Público indica destaques do Feste

Maria Fernanda Munhoz

Campanha
de Saúde
do Homem
termina
sábado

O 36º Feste – Festival Nacional de Teatro - de Pindamonhangaba terminou no domingo (17), com a apresentação do espetáculo convidado "Ficções", da Cia Hiato, de São Paulo, e com
o anúncio dos destaques escolhidos pelo voto do público que
esteve presente durante os 15 dias de festival.
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Peça preferida de rua foi “Saltimbembes Mambembancos”
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Shopping será inaugurado na quinta
Israel Dias

O Shopping Pátio Pinda será
aberto ao público nesta quinta-feira (21), a partir das 10 horas, com uma apresentação da
Corporação Musical Euterpe e
descerramento da fita inaugural.
Localizado na avenida Alcides Ramos Nogueira, o empreendimento
de 33 mil m² conta com 110 lojas
satélites, 1.500 vagas de estacionamento, quatro salas de cinema,
parque de diversões, praça de alimentação, dentre outros.
PÁGINA 3

Escola do
Cerâmica é
reaberta

Administração do shopping informou que obras entraram na reta ﬁnal para inauguração do empreendimento na quinta-feira (21)

Semana da
Consciência Negra
tem programação
diversiﬁcada

Centro comunitário é entregue
aos moradores da Vila São Paulo

A abertura da Semana da
Consciência Negra acontece
na quarta-feira (20), às 18h30,
no Museu Histórico e Pedagógico. Este ano o evento terá
diversas ações, como contação
de histórias, coreografia, samba, capoeira e oficinas de máscaras africanas, amarração de
turbante, tranças, dentre outras atrações.

Os moradores do Vila São
Paulo receberam o Centro Comunitário Pedro Balarin, na
quinta-feira (14). Durante a
entrega do prédio, que possui

320m², salão de eventos, cozinha, sanitários, palco e sala
multiuso, o prefeito ressaltou
que o centro comunitário ficará à disposição da comunida-

de para realização de festas
e que receberá projetos culturais, sociais e esportivos da
Prefeitura.
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Luis Cláudio Antunes/Portal R3

A Prefeitura de Pindamonhangaba reabre a escola do Cerâmica, nesta terça-feira (19), às 10
horas. De acordo com informações da Secretaria de Educação,
ainda neste ano serão realizadas
atividades de educação integrada na escola, como teatro, música e brinquedoteca, nos horários
opostos em que as crianças estão em aula. Para o ano que vem,
a intenção é reativar o prédio
com a grade tradicional, além dos
projetos.
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Sapopemba
aplica goleada
histórica
Odirley Pereira
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Alunos do Edutran
participam
de formatura

Fernando Chupacabra

ESPORTES 10

previsão do tempo

A formatura da 12ª turma
do projeto Edutran acontece na
quarta-feira (20), às 9 horas, no
Centro Esportivo João Carlos de
Oliveira "João do Pulo".
PÁGINA 5

Balneário é
campeão da
Copa Rural
ESPORTES 10

TERÇA-FEIRA - 19/11
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
28ºC

QUARTA-FEIRA - 20/11

Autoridades descerraram a ﬁta do prédio, que ﬁca na rua José Lino de Macedo, 110, Vila São Paulo

Jd. Resende amplia

vantagem contra
Vila São José
ESPORTES 10

Cadastro beneﬁcia pessoas que usam
equipamentos eletrônicos de saúde
As pessoas que dependem da utilização de equipamentos
eletrônicos de saúde devem se cadastrar na EDP Bandeirante para que tenham atendimento diferenciado. PÁGINA 5

Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
29ºC

QUINTA-FEIRA - 21/11
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
28ºC
FONTE:CPTEC INPE
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Editorial
Preferência por shopping
está ligada a fatores além
da simples compra
O perﬁl dos consumidores brasileiros mudou muito
nas últimas décadas. As alterações são provenientes
de uma série de fatores, que vão desde os ﬁnanceiros,
sociais, governamentais, status, bem estar e, até, genéticos. Pelo menos é o que aponta o The Future Laboratory (O Laboratório do Futuro), instituto britânico de
pesquisas e análises globais.
Nas últimas publicações relativas à América do Sul,
sobretudo ao Brasil, a revista destacou os anseios dos
consumidores – que, segundo ela, estão mais exigentes
que no início de 1980 – quando o instituto iniciou as
apurações econômicas no país.
De lá para cá, além de desejarem produtos melhores, com preços mais acessíveis, garantias maiores,
atendimento diferenciado, os consumidores também
têm optado por centros uniﬁcados de compras – que
são comuns na Europa com este nome, mas que aqui
são denominados de shopping.
Para The Future Laboratory, 37% dos brasileiros entrevistados preferem adquirir produtos nos shoppings,
os demais, que responderam as perguntas, se dividiram
entre lojas do centro, internet, catálogos, não sabem ou
pretendem não fazer compras.
Se o público Pindamonhangabense seguir a tendência nacional, o shopping de Pindamonhangaba – que
abre as portas a partir desta quinta-feira (21 de novembro) – terá casa cheia todos os dias.
Com pouco mais de um mês para o Natal – principal
data do comércio – o Shopping Pátio Pinda é a nova
opção na cidade e na região. Há expectativa que o empreendimento atraia consumidores de outros municípios
como Tremembé e Roseira, por exemplo. Todavia, foco
principal da direção do shopping, o público de Pindamonhangaba é que será o grande responsável pela movimentação do centro de compras.
Para o consultor em economia e mercado, Tiago
Franco Vitorelli, o shopping vai ‘reter’ receitas para o
município. “A tendência é haver pouca perda ﬁnanceira
para outras cidades, pois o shopping vem com situações novas para os consumidores: a primeira é que ele
pertence a Pinda, a segunda é que é uma novidade.
Poucos optarão por outros shoppings, tendo um próximo a sua casa”, explica.
Segundo Vitorelli, o empreendimento ainda cria uma
nova forma de lazer e entretenimento. “As pessoas não
buscam apenas fazer compras de bens móveis ou duráveis nas lojas. Elas buscam opções para se divertir,
se desocupar, seja com uma praça de alimentação, exposições, cinema e outras atividades concentradas no
shopping”.
Com base nos dados de especialistas e nos estudos,
principalmente da equipe responsável pela implantação
do shopping, há certeza do desenvolvimento da cidade,
poder de compra da população. Com tudo isso, o que se
espera é o sucesso do empreendimento.

Cidade ganha mais uma Paróquia 1º Passeio
Israel Dias

A comunidade católica celebra
a instalação da oitava paróquia na
cidade. A nova paróquia de Nossa Senhora das Graças abrange
os bairros Jardim Imperial, Jardim
Cristina, Ouro Verde, Campo Alegre, Parque São Dimas, incluindo
as comunidades de Nossa Senhora
Aparecida (Vila Prado), Nossa Senhora das Graças (Pinhão do Una),
São José (Ponte Alta e Jardim Bela
Vista).
A missa de instalação da nova
paróquia aconteceu na segunda-feira (18). Com isso, a igreja de
Nossa Senhora das Graças foi elevada à Matriz Paroquial. O pároco
responsável é o padre Vitor Hugo
Porto, ex-vigário paroquial na igreja de Nossa Senhora da Assunção
(São Benedito).

Estão abertas as inscrições
para participação no 1º Passeio
Ciclístico Noturno da Fapi – Faculdade de Pindamonhangaba, que
será realizado nesta quarta-feira
(20), com saída às 19h30 da Fapi
Centro, na rua Marechal Deodoro,
316. No dia da largada, a partir
das 18 horas, haverá a troca de
1 kg de alimento por uma camiseta
do evento. As arrecadações serão
doadas para o Lar São Judas Tadeu. As inscrições podem ser feitas
pelo email: 1passeiociclisticofapi@
gmail.com, na churrascaria Gramado ou Academia Tayoba.

Campanha de Natal da Casa Transitória Peça infantil
no Teatro
também é possível doar um valor
acima disso. A festa para crianças
Galpão
e familiares beneﬁciará 1.021 famílias assistidas pela casa, totalizandomingo
do 4.500 pessoas.
Divulgação

Para arrecadar doações que
culminarão em uma festa, a Casa
Transitória Fabiano de Cristo reali-

za a Campanha de Natal 2013.
Cada criança tem um valor de
R$ 50. Entretanto, caso deseje,

Na última semana o Ministério
da Saúde anunciou a ampliação da
idade máxima de doação de sangue de 67 para 69 anos. O órgão
ainda liberou portaria que torna
obrigatória a realização do Teste de
Ácido Nucleico (NAT) em todas as
bolsas de sangue coletadas pelos
bancos de sangue públicos e privados do país.
Atualmente no Brasil são coletadas 3,6 milhões de bolsas por
ano, número equivalente ao índice
de 1,8% do parâmetro estabelecido
pela OMS - Organização Mundial
da Saúde.
O objetivo do Governo Federal
é atingir o parâmetro de 3% de bol-

Divulgação

sas coletadas ao ano – resultado
que já está dentro da faixa proposta pela OMS. Recentemente, a Se-

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980
Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte
CNPJ: 50455237/0001-35
Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO:
Antônio Aziz Boulos
CHEFE DE EDIÇÃO:
Odirley Pereira - Mtb 48.651
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS:
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL:
RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/
SP - Tel./Fax: (11) 6971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br)
IMPRESSÃO: Jornal Cidade de Rio Claro Ltda. (19) 3526-1000
CIRCULA ÀS TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

www.tribunadonorte.net
contato@tribunadonorte.net

cretaria Estadual de Saúde emitiu
boletim relatando baixo estoque de
sangue.

Pinda participa da fase regional do Mapa Cultural
Marcos Vinício Cuba

VEJA AS DATAS QUE SE COMEMORAM HOJE,
19 DE NOVEMBRO, E NOS PRÓXIMOS DIAS

EXPEDIENTE - TRIBUNA DO NORTE FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

Serão distribuídas cestas básicas, que já foram arrecadadas,
1.500 brinquedos, 1.200 sacolas
com roupas e calçados novos,
9.500 cachorros quentes, 15 mil
copos de refrigerantes, 9.500 sorvetes, 1.021 panetones, 1.021 sacolas de doces e balas, entre outros presentes.
A 37ª edição da festa e acontecerá no dia 22 de dezembro a partir
das 8 horas, na sede da instituição
(rua Guaratinguetá, 555 – Crispim).

Governo aumenta idade para doação de sangue

Datas Comemorativas
19/11 - Dia da Bandeira, Dia de Santa Isabel, Dia Internacional do Xadrez.
20/11 - Dia Nacional da Consciência Negra, Dia de São Otávio, Dia
do Biomédico, Dia da Proclamação dos Direitos da Criança, Dia do
Auditor, Dia do Proﬁssional Liberal Universitário.
21/11 - Dia Mundial da Televisão, Dia das Saudações, Dia
Nacional da Homeopatia, Dia de Nossa Senhora de Apresentação.

Ciclístico
Noturno

Mais um lote IR 2013
Nessa segunda-feira (18), a Receita liberou R$ 2,1 bilhões, referente ao sétimo lote do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2013.
Valor será pago para cerca de 2,13 milhões de contribuintes. As
restituições de lotes residuais de exercícios anteriores beneﬁciam 30,6
mil contribuintes e totalizam R$ 63,7 milhões, valor atualizado até novembro de 2013.

