frota operacional da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, 
pelo período de 12 (doze) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Keiji Ando       
Data de assinatura: 16/10/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 200.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita                     
Assina pela contratada: Fernando Osamu Ando          
 
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2013

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 172/2013

Objeto: Aquisição de material de enfermagem (coletor, cateters, lancetas e luvas).
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1680/2013
Contratada: Centrovale Soluções para a Saúde Ltda.   
Data da AF: 29/10/2013
Valor: R$ 3.339,50

Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2013.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 306/2011

Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 059/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Pindatur Transporte e Turismo Ltda.  
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços referentes a trans-
porte coletivo de passageiros pela modalidade fretamento continuo, exclusivamente em âm-
bito municipal, pelo período de 12 (doze) meses, todos os serviços terão como ponto de 
partida e chegada o centro de especialidades médicas (CEM).
Prazo: Prorrogado em mais 05 (cinco) meses, até 12/03/2014.
Assina pela contratante: Isael Domingues      
Assina pela contratada: Walter Patrocínio Filho      
Data de assinatura: 16/09/2013
 
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2013.

ADITAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2012

Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 318/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Tecnolim Engenharia e Comércio Ltda.        
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra 
para: Lote 01 – Execução de muro em diversos locais e Lote 02 – Construção da praça pú-
blica no Jardim Azeredo em Moreira César.
Prazo: Prorrogado em 06 (seis) meses, até 19/05/2014.
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita        
Assina pela contratada: Manoel Caetano Teixeira                   
Data de assinatura: 30/10/2013

Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0205/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. MARIA APARECIDA DA SILVA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Pedro da Cruz Salgado Filho, Jardim Regina, Quadra 
33, Lote 04, inscrito no município sob a sigla SE15.15.20.027.000 para que efetue a limpeza 
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João henrique Ferrari gontijo
Diretor do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0206/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. DJANIRA ANDRADE REZENDE, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Pedro da Cruz Salgado Filho, Jardim Regina, Quadra 
33, Lote 01, inscrito no município sob a sigla SE15.15.20.030.000 para que efetue a limpeza 
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João henrique Ferrari gontijo
Diretor do Departamento de Administração

COMUNICADO
Aos senhores produtores, inscritos no Programa Balde Cheio desde 2008, convidamos para 
participar do sorteio dos animais remanescentes do convênio firmado entre o Município de 
Pindamonhangaba e o Sindicato Rural sob nº 87/2007 e renovado em 28/09/2010, que será 
dia 18 de novembro de 2013, às 19h00 no Departamento de Agricultura, situado na Av. Nos-
sa Senhora do Bom Sucesso, nº 1.181 - Centro. Informamos que será o único sorteio para 
os inscritos, visto que, o convênio expirou no dia 30/09/2013. O não comparecimento ficará 
entendido como desinteresse de participar do mesmo.
Atenciosamente,

Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Secretaria de governo e Integração
















                 




  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  






  



  



  



  



  



  



  









  



  



  



  



  



  
 





















PORTARIA GERAL Nº 4.123,  1º DE NOVEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções, NOMEIA a Sra. Sandra Maria Carneiro Tutihashi, para emprego de provimento em 
comissão de Secretária de Saúde e Assistência Social, a partir de 1º de novembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º de novembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 1º de novembro de 
2013. 

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS Nº. 03/2013 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE  PROCESSO SELETIVO  

DE ESTAGIÁRIOS  Nº 03/2013 
 
           A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba retifica o Edital de Processo Seletivo 

de Estagiários nº 03/2013, publicado no site do CIEE www.ciee.org.br em 01 de
Novembro de 2013. 

1 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

         Onde lê: 

        O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de Estágio, por alunos    

matriculados nos seguintes cursos:

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 
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_______________________________
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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 

 
       Lê-se: 

O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de Estágio, por alunos 

matriculados nos seguintes cursos:

Nível Superior Vagas 

Administração 06 

Arquitetura 01 

Biologia 03 

Comunicação Social / Jornalismo / Publicidade/ Radio e TV 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 / Técnico em Redes de Computadores 01 

Técnico em Serviços Jurídicos 10 

Técnico em Segurança Trabalho 01 
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Técnico em Edificações 02 

TOTAL 61 

Ficam mantidas as demais disposições constantes do Edital do Processo Seletivo de            
Estagiários   nº 03/2013 

          E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

          Taubaté, 04 de Novembro de 2013. 
                             

Silvio Luis de Godoi 
   Diretor do Dep. de Recursos Humanos 

Valquíria Agasse da Silva 
Supervisora do CIEE – Unidade de Taubaté 

  Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba                     CIEE – Centro de Integração Empresa Escola 
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Técnico em Edificações 02 

TOTAL 61 

Ficam mantidas as demais disposições constantes do Edital do Processo Seletivo de            
Estagiários   nº 03/2013 

          E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

          Taubaté, 04 de Novembro de 2013. 
                             

Silvio Luis de Godoi 
   Diretor do Dep. de Recursos Humanos 

Valquíria Agasse da Silva 
Supervisora do CIEE – Unidade de Taubaté 

  Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba                     CIEE – Centro de Integração Empresa Escola 
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Leitura

Para a professora Renata An-
dréa Santos de Campos, essa 
máxima, de autor desconheci-

do, refl ete a pura realidade.
Desde criança, incentivada a ler, 

pela mãe que também é professora, 
Renata encontrou nos livros o cami-
nho para a diversão, o conhecimen-
to e para os sonhos. “Ler nos abre 
a mente. Aprendemos sobre muitas 
coisas e fi ca mais fácil sonhar, 
planejar e buscar o que queremos”, 
afi rma ela.

Fascinada pelo hábito dos livros, 
Renata lembra que, já na infância, 
lia tudo o que via pela frente. “Eu 
lia gibis e livros infantis que minha 
mãe trazia. Mas às vezes, quando 
eu já tinha lido tudo o que havia em 
casa, eu queria ler mais e minha 
mãe falava para eu ler o dicioná-
rio. E eu lia. E gostava de conhecer 
cada palavra, seus signifi cados, 
suas derivações. Até hoje eu gosto 
de ler o dicionário”, revela a profes-
sora.

