Divulgação

Pinda comemora Consciência Negra
A Semana da Consciência Negra será realizada em Pinda até o
sábado (23), encerrando na praça Monsenhor Marcondes. A abertura ocorreu na quarta-feira (20), no museu, com palestra, música
e contação de histórias. A programação continuou no museu com
oficina de máscaras (na foto) e participação da Brinquedoteca.
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Cidade ganha nova opção para compras
Divulgação

A inauguração do Shopping
Pátio Pinda, na quinta-feira
(21), representou um marco
na história da cidade e atraiu
milhares de pessoas ao empreendimento.
Antes da abertura ao público, o empresário Ricardo
Sayon disse que escolheu Pindamonhangaba por questões
econômicas e que o shopping
vai atender a nova demanda
do município. Para o prefeito,
a inauguração foi um verdadeiro "presente de Natal" à
população e o conglomerado de lojas confirma o pleno
desenvolvimento da cidade.
Com mais de 33 mil m² de área
construída, o Pátio Pinda contempla os moradores de Pindamonhangaba com um dos mais
modernos segmentos de compras da região.
Segundo Caderno

Papai Noel
chega sábado
Divulgação

Autoridades e responsáveis pela obra do empreendimento descerraram a ﬁta inaugural na principal porta de entrada do shopping

Com 300 metros, galeria
evita enchentes no ‘Queiroz’

O Papai Noel chegará ao
shopping no sábado (23), às 11
horas e permanecerá até as 22
horas. O Bom Velhinho ficará
em seu trono até o dia 24 de
dezembro, para tirar fotos e receber os pedidos das crianças.

Os moradores do loteamento Queiroz estão recebendo serviços de infraestrutura que vão garantir
mais qualidade de vida. Dentre os trabalhos da Prefeitura no local, está a construção de uma galeria de água
pluvial com 300 metros de
extensão.

Segundo Caderno

Terceiro Caderno

Maria Fernanda Munhoz

Segundo Caderno

Cras em
novo local

O Cras - Centro de Referência em Assistência Social de
Moreira César, que atendia no
Cisas, foi para a rua Carlos Augusto Mesquita, 63, no centro
do distrito. O horário de atendimento é das 7h30 às 11h30 e
das 13 às 17 horas, de segunda
a sexta-feira.

Moradores do Castolira
recebem ‘Nosso Bairro’
A comunidade do Castolira, Vila
São Paulo e região recebe, a partir deste domingo (24), o projeto
Nosso Bairro, ao lado da quadra
de esportes. Serão cinco semanas
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previsão do tempo
SEXTA-FEIRA - 22/11
Nublado e pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA
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‘Pega Tudo’ no
Liberdade e
Santana

Homem é baleado
em frente a
sua residência

Página 2

de atividades de lazer, cursos de
capacitação, ações de utilidade
pública, shows e muitas atrações
para pessoas de todas as idades.

Campeonato
35 vai deﬁnir
semiﬁnalistas

19ºC
26ºC

SÁBADO - 23/11
Nublado e pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
23ºC

DOMINGO - 24/11
Chuvas
isoladas
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Programa de
rádio discute
cooperativismo
Página 3

Escola Cerâmica
São Geraldo
é reaberta

17ºC
26ºC

SEGUNDA-FEIRA - 25/11
Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA 18ºC
TEMP. MÁXIMA 26ºC