Aumento no índice de
acidentes no feriado
Durante o feriado prolongado
do dia 15 de novembro a Polícia
Rodoviária registrou um aumento
de 31,9% no índice de acidentes
nas estradas do Estado de São
Paulo, comparando com o mesmo
período em 2012 - no total, foram
1.021 acidentes.
Apesar do aumento do número de acidentes, a quantidade de
vítimas fatais caiu. De acordo com
o balanço, 16 pessoas morreram
em 15 acidentes entre quinta-feira
e domingo. O número representa

uma queda de 27,2% na comparação com o mesmo feriado no ano
passado.
Segundo a Polícia Rodoviária,
a maioria dos acidentes nas estradas paulistas aconteceu no período
da noite.
Lei Seca
Nesse feriado foram presos
em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante 62 motoristas. O número é 342% maior do
que o registrado no mesmo feriado em 2012.

Pindamonhangaba participou
da fase regional do Mapa Cultural Paulista, no domingo (17),
às 14 horas, em Caraguatatuba.
A cidade levou seu representante em Teatro, a Cia TEP, com
a peça “A Farsa do Advogado
Pathelin”, classificada na fase
municipal. As próximas apresentações de Pinda serão no
dia 24 de novembro, em dança,
com o Projeto Saindo das Ruas,
coreografia “Instinto Urbano”, e
artes visuais, com Lenice Lopes
da Silva, Felipe Callipo e Mônica Kaneshiro, ambas no Teatro
Mário Covas, também em Caraguá. Até o final do mês, serão
apresentadas as modalidades de
música instrumental e literatura,
em Jacareí, e vídeo, em Ilhabela,
com a participação dos representantes Camerata Orquestra
Jovem, Muller Anderson, Alberto
Marcondes Santiago, Anamaria
Marcondes, Audinete Alves de
Barros, Giovanni Romão, Rodrigo de Oliveira Dias, Rosana Dalle e Luiz Henrique Nascimento.

Ao término do Feste, o Espaço
Cultural Teatro Galpão dá início a
sua agenda de ﬁnal de ano. No domingo (24), às 11 e 16 horas, será
apresentado o espetáculo infantil
“O Grande Mergulho”, inspirado no
livro infantil “O Pato, a Morte e a
Tulipa”. Com entrada gratuita, o espetáculo é indicado para crianças a
partir de 5 anos, tem patrocínio da
Gerdau e realização da Tulipa Produções Artísticas. Apoio cultural da
Prefeitura e institucional do Governo do Estado.

Novo teste
identiﬁca risco
de ataque
cardíaco

Cientistas escoceses desenvolveram uma nova forma de “escanear” o coração. A novidade pode ajudar a identiﬁcar o risco de ataques
cardíacos por meio de uma técnica
que detecta a formação de placas
nas artérias que levam sangue ao
coração.
Caso uma dessas placas de
gordura se rompa, a artéria pode
ﬁcar obstruída, bloqueando o ﬂuxo
do sangue e provocando o ataque
cardíaco.
“Ataques cardíacos são a principal causa de morte no mundo
ocidental, e não há aviso prévio.
A primeira vez que as pessoas
ﬁcam sabendo de doença cardíaca é quando elas têm um ataque
cardíaco. Se nós podemos tratar
e estabilizar as placas, poderemos
prevenir ataques cardíacos e impedir as pessoas de morrer”, disse o
cardiologista Marc Dweck, um dos
autores do estudo.
Divulgação

Professores encerram
atividades do Pnaic na Câmara
Os professores da Rede Municipal de Ensino encerram, na quinta-feira (18), às 18 horas, as atividades deste ano no Pnaic – Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O evento será na Câmara
Municipal, com a apresentação dos
projetos desenvolvidos nas salas
de aula. Neste ano, o Pnaic tem

como ênfase o desenvolvimento da
língua portuguesa. Para o próximo
ano, será a vez da matemática. No
total, 320 professores participarão
do evento, realizado pela Secretaria de Educação e Cultura da
Prefeitura de Pindamonhangaba,
seguindo diretrizes do Ministério da
Educação.
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André Nascimento

Israel Dias

As obras do shopping estão sendo finalizadas para a inauguração do empreendimento, que foi lançado oficialmente com a presença do prefeito de Pinda

Shopping de Pinda será
inaugurado na quinta-feira
aiandra alVes Mariano
A cidade de Pindamonhangaba vai ganhar seu primeiro shopping center - uma nova opção de
compras, lazer e diversão para os
moradores da cidade - na quinta-feira (21).
A expectativa dos investidores é de que milhares pessoas
passem pelo shopping no primeiro fim de semana após a inauguração. A cerimônia terá início às
8h30 em um evento reservado a
lojistas, autoridades, imprensa e
convidados.

A partir das 10 horas, o público
assistirá a uma apresentação especial da Corporação Musical Euterpe,
seguida do corte da faixa inaugural e
abertura do empreendimento.
Grandes marcas como Renner,
Lojas Americanas, Marisa, Hering e McDonald’s são algumas
opções que compõem o mix de lojas do Shopping Pátio Pinda, que
conta ainda com estabelecimentos regionais como Scent Store e
Nina Kids.
O prefeito de Pindamonhangaba
disse que a inauguração do shopping

é um momento importante para a cidade, pois além de gerar muitos empregos diretos e indiretos, também
representa progresso e desenvolvimento. “Fico contente em poder estar ao lado destes empresários que
acreditam no crescimento do município. Tenho certeza que o Shopping
Pátio Pinda será um grande sucesso
e vamos continuar trabalhando para
que Pindamonhangaba continue recebendo cada vez mais novos investimentos”, destacou.
A proprietária da loja Nina Kids,
Ana Cristina de Melo Oliveira Cos-

ta, decidiu investir no shopping quatro anos após abrir sua primeira loja
em Pinda. “Acreditamos que investir no shopping trará a oportunidade
de conquistar um outro público da
cidade, que frequenta os shoppings
de cidades vizinhas”, explicou a empresária.
Ela acredita que o novo centro
de compras será um marco para cidade. “Estou muito motivada para
esse novo desafio, porque acho que
a vinda do shopping proporcionará
um avanço para um novo ciclo de
desenvolvimento”.

O Shopping Pátio Pinda está localizado na avenida Alcides Ramos Nogueira e tem área construída de 33 mil
m2, com espaços variados de lojas,
que vão desde 30m2 até mais 5.000m2.
O centro de compras contará com
110 lojas satélites, em um único pavimento. O Pátio Pinda ainda terá
quatro salas de cinema, 1.500 vagas
de estacionamento, em um complexo multiuso com torres comerciais e
residenciais. O shopping conta com
supermercado, 12 operações de fast
food, cinco restaurantes, um parque
de diversões e um boliche.

Projeto Vitrine Social terá espaço no empreendimento
Casa da Amizade
Marcos Vinício cuba

A Casa da Amizade de
Pindamonhangaba, entidade filantrópica, conta com
várias voluntárias para
desenvolver ações sociais
no município. Para angariar
fundos, colaboradores e
assistidos estão preparando produtos para a “Vitrine
Social”, que vai funcionar
entre os dias 21 de novembro e 31 de dezembro no
shopping, resultado de uma
parceria entre a Prefeitura e
administração do empreendimento.
Há 51 anos, esposas de
rotarianos dos dois clubes
da cidade, prestam serviços
à comunidade. Atualmente,
é desenvolvido um trabalho

com 70 assistidos, entre jovens, senhoras e gestantes
carentes. Todas as quartas-feiras o público assistido aprende a fazer tricô,
bordado em vagonite, ponto
cruz, ponto reto, pintura em
tecido, corte e costura, cestaria em jornal, bordado em
xadrez, bordado com fitas,
bijuterias e também participam de outras aulas.
Para manter o trabalho,
são feitas atividades como
jantares dançantes, bingos
e bazares. Quem passar
pelo shopping poderá comprar os produtos confeccionados pelos membros
da Casa da Amizades e
contribuir com o trabalho
social.

Alunos da Apae

‘Mulheres de Fibra’

Marcos Vinício cuba
A Apae - Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba
- promove diversas ações ao
longo do ano e os moradores
podem acompanhar as atividades. A entidade oferece
oficinas de capacitação profissional aos alunos e agora
eles terão a oportunidade de
expor e vender produtos na
“Vitrine Social”.
Os alunos da Apae participam das aulas de artesanato, marcenaria, entre outras.
Eles estão preparando vários
produtos para levar ao sho-

Os moradores do bairro Cerâmica têm mais uma
oportunidade para se profissionalizar. O projeto social
“Mulheres de Fibra” está no
bairro para ensinar a comunidade a trabalhar o artesanato
com a fibra da taboa. A coordenadora do projeto, Roseli
Ramos, convida os moradores
do Cerâmica para aprenderem
este ofício.
Os interessados em participar das aulas podem procurar
pelas “Mulheres de Fibra” de
segunda a sexta-feira, a partir
das 8 horas. Serão atendidos,
no primeiro momento, 30
alunos durante seis meses. Os
participantes irão aprender a
fazer diversos objetos.

pping, das 10 às 22 horas. A
população poderá adquirir os
materiais feitos com muita
dedicação e carinho.
Nas oficinas eles já
produziram, por exemplo,
bancos com material reciclável, estão fazendo o acabamento de várias peças, tais
como: objetos de decoração,
suporte para horta suspensa,
entre outros.
Os interessados em conhecer o trabalho desenvolvido
na Apae de Pindamonhangaba
podem ir até a instituição,
localizada na rua José de
Oliveira, 55, Crispim.

Marcos Vinício cuba

Sinalização

Pinda ganha novas ruas devido a movimento do shopping

Roseli conta que o projeto
existe desde 2003 e o principal foco é resgatar a cidadania por meio do artesanato e
gerar renda, pois, todo trabalho em taboa, quando bem
executado, possui um alto
valor mercadológico, inclusive, podendo ser exportado.
“A taboa é um material
que permite fazer vários
objetos como bolsa, esteira,
chinelos, pufs, entre outros. O
interessante é quando vamos
retirá-la no brejo, porque é
um trabalho que também
contribui com o meio ambiente, porque ela é depuradora
de água”, comenta Roseli.
Os produtos das “Mulheres de Fibra” também estarão
na “Vitrine Social”.

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Trânsito será beneficiado com novas vias

Com a inauguração do
Shopping Pátio Pinda, o
trânsito na região ao redor
do empreendimento receberá
um fluxo intenso de veículos
e pedestres. Por conta disso,
a Prefeitura de Pindamonhangaba desapropriou
algumas áreas no entorno
do Shopping para abrir ruas
e avenidas, formando o sistema viário do Socorro. A intenção é melhorar o sistema

viário, levando segurança
para condutores de veículos e pedestres, evitando
transtornos para os bairros
próximos.
Além dessa medida a médio e longo prazos, a Prefeitura estruturou aquela área
com a construção de galerias
para atender residências e
empreendimentos da região,
na continuação da avenida
Alcides Ramos Nogueira.

azul

novembro
De 18 a 23
de novembro

Instalação de placa de sinalização na avenida
Dr. Francisco Lessa Júnior, colaborando para a
organização do trânsito no entorno do shopping

Homem,
valorize sua vida

SEMANA DA SAÚDE DO HOMEM
HOMEM INTELIGENTE SE CUIDA

PROCURE UMA UNIDADE DE SAÚDE.

Programação no site: www.pindamonhangaba.sp.gov.br

Secretaria de Saúde e Assistência Socia
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EXTRATO DE CONTRATO
COMPRA DIRETA Nº 18462/2013

O advogado João Simões

A APL - Academia Pindamonhangabense de Letras, em
sessão plenária solene aberta à participação, marcada para o
dia 29 deste mês, no
Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, receberá, para
integrar o seu quadro
de membros honorários, o advogado,
dr. João Simões. Ele
ocupará a cadeira
de nº 19H, que tem
como patrono o Dr.
Rodrigo Marcondes
Romeiro.