Mas além do dicionário, Rena-
ta gosta de ler livros de fi losofi a, 
biologia, antropologia, autoajuda e 
romances. “Desde que sejam bem 
escritos, que tenham uma histó-
ria que me prenda, eu ‘devoro’”, 
brinca. 

E devora mesmo! Só na semana 
passada, Renata leu cinco livros. 
“Quando começo, não consigo parar 
até chegar à última página”. 

Essa afi rmação de Mário Quin-
tana é vivida diariamente pelo 
jornalista Felipe Brandão, que 

viu sua vida mudar completamente 
graças ao seu amor pela leitura.

Felipe é o criador do projeto “Es-
queça um Livro”, baseado no con-
ceito chamado BookCrossing, que 
surgiu nos EUA. A ideia é esquecer 
livros em locais públicos, para que 
outras pessoas encontrem, levem 
pra casa e depois de ler, esqueçam 
novamente. 

O projeto surgiu sem grandes 
pretensões, mas tem crescido 
muito. “No começo, eu só esquecia 
livros da minha própria estante, 
que eram aproximadamente 250 
títulos. Hoje recebo livros se-
manalmente de várias editoras, 
por isso já me perdi na conta de 
quantos livros ‘esqueci’. Mas gosto 
de imaginar que o conhecimento 
está se espalhando e transforman-
do o mundo, mesmo sem saber a 
proporção.

Mas as mudanças que a leitura 
proporcionaram na vida de Felipe 
começaram bem antes do projeto. 
Desde que leu seu primeiro livro, 
“Meu pé de laranja lima”, os livros 
se tornaram essenciais no seu co-
tidiano. “A leitura foi um divisor de 
águas na minha vida. Ela ampliou a 
minha visão de mundo e despertou 
um anseio de voos cada vez mais 
altos. É impossível ser o mesmo 
após a leitura de um bom livro”, 
defende.

A biblioteca pública 
municipal “Vereador Rô-
mulo Campos D´Arace” 
terá uma nova sede. 
No mês de dezembro, 
todo o arquivo estará de 
casa nova: os livros vão 
ocupar o espaço da antiga 
sede da Secretaria de 
Educação, localizada na 
praça Dr. Emílio Ribas. 

A mudança trará 
muitas vantagens. A 
secretária de Educação da 
Prefeitura destaca que a 
retirada da biblioteca das 
margens do rio Paraíba, 
prevista há mais de 4 
anos, vai interromper o 
processo de degradação 
dos livros.Tanto a umida-
de do rio quanto a luz que 
passa pelas paredes de 
vidro do prédio estavam 
prejudicando os livros, 
principalmente o acervo 
histórico. 

Além de estar bem 
situada, a nova sede 
oferece um espaço bem 
maior que o antigo. 
Agora, todo o acervo 
terá um local específi co e 
as vantagens não param 
por aí: a nova biblioteca 
terá salas temáticas e o 
espaço da praça, que fi ca 
em frente do prédio, será 
palco de atividades como 
contação de histórias, 
feiras de livros e outras, 
revitalizando o espaço.

A partir de 
dezembro, 
biblioteca de 
Pinda tem 
nova sede

A Bienal do Livro em 
São José dos Campos 
teve início no último fi m 
de semana e segue até 
domingo (10). São mais 
de mil livros à venda, 
que tem preços variados 
e para todos os bolsos e 
gostos. 

O objetivo da edição 
deste ano é a valoriza-
ção dos autores locais. 
Segundo informações da 
organização do evento, 
o espaço é para que eles 
exponham seus livros, 
conversem com a popula-
ção e que os estudantes e 
levem para as escolas tal 
produção literária.

A novidade em 2013 
é uma geladeira que 
funciona praticamente 
como uma biblioteca. 
Ela armazena frases de 
diversos livros, cuja idéia 
foi da escritora Rita Elisa 
Seda

O evento acontece no 
Pavilhão das Gaivotas, 
no Parque da Cidade. A 
entrada é gratuita.

Opção para 
cultivar o 
hábito: Bienal 
do Livro em 
SJ dos Campos

A leitura é um mundo que nos leva a 
inúmeros lugares, muitas vezes, desco-
nhecidos. Descobrir esse maravilhoso 

mundo quando criança é um passaporte para gran-
des aventuras. E mesmo após adultos, os livros 
podem ser um canal que nos leva a lugares onde 
jamais imaginávamos ir. Nesta edição, as crianças 
Anna Júlia, Isabela e Kamily e os adultos Felipe e 
Renata vão nos contar como os livros os levaram 
ao mundo mágico da leitura.

Mágico da

Para todas as idades Os livros mudam as pessoas

Para o futuro, o jornalista tam-
bém pensa numa nova mudança, 
também relacionada com os livros. 
“Já pensei diversas vezes em es-
crever um livro, mas toda vez que 
escrevo, sinto que não estou pron-
to. O livro publicado é pra sempre e 
quero ter o cuidado de não publicar 
qualquer coisa. Mas é um sonho 
que, por enquanto, está guardado 
na estante”.

Enquanto não toma coragem 
para escrever seu próprio livro, 
Felipe pretende levar o “Esqueça um 
livro” para as escolas públicas e par-
ticulares de todo o Brasil em 2014, 
com um projeto pedagógico que 
está em fase fi nal de elaboração.

O jornalista Felipe Brandão

A professora Renata Andréa

E, como toda leitora voraz, Re-
nata gosta de disseminar esse bom 
hábito entre seus alunos. “Dou aula 
para crianças do 1º ano do Ensino 
Fundamental, quando estão conhe-
cendo as palavras, sendo alfabeti-
zadas. Toda a base do meu ensino 
é feita nos livros. Temos o cantinho 
da leitura e a contação de histórias, 
dois momentos especiais nas aulas. 
E, quando temos qualquer folgui-
nha, os alunos já correm para a 
estante para escolher um novo livro 
para ler”, conta ela, orgulhosa.

Anna Júlia Faria Pereira – 12 anos

Anna costuma ler pequenos 
livros todas às segundas-
feiras, nas aulas de 

português da escola. Entretanto, 
não deixa de ler fora da sala de 
aula.