Obra vai garantir tranquilidade para moradores do Queiroz
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Editorial
MP que dispensa registro
em carteira pode confundir
patrões e empregados
O Governo Federal está estudando a possibilidade
de permitir que a admissão de funcionários por um
curto período, ou serviços temporários, não precise de
registro em carteira.
O texto da MP (Medida Provisória), que deve ser
enviado pelo ministro do Trabalho, Manoel Dias, a presidente Dilma Rousseff, prevê a dispensa do registro
para contratações limitadas a 14 dias seguidos, com
teto de 60 dias ao ano. “Hoje não existe essa ﬁgura na
legislação trabalhista”, aﬁrmou o ministro.
De acordo com a assessoria de comunicação do
Ministério do Trabalho, a solicitação da alteração está
diretamente ligada à necessidade das empresas que
trabalham com turismo, eventos e comunicação, principalmente por causa da Copa do Mundo de 2014 e
das Olimpíadas de 2016, além de outras atividades.
Embora a origem do documento evidencie alguns setores, a MP valerá para todos os segmentos.
O Ministério do Trabalho informou, em nota, que
a dispensa do registro não excluirá os demais direitos do trabalhador, como pagamento proporcional
de férias e 13º e benefícios previdenciários – todos
previstos e exigidos na CLT - Consolidação das Leis
Trabalhistas.
A nova MP do Governo Federal, desta vez ligada ao trabalho, é discutida uma semana após o IVT
- Instituto Vargas Tecnologia divulgar estudo sobre
o ‘desinteresse’ dos trabalhadores em vagas temporárias.
Na pesquisa do IVT, que atua em consultoria e
informatização de processos seletivos, o baixo índice de desemprego registrado nos últimos meses no
Brasil é um dos motivos que interferem diretamente
no anseio por trabalhos duradouros.
O órgão revelou que houve queda de 6% no interesse das pessoas que aceitam empregos temporários em relação ao ano de 2012 – reduzindo a procura
e os contratos de 66% para 60%.
O levantamento se baseou no total de currículos
cadastrados no portal de carreira vagas.com.br.
Independentemente disso, em Pindamonhangaba
a época do ano é a ideal para as pessoas que procuram empregos – sejam temporários ou ﬁxos. A inauguração do shopping, as vagas no setor de serviços e
na indústria impulsionam a geração de empregos na
cidade.
Para o comércio - setor que mais abriga a
mão-de-obra temporária - vale ressaltar que a MP só
é válida para contratos de, no máximo, 14 dias seguidos e 60 ao ano – como já escrito no início deste
editorial. Ou seja, quem iniciar atividade em novembro
para ﬁcar até janeiro deverá ter a carteira assinada.
Agora é a vez do emprego.

Datas Comemorativas
VEJA AS DATAS QUE SE COMEMORAM HOJE,
22 DE NOVEMBRO, E NOS PRÓXIMOS DIAS
22/11 - Dia da Música e do Músico, Dia da Liberdade, Dia Mundial
Contra o Terrorismo, Dia de Santa Cecília, Dia Nacional da Mobilização Contra a Dengue.
23/11 - Dia Internacional do Livro, Dia de Ação de Graças, Dia de
São Clemente de Roma.
24/11 - Dia de São João da Cruz, Dia de São Porciano.
25/11 - Dia Internacional da Exploração Contra a Mulher,
Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue, Dia de Santa Catarina de Alexandria.
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Pinda
em Cena
retorna dias
29 e 30
O projeto Pinda em Cena,
que leva apresentações artísticas para os diversos bairros
da cidade, retorna na próxima
semana. No dia 29, estará no
Jardim Resende e no dia 30,
no Maricá. Música, dança e
teatro fazem parte da programação. O Pinda em Cena é
realizado pela Prefeitura, por
meio da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, e
organização do Departamento
de Cultura.

Prefeitura
prepara
Natal

UBS da Vila São Benedito recebe pintura
Divulgação

A equipe da Subprefeitura de
Moreira César está realizando, durante esta semana e a próxima, a

pintura do prédio da Unidade Básica de Saúde da Vila São Benedito.
Com o serviço, o prédio ﬁcará mais

Mantiqueira recebe melhorias
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba está ﬁnalizando a preparação
para as comemorações de Natal
deste ano. Exposição de presépios
no museu, chegada do Papai Noel
e duendes no centro e em Moreira
César, tradicional presépio e apresentação de corais no coreto da
na praça Monsenhor Marcondes,
fazem parte da programação que,
em breve, será divulgada.