Autora membro da APL
participa de coletânea
Divulgação

Estado de São Paulo

Divulgação

A acadêmica, professora Gislene Alves convida para a
‘Noite de Autógrafos’ e lançamento da coletânea ‘História da
Educação no Vale do Paraíba Paulista: Temas, Objetos, Fontes’, produzida pela Pró-reitoria de Extensão – Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade de Taubaté. O evento acontecerá no dia 28 de novembro, às 19h30, no
Solar da Viscondessa do Tremembé (rua XV de Novembro,
996, centro, Taubaté). A obra tem como organizadores, Mauro Castilho Gonçalves e Cesar Augusto Eugenio. Além de
Gislene Alves, participam do trabalho os pesquisadores: Lucilene Alcanfor, Karina Grace, Christiane Grace, Francisco
Sodero, Davi Coura e Debora Corbage.

Da coleção 100 Trovas, volume 2, obra organizada pelos
poetas Luís Otávio de J.G. de Araújo Jorge, em 1960, trazemos uma trova de Maria das Dores Fernandes Ribeiro da
Silva, Lilinha Fernandes, a “Rainha da trova brasileira”.
Minha netinha embalando,
da alegria sigo os passos.
Julgo-me o inverno cantando
com a primavera nos braços.

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

CAL CEM

9,68

3.000

SC

1.013.001.005126 – Cal virgem concentrado
em pó, embalagem plástica, peso 20 kg

* Publicar 01 Vez
Autorizamos a veiculação:
DATA DA VEICULAÇÃO: 19/11/2013
FORMATO: 2×4

Contrato nº 124/2013
Objeto: Aquisição de material de enfermagem.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Alexandre A. de Souza ME
Data de assinatura: 23/08/2013
Vigência: 06 (seis) meses
Valor: R$ 83.629,50
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: Alexandre Américo de Souza

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Humberto Paim de Macedo
Diretor do Departamento de Licitações e Compras

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2013

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 168/2013 de “Aquisição de areia média lavada para ser
utilizada em diversas obras no município de Pindamonhangaba pela usina de asfalto, conforme
solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 04/11/2013:
ATA nº 080/2013
ITEM

Empresa:

GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

UNID.
DE MEDIDA

DESCRIÇÃO

Contrato nº 125/2013
Objeto: Aquisição de material de enfermagem.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Camila Aparecida Minari ME
Data de assinatura: 23/08/2013
Vigência: 06 (seis) meses
Valor: R$ 10.744,18
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: Camila Aparecida Minari

À
FUNDAÇÃO DR.3 JOÃO ROMEIRO “TRIBUNA DO NORTE”
1.013.001.005222 – Areia média lavada de rio
01
m
Nesta

Contrato nº 126/2013
Objeto: Aquisição de material de enfermagem.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda.
Data de assinatura: 23/08/2013
Vigência: 06 (seis) meses
Valor: R$ 53.048,80
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: Odair dos Santos

FORMATO: 2×4

Contrato nº 129/2013
Objeto: Aquisição de material de enfermagem.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Crismed Comercial Hospitalar Ltda.
Data de assinatura: 23/08/2013
Vigência: 06 (seis) meses
Valor: R$ 6.962,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: Maria Cetti dos Santos
Contrato nº 131/2013
Objeto: Aquisição de material de enfermagem.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Nativa Comércio de Materiais Médicos, Odontológicos e Hospitalares Ltda.
Data de assinatura: 23/08/2013
Vigência: 06 (seis) meses
Valor: R$ 14.552,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: Natália Oliveira Galli

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Objeto: Aquisição de Software AutoCAD e Software Abobe Photoshop, para adequação das
normas técnicas e modernização das Secretarias e Departamentos do Munícipios de Pindamonhangaba.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1708/2013
Contratada: Guimarães & Marques Suprimentos para Informática Ltda.
Data da AF: 05/11/2013
Valor: R$ 7.050,00

MARCA

VALOR UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

PARAÍSO

42,87

2.000

Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2013.

* Publicar 01 Vez
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Autorizamos a veiculação:
DATA DA VEICULAÇÃO: 19/11/2013

Humberto Paim de Macedo
Diretor do Departamento de Licitações e Compras

CONVOCAÇÃO

JULIO CÉSAR SPROGIS DOS SANTOS - ASSISTENTE LEGISLATIVO
Com a aprovação de V.Sª no concurso público 01/2010, CONVOCAMOS-LHE a comparecer na sede da Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville
– Bairro Mombaça, dia 26 de novembro - terça-feira, às 9h00, com os documentos abaixo.
À
Apresentar
xerox legível, bem como os originais para conferência, da seguinte documenFUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO “TRIBUNA DO NORTE”
Nesta
tação:
•
CPF/MF.
•
RG.
•
Título de Eleitor.
Página - 1
•
PIS / PASEP.
•
Comprovantes de votação na última eleição (1º e 2º turno) ou Certidão do
Cartório
Eleitoral comprovando estar quite com a Justiça Eleitoral.
•
Comprovante de endereço (conta de luz ou de telefone, recente).
•
Certidão de nascimento ou casamento. Em caso de separação judicial apresentar certidão averbada.
•
Certidão de nascimentos dos filhos.
•
RG e CPF/MF do cônjuge.
•
Comprovante de escolaridade exigida pelo edital.
•
Certificado Militar

Apresentar originais da seguinte documentação:
•
Comprovante da experiência exigida pelo edital.
•
Carteira de Trabalho.
•
01 foto 3x4 (recente).
•
Certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pelo setor competente da
Comarca (fórum) da residência do candidato.
•
Atestado de Antecedentes Criminais.
•
Declaração de bens do aprovado e de seu cônjuge.
•
Para o candidato que foi servidor de Órgão Público ( Federal, Estadual ou Municipal), de empresa pública, autarquia ou sociedade de economia mista, apresentar declaração em que conste o cargo/função exercida, data de entrada e desligamento, informando
não ter sido demitido por justa causa ou a bem do serviço público.
Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2013.
THAIS BATISTA DO CARMO
Diretora Geral

COMUNICADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE PINDAMONHANGABA CHAMADA PÚBLICA

Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2013.

O CMAS – Conselho Municipal da Assistência Social de Pindamonhangaba na pessoa de
sua Presidente, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal 3.199/96, de
acordo com a deliberação da reunião extraordinária, no dia 13/11/2013, faz saber:
• Prorroga-se o prazo para as Associações de Moradores de Bairro de Pindamonhangaba,
devidamente regularizadas e, interessadas, para a apresentação de representantes a fim
de participarem da assembléia de eleição da sociedade civil, marcada para o dia 26 de
novembro, próximo vindouro.
• As indicações para este segmento atende ao Art. 3º, inciso II, alínea “d” da Lei Municipal
n.3199/1996.
Os interessados deverão encaminhar um requerimento à presidente do CMAS, até o dia
22/11/2013 (vinte e dois de novembro), com os seguintes dados:
• Nome completo; RG; CPF; formação profissional; endereço completo; data de nascimento
e Associação em que está vinculado.
O requerimento deverá estar assinado pelo representante legal da Associação.
Carmem Silvia de Paula Alves
Presidente
Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Rua Euclides de Figueiredo 94 – Centro
CEP 12420-060 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643-1609/3643-1607
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO - 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer,
na data e local abaixo, para a realização da “22ª Reunião Ordinária” do ano em curso, cuja
pauta vem a seguir:
Pauta:

Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
COMUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Data:
Horário:
Local:
Endereço:
Telefone:

21/11/2013
17h (1ª chamada) e 17h30 (2ª chamada)
CEREST
Rua Major José dos Santos Moreira, 28 - Centro
3645.8926

—
—
—
—
—

Informes
Leitura e aprovação de atas
Critérios de prioridades para a liberação dos recursos do FUMCAD 2014
Apresentação da proposta da Campanha FUMCAD – IA3
Outros assuntos pertinentes ao Conselho

Dia:
Horário:
Local:

19/11/2013 (terça-feira)
17h (dezessete horas)
Auditório da Prefeitura Municipal
Adriano Augusto Zanotti
Presidente

Pauta:
1.
Assunto: SISPACTO
Relator: Secretaria de Saúde
Tempo aprox: 01 hora

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público)
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

2.
Assunto: PAS - Programação Anual de Saúde
Relator: Secretaria de Saúde
Tempo aprox: 01 hora
José Fernandes Ribeiro
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional - COMSEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação
Controle 0207/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a MCR ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA
, proprietário do imóvel situado a Rua Guabiju, Quadra G, Lote 79, Jardim Eloyna, inscrito
no município sob a sigla SE23.07.14.038.000 para que efetue a construção da calçada do
referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em atendimento e
conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de
12/07/2001.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da ETR Óleos S/A (“Companhia”) para se reunirem no dia 26 de
novembro de 2013, às 13:30 h, na sede social localizada na Av. Félix Galvão Cruz Simões, nº 485,
Bairro Feital – Distrito de Moreira César, CEP 12441-285, Pindamonhangaba (SP), para deliberar
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
(a) Recebimento da renúncia ao cargo de Liquidante apresentada pelo Sr. Orestes Lavagnini.
(b) Aprovação das contas apresentadas pelo Sr. Orestes Lavagnini.
(c) Ratificação dos atos praticados pelo Sr. Orestes Lavagnini.
(d) Nomeação de novo liquidante.
(e) Cessação do funcionamento do Conselho de Administração.
Pindamonhangaba (SP), 19 de novembro de 2013
Liquidante

GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

DE MEDIDA
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 114/2013

Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2013.

CNPJ/MF Nº 07.830.977/0001-85
NIRE 35.300.327.161

Empresa:

UNID.

Estado de São Paulo

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1709/2013
Contratada: Guimarães & Marques Suprimentos para Informática Ltda.
Data da AF: 05/11/2013
Valor: R$ 7.050,00

ETR ÓLEOS S/A (Em liquidação)

ATA nº 079/2013
ITEM

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 169/2013

‘Rainha da Trova’

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 178/2013 de “Aquisição de cal virgem concentrado para
ser utilizado em diversas obras no município de Pindamonhangaba”, foi elaborada a Ata para
Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 04/11/2013:

Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2013.

Contrato nº 128/2013
Objeto: Aquisição de material de enfermagem.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Cirúrgica São José Ltda.
Data de assinatura: 23/08/2013
Vigência: 06 (seis) meses
Valor: R$ 48.574,73
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: Wilma Tomazetti Horta

Capa da coletânea e a acadêmica Gislene

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2013

Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2013.

Contrato nº 127/2013
Objeto: Aquisição de material de enfermagem.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Centrovale Soluções para a Saúde Ltda.
Data de assinatura: 23/08/2013
Vigência: 06 (seis) meses
Valor: R$ 33.853,64
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: Antonio dos Santos

VEM AÍ !!!

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Contrato nº 123/2013
Objeto: Aquisição de medicamentos homeopáticos como complemento terapêutico para os
pacientes atendidos pelo serviço municipal de homeopatia.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Farmácia Homeopática Vitae Ltda. ME
Data de assinatura: 21/08/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 6.200,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: Vanessa Oliveira Colombo Marson

Novo acadêmico
Divulgação

Estado de São Paulo

LICENÇA DA CETESB
JOFEL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença
de Operação N° 3004254, válida até 14/11/2015, para Papel, fabricação de à ESTR MUN CORUPUTUBA, S/Nº, GALPÕES 1,2 E 3, MOREIRA CÉSAR, PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB
MARMORES E GRANITOS PINDA LTDA ME TORNA PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO A CETESB A RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 3003274, PARA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MARMORARIA NA RUA JOSE
GAMBINI DE SOUZA Nº 596 - CAMPO ALEGRE - PINDAMONHANGABA/SP.