“Levo de um mês a um mês 
e meio para terminar de ler um 
livro. Os meus preferidos são os 
de terror, como ‘O  médico e o 
monstro’”, conta.

Os horários reservados por 
Anna para ler são, geralmente, o 
recreio da escola e quando volta 

para a casa após os estudos. 
A família da garota também 

incentiva o hábito, pois a mãe 
sempre compra livros para que 
ela leia, além do irmão, que não 
se importa de emprestar alguns 
exemplares. “meu irmão tem dois 
livros da coleção Crepúsculo. Eu li 
e gostei muito. Inclusive, sempre 
prefi ro os livros aos fi lmes que 
são lançados”, afi rma. 

Ela também destaca que gosta 
de ler porque sempre aprende 
palavras novas.

Isabela Batistelli – 10 anos

Isabela também é uma crian-
ça que gosta muito de ler. Ela 
aproveita a biblioteca da escola 

para, frequentemente, emprestar 
livros. Seu preferido é um clás-
sico bem conhecido, “O pequeno 
príncipe”.

Tanto é o gosto que ela nutre 
pela leitura, que não foi difícil 
escolher um dos presentes de 
aniversário este ano. “Vi um livro 
que se chama ‘O palácio de minha 
fada princesa’. Além de conter 
uma história, ele vira um castelo 
e vem para os personagens para 
eu encenar a história”, anima-se 
Isabela.

Na família dela, também há in-
centivo à leitura. A tia, Darlene Ba-
tistelli, há mais de três anos assina 
uma coleção de uma grande rede 
bancária, que fornece livros gratui-

tamente. “A cada mês chegam de 
dois a três exemplares. Este ano 
já li Chapeuzinho amarelo, Lino e 
O  mistério de feiurinha, do qual 
gostei bastante”, ressalta.

Kamilly também cos-
tuma ler livros sema-
nalmente, durante as 

sextas-feiras na escola, um 
dia denominado “Dia da leitu-
ra”. 

A pequena conta que 
adora livros de piadinhas e 
que sua escola possui uma 
grande variedade. Em meio 
a eles, como sempre, há um 
preferido. “Gostei do livro 
‘Quem tem medo do ridícu-
lo’”.

Ela sempre procura pegar 
livros na biblioteca da escola 
e se diverte com as varieda-
des, que vão desde dinossau-
ros a livros de mágica.

“Quanto mais a gente lê, 
melhor a gente lê”.

Kamilly Vitória Leme – 9 anos

O Mundo

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
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defende. está em fase fi nal de elaboração.

Ler não dá sono, ler dá sonhos
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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

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

Fo to s: 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

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

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

Vereador roderley Miotto

Ve r e a d o r Pr o f e ss o r os Va l d o
Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Cal (no Centro) CoM os funCionários da sabesP no bairro do araretaMa

Vereador Janio ardito lerario

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Dr. Marcos Auré-
lio (PR), em constante luta para a 
melhoria da qualidade de vida da 
população, apresentou  durante a 
Sessão de Câmara requerimentos 
que solicitam à Prefeitura e aos 
órgãos competentes estudos e 
providências para a implantação 
de AMIs (Academias da Melhor 
Idade) nos bairros Oliveiras e 
Rodeio.

O sedentarismo é uma das 
maiores causas de sérios pro-
blemas como a obesidade, a 
hipertensão arterial e o diabetes 
e isso pode ser prevenido com a 
prática de esportes. O combate ao 
sedentarismo pode ser feito com 
o apoio à prática de atividades 
físicas e ao lazer, que melhoram a 
qualidade de vida dos cidadãos e 
proporcionam uma vida saudável 
e ativa.

As AMIs serão um local onde 
todas as pessoas, principalmente 
as da melhor idade, poderão 
realizar estas atividades físicas. 
“O grupo da melhor idade, que 

Dr. Marcos Aurélio 
solicita AMIs para os 
bairros Oliveiras e Rodeio

também será beneficiado com 
esta iniciativa, vem se destacando 
cada vez mais na área esportiva e 
dá exemplos de saúde e de cida-
dania para todos nós”, ressalta o 
Dr Marcos Aurélio.

Quadra e playground 
para o bairro Rodeio
O Dr. Marcos Aurélio também 

solicitou à Prefeitura estudos e 
providências para que seja cons-
truída uma quadra de esportes e 
um playground no bairro Rodeio.

Com a construção desta qua-
dra de esportes os moradores do 
referido bairro poderão realizar 
diversas atividades físicas, tais 
como futebol, voleibol e bas-
quetebol e com o playground, 
as crianças terão um local para 
a diversão e o entretenimento.

“A quadra de esportes e o 
playground no bairro Rodeio 
proporcionarão mais qualidade 
de vida, saúde, esporte, lazer e 
entretenimento aos moradores 
daquela região”, enfatizou o 
parlamentar.

Atendendo pedidos de 
munícipes que sempre 
estiverem envolvidos com 
o esporte de nossa cidade, 
o vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) apresentou 
na última sessão da Câmara, 
um Projeto de Lei que deno-
mina o recém construído Sa-
lão de Ginástica do Centro 
Esportivo “João Carlos de 
Oliveira” de José Roberto 
de Vasconcellos”.

Janio justifica a homena-
gem enfatizando que “José Ro-
berto Vasconcelos realmente é 
uma pessoa que deve ter seu 
nome perpetuado na história 
de nossa cidade devido a sua 
competência profissional, sua 
capacidade para articular o 
conhecimento teórico à sua 
prática profissional”. 

O vereador Janio observou 
que “o professor Zezé como é 
conhecido carinhosamente por 
seus amigos possui caracterís-
ticas técnicas, sempre conhece 
seus alunos e demonstrou inte-
resse, entusiasmo,  motivação 
em desempenhar seu trabalho.  
O parlamentar fez questão de 
lembrar um detalhe importante 
na vida deste professor: “O 
“Zezé” foi o grande responsá-
vel pela trajetória de vida no 
esporte do nosso querido João 
do Pulo, quando percebendo 

Janio denomina Salão 
de Ginástica de “José 
Roberto de Vasconcellos”

Recém constRuído no centRo espoRtivo 
“João caRlos de oliveiRa”, o novo espaço 

espoRtivo vai contRibuiR paRa o desenvolvimento 
da modalidade em pindamonhangaba

que a insuficiência nutricional 
daquele menino alto e franzi-
no, surpreendeu por sua elas-
ticidade, mas que tinha grande 
vontade de exercer a prática do 
esporte. Zezé resolveu levar 
João Carlos para morar em 
sua casa e passou uma dieta 
rica em nutrientes para que sua 
mãe, a falecida dona Neuza, 
preparasse para o rapaz. A 
partir dai, João do Pulo veio 
a tornar-se um grande atleta e 
sido ter honrosamente home-
nageado com o seu nome num 
grande Centro Esportivo de 
Pindamonhangaba”. 