Cras de
Moreira em
novo endereço
O Cras - Centro de Referência
em Assistência Social de Moreira
César, que atendia no Cisas, está
em novo endereço: rua Carlos
Augusto Mesquita, 63, centro do
distrito. O horário de atendimento
é das 7h30 às 11h30 e das 13 às
17 horas, de segunda a sexta-feira.
De acordo com o Departamento de
Assistência Social, serão mantidas
todas as atividades do Cras. O
atendimento do Cadastro Único – Bolsa Família – também
mudou para o novo endereço
e atenderá de segunda a quinta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 16
horas. Os atendimentos do Programa PEAD continuam no centro comunitário do Vale das Acácias, às
quartas-feiras, das 8 às 12 horas e
das 13 às 17 horas. Mais informações pelo 3637-5386.

A avenida José Monteiro Romão, no Mantiqueira, está recebendo obras de retiﬁcação de guias e
sarjetas em sua extensão. O serviço está sendo realizado pela equipe da Subprefeitura de Moreira Cé-

sar e a previsão de término é para
a próxima semana. A ação levará
mais segurança para motoristas
e pedestres, além de proteger a
área de alagamentos na época
das chuvas.

os munícipes devem colocar o
entulho de seus quintais nas calçadas para que o caminhão e a
retroescavadeira passem recolhendo. Importante destacar que
a retirada de entulho fora da data
do Pega Tudo no bairro resultará
em cobrança de multa

Desperdício de alimentos preocupa ONU
Segundo a FAO - Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - cerca de um
terço de todos os alimentos produzidos para consumo humano é
perdido ou desperdiçado; ou seja,
aproximadamente 1,3 bilhão de toneladas, o que totaliza 750 bilhões
de dólares anuais. Individualmente, esse índice corresponde a um
desperdício de 95 a 114 quilos de

comida por pessoa anualmente.
Recursos naturais
A produção de comida é um
dos principais fatores que ocasionam o desperdício de recursos
naturais. Também segundo a FAO,
o desperdício implica em 80% do
desﬂorestamento, 70% do consumo de água potável e 30% da
emissão de gases que contribuem
para o efeito estufa.

Feira de Adoção de Animais
O AMA – Abrigo Municipal
de Animais – da Prefeitura e
a Associação Centopeia de
Proteção aos Animais realiza,
neste sábado (23), mais uma
Feira de Adoção de Cães e

Gatos. Desta vez, será na
praça em frente ao Cemitério
Municipal, das 9 às 13 horas.
Para adotar, é preciso apresentar RG e comprovante de
residência.
Maria Fernanda Munhoz

Passeio
Ciclístico
Noturno
Na tarde de quarta-feira (20),
camisetas coloridas tomaram conta da rua Marechal Deodoro da
Fonseca. Ciclistas se reuniram em
frente ao centro clínico da Fapi –
Faculdade de Pindamonhangaba
para o 1° Passeio Ciclístico Noturno promovido pela instituição.
O objetivo do evento foi estimular o esporte e a prática de atividades físicas. Os participantes
ﬁzeram um percurso de 10 km, que
fez todos pedalarem com muita
diversão até voltarem ao ponto inicial, retornando pela avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso.

Cesta de natal
da Associação

‘Pega Tudo’ estará no
Liberdade e Santana
O programa Pega Tudo começa, a partir de segunda-feira
(25), suas ações no Santana,
Vila Militar e Alto Tabaú. Nesta
semana, foram ﬁnalizados, na
quinta-feira (21), os serviços de
capina, varrição, limpeza geral
e retirada de mais de 60 caminhões com entulho, dos bairros
Andrade, Carangola e Vila Cuia.
No Distrito de Moreira César, o
Pega-Tudo inicia, na segunda-feira (25), as ações no Liberdade
e CDHU. Durante este período,

limpo e agradável para a comunidade que recebe atendimento no
local.