LICENÇA DA CETESB
SONIA M M DO AMARAL ME TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA CETESB A RENOVAÇÃO DA
LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 3004205 VÁLIDA ATÉ 04/11/2017, PARA MOLDES, MODELOS, MATRIZES E ESTAMPOS DE METAL PARA FINS INDUSTRIAIS, RUA KARUMA Nº 44 RES. MARICÁ
- PINDAMONHANGABA/SP.

Criado pela Lei Municipal nº. 5427 de 23/08/2012
Rua Dr. Fausto Vilas Boas, 44 – Vila Bourghese
E-mail: cpic@pindamonhangaba.sp.gov.br

Convocação para a Reunião Ordinária - Novembro de 2013 do COMSEA
Convocamos os Conselheiros titulares e suplentes do COMSEA – Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional e demais interessados, a comparecerem, na data e local
abaixo, para a realização de reunião ordinária do ano em curso, no dia, horário e local abaixo,
cuja pauta vem a seguir:
Dia:
27 de novembro (quarta-feira)
Horário:
14h (tolerância de 15min)
Duração: aproximadamente, 1 hora
Local:
CPIC – Centro de Práticas Integrativas e Complementares
Rua Dr. Fausto Vilas Boas, s/nº – Vila Bourghese
Pauta:
1.
Fechamento do ano de 2013
2.
Informes das reuniões do CONSEA regional e estadual
3.
Informes gerais.
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público)
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do email: cpic@pindamonhangaba.sp.gov.br
SUA PARTICIPAÇÃO É IMPRESCINDÍVEL!
Maria Aparecida Correa Gonçalves
Presidente

LICENÇA DA CETESB
MUNDO ANIMAL LABORATÓRIO VETERINÁRIO LTDA, torna público que recebeu da CETESB A Licença
Prévia N° 3001411 e requereu a Licença de Instalação para Comercialização, Distribuição, Importação, Exportação e Industrialização por fabricação própria, por conta de terceiros e para terceiros de medicamentos
para uso veterinário, alimentos, suplementos alimentares, complementos nutricionais, cosméticos, produtos
de perfumaria e de higiene, todos para uso animal a fabricação por conta de terceiros e distribuição, sito à À
AV.Dom João Vl, nº 500 Distrito Industrial Pindamonhangaba/SP.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 19 de novembro de 2013
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Pessoas que usam equipamentos eletrônicos
essenciais devem se cadastrar na EDP
Para facilitar a comunicação entre empresa e cliente,
a EDP Bandeirante promove um atendimento especial
para residências onde há
utilização de equipamentos
elétricos que sejam indispensáveis para a preservação da
vida.
Por meio de um cadastro,
principalmente as questões
relacionadas a interrupções
programadas do fornecimento de energia elétrica, devem
ser solucionadas mais facilmente, minimizando transtornos.
O cadastro deve ser formalizado junto à EDP Bandeirante por meio de correspondência acompanhada das
seguintes informações - endereço completo, nome do
titular que consta na fatura
de energia elétrica da residência, número da instalação
também informado na fatura,
telefone para contato, laudo
médico confirmando o nome
da pessoa que utiliza o equipamento, juntamente com a
justificativa da necessidade
de utilização.
No caso da pessoa que depende do uso do equipamento

Divulgação

dora, além de comunicação
específica e antecipada, as
ações de manutenção contarão com instruções diferenciadas.
Segundo a EDP, a pessoa
poderá ser beneficiada pelo
desconto através do programa Tarifa Social, que garante
de 10% a 65% de abatimento
na fatura de energia para os
primeiros 220 kw/h consumidos mensalmente.
Para obter o desconto é
necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único dos Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico). Caso não esteja inscrita
e possua renda mensal de até
três salários mínimos, a família deve realizar a inscrição
junto à Prefeitura.
Com a inscrição no CadÚnico, o paciente ou familiar deve se dirigir a uma
Agência de Atendimento da
EDP Bandeirante ou entrar
em contato com a Central de
Atendimento no 0800 721
0123, 24 horas e com ligação
gratuita, ou pelo site www.
edpbandeirante.com.br, para
contar com o benefício da
Tarifa Social.

Documentos necessários para o cadastro

Anhanguera participa da Semana
Global do Empreendedorismo

Terapeutas comunitárias
em ação no Araretama

Cadastro garante energia elétrica a pessoas cuja vida
depende do uso constante de equipamentos especiais

não seja a titular responsável
pela unidade consumidora, é
importante que providencie
também a transferência de
titularidade. Não sendo possível, a mesma deve apresentar um Termo de Autorização
(disponível nas agências de
Atendimento da EDP Bandeirante) assinado pelo titu-

lar autorizando a distribuidora a efetuar o cadastro.
Uma vez cadastrado, o
paciente ficará seguro em
relação ao fornecimento de
energia elétrica, pois sempre
que a distribuidora realizar
serviços em sua rede com interrupção no fornecimento de
energia na unidade consumi-

Divulgação

Encontro terá apresentação de “cases” de empreendedores de sucesso na cidade

A Anhanguera de Pindamonhangaba participa da Semana Global do Empreendedorismo, realizada em todo o
país, com atividades na sua
unidade local.
Em Pindamonhangaba o
evento é gratuito, aberto ao
público e contará com diversas atividades.
A abertura acontece na
terça-feira (19), com apresentação de cases de empreendedores de sucesso em
Pindamonhangaba.
Na quarta-feira (20), haverá a palestra ‘Empreendedorismo, liderança e motivação’. O
encerramento será na quinta-feira (21), com uma mostra
de trabalhos acadêmicos.
O evento acontece nos
três dias, a partir das 19h30.

• Relatório e atestado subscrito por profissional médico (no caso em que o profissional médico não atue no
âmbito do SUS - Sistema Único de Saúde, mas sim em
estabelecimento particular conveniado, o relatório e o
atestado deverão ser homologados pela Secretaria Municipal ou Distrital de Saúde). Os documentos devem
certificar a situação clínica e de saúde do morador com
a doença ou com deficiência, bem como a previsão do
período de uso contínuo de aparelhos, equipamentos
ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica.
• Número de Inscrição Social (NIS), que é o Comprovante de inscrição da família no Cadastro Único dos
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com
renda mensal familiar de até três salários mínimos.
• Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde (CID).
• Número de inscrição do profissional médico responsável no Conselho Regional de Medicina (CRM).
• Descrição dos aparelhos, equipamentos ou
instrumentos utilizados na residência que, para o seu
funcionamento, demandem consumo de
energia de elétrica e número de horas mensais de
utilização de cada equipamento.
• Endereço da unidade consumidora.
• Nos casos em que o período de uso seja superior a
1 (um) ano, o responsável pela unidade consumidora ou o próprio portador da doença ou da deficiência
deve, para manutenção do benefício, uma vez a cada
12 (doze) meses, apresentar novo relatório e atestado
médico, devendo a Distribuidora informar
ao consumidor sobre essa necessidade com até 30
(trinta) dias de antecedência.

As terapeutas comunitárias da Secretaria de Educação da Prefeitura realizaram, na última semana, uma
vivência com os 27 funcionários da Creche Caic, no
Araretama. O objetivo das
vivências é o fortalecimento da autoestima e a criação
de redes de apoio, desenvolvendo ações preventivas e
promotoras da saúde física,
mental e emocional. As terapeutas comunitárias promovem encontros periódicos
com professores e funcionários da Educação. No Arare-

tama, foi realizada a “Massagem Comunitária”.
“Foi um momento em que
deixamos um pouco a nossa
rotina de trabalho para dedicarmos um tempo a nós. Para
mim foi muito importante,
um aprendizado. Precisamos
cuidar de nós para que possamos cuidar bem do outro”,
declarou a assistente de serviços gerais, Ivanice Silva.
“A terapia foi ótima, me
emocionei muito e vivi momentos únicos”, disse a assistente de serviços gerais
Cacilda Oliveira.
Divulgação

Projeto Edutran: formatura nesta quarta-feira
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento
de Trânsito, em parceria com a
Secretaria de Educação, Cultura e
Turismo, realiza, na quarta-feira

(20), às 9 horas, a formatura da 12ª
turma do Projeto Edutran. A solenidade será realizada no Centro
Esportivo João Carlos de Oliveira
“João do Pulo”, com a participação

dos alunos da rede municipal e
autoridades. O Edutran tem como
objetivo formar cidadãos conscientes no trânsito, por meio de ações
educativas e de lazer.
Arquivo TN

Sessão de massagem comunitária

Pinda promove ações
de combate à dengue
MArcos Vinício cubA

Todos os anos, o Projeto Edutran forma centenas de alunos da Rede Municipal de Ensino de Pinda

A Prefeitura de Pindamonhangaba conta com a
população para atender os
profissionais da Vigilância
Epidemiológica e evitar uma
epidemia de dengue no
município.
Os profissionais da
Vigilância Epidemiológica desenvolvem o “casa a
casa” e atuam em horário
estendido, até às 19 horas,
de segunda a sexta-feira,
também aos finais de semana, isto para fazer a maior
cobertura possível e orientar
os moradores que trabalham
durante o horário comercial.
Pindamonhangaba
realiza ações o ano inteiro
para combater o mosquito

transmissor da dengue, o
Aedes aegypti. Atualmente,
há 678 casos autóctones,
39 importados, 1.700 descartados e seis aguardando
resultado. A Prefeitura conta com o apoio da população para eliminar possíveis
criadouros.
A secretária de Saúde de
Pindamonhangaba aponta
que, de acordo com dados
estatísticos, a cidade passa
por um ciclo epidemiológico
da dengue. Ela ressalta que
o mosquito sobrevoa uma
distância de 1.100 metros e
se mantêm ativo entre sete
e 10 dias e é preciso que
todos se conscientizem sobre a prevenção, pois essa
doença leva à morte.
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inscrições para “nosso Bairro”
começam nesta terça, no Castolira
Maria Fernanda Munhoz
As inscrições para as oficinas da última edição do ano
do “Nosso Bairro” começam
nesta terça-feira (19). A partir de domingo (24), o projeto
começa no Castolira, seguindo até o final do ano. Toda
a comunidade do Castolira,
Vila São Paulo e bairros próximos podem fazer as inscrições para as oficinas, mas é
preciso correr para garantir a
vaga, já que a procura é sempre muito grande. As inscrições serão feitas até o sábado
(23), das 14 às 18 horas, na
rua Pastor José Martins de
Freitas, ao lado da quadra de
esportes do Castolira.
Mais de 20 oficinas serão
oferecidas à população, como
corte de cabelo, unhas decoradas, dança de salão, dança
de rua, jazz, balé infantil,
capoeira, pintura em tecido,
amarradinho com lycras, pintura em tela, crochê, tricô,
macramê, biscuit, cestaria
em jornal, massagem relaxante, entre outras. As oficinas são uma oportunidade de
geração de renda para seus
participantes, que aprendem

André Nascimento

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
149/13
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
1600/13
DATA PROTOCOLO:
31/10/2013
Nº CEVS: 353800601-865-000154-1-5
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8650-0/03 Atividade de psicologia e psicanálise
RAZÃO SOCIAL:
J 7 J PSICOLOGIA LTDA ME
CNPJ/CPF:
19.014.212/0001-56
ENDEREÇO:
Av. Albuquerque Lins
N°:
712
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Campo Alegre
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-030
RESP. LEGAL:
Rodrigo Gonçalves Junqueira
CPF:
RESP. TÉCNICO:
Jean Hamilton Menecucci
CPF:
CBO: Psicólogo CONS. PROF.:
CRP
N º INSCR.: 06100298
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SP
266.098.968-01
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O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 08/11/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
138/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
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DATA PROTOCOLO:
09/08/2013
Nº CEVS: 353800601-477-000052-1-5
DATA DE VALIDADE:
01/11/2014
CNAE:
4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêutico, sem manipulação de
fórmulas
RAZÃO SOCIAL:
CASTRO JUNIOR & CIA LTDA
CNPJ/CPF:
54.120.324/0001-92
ENDEREÇO:
Av. Dr. Jorge Tibiriçá
N°:
128
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-460 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Eraldo de Jesus Sene CPF:
074.614.868-29
RESP. TÉCNICO:
Ana Cristina Sauro Pereira
CPF:
262.455.108-56
CBO:
Farmacêutica
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.:
43131
UF:
SP