Desta forma, o vereador 
Janio aguarda com expectativa 
que o Projeto de Lei que de-
nomina a Sala de Ginástica no 
Centro Esportivo “João Carlos 
de Oliveira” de José Roberto 
de Vasconcellos seja aprovado 
pelo plenário.

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicitou ao Exe-
cutivo, estudos visando a 
confecção de uma rotatória 
na Estrada Municipal José 
Benedito Marcondes Vieira, 
que liga Pinda à Lagoinha, 
mais precisamente na frente 
da entrada do Loteamento 
Recanto do Sol, no bairro 
Goiabal.

Praça da Liberdade
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Executivo, é 
para que sejam feitos estudos 
visando a reforma das calça-
das das ruas que ladeiam a 
Praça José Salgado Ribeiro 
- “Praça da Liberdade”, na 
qual é realizada a feira livre.  

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB)  convida toda a po-
pulação Pindamonhangabense 
para participar da reunião do 
Projeto Núcleo da Polícia 
Militar Comunitária, que 
acontecerá no próximo dia 
12 de Novembro, terça-feira 
às 09h30, na sede da Polícia 
Militar de Pindamonhangaba.

A reunião do Núcleo conta 
com diversas pautas realizadas 
pelos GTs (grupos de trabalho) 
da Educação, dos Bairros 
e do Comércio, onde são 
colocados integração e co-
nhecimento para um melhor 
atendimento das demandas 
dos problemas enfrentados 
pelas escolas, pelas famílias 
e pelos moradores dos bairros 
de nossa cidade; inserindo 
toda a comunidade com o 
objetivo de buscar soluções 
diante das dificuldades apre-
sentadas nos bairros, cha-
mando a população para agir.

O Projeto conta com a 
presença de diversas autori-
dades de nossa cidade como 
o Comandante da Polícia 
Militar em Pindamonhanga-

Martim Cesar pede 
rotatória no Goiabal

De acordo com o vereador, o 
local é frequentado por muitos 
idosos, e os desníveis das cal-
çadas vem colocando em risco 
a segurança dos mesmos.

Segurança
O vereador Martim Cesar 

encaminhou Indicação ao pre-
feito Vito Ardito, solicitando 
providências para que seja 
realizada melhorias no piso 
asfáltico no trecho que liga a 
rua Dr. Eugênio Fortes Coelho 
com a rua Alexandre Muas-
sab, no Bosque.  Segundo o 
vereador, a condição atual 
desta via vem trazendo risco 
aos pedestres e condutores 
de veículos que trafegam 
pelo local.

Vereador MartiM Cesar

Professor Osvaldo convida 
população para reunião do 
Núcleo da Polícia Comunitária

ba, Capitão Paulo Lourusso 
Cavalheiro, o Presidente do 
CMDCA, os integrantes do 
Conselho Tutelar, Professores 
Mediadores, Coordenadores 
e Representantes das Escolas 
Estaduais e Municipais, Co-
ordenadores da Mobilização 
Social pela Educação, além 
de autoridades civis e eclesi-
ásticas e representantes dos 
projetos Parceiros do Amanhã 
e Proerd, dentre outros. 

O vereador Professor Os-
valdo ressaltou a importân-
cia desta reunião, pois sem 
dúvidas, ela tem preparado 
soluções rápidas para toda a 
nossa comunidade. O vereador 
pede ainda que esta reunião 
seja divulgada junto às esco-
las, conselhos, associações, 
igrejas e etc.

Preocupado com o aumento 
dos crimes de “saidinha de ban-
co”, o vereador Roderley Miotto 
(PSDB) encaminhou um projeto 
de lei que obriga as agências ban-
cárias, no âmbito do Município, 
a isolarem visualmente o atendi-
mento de seus usuários, das pes-
soas que aguardam atendimento e 
dá outras providências. O projeto 
foi aprovado por unanimidade na 
39ª Sessão Ordinária da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhan-
gaba, realizada nesta segunda-
feira, 4 de novembro.

A expressão “saidinha de ban-
co” refere-se a uma modalidade 
de crime que consiste no assalto 
ou furto realizado logo após a 
vítima sacar uma quantia, na 
maior parte das vezes elevada, 
dos bancos, bem como no setor 
do caixa. A alta incidência desse 
tipo de crime fez com que ele 
chegasse a se tornar tema quase 
que semanal das reuniões da FE-
NABAN, a Federação Nacional 
dos Bancos. A ideia do projeto é 
fazer com que os bancos tomem 
medidas concretas para combater 
este tipo de crime, que começa 
dentro das agências e nos postos 
de atendimento, onde tem causa-
do mortes, pessoas feridas com 
gravidade, traumatizadas e com 
sensação de insegurança.

A principal ação requerida 
pelo projeto de lei do vereador 
Roderley Miotto é que os bancos 
bloqueiem a visão dos usuários 
que estiverem realizando qual-
quer operação nos caixas, o que 
pode ser feito, por exemplo, com 
um biombo. Além disso, deve-se 
manter uma distância mínima 
de 2 metros entre os caixas e as 
pessoas que esperam a vez na fila. 
Outra ação importante prevista 

Projeto de lei do vereador 
Roderley Miotto para combater 
a “saidinha de banco” é aprovado

no projeto de lei, é a fixação de 
cartazes em locais visíveis das 
agências, alertando sobre os ris-
cos de roubos e demais medidas 
de segurança que podem evitar 
situações de crime na saída dos 
bancos.