Divulgação

A ASPMP – Associação dos
Servidores Públicos Municipais
de Pindamonhangaba informa
a seus associados que a retirada do tíquete para recebimento
da cesta de natal será realizada
de 2 a 13 de dezembro, em sua
sede administrativa (rua Marechal Deodoro da Fonseca, 43 –
centro). A entrega da cesta será
de 16 a 21, das 8 às 18 horas,
no Clube de Festas (rua Oscar
Campello de Souza, 122 – parque das Nações). A diretoria da
Associação informa que o prazo
estabelecido para a retirada será
seguido rigorosamente (quem
não retirar no prazo perde o direito à cesta de natal).
Festa de Confraternização
A tradicional Festa de Confraternização realizada anualmente no Clube de Campo será
no dia 22 de dezembro, a partir
da 9 horas. Para participar, os
associados e seus dependentes
deverão apresentar suas respectivas carteirinhas. A emissão
da carteirinha é gratuita e deve
ser providenciada na Associação
(sede administrativa).

Combate à violência
contra a mulher
Na última quarta-feira (20), teve
início a campanha mundial “16 dias
de Ativismo pelo Fim da Violência
contra a Mulher”, que segue até o
dia 10 de dezembro. O tema deste
ano é “Compromisso e Atitude pela
Lei Maria da Penha - A Lei é mais
forte”. A campanha foi lançada em
1991, pelo Center for Women’s

Global Leadership – CWGL (Centro
de Liderança Global de Mulheres),
exigindo a eliminação de todas as
formas de violência contra as mulheres. É desenvolvida anualmente
entre 25 de novembro e 10 de dezembro, com milhares de organizações participando do evento em
mais de 154 países.

Sipat na Ferroviária
A Cipa - Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes da Associação Atlética Ferroviária abriu a
Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho
2013 na tarde da última segunda-feira (18).
Com o tema “Cuidando da
Saúde do Colaborador”, são
promovidas ações que contri-

buam com o bem estar dos funcionários, inclusive, com a realização de exames e prevenção
da saúde.
O evento termina nesta sexta-feira (22). A Cipa Gestão 2013 é
formada por Alexandre Pió (presidente), professor Guto Vinhas
(vice), Carlos Carvalho (secretário) e Mateus Claro (membro).
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Programa discute cooperativismo
Inscrições para processo
seletivo de gestores
começam dia 25
Maria Fernanda Munhoz

Tem início na segunda-feira (25), o período
de inscrições dos professores da Rede Municipal
de Ensino para o processo seletivo que definirá
oito gestores regionais
de educação básica, 62
gestores de unidades escolares e quatro assessores lúdico-pedagógicos
(para as brinquedotecas). O processo seletivo consta da lei 5318,
de 21 de dezembro de
2011, e deve ser realizado de dois em dois anos.
Podem se inscrever
todos os professores
da Rede Municipal que
atendam exigências
como: possuir curso
superior em Pedagogia
ou licenciatura na área
de Educação com pós-graduação na área de

gestão escolar e mínimo
de três anos de atuação
no magistério municipal
de Pindamonhangaba.
As fichas de inscrição
já estão disponíveis desde segunda-feira (18),
via e-mail das escolas.
Os inscritos não precisarão entregar proposta de
trabalho mas, no período
que anteceder a eleição
dos candidatos, podem
fazer a divulgação de
seu trabalho por meio
eletrônico, de 16 a 18 de
dezembro, uma vez que
os professores já estarão
em recesso escolar e a
votação será feita entre
seus pares. A eleição
será realizada no dia 19
de dezembro, das 8 às
16 horas, no prédio da
Sect. No dia 20 de dezembro, será divulgado
o resultado da eleição.

Investimento beneficia
professores e alunos
Maria Fernanda Munhoz

O Programa de Formação de Educadores oferecido pela Secretaria de
Educação da Prefeitura realizou, na terça-feira (19), a
entrega de 242 certificados
aos profissionais participantes. O objetivo do programa
foi integrar novas ferramentas à prática docente e,
consequentemente, facilitar
o aprendizado dos alunos
atendidos pela rede.
Com início no primeiro semestre, foram contempladas formações em
Matemática Descomplicada, por meio da qual os
educadores conheceram
novas estratégias de ensino apoiadas em atividades
lúdicas que, integradas ao
currículo acadêmico, permitem o desenvolvimento
do raciocínio lógico dos
alunos; Informática Educacional, com o objetivo de
integrar diferentes recursos tecnológicos na elaboração de planos de aula e
projetos; e Aprendizagem
Sistêmica, que ofereceu
aos professores estruturas