Show com o mágico Jack será atração da abertura no Castolira

gratuitamente as técnicas e
depois de formados podem
continuar realizando o trabalho. Ao final do curso, os alunos receberão certificados.
Abertura no domingo
O evento de abertura do
“Nosso Bairro” no Castolira
será no domingo (24), a partir das 8h30, com diversas
atividades gratuitas, como
corte de cabelo, verificação
de pressão arterial, higieni-

zação bucal, cadastramento
para casas populares, cidade
mirim do trânsito, recreação,
entre outras. Haverá, também, show com Luizinho
Gaúcho e Priscila e espetáculo circense com o mágico
Jack e o palhaço Alegrito. A
abertura oficial está marcada
para as 11h30.
Curso nos bairros
Além de se instalar nos
bairros da cidade com sua

tenda, o projeto Nosso
Bairro também realiza as
oficinas de artesanato nos
centros comunitários. Na
sexta-feira (22), às 15 horas, será realizada a formatura dos alunos de crochê,
tricô e decoração de natal
com garrafas pet, no centro
comunitário do Mombaça.
Mais de 80 alunos receberão seus certificados no
evento.

Pinda realiza Campanha de Combate à Tuberculose
MarCos ViníCio CuBa
A tuberculose, também conhecida como TB, é
uma doença infecciosa e transmissível que afeta
prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. Pindamonhangaba está promovendo uma busca ativa para combater e prevenir a doença. Ela é transmitida pelo
ar quando o paciente tosse, fala ou espirra.
Todas as pessoas que estão com tosse há mais

de três semanas, com ou sem catarro, cansaço, emagrecem rapidamente, estão com febre e suor noturno
devem ficar atentas e participar da campanha.
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde e
Assistência Social, convida a população para procurar a unidade saúde mais próxima de casa, o Laboratório Municipal ou o Setor de Infectologia para participar da Campanha de Combate à Tuberculose. Basta
apresentar o RG e cartão SUS.

alunos participam de projeto socioambiental

Maria Fernanda Munhoz
Mais de 5 mil alunos de
20 escolas municipais de
Pindamonhangaba integraram o Pasa – Projeto A Sociedade do Amanhã – que teve
o encerramento das atividades deste ano em evento na
quinta-feira (14), na quadra
do Lar São Judas Tadeu. Gestores, professores e alunos da
rede participaram, mostrando um pouco das atividades
desenvolvidas durante o ano,
por meio de apresentações
musicais, teatrais e exposições de trabalhos.
Realizado pela parceria
entre a Secretaria de Educação da Prefeitura e a Novelis,
o Pasa visa aproximar a questão socioambiental do dia a
dia nas escolas, por meio da
formação de educadores, realização de oficinas com as crianças, distribuição de materiais
educativos, entre outros, além
da montagem de uma brinquedoteca especializada em cada
escola participante.
Agora, com o encerramento do ano, as unidades
participantes receberam certificação e começam a integrar a Rede Escolas Sustentáveis, que reúne conteúdo
teórico e prático. A intenção

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
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O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 01/11/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 01 de novembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
150/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1038/13
DATA PROTOCOLO:
12/07/2013
Nº CEVS: 353800601-865-000044-1-3
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
86500/06 Serviços de Fonoaudiologia
RAZÃO SOCIAL:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA TEIXEIRA
CNPJ/CPF:
090.015.508-60
ENDEREÇO:
Rua dos Expedicionários
N°:
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-370
RESP. LEGAL:
Luciana Pereira de Souza Teixeira CPF:
RESP. TÉCNICO:
Luciana Pereira de Souza Teixeira CPF:
CBO:
Fonoaudióloga CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 2.747

11/11/2014
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UF:
SP
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UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 11/11/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 11 de novembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
151/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1665/13
DATA PROTOCOLO:
13/11/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000323-1-0
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/04 Atividade Odontológica
RAZÃO SOCIAL:
RACHEL REZENDE MACHADO
CNPJ/CPF:
270.136.708/55
ENDEREÇO:
Rua dos Andradas
N°:
367
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-010
RESP. LEGAL:
Rachel Rezende Machado
CPF:
RESP. TÉCNICO:
Rachel Rezende Machado
CPF:
CBO:
Cirurgião Dentista
CONS. PROF.:
CRO
62538
UF:
SP

18/11/2014

UF:
SP
370.136.708-55
370.136.708-55
N º INSCR.:

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 18/11/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
152/13
Comunicado de DEFERIMENTO: ALTERAÇÃO DE DADOS/ASSUNÇÃO
Nº PROTOCOLO:
1458/13
DATA PROTOCOLO:
01/10/2013
Nº CEVS: 353800601-931-000005-2-3
DATA DE VALIDADE:
N/A
CNAE:
9313-1/00 Atividades de condicionamento físico
RAZÃO SOCIAL:
ACQUADEMIA COM. ART. ESP. ATIV. FISICA – ME
CNPJ/CPF:
005.081.026/0001-25
ENDEREÇO:
Avenida Antonio Cozzi N°:
787
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Residencial Lessa
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12422-510 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Sandra Ferreira Euzébio da Silva
CPF:
112.222.308-01
RESP. TÉCNICO:
Sandra Ferreira Euzébio da Silva
CPF:
112.222.308-01
CBO:
Professor de Educação Física (Ginástica e Desportos)
CONS. PROF.:
CREF
N º INSCR.: 012382 G UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 18/11/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
153/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
1300/13
DATA PROTOCOLO:
29/08/2013
Nº CEVS: 353800601-472-000265-1-4
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
4723-7/00 Comércio varejista de bebidas
RAZÃO SOCIAL:
AGUAGAS COM. DE AGUA E GAS LTDA – ME
CNPJ/CPF:
017.937.792/0001-28
ENDEREÇO:
Av. Francisco Carlos de Oliveira
N°:
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Res. E Coml. Araguaia
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12444-721
RESP. LEGAL:
Mauricio Donizete Borges Duarte
CPF:
RESP. TÉCNICO: CPF: CBO: CONS. PROF.:
N º INSCR.: UF: SP

Alunos apresentam projeto desenvolvido durante o ano de 2013

do projeto é ser transformador, criando multiplicadores
de um mundo melhor.
Além de Pindamonhangaba, o Pasa é desenvolvido em
21 cidades de sete estados
brasileiros. Mais de 400 escolas integram o projeto, que
formou mais de 1.500 professores e mais de 55 mil alunos
da rede pública de ensino.
Em Pinda, participaram, desde que o projeto foi iniciado, há 10 anos, 200 escolas
e 5 mil alunos, somando R$
265mil em investimentos.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Edital de Notificação
controle 0208/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. KENNEDY FLORES CAMPOS,
proprietário do imóvel situado a Rua José Roberto Ferreira de Carvalho, Quadra F, Lote 68,
Galega, inscrito no município sob a sigla SO11.07.22.015.000 para que efetue a construção
da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em
atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da
Lei 3.815 de 12/07/2001.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

Neste ano, as escolas municipais participantes foram:
Prof. Alexandre Machado Salgado (bairro das Campinas),
Dr. André Franco Montoro
(Crispim), Prof. Augusto César Ribeiro (Vila Rica), Dulce
Pedrosa Romeiro Guimarães
(Boa Vista), Dr. Francisco de
Assis César (Moreira César),
Prof. Moacyr de Almeida
(Bela Vista), Prof. Paulo Freire (Vila Prado), Profª Raquel
de Aguiar Loberto (Vale das
Acácias), Profª Ruth Azevedo
Romeiro (Delta), Vito Ardito

(Araretama), Abdias Júnior
Santiago e Silva (Santa Cecília), João Cesário (Feital),
Prof. Lauro Vicente de Azevedo (Terra dos Ipês II), Profª
Madalena Caltabiano Salum
Benjamin (Araretama), Prof.
Manoel César Ribeiro (Crispim), Profª Maria Apparecida
Camargo de Souza (Ribeirão
Grande), Profª Maria Helena
Ribeiro Vilela (Jardim Regina), Pe. Mário Antonio Bonotti (Maria Áurea), Serafim Ferreira (Terra dos Ipês II) e Casa
Verde (Vila São Benedito).

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Edital de Notificação
controle 0209/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. KENNEDY FLORES CAMPOS,
responsável pelo imóvel situado a Rua José Roberto Ferreira de Carvalho, Galega, Quadra
F, Lote 68, inscrito no município sob a sigla SO11.07.22.015.000 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

18/11/2014

676
UF:
SP
114.837.728-02

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 18/11/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2013

PoSto de atendiMento Pat ao
trabalhador de Pinda/Moreira ceSar
FUNÇÃO
AUXILIAR CONTÁBIL
AUXILIAR DE LIMPEZA
BALCONISTA DE DEPOSITO DE BEBIDAS
BARMAN
CABELEIREIRO ESCOVISTA
CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO
CORTADOR DE ROUPAS
FERRAMENTEIRO DE MOLDES PLÁSTICOS
FORNEIRO DE PIZZARIA
LÍDER DE LIMPEZA
MARCENEIRO
MECÂNICO DE AUTOS
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
MENSAGEIRO
MONTADOR DE VIDROS
MOTORISTA ENTREGADOR (COM HABILITAÇÃO AB)
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
PIZZAIOLO
PROFESSOR DE ALEMÃO
REPOSITOR DE MERCADORIAS
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR INTERNO
ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br
ou comparecer ao Pat: para cadastro - Av. Albuquerque Lins, Nº 138 – São Benedito
– Pindamonhangaba-SP — ou ainda na Av. José Augusto Mesquita, Nº 170 – Sub-Prefeitura- Moreira César
O Horário de segunda a sexta das 8h as 16 horas, munido de Pis Ativo, Carteira de
Trabalho, Rg e CPf.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 19 de novembro de 2013

Vila São Paulo recebe
centro comunitário
CINTIA CAMARGO
Os moradores da Vila São
Paulo receberam na última
quinta-feira (14), o Centro
Comunitário Pedro Balarin,
um prédio com 320 m², contendo salão, cozinha, sanitários, palco e uma sala multiuso, com um investimento de
R$ 407 mil.
Para o prefeito, a entrega
do novo prédio representa um
ganho para a população local,
que terá a oportunidade de se
reunir, promover encontros
e confraternizações no local.
“Aqui, todos terão a chance
de aprender e empreender,
buscando a organização da
comunidade”, aﬁrmou.
O projeto de lei nº
144/2013, de autoria do vereador Toninho da Farmácia,
denomina o centro comunitário de Pedro Balarin. O
homenageado nasceu em Pi-
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Prefeitura reabre
Escola do Cerâmica
MARIA FERNANDA MUNHOZ
Nesta terça-feira (19), às 10
horas, a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Educação, Cultura
e Turismo, realiza a solenidade de reabertura da Escola do
Cerâmica, ao lado do projeto
Cerâmica, na comunidade de
mesmo nome, bairro Mandu.
De acordo com informações da Secretaria de Educação, ainda neste ano serão realizadas atividades de
educação integrada na escola, como teatro, música e
brinquedoteca, nos horários
opostos em que as crianças
estão em aula. Para o ano que

vem, a intenção é reativar o
prédio enquanto escola.
A Secretaria de Educação
já fez um levantamento, de
casa em casa, da demanda do
bairro, composta por 25 alunos. As atividades a serem
realizadas no próximo ano,
segundo a secretária de Educação, contemplarão essa demanda da comunidade, além
de outras ações que abrangerão mais pessoas.
Para a solenidade de reentrega da escola, a Secretaria de
Obras esteve presente no local,
com as equipes de pintura, roçada, capina e outras melhorias
para o prédio e seu entorno.