O projeto de lei estabelece 
advertência, multas e suspensão 
do alvará de funcionamento, 
conforme o número de reinci-

dências, para o não cumprimento 
das medidas pelas instituições 
bancárias. Aprovado no plenário, 
o documento vai para sanção do 
Prefeito e, após sua publicação, 
estabelece um prazo de 60 dias 
para a adaptação das agências 
ao cumprimento da lei. “Casos 
como o que aconteceu no último 
dia 16 de outubro, onde uma 
munícipe sacou certa quantia 
de dinheiro, foi perseguida por 
bandidos, assaltada e baleada, 
não podem se repetir. Espero que 
o Prefeito sancione esta lei com 
urgência para salvarmos vidas 
em Pindamonhangaba”, afirmou 
o vereador Roderley Miotto após 
a aprovação do projeto de lei por 
unanimidade na Câmara.

O vereador José Car-
los Gomes – Cal está 
contente com o funcio-
namento do sistema de 
reservação de água da 
SABESP no bairro do 
Araretama que esteve em 
processo de ampliação 
para resolver o problema 
da falta de água na região. 
A falta de água ocorria 
quase sempre, principalmente 
quando energia elétrica era 
interrompida. 

Cal disse “que com o novo 
sistema que tem capacidade 
para reservar cerca de 700 mil 
litros de água mais o existente 
com 480 m³, vai ficar com uma 
reserva de 1.230 m³, e também 
contará com a instalação de um 
gerador de energia elétrica que 
irá funcionar automaticamente 
quando faltar luz, além da 
instalação de uma motobom-
ba que aumentará em dobro 

Vereador Cal agradece à 
Sabesp pela ampliação do 
reservatório no Araretama

a pressão da rede de água. 
Acredito que os munícipes não 
sofrerão mais com o problema 
de falta de água e energia”.

O vereador agradece a Sa-
besp, por meio da Gerência e 
funcionários de nossa cidade, 
atráves da Associação de Mo-
radores e, principalmente, ao 
morador Ronaldo Rogério de 
Castilho que cobrou para que 
essa situação fosse resolvida.

Cal está Contente CoM o funCionaMento

do sisteMa de reserVação de água da

sabesP no araretaMa
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ORDEM DO DIA

40ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se 
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, no próximo dia 11 de novembro de 2013, 

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 65/2013, do Vereador Felipe César, que 
“Institui a Campanha Permanente contra a OBESIDADE NAS 
ESCOLAS Públicas do Município de Pindamonhangaba”.

II. Projeto de Lei n° 77/2013, do Vereador Felipe César, que 
“Cria o Programa de Alimentação diferenciada para crianças 
diabéticas, na rede municipal de ensino”.

III. Projeto de Lei n° 139/2013, do Vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão, que “Dispõe sobre o plantio de uma 
muda de árvore na compra de automóvel novo no município 
de Pindamonhangaba”.

IV. Projeto de Lei n° 148/2013, do Vereador Felipe César, 
que “Autoriza o Poder Executivo a especificar e implantar 
ponto de ônibus no sistema “Baias Recuadas”, quando da 
análise e aprovação de novos projetos de loteamentos, re-
formas, reposicionamento ou instalação de pontos de ônibus 
no município de Pindamonhangaba”.

 Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição 
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

O vereador Carlos Eduardo de 
Moura - Magrão (PPS) está solicitan-
do a presença do Diretor de Trânsito 
(DEPTRAN), Tenente Edson Hen-
rique dos Santos na próxima sessão 
ordinária a ser realizada no dia 11 
de novembro. Após o protocolo de 
diversos requerimentos e indicações 
solicitando a colocação de lombadas, 
tachões, ciclofaixas, sinalizações 
horizontais e verticais e os mesmos 
não terem sido atendidos, o vereador 
resolveu convidar o Diretor de Trân-
sito para dar maior esclarecimentos 
quanto a esses documentos, obras e 
serviços. Magrão tem ouvido a po-
pulação diariamente e são muitas as 
reclamações com relação ao trânsito. 
“Protocolei diversos requerimentos, 
mas a grande maioria não está sendo 
atendido. Antes de protocolarmos um 
requerimento procuramos primeiro 
ouvir o munícipe”, disse o vereador.

Magrão vai indagar o diretor de 
trânsito sobre quais os motivos dos 
requerimentos não estarem sendo 
atendidos e quais as medidas que 
podem ser tomadas para que nosso 
trânsito melhore. “Nos últimos anos, 
a cidade desenvolveu e, a cada dia, 
vemos mais veículos nas ruas. Um 
estudo de tráfego deve ser feito urgen-

Vereador Magrão pede 
melhorias no trânsito de 
Pindamonhangaba

Parlamentar já solicitou a Presença do diretor 
do dePartamento na Próxima sessão da câmara 

Para saber quanto aos Pedidos não atendidos

temente para o trânsito fluir melhor. 
Também quer um plano de cons-
cientização dos motoristas, ciclistas 
e pedestres, quanto a segurança no 
trânsito”, conclui o vereador Magrão.

Preocupação com falta
de segurança nas escolas
O vereador Magrão está pre-

ocupado com a falta de segurança 
nas escolas, devido as invasões com 
atos de vandalismo e furtos ocorridos 
nos últimos dias. O Edil protocolou o 
requerimento nº 2.818/2013 para rei-
terar o requerimento nº 1.695/2013, 
de 01/07/2013, reivindicando ao 
Executivo providências e melhorias 
no sistema de segurança em todas as 
escolas (Remefis), com a instalação 
de sistema de alarmes e monitora-
mento, bem como o patrulhamento 
ostensivo da Guarda Municipal, 
com a finalidade de inibir as ações 
de vandalismos e furtos, como o 
ocorrido no último dia 30 de outubro, 
na Escola Municipal “Abdias Júnior 
Santiago e Silva”, no bairro Santa 
Cecília.“A escola foi alvo de crimi-
nosos três vezes neste ano, com atos 
de vandalismo e furtos. O sistema de 
alarme e o patrulhamento se fazem 
necessário para inibir essas ações”, 
disse o vereador Magrão.

O vereador Felipe César – FC 
(PMDB) reitera solicitação ao 
Governador Geraldo Alckmin, 
pedindo a instalação de um Pou-
patempo para o trabalhador rural, 
nos moldes das cidades de Itape-
tininga e Avaré, com os mesmos 
serviços oferecidos pelo programa, 
de modo a facilitar o atendimento 
para o “homem do campo”. Em 
sua justificativa, o vereador alega 
que o trabalhador rural não pode 
deixar seus afazeres por muito 
tempo, e um atendimento direto 
e diferenciado a ele, facilitará em 
muito para que possa regularizar 
sua documentação. “Tudo que 
uma casa de agricultura faz, esse 
Poupatempo Rural também faz, de 
uma forma ainda mais eficaz. O 
produtor terá acesso a mais de 50 
tipos de serviços oferecidos, como 
a emissão de Guia de Trânsito 
Animal Eletrônica (e-GTA), ade-
são aos programas da Secretaria 
de Agricultura, linhas de crédito, 
financiamento e seguro rural do 
Feap, entre outros”, explica o 
vereador Felipe César – FC.

Criação da 
Secretaria da Agricultura
O vereador Felipe César – FC 

enviou sugestão ao prefeito, atra-
vés de Indicação, em que solicita 
a criação da Secretaria da Agri-
cultura em Pindamonhangaba. 
O vereador alega que o prefeito 
transferiu a Diretoria de Agri-
cultura, que estava vinculada à 
Secretaria de Indústria e Comércio, 
para a Secretaria de Governo e 
Integração, o que tem dificultado a 
tramitação de ações vinculadas ao 
meio rural. Além do mais, a Dire-
toria 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 “calvá-
rio” para resolver as suas questões 
rurais. “Entendemos que a criação 
de uma Secretaria específica vai 

O vereador Toninho da Far-
mácia (PDT) comemora a nova 
lei que permite a gratuidade aos 
Idosos acima de 60 
anos a gratuidade 
em ônibus inter-
municipais.

O Governador 
Geraldo Alckmin 
sancionou no úl-
timo dia 23, a Lei 
do Deputado Cam-
pos Machado, que 
garante que todos 
os idosos com 60 
anos ou mais po-
dem viajar de graça em linhas 
intermunicipais dentro do estado 
de São Paulo.

De acordo com a Lei, é garan-
tido dois assentos aos idosos, em 
todos os ônibus intermunicipais. 
Esta Lei, aprovada pela Assem-
bleia Legislativa do Estado São 
Paulo e agora com a sanção do 
Governador, está assegurada a 
garantia Constitucional e legal de 
amparo às pessoas idosas. 

Na nossa região viagens como 
Pinda - Taubaté ou Pinda - Tre-

Toninho da Farmácia 
comemora Lei que beneficia 
Idosos para viajar de graça

membé, usuários acima de 60 
anos não pagarão mais passagens, 
a partir da regulamentação da le-
gislação, que precisa ser feita até 
24 de janeiro.

O vereador Toninho da Far-
mácia há vários anos tem lutado 
para que em nosso município, esta 
faixa etária da população também 
tenha este direito. “É com grande 
alegria e satisfação que recebo a 
notícia da sanção desta lei, por 
nosso conterrâneo, Governador 
Geraldo Alckmin. Espero que aqui, 
em nosso município, o prefeito 
seja sensível aos nossos apelos e 
também venha beneficiar os idosos 
acima de 60 anos no transporte pú-
blico municipal de nossa cidade”, 
disse Toninho da Farmácia.

CETESB
O vereador Toninho da Far-

mácia encaminhou à Gerencia 
Regional da CETESB, requeri-
mento com assinatura dos demais 
vereadores, cobrando uma maior 
agilidade na liberação da licença 
para utilização do posto de re-
síduos no bairro do Borba. Esta 
licença vai agilizar o fechamento 
do posto de resíduos do bairro do 
Bosque, acabando de vez com 
os transtornos aos moradores 
daquela região.

Felipe César – FC reitera 
instalação de um Poupatempo 
para o Produtor Rural

melhorar a tratativa com a questão 
rural, já que somos polo regional da 
agricultura e o prefeito, por raízes 
de família, é ligado a área rural”, 
enfatiza o vereador.

Casas populares
na Zona Rural
O vereador Felipe César – FC 

reitera ao Executivo a realização 
estudos visando a construção de 
casas populares na zona rural 

de Pindamonhangaba. “O Plano 
Minha Casa, Minha Vida tam-
bém contempla a Zona Rural, 
precisamos correr atrás para que 
nossa cidade também possa ser 
contemplada com este benefício”, 
diz Felipe César – FC. O vereador 
pede a construção de casas popu-
lares principalmente nos bairros: 
Cruz Pequena, Ribeirão Grande, 
Mandu, Bonsucesso, Piracuama, 
Pinhão do Borba, Goiabal, Ma-
cuco, Pouso Frio e Bairro dos 
Oliveiras. “Precisamos fixar o ho-
mem no campo, dando condições 
dignas para sua moradia. Até hoje, 
o que temos visto é a construção 
de casas populares na cidade. 
Precisamos também nos preocupar 
com o trabalhador rural”, destaca 
o vereador.

Na manhã da última terça-fei-
ra, dia 05 de novembro, o vereador 
Professor Eric (PR), o Subprefeito 
do Distrito e o Diretor de Obras 
participaram de uma reunião com 
o engenheiro do DNIT - Departa-
mento Nacional de Infraestrutura 
de Transporte - de Brasília, Marco 
Blotta. O objetivo foi verificar 
o local adequado para a cons-
trução do novo viaduto sobre a 
linha férrea na altura do bairro 
Laerte Assunção. O engenheiro 
do DNIT ficou admirado com a 
quantidade de veículos pesados 
que transitam no viaduto estreito 
de Moreira César. “A situação 
fica ainda mais complicada, 
principalmente, quando algum 
incidente bloqueia a passagem 
como caminhão quebrado ou 
acidentes, e não há  mínimas 
condições de se transitar no local. 
O viaduto é muito estreito e não 
comporta o aumento do trânsito, 
provocado pelo crescimento de 
nosso Distrito. Geramos a maior 
parte da receita do município 

Vereador Professor 
Eric recebe engenheiro 
do DNIT-Brasília

reunião debateu o Projeto de construção

de um novo viaduto sobre a linha férrea 
no distrito de moreira césar

diretor de oBrAs, mArCos CArneiro, VereAdor proFessor eriC, engenheiro do 
dnit, mArCo BlottA e o suBpreFeito de moreirA CésAr, mAnoel pereirA - mAné

e merecemos investimentos à 
altura. Fiz requerimento ao Pre-
feito para que, juntos, possamos 
viabilizar este sonho”, ressalta o 
Professor Eric. 