Prefeito, vereadores e ﬁlhos do homenageado Pedro Balarin

racicaba, em 1918 e faleceu
em Pindamonhangaba, em
2010. Exerceu a função de
ferroviário até aposentar-se
pela Estrada de Ferro Sorocaba em 1980. Casou-se com
Amélia Prado Balarin e teve
seis ﬁlhos. Após sua aposen-

tadoria, em uma de suas vindas a Pindamonhangaba, onde
já moravam e trabalhavam três
de seus ﬁlhos, ele resolveu trocar Piracicaba por Pinda, que
achava ser um local tranquilo
e mais agradável para se viver.
Seu nome foi escolhido por

reivindicação dos moradores
do bairro, por meio de abaixo
assinado feito pela Associação
de Moradores e Amigos da
Vila São Paulo.
O novo centro comunitário ﬁca na rua José Lino de
Macedo, 110.
Maria Fernanda Munhoz

Cena do monólogo “O Halo”, melhor espetáculo adulto do Feste, segundo o público

Público escolhe “Halo”, “Satimbembes” e
“Simbá” como os melhores do 36º Feste
MARIA FERNANDA MUNHOZ
O 36º Festival Nacional de Teatro chegou ao ﬁm
neste domingo (17), com a
divulgação dos destaques
escolhidos pelo público e a
apresentação do espetáculo
“Ficções”, com a Cia Hiato,
de São Paulo. Para o público, os melhores espetáculos
do Feste foram “Simbá, o
Marujo”, com o Grupo Tru-

7

pe de Truões, de Uberlândia
– MG, na categoria infantil;
“Saltimbembes Mambembancos”, com a Cia Rosa dos
Ventos, de Presidente Prudente-SP, na categoria rua;
e “O Halo”, com a Cia na
Boca, de Jacareí, na categoria adulto. Para debatedores
e provocador, o melhor espetáculo adulto foi “O Rio”,
com o Grupo Teatro Didá-

tico da Unesp & Teatro de
Brancaleone, de São Paulo.
Foram 15 dias de Festival,
com espetáculos de diversos
locais do país e a presença de
público em todas as apresentações. O sucesso foi tanto
que a organização do Feste
está repensando a edição do
ano que vem, para que mais
pessoas possam assistir aos
espetáculos selecionados.

CATEGORIA INFANTIL
Melhor Iluminação - Marcos Prado – Trupe de Truões – Simbá, o Marujo
Melhor Figurino - Theatrum Mundi – Os Contadores
Melhor Cenograﬁa - Paulo Merisio – Trupe de Truões - Simbá, o Marujo
Melhor Sonoplastia - Núcleo Caboclinhas – Bem do Seu Tamanho
Melhor Atriz – Núcleo Caboclinhas – Bem do Seu Tamanho
Melhor Ator –Trupe de Truões – Simbá, o Marujo
Melhor Diretor - Angelo Faria Turci – Theatrum Mundi - Os Contadores
Melhor espetáculo - Simbá, o Marujo – Trupe de Truões, Uberlândia - MG
CATEGORIA RUA
Melhor Figurino – Cia Novos Atores – La Maldición
Melhor Maquiagem - Cia Novos Atores – La Maldición
Melhor Cenograﬁa - Flávio Racy – Grupo Teatro de Caixeiros - Viajantes
Melhor Sonoplastia - Rondônia Toma – Grupo Rosa dos Ventos - Saltimbembes Mambembancos
Melhor Ator Coadjuvante - Juliano Augusto Mazzutini – Grupo Ô Minha
Gente e 4 na Rua é 8 - Aqui Trem! Histórias da Ferrovia
Melhor Atriz - Izildinha de Oliveira Costa – Grupo Ô Minha Gente e 4 na
Rua é 8 - Aqui Trem! Histórias da Ferrovia
Melhor Ator - Grupo de Atores – Grupo Rosa dos Ventos - Saltimbembes
Mambembancos
Melhor Diretor - Márcio Douglas - Grupo Ô Minha Gente e 4 na Rua é
8 – Aqui Trem! Histórias da Ferrovia
Melhor Espetáculo - Saltimbembes Mambembancos – Grupo Rosa dos
Ventos, Presidente Prudente – SP

No total, 4.386 pessoas
assistiram aos espetáculos
convidados, adultos, infantis e de rua. Os ingressos
foram trocados por material
de limpeza e higiene pessoal, somando 1.603 itens
arrecadados, que foram entregues ao Fundo Social de
Solidariedade para repasse
às instituições assistenciais
da cidade.

CATEGORIA ADULTO
Melhor Iluminação – Grupo Teatro Didático Unesp & Teatro Brancaleone - O
Rio
Melhor Figurino - Grupo Teatro Didático Unesp & Teatro Brancaleone - O Rio
Melhor Maquiagem - Jonas di Paula –
Cia de 2 - Pé na Curva
Melhor Cenograﬁa - Grupo Teatro Didático Unesp & Teatro Brancaleone - O Rio
Melhor Sonoplastia - Felipe Zacchi Grupo Teatro Didático Unesp & Teatro
Brancaleone - O Rio
Prêmio Experimentação Cênica - Jean
de Oliveira e Jonas di Paula – Cia de 2 Pé na Curva
Melhor Ator - Fábio Vidal – Grupo Território Sirius - Seu Bomﬁm
Melhor Diretor - Wagner Cintra – Grupo
Teatro Didático Unesp & Teatro Brancaleone - O Rio
Melhor Espetáculo Público - O Halo –
Grupo Cia na Boca, Jacareí-SP
Melhor Espetáculo Debatedores e Provocador – O Rio - Grupo Teatro Didático
Unesp & Teatro Brancaleone, São Paulo-SP

Semana da Consciência
Negra terá programação
para todas as idades
MARIA FERNANDA
MUNHOZ
Pindamonhangaba
recebe, de 20 a 23 de novembro, a programação
da Semana da Consciência Negra, com ações para
pessoas de todas as idades.
O evento será realizado
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Educação,
Cultura e Turismo.
A abertura da Semana
será na quarta-feira (20),
às 18h30, com apresentação de samba no Museu
Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina. Em seguida, será
realizada uma contação de
histórias com Isabel Sacramento e, na sequência,
a palestra “Museu, Memória e Cultura Afro Brasileira”, com o professor
Fábio Mendes.
Na quinta-feira (21), a
programação continua, às
14 horas, no museu, com
a Contação de Histórias
“Menina Bonita do Laço
de Fita”, com os brinquedistas da Educarte – Brinquedoteca. Às 15 horas,
no mesmo local, terá início a oﬁcina de máscaras
africanas, com o arteducador Alligton Aurélio.
Na sexta-feira (22),
serão realizadas duas oﬁcinas na Escola de Ballet
Julia Pyles: das 9 às 12
horas, Oﬁcina de Turbantes, e às 14 horas, Oﬁcina
de Tranças inspiradas na
cultura africana, ambas
ministradas por Débora
Marçal, da Preta Rainha

e Capulanas Cia de Arte
Negra. No mesmo horário, o museu recebe novamente a contação de
histórias com a Brinquedoteca e, às 15 horas, o
segundo dia da Oﬁcina de
Máscaras.
Ainda na sexta-feira,
às 19h30, na praça Monsenhor Marcondes, haverá o evento Movimento
Hip Hop “Nossa História
em Pindamonhangaba”,
com L Mc, Uda, C+L,
União Rude Crew, Caspa
One, Graﬁteiro Nível 4,
Crew e Lmentos Crazy.
Encerrando a Semana
da Consciência Negra em
Pinda, a praça Monsenhor
Marcondes recebe diversas
atrações culturais, das 9 às
13 horas: show de Gabriela de Moraes; coreograﬁa
África, com a Escola de
Dança Gorette Von Gal;
samba de roda e capoeira, com o grupo Maculelê
e Capoeira Vida; última
parte da oﬁcina de máscaras africanas; encerrando a
programação com a apresentação da Congada São
Benedito, pela Associação
Folclórica de Pindamonhangaba.
Todas as atrações da
Semana da Consciência
Negra são gratuitas. As
inscrições para as três oﬁcinas devem ser feitas no
Departamento de Cultura, rua Dr. Campos Sales,
530, São Benedito, pelo
telefone 3642-1080 ou
ainda pelo e-mail cultura.
pindamonhangaba@hotmail.com.

Campanha de Saúde
do Homem termina
neste sábado
MARCOS VINÍCIO CUBA

A Prefeitura de Pindamonhangaba está promovendo a Campanha
de Saúde do Homem e as
ações terminam neste sábado (23). Os homens poderão passar por consultas
médicas, receber orientações sobre alimentação
saudável e pegar encaminhamentos para exames
laboratoriais.

O público masculino
também poderá fazer exames para detecção do câncer de próstata, sendo esta
doença uma das que mais
faz vítimas nesta população.
Até o dia 29, os moradores da região central podem
procurar o Centro de Especialidades Médicas para pegar solicitações de exames e
receber orientações sobre os
cuidados com a saúde.
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Vereador Professor Eric
Magrão reforça pedido de
Felipe César – FC teve
construção de “alça de acesso” participa de Audiência e cobra grande articipação na vinda
na entrada da empresa Martifer mais verbas para Moreira César do Shopping Patio Pinda
Pela terceira vez, vereador reitera
requerimento ao der solicitando
construção da obra na rodovia
engenheiro luís dumont villares

evento realizado no Plenário da câmara

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

CaMinhão eM Manobra perigosa na

O vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS) já
havia protocolado dois requerimentos - números 1.606/2013
de 24/06 e 1.871/2013, de
05/08 – reivindicando ao DER
– Departamento de Estradas de
Rodagem – de Taubaté, a construção de uma “alça de acesso”
na Rodovia Engenheiro Luís
Dumont Villares, com acesso
à empresa Martifer, no Distrito
de Moreira César.
Preocupado com a segurança dos motoristas, o vereador
solicitou a construção de um
acesso, após verificar que
alguns veículos que trafegam
pela via - sentido Dutra e que
precisam entrar na Martifer são
obrigados a realizar manobras
perigosas para fazer a travessia
na rodovia.
No último dia 06, próximo
a empresa Martifer, ocorreu
um acidente envolvendo dois
veículos de passeio. Quando um deles tentou fazer a
travessia foi abalroado por
outro que seguia na rodovia,
o que deixou o vereador ainda

rodoVia

mais preocupado. “Reiterei
o requerimento pela terceira
vez e espero que o DER tome
alguma providência. A rodovia
tem um fluxo muito intenso
de veículos, motociclistas e
caminhões, devido a mesma
ser utilizada por funcionários
das empresas Gerdau, Confab e Martifer. Encaminhei o
requerimento ao DER, com
cópia à Prefeitura, com fotos
de um caminhão fazendo manobra arriscada e do acidente
ocorrido, na esperança que o
DER tome as providências. Temos que pensar na segurança
dessas pessoas e de todos que
utilizam a rodovia”, disse o
vereador Magrão.