Internet de melhor
qualidade no Morumbi
Em conversa com o presidente 

do bairro Morumbi, Miguel Almei-
da, o vereador Professor Eric ficou 
surpreso com a baixa qualidade 
da internet no bairro, que é muito 
lenta. Por esta razão, durante a 
última sessão ordinária, Professor 
Eric apresentou vários requeri-
mentos questionando as empresas 
de telefonias Vivo, Claro e Net do 
motivo da baixa velocidade, pois 
o cabeamento passa na entrada 
do bairro e mesmo assim o sinal 
destas operadoras é muito ruim. 
“Precisamos oferecer um serviço 
de internet de boa qualidade aos 
munícipes do Morumbi, Água 
Preta e bairros adjacentes. Vive-
mos no século XXI e internet de 
ótima qualidade é indispensável”, 
concluiu o vereador Professor Eric. 

Na última terça-feira, dia 
05, o vereador Ricardo Piori-
no (PDT) esteve reunido com 
a Secretária de Educação, 
Profª Beth Cursino, para 
tratar de assuntos referentes 
a segurança das escolas. Na 
oportunidade, o parlamentar 
apresentou um abaixo-assi-
nado, protocolado na Câma-
ra de Vereadores durante a 
última sessão, com mais de 
300 assinaturas dos pais de 
alunos da escola municipal 
“Abdias Júnior Santiago 
Silva”, que somente este 
ano foi vítima de furto por 
três vezes.

Segundo o vereador, os 
pais dos alunos da referida 
escola estão bastante preo-
cupados com a integridade 
física de seus filhos, na sua 
maioria crianças. O parla-
mentar comentou ainda que 
no abaixo-assinado os pais 
pedem diversas melhorias, 
tais como: grades nas jane-

Ricardo Piorino 
solicita melhorias na 
segurança das escolas

“fui muito bem recebido Pela secretária de

educação e aguardamos as Providências necessárias”
las; fechaduras nas portas; 
contratação de inspetores de 
alunos; etc.

“A situação é realmente 
preocupante, razão pela qual 
fui pessoalmente conversar 
com a Secretária de Educa-
ção que nos acolheu com 
extremo profissionalismo 
e se prontificou a buscar 
soluções, observando que a 
contratação de inspetores de 
alunos está da dependência 
do Concurso Público”, infor-
mou o vereador. “Na última 
sessão apresentei também 
requerimentos à Polícia 
local e ao Chefe da Guarda 
Municipal para melhoria da 
segurança nas adjacências 
das escolas das Redes Mu-
nicipal e Estadual, alertando 
ainda a necessidade de uma 
reestruturação completa na 
Guarda Municipal, que está 
inclusive com seu efetivo to-
talmente defasado”, pontuou 
Ricardo Piorino.
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Esportes Tribuna do Norte 

Israel Dias

A última rodada da fase de 
classifi cação, domingo (10), 
às 9h15, pelo Campeonato 
35, será de defi nições.

Nessa fase as equipes do 
grupo A enfrentam as do gru-
po B. Na próxima etapa (jo-
gos de ida e volta), o primei-
ro colocado do grupo A joga 
contra o quarto colocado de 

MARCOS VINÍCIO CUBA
Pindamonhangaba rece-

beu atletas de várias cidades 
nos dias 2 e 3 de novembro 
para a 2ª fase da Copa São 
Paulo de Ginástica Artística. 
As ginastas pindenses des-
tacaram-se na competição e 
subiram ao pódio. Pinda par-
ticipou da copa com as cate-
gorias pré-infantil, infantil, 
juvenil e adulto com séries de 
mãos livres, bola, arco, fi ta e 
conjunto de cinco arcos.

O ginásio de Esportes Juca 
Moreira recebeu atletas de 
Jundiaí, Guaratinguetá, Tau-

Rodada defi ne confrontos 
da próxima fase pelo 35

seu grupo, o segundo encara 
o terceiro. A mesma fórmula 
vale para o grupo B.

No duelo de líderes, o Jar-
dim Resende recebe o Estre-
la. Com 16 pontos, a equipe 
da casa é líder isolada do gru-
po A, e espera pela defi nição 
do quarto colocado que pode 
ser Vila São José, Cidade No-

va ou Castolira. 
Também pelo grupo A, 

Ferroviária encara a Afi zp 
com a possibilidade de termi-
nar em segundo. Assim terá 
como possível adversário o 
Castolira.

Líder do grupo B, o Estre-
la (16 pontos) não pode mais 
ser alcançado pelo Bela Vis-

ta e Tipês (com 13, mas pe-
los critérios de desempate, o 
Estrela já garantiu o primeiro 
lugar). Pindense e Mombaça 
brigam para conquistar a últi-
ma vaga do grupo.

Assim, o Estrela jogará 
contra Pindense ou Momba-
ça, enquanto Bela Vista e Ti-
pês podem ser adversários na 
próxima fase.

Final antecipada
Jardim Resende e Estrela 

têm campanhas muito pare-
cidas. Ambos com 16 pontos 
fazem uma fi nal antecipada. 

O goleiro Dante (Jardim 
Resende) analisou sua equi-
pe: “Estamos ganhando na 
individualidade de nossos jo-
gadores, ainda não encon-
tramos o entrosamento ide-
al, por isso ainda pecamos no 
toque de bola”. 

Com a defesa menos va-
zada do campeonato, meio 
campo com bom toque de bo-
la e com a pontaria calibrada 
dos atacantes, o técnico Re-
nato Cebola deve mandar a 
campo o que tem de melhor e 
promete atacar para ser o me-
lhor classifi cado no geral.

Ginastas são destaques na Copa São Paulo

Mãos livres
2º Beatriz Julia Gica
3º Graziela Marcela dos Santos
4º Annelise Hirose Bamberg
5º Lavínia Karen da Silva

Conjunto de arcos
2º lugar por equipe com as ginastas Luara, 
Luana, Heloisa, Mayra, Bárbara e Graziela

CONFIRA OS DEMAIS 
RESULTADOS

baté, São Paulo, Cotia e de 
outras cidades. Todas foram 
avaliadas coreografi camente 
e tecnicamente, nas provas 
sem aparelhos o corpo de 
júri analisou todo o contexto 
e nas com aparelhos foram 
observados os lançamentos, 
difi culdades, recuperação 
dos mesmos, entre outros 
quesitos.

A técnica da equipe de 
Guarulhos, Lúcia Pereira, 
destacou que a competição é 
importante, porque contribui 
com a avaliação dos traba-
lhos desenvolvidos.

No aparelho arco, Maria 
Paiva, “Danone”, conquis-
tou a medalha de ouro e Ma-

ria Basílio fi cou em 5º lugar; 
na fi ta “Danone” garantiu a 
prata. No individual geral 

adulto “Danone” subiu no 
lugar mais alto do pódio na 
soma dos dois aparelhos.

Beatriz Julia e Lavínia 
Karen fi zeram a série com 
bola e também subiram ao 
pódio representando Pinda, 
sendo respectivamente pri-
meiro e terceiro lugar no in-
dividual geral, pela categoria 
infantil.  

Maria Costa, presidente do 
comitê de ginástica rítmica da 
Federação, comenta que o ob-
jetivo do evento é melhorar o 
nível técnico das equipes e a 
intenção é colocar as ginastas 
de São Paulo no lugar mais 
alto do pódio a nível Brasil e 
também internacionalmente.

“O evento transcorreu 
muito bem. As ginastas ti-
veram um excelente espaço 
para aquecer. No próximo 
ano temos várias cidades 
que querem sediar a nossa 
Copa e iremos introduzir o 
nível três, para quem nunca 
competiu na vida e provavel-
mente ao invés de dois dias 
teremos mais dias de compe-
tições, porque sem dúvidas 
teremos muitos participan-
tes”, fi naliza a presidente.

“Danone” comentou so-
bre fechar o ano como cam-
peã geral, pois treina diaria-
mente para fazer o melhor 
nas competições em que 
participa.

7ª RODADA – CAMPEONATO 35 
DOMINGO (10), ÀS 9H15

GRUPO A
1º Jd. Resende - 16 pontos
2º Ferrroviária   - 7 pontos
3º Castolira        - 6 pontos
4º Vila S. José    - 5 pontos
5º Bandeirante   - 3 pontos
6º Cidade Nova  - 3 pontos
7º Independente - zero

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO

Castolira x Tipês
Local: Bosque
Cidade Nova x Fluminense
Local: Cidade Nova
Vila S. José x Bela Vista
Local: Vila São José
Jardim Resende x Estrela
Local: Jardim Resende

Bandeirante x Mombaça
Local: Feital
Ferroviária x Afi zp
Local: Boa Vista
Independente x Pindense
Local: Maricá

GRUPO B
1º Estrela         - 16 pontos
2º Bela Vista    - 13 pontos
3º Tipês           - 13 pontos
4º Pindense     - 12 pontos
5º Mombaça    - 10 pontos
6º Fluminense -   9 pontos
7º Afi zp           -    3 pontos  

Marcos Vinício Cuba Foto Express

Almir Dubski fi ca em 4º lugar 
na maratona de Toronto

O atleta pindense Almir 
Gonçalves Dubsky fi cou em 
quarto lugar na Waterfront 
Marathon, promovida no dia 

20 de outubro em Toronto, no 
Canadá. Ele percorreu 5 km e 
competiu com mais de 6.400 
participantes.

 O competidor contou 
com apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da Lei de Incentivo ao Atleta, 
Sindicato dos Metalúrgicos e 
padaria Santa Luzia.

 Desde 1996 ele participa de 
provas de atletismo nacionais e 
internacionais representando 
Pindamonhangaba e também o 
Corpo de Bombeiros.

O atleta Almir Dubsky

MARCOS VINÍCIO CUBA
A equipe de basquete masculi-

no de Pindamonhangaba, catego-
ria Sub 17, está fazendo treinos tá-
ticos e intensos para encarar o time 
de Guarujá pelas semifi nais da Li-
ga Paulista. O primeiro desafi o vai 
ser na casa do adversário nesta sex-
ta-feira (8). O próximo jogo está 
marcado para segunda-feira (11), 
às 19 horas, no Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, “João do 
Pulo”. A população está convidada 
a conferir o grande jogo.

As demais equipes que estão nas 
semifi nais são Ubatuba e Mangalo, 

vai garantir vaga na fi nal quem for 
melhor na série de três partidas. A 
competição é organizada pela Liga 
Paulista de Basquetebol.

A equipe pindense é forma-
da por atletas da categoria Sub 16, 
muitos deles iniciaram a prática es-
portiva nas escolinhas de base e es-
tão se destacando na competição. 
Alguns jogadores também são con-
vocados para defender a cidade 
em competições da categoria adul-
ta, devido ao alto nível técnico que 
apresentam.

Fábio Henrique Gonçalves de 
Oliveira, 16 anos, treina basque-

te há sete anos, ele iniciou nas es-
colinhas. O atleta mora no bair-
ro Jardim Cristina e comenta que 
participar desta competição é algo 
gratifi cante, e para defender bem a 
cidade, a equipe tem feito treinos 
fortes e táticos para neutralizar o 
adversário.

Alisson Carlos da Silva, 16 
anos, joga basquete há cinco anos 
e também conheceu a modalidade 
nas escolinhas esportivas. Ele des-
taca que na semana os treinos foram 
voltados para evitar possíveis erros 
e convida a torcida para comparecer 
ao “João do Pulo”.

Basquete intensifi ca treinos para pegar Guarujá
Marcos Vinício Cuba

Cinco equipes entram em campo em busca da classifi cação para a próxima fase

A  ginasta Maria Angélica Paiva destacou-se na Copa

Ginastas de várias cidades estiveram em Pinda

Os treinos são realizados no ginásio do “João do Pulo”

Divulgação