CapotaMento de VeiCuLo, após CoLisão
rodoVia eng. Luis duMont ViLLares

de

ComuniCAção /CVP

reuniu secretários municiPais e
rePresentantes do Poder executivo Para
discutir o orçamento de 2014

Fotos: AssessoriA de ComunCAção/CVP

Vereador Magrão, no destaque, registrou
engenheiro Luis duMont ViLLares

A ssessoriA

na

Fale com o vereador Magrão:

Vereador proFessor eriC

O vereador Professor Eric
(PR) participou na terçafeira, dia 12, da Audiência
Pública sobre o Orçamento
de Pindamonhangaba para
2014. Durante o evento, ele
solicitou que cada Secretaria
especificasse o que está sendo
investido no Distrito de Moreira César para ser aplicado
em obras e outros setores, pois
a população questiona, e com
razão, que o PIB gerado em
Moreira César gira em torno
de 70% , mas o que retorna
em benefícios e obras para
o Distrito é pouco relevante.
A pedido do parlamentar,
o Secretário de Habitação
informou que “na Estrada

do Atanásio em meados
de 2014 deve começar a
construção de 1000 casas
do Projeto Minha Casa,
Minha Vida”. “Moro no
Azeredo, trabalho em Moreira César e lutarei com
todas as minhas forças,
durante meu mandato de
vereador, para aumentar
os investimentos no nosso
Distrito, que vai da Água
Preta até os bairros do
Feital e Jardim Regina”,
afirmou o Professor Eric.
Reunião no bairro
Laerte Assumpção
Em encontro de trabalho entre a atual Administração
Municipal e os moradores do
bairro Laerte Assumpção, em
Moreira César, o vereador
Professor Eric reafirmou a sua
cobrança para investimentos
no bairro, “Estamos trabalhando com o Orçamento da
Administração passada. Fiz
emenda ao orçamento de 2014,
reservando dinheiro para que o
Prefeito construa a tão sonhada Quadra Poliesportiva e o
Centro Comunitário no bairro
Laerte Assumpção. Moreira
César merece o investimento
e lutarei pelos moradores do
bairro”, concluiu o vereador
Professor Eric.

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

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

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

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) teve uma participação decisiva para que o
Shopping Patio Pinda fosse
instalado em nossa cidade,
e parabeniza os empresários
e os comerciantes pelo novo
empreendimento.
De acordo com o vereador
Felipe César – FC, quando
do início das negociações da
venda do terreno para este empreendimento, o empresário
Raul Lerario, proprietário da
área, teve negado a certidão
de uso do solo, com isso,
inviabilizando a negociação.
O empresário ligou para o
vereador Felipe César – FC,
pedindo sua interferência
junto ao então prefeito João
Ribeiro, para a liberação da
referida certidão, que foi
obtida após reunião entre o

Vereador, o Prefeito
e o Secretário de
Planejamento.
Somente após a
Certidão de Ocupação e Uso do Solo
ser emitida é que as
negociações de venda do terreno foram
reiniciadas e concluídas, sendo possível
então a construção
desta obra que está
proporcionando a
Pindamonhangaba,
um extraordinário
avanço no setor comercial e de serviços na cidade. “Creio que
através de nossos contatos,
e com nossa ajuda primordial, pudemos proporcionar
a nossa cidade, um grande
empreendimento, de nível,
o tão sonhado shopping de
Pindamonhangaba, gerando
milhares de empregos aos
moradores da nossa cidade”,
destaca.
A inauguração deste primeiro shopping de Pindamonhangaba será no próximo dia
21, quinta-feira, e vai beneficiar em muito a população de
nossa cidade. “Com certeza,
já está revolucionando a
região próxima aos condomínios Village Paineiras e Real
Ville, proporcionando novos
estabelecimentos comerciais,
valorizando assim toda a
região”, enfatiza o vereador
Felipe César – FC.

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

Janio tem projeto de
Dr. Marcos Aurélio
Cal reforça convite para
denominação de Salão de Artes inauguração do novo Shopping solicita Centro Comunitário
de Pindamonhangaba
Marciais aprovado na Câmara
para o Jardim Carangola
O Vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) está
satisfeito com o projeto de
número 164/2013, de sua
autoria, que foi aprovado
durante a última sessão.
O PL em questão trata-se
da denominação do Salão
de Artes Marciais, recém
construído no Centro
Esportivo João Carlos de
Oliveira - “João do Pulo”,
de “Miltom Monteiro”,
nome apresentado pelo
vereador.
O parlamentar destaca
a importância de homenagear uma pessoa que
foi tão importante para o
esporte nos âmbitos local
e nacional. “O Professor
José Miltom Monteiro ou
Miltão do Judo, como é carinhosamente chamado, é
uma pessoa que realmente
merece ter ser seu
nome perpetuado
na história de Pindamonhangaba,
pelo seu grande
empenho e dedicação, afinal foi
um dos nomes
mais conhecidos
do judo nacional”,
salientou Janio
Lerario.

O professor Miltom,
por mérito de seu trabalho,
tornou-se o mestre 6 DAN,
título concedido por já
possuir a faixa preta de
artes marciais e por sua
invencibilidade em lutas.
Segundo Janio Lerario, o
esportista era um grande
conhecedor das técnicas
de luta, as quais executava
com total perfeição, sem
contar o espírito cativante
que possuía, e a facilidade em cultivar respeito
e consideração. “Miltom
tinha perfeita postura,
comportamento ético e
uma visão fundamental
de não formar somente
campeões, mas também
transmitir os valores das
artes marciais”, finalizou
o vereador.
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador Janio
ardito Lerario

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador CaL

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) reforça
o convite para toda a comunidade de Pindamonhangaba
para que participe nesta quinta-feira, dia 21 de novembro, da inauguração oficial do Shopping Patio Pinda. Cal
enfatiza que a entrega deste importante empreendimento
comercial, entretenimento e lazer é um antigo sonho da
população da cidade. “Esse foi um sonho realizado e
agradeço aos empresários que acreditaram no potencial da
nossa cidade para realizar esse investimento. Agradeço,
também, à Prefeitura que não mediu esforço para concluir
esse empreendimento que irá gerar empregos, impostos
e muito desenvolvimento para Pindamonhangaba e para
nossa população”, afirmou o vereador Cal.

shopping patio pinda

será inaugurado no dia

21

e o Vereador

CaL

ConVida toda a

popuLação para o eVento

Fale com o Vereador Janio Lerario

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@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

O vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR) apresentou, na
Sessão da Câmara, ocorrida no dia 11 de novembro,
uma solicitação ao Prefeito
para que sejam realizados
estudos e providências para a
construção de um Centro Comunitário no bairro Jardim
Carangola. A reivindicação
atende ao pedido dos moradores da região, que relatam
que não existe um centro
comunitário ou um espaço
público para que sejam realizadas reuniões e eventos
de cunho público, particular
ou religioso. De acordo com
o vereador, “esta solicitação
se faz necessária, visando
o bem-estar da população,
principalmente
dos moradores
deste bairro e
das proximidades, que serão os
grandes beneficiados com esta
iniciativa”.
Cobertura
da quadra
no Carangola
O vereador
Dr. Marcos Aurélio também
solicitou à Prefeitura, estudos
e providências
para que seja
construída uma
cobertura para a

quadra de esportes do Jardim
Carangola. Com a obra, os
moradores do referido bairro
terão mais comodidade para
realizar as atividades físicas
tais como, futebol, voleibol,
basquetebol e a quadra poderá também ser utilizada por
crianças e adultos como local
de entretenimento. “A cobertura da quadra de esportes
do bairro Jardim Carangola
proporcionará uma proteção
contra as intempéries da
natureza, e isso trará maior
comodidade aos moradores
daquela região no momento
da prática de esportes, lazer e
entretenimento”, enfatizou o
vereador Dr. Marcos Aurélio.
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador dr. MarCos auréLio ViLLardi

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

9

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

Martim Cesar pede
rotatória no Goiabal
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Pindamonhangaba, terça-feira, 19 de novembro de 2013

Professor Osvaldo convida Projeto do vereador Roderley
população a participar do
Miotto proibe inauguração de
Núcleo da Polícia Comunitária obras incompletas
AssessoriA

VereAdor mArtim CesAr

O vereador Martim Cesar com o vereador, o local é fre(DEM) solicitou ao Executivo, quentado por muitos idosos,
estudos visando a confecção e os desníveis das calçadas
de uma rotatória na Estrada vem colocando em risco a
Municipal José Benedito Mar- segurança dos mesmos.
condes Vieira, que liga Pinda à
Segurança
Lagoinha, mais precisamente
O vereador Martim Cesar
na frente da entrada do Lote- encaminhou Indicação ao preamento Recanto do Sol, no feito Vito Ardito, solicitando
bairro Goiabal.
providências para que seja
Praça da Liberdade
realizada melhorias no piso
Outro pedido do vereador asfáltico no trecho que liga a
Martim Cesar ao Executivo, é rua Dr. Eugênio Fortes Coelho
para que sejam feitos estudos com a rua Alexandre Muassab,
visando a reforma das calçadas no Bosque. Segundo o vereadas ruas que ladeiam a Praça dor, a condição atual desta via
José Salgado Ribeiro - “Praça vem trazendo risco aos pedesda Liberdade”, na qual é reali- tres e condutores de veículos
zada a feira livre. De acordo que trafegam pelo local.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

de

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

Ricardo Piorino anuncia: Toninho da Farmácia
Shopping Pátio Pinda será apresenta projetos de
inaugurado dia 21, 5ª feira interesse da população
“OferecemOs tOdO supOrte que

Os empreendedOres necessitavam”

Nesta última quarta-feira, dia
13 de novembro, o Presidente da
Câmara, vereador Ricardo Piorino
(PDT) esteve visitando os trabalhos
finais que estão sendo realizados
no shopping da cidade. O vareador
foi recebido pelo engenheiro “Sr.
Getúlio”, responsável pela obra,
e pelos gerentes Adriano e Sílvio,
ocasião em que teve a oportunidade
de conhecer amplamente a fase final
dos trabalhos.
Segundo o vereador, o shopping
sem dúvida alguma será o melhor
da região, com um acabamento
maravilhoso. “Foi possível conhecer
detalhadamente o espaço que foi
construído numa área de 120 mil m²,
sendo que dentro desse espaço está
incluído um estacionamento para
1.400 veículos e 34 mil m² de área
construída, onde já estão instaladas
diversas lojas âncoras, tais como:
C&A; Lojas Americanas; Marisa;
Renner; Magazine Luiza; Maktub;
entre outras, bem como uma área
de alimentação, onde a população
poderá contar com as mais sofisticadas empresas: Mc’Donalds; Burger
King; Subway; Restaurante Minuano
e muitas outras”, afirmou o vereador.

r iCArdo p iorino

“O shopping possui também quatro
salas de cinema – Cine Flix, espaço
para diversão e infraestrutura com ar
condicionado”. “Outra boa notícia
é que serão gerados cerca de 1.500
empregos diretos e 3.000 indiretos”.
“Fiquei realizado ao constatar pessoalmente o belíssimo shopping que
vamos receber, o que demonstra a
seriedade dos empreendedores em
entregar para Pindamonhangaba esta
tão importante obra, tendo em vista
que somos carentes de um espaço de
entretenimento e lazer”, avaliou o
Presidente da Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba.
“Gostaria de agradecer o empenho da administração Vito Ardito Lerario, que juntamente com a Câmara
de Vereadores, ofereceu os suportes
que os empreendedores necessitavam”. “Quero ainda agradecer em
nome do “Sr. Getúlio” toda equipe
de funcionários que trabalharam
para que o nosso sonho se tornasse
realidade”, destacou Piorino.
“Está confirmado para o dia 21,
às 8h30, a solenidade de inauguração
do shopping, e a partir das 10h, já
estará aberto ao público”, finalizou
Ricardo Piorino.
Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Fotos: AssessoriA

de

perCorreu o interior do shopping e teVe A oportunidAde de

VereAdor roderley miotto

As inaugurações de obras
públicas incompletas e o
desperdício do dinheiro público são preocupações em
todos os municípios do Brasil. Buscando uma solução
para evitar que isso aconteça
em Pindamonhangaba, o
vereador Roderley Miotto
vai propor na 41ª Sessão
Ordinária da Câmara Municipal um Projeto de Lei
que proíbe inaugurações de
obras públicas incompletas.
De acordo com o projeto do vereador, uma obra
também pode ser considerada incompleta se, embora
concluída, não atenda ao
fim a que se destina, por

falta de quadro de servidores profissionais
da respectiva área, de
materiais de expediente
e de equipamentos afins
ou situações similares.
O Projeto, válido no
âmbito municipal, também define quais obras
entram na lista: hospitais, escolas, centro
de educação infantil,
unidades básicas de
saúde, unidades de
pronto atendimento e
estabelecimentos similares.
O Projeto de Lei
entra em discussão na
41ª Sessão Ordinária,
marcada para o dia 18
de novembro. Caso seja
aprovada no plenário, vai
para sanção do Prefeito e, se
sancionada, entra em vigor
no dia de sua publicação.
“Tomamos conhecimento
de casos de inaugurações
de obras incompletas acontecendo constantemente no
Brasil. Depois de inauguradas, elas são abandonadas
sem servir à população.
Queremos evitar isso aqui
em Pindamonhangaba, regulamentando a inauguração como forma de entregar
o prédio em funcionamento,
apto a atender o povo”,
afirma o vereador Roderley
Miotto.

Fale com o vereador:

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

Vereadores têm novos
celulares para contato
com a comunidade

ComuniCAção/CVP

Equoterapia
O vereador Toninho da Farmácia (PDT) apresentou o Projeto de Lei 156/2013, que declara
de utilidade pública a Associação
Pindamonhangabense de Equoterapia – Cavalgar. O projeto está
aguardando complemento de
documentação para ser incluído
na Ordem do Dia. Este projeto
visa facilitar o acesso desta comunidade a recursos públicos,
para que possam continuar com
VereAdor toninho dA FArmáCiA
este trabalho que traz inúmeros
benefícios a população, em especial na recuperação e qualidade de
vida para crianças autistas, portadores de necessidades especiais, com
redução motora e também todo o benefício da Equoterapia na recuperação destes pacientes.“É de grande importância para nosso município
que esta entidade possa ter o apoio para continuar com este trabalho
tão necessário para as crianças portadoras de necessidades especiais”,
disse o vereador Toninho da Farmácia.
Projeto Área Azul
O vereador Toninho da Farmácia é autor do Projeto de Lei nº 155/2013,
que dispõe sobre a gratuidade de área azul nas vagas específicas para
portadores de necessidades especiais e pessoas com sessenta anos ou
mais. O projeto diz que a gratuidade ocorrerá nas vagas específicas a
portadores de necessidades especiais e pessoas acima de sessenta anos,
devidamente identificadas com documento expedido pelo Departamento
Municipal de Trânsito. A permanência do condutor não deve exceder
o período máximo de duas horas nas vagas em questão. “Este projeto
será votado em breve e espero que seja aprovado e possa valer o mais
rápido possível”.
Passagem gratuita para os idosos
O Governador Geraldo Alckmin sancionou no dia 23/10, a lei que
garante a todos os idosos com 60 anos ou mais possam viajar de graça
em linhas intermunicipais dentro do estado de São Paulo. Em todas as
linhas intermunicipais será garantido dois assentos aos idosos.
O Vereador Toninho da Farmácia 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, 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 público
municipal em nossa
cidade”, finaliza o
vereador Toninho da
Farmácia.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

ACompAnhAr A FAse FinAl dos trAbAlhos
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O vereador
Professor Osvaldo Macedo
Negrão (PMDB)
tem participado ativamente
e convida toda
a população
Pindamonhangabense para
integrar o Projeto Núcleo da
Polícia Militar
Comunitária.
As reuniões
do Núcleo, são
realizadas todas
as terças-feiras,
às 09h30, na
sede da Polícia V e r e A d o r p r o F e s s o r o s V A l d o
Militar de Pindamonhanga- o Comandante da Polícia
ba, e contam com diversas Militar em Pindamonhangapautas realizadas pelos ba, Capitão Paulo Lourusso
GTs (grupos de trabalho) Cavalheiro, o Presidente do
da Educação, dos Bairros CMDCA, os integrantes do
e do Comércio, onde são Conselho Tutelar, Profescolocados integração e co- sores Mediadores, Coordenhecimento para um melhor nadores e Representantes
atendimento das demandas das Escolas Estaduais e
dos problemas enfrentados Municipais, Coordenadores
pelas escolas, pelas famílias da Mobilização Social pela
e pelos moradores dos bair- Educação, além de autoriros de nossa cidade; objeti- dades civis e eclesiásticas
vando assim, inserir toda a e representantes dos procomunidade com o objetivo jetos Parceiros do Amanhã
de buscar soluções diante e Proerd, dentre outros. O
das dificuldades apresenta- vereador Professor Osvaldas nos bairros, chamando do ressaltou a importância
a população para agir.
destas reuniões, pois sem
O Projeto conta com a dúvidas, ela tem preparado
presença de diversas autori- soluções rápidas para toda
dades de nossa cidade como a nossa comunidade.

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Após processo licitatório - por meio do Pregão
Presencial 10A/2013 - realizado pela Comissão de
Licitação da Câmara de Pindamonhangaba no dia 14
de outubro, os vereadores estão com novos números
de celulares para contato com a população da cidade.
Os novos números são:
CAL (PTB)...............................99628-2058
DR. MARCOS
AURÉLIO (PR).......................99781-2438
FELIPE CÉSAR (PMDB)...... 99603-6822
JANIO LERARIO (PSDB).... 99643-0619
MAGRÃO (PPS)..................... 99609-4720
MARTIM CÉSAR (DEM)......99627-5206
PROF. ERIC (PR)....................99781-5209
PROF. OSVALDO (PMDB)....99633-6625
RICARDO PIORINO (PDT)..99747-7494
RODERLEY
MIOTTO (PSDB).....................99630-6305
TONINHO DA
FARMÁCIA (PDT)..................99740-6549
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
AssessoriA

de

ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper
A s s i s t e n t e s d e i m p r e n s A p A r lA m e n tA r :
l u i z C A r l o s p i n t o (mt b 32.783)
r o b s o n l u í s m o n t e i r o (mt b 18.021)
t e l e f o n e s : (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Festival da Melhor Idade
começa nesta sexta-feira
Marcos Vinício Cuba

Atletas do vôlei adaptado
fazem treinamento

Pindamonhangaba terá o
1º Festival da Melhor Idade e as atividades terão início nesta sexta-feira (22).
O evento é organizado pela
Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura e podem
participar todos que têm 50
anos ou mais. Os interessados podem se inscrever nas
secretarias dos centros esportivos João Carlos de Oliveira, “João do Pulo”, José
Ely Miranda, “Zito”, e no
Rita Eni Cândido, “Ritoca”,
no Araretama.
O festival acontecerá até
o dia 1º de dezembro e todos os participantes recebe-

rão medalhas. O objetivo é
oferecer a prática esportiva
à melhor idade, pois a atividade física possui inúmeros
benefícios e contribui com
a melhoria da qualidade de
vida.
A população a partir dos
50 anos poderá participar das
provas de atletismo, natação,
voleibol, coreograﬁa, dança
de salão, bola ao cesto, buraco, dominó, xadrez, malha,
tênis de mesa e peteca.
Além das atividades destacadas acima, os responsáveis pela organização estão
preparando várias ações
para oferecer ao público.

Sapopemba vence por 9 a 0
MARCOS VINÍCIO CUBA
A equipe do Sapopemba
deu um verdadeiro show no
campo do “Zito” domingo
(17), pela 3ª rodada da Copa
Guga. O time aplicou 9 x 0
no Piauí. Outras equipes que
também golearam foram o
Colorado, 5 x 0 no Unidos
Azuis, e Vila São José, 5 x 0
no Galáticos.
A próxima rodada acontece dia 24 nos campos do

Odirley Pereira

“Zito”, Ramos, Vila São Benedito e Jardim Regina, às 10
horas. Os campos do Ipê I e
Vila São José também irão
receber as partidas da 4ª rodada, porém, caso haja jogos
do 35, os da Copa Guga serão
às 11 horas.
Resultados

Técnico Vicente elogiou postura do Sapopemba

Alunos são avaliados no esporte
MARCOS VINÍCIO CUBA
Teve início no dia 18
de novembro o Festival de
Avaliação do 2º semestre
do programa de Iniciação
Esportiva, oferecido pela
Secretaria de Esportes e
Lazer da Prefeitura de Pindamonhangaba. A abertura
ocorreu no ginásio do Centro Esportivo João Carlos
de Oliveira, “João do Pulo”
e serão realizadas até o dia
8 de dezembro.

Nesta terça-feira (19),
será possível conferir o desempenho dos praticantes
de voleibol, handebol, basquete e futsal, a partir das
10 e das 13h30, no “João
do Pulo” e Centro de Treinamento Luiz Caloi. Nos
dias 30 e 1º de dezembro as
atividades serão nos ginásio do Araretama e “Zito”,
no período da manhã. A
programação completa
poderá ser consultada

nos locais de avaliações.
De acordo com a Secretaria, o festival tem a missão
de contribuir com a formação humanística das crianças e adolescentes por meio
do esporte, evitando as mazelas sociais, prevenindo
doenças e promovendo a
saúde. Os pais de alunos
também estão convidados a
comparecer nos locais para
conferir o desempenho dos
atletas da cidade.

Dias e horários das modalidades, inscreva-se
Dia
22
24
24
24
24
24
25 e 26
27
29
29
29
30
30
30
01/12

Modalidade
Atletismo
Buraco e damas
Natação
Dominó
Voleibol
Xadrez
Bocha
Coreograﬁa
Bola ao cesto
Malha
Chute ao gol
Dança de salão
Tênis de mesa
Truco
Peteca

Horário
A partir das 17h30
A partir das 13 horas
A partir das 13 horas
A partir das 7 horas
A partir das 14h30
A partir das 7 horas
A partir das 18 horas
A partir das 18h30
A partir das 17 horas
A partir das 18 horas
A partir das 20 horas
A partir das 18 horas
A partir das 7 horas
A partir das 7 horas
A partir das 8 horas

Local
João do Pulo
João do Pulo
João do Pulo
João do Pulo
João do Pulo
João do Pulo
CCI Vila Rica
João do Pulo
João do Pulo
Quadra Coberta
João do Pulo
Ferroviária
João do Pulo
João do Pulo
João do Pulo

A Mil Por Hora 0x2 R. Esperança
Moreira César 0x1 Santa Cruz
100 Nome 0x1 Cícero Prado

Balneário
conquista
Copa Rural

O EC Balneário goleou o EC Piracuama
por 4 a 0 no domingo
(17), no Bonsucesso, e
conquistou a Copa Rural
2013.

Marcos Vinício Cuba

Campeonato 35
RESULTADOS DOS
JOGOS DE IDA DAS
QUARTAS-DE-FINAL,
DE DOMINGO (17)
Vila São José 1 x 3 Jd. Resende
Bandeirante 3 x 1 Ferroviária
Bela Vista 3 x 2 Tipês
Alunos durante abertura do evento, no CE João Carlos de Oliveira

Pindense 0 x 0 Estrela