e estratégias eficientes
de gerenciamento para a
sala de aula, por meio das
quais os alunos podem
desenvolver melhor suas
habilidades sociais.
Três educadoras foram
homenageadas no evento,
pela participação em todas
as formações ofertadas pela
Secretaria. Foram elas:
Bruna Aparecida da Silva
Oliveira, professora do pré
da escola municipal Padre
Zezinho; Denise Costa Santana, da creche municipal
Caic; e Patrícia Isabel Bonifácio, da escola municipal
Elias Bargis Mathias.
O evento contou com
a presença da secretária
de Educação, da gestora
regional de Projetos da
Secretaria de Educação, e
do coordenador geral da
Planeta Educação, parceira
na organização e execução
do Programa de Formação
no município.
Os educadores que não
estiveram presentes ao
evento de entrega dos certificados poderão retirá-los
na Secretaria de Educação.

Cintia CaMargo
Na edição do programa
“O Prefeito e Você” da última
quarta-feira (20), o prefeito de
Pindamonhangaba recebeu os
representantes da Cocepelco Cooperativa de Trabalho em
Celulose e Papel Coruputuba
e também o empresário Bruno
Ferraresso, onde foram discutidos os rumos da empresa paralisada há mais 3 meses, bem
como o desenvolvimento econômico da cidade.
Para o presidente da Cocepelco, Paulo Toledo, a
grande expectativa de todos
os ex-funcionários é a oportunidade de colocar a empresa novamente em funcionamento. “Com certeza, com
a produção, agregaremos
mais valor à fábrica, em uma
eventual operação comercial”, afirmou Toledo.
O prefeito mostrou-se
parceiro e solidário à questão, que além de gerar pro-

André Nascimento

Prefeito defendeu a reabertura da empresa e preservação dos empregos

blemas econômicos vem afetando socialmente todas as
famílias que agora estão sem
rendimentos, com a paralisação da empresa. “Devemos
apoiar e resgatar a história
da empresa, apoiando a ini-

ciativa do trabalho de que os
cooperados podem alavancar
novamente essa indústria”,
afirmou.
Para o empresário do
ramo imobiliário, Bruno Ferraresso, o desafio em organi-

zar a cooperativa é enorme.
Na ocasião, Toledo ainda salientou que a empresa
está confiante na decisão
judicial para que novos objetivos sejam definidos pela
Cocepelco.

Campanha Novembro Azul
oferece atividades neste sábado
MarCos ViníCio Cuba
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Saúde e Assistência Social, em parceria
com as demais secretarias
municipais, convida a popu-

lação masculina para participar da campanha “Novembro
Azul”, que oferecerá várias
atividades neste sábado (23).
Haverá caminhada e atendimentos em algumas unidades. A semana especial à saú-

de dos homens teve início no
dia 18 de novembro.
De acordo com as informações da Secretaria de Saúde, a caminhada vai sair da
praça Monsenhor Marcondes
e seguirá para o Bosque da

DIAS

LOCAIS

ATIVIDADES

HORÁRIOS

23

Cidade Jardim

Reuniões, solicitação de exames
preventivos e consultas

Das 7h30 às 11h30 e
das 13 às 17 horas

23

Goiabal

Várias ações preventivas

Das 8 às 13 horas

23

Araretama III

Palestras sobre câncer bucal

A partir das 8 horas

23

Nova Esperança

Várias ações preventivas

Das 8 às 16 horas

23 e 30

Crispim

Consultas, solicitações de exames
e orientações

Das 8 às 16 horas

25 e 26

Cruz Grande

Várias ações preventivas

Das 8 às 12 horas

27

Vila São Benedito

Várias ações preventivas

Das 17 às 20 horas

27

Araretama I

Várias ações preventivas

Das 17 às 20 horas

27

Imperial

Reuniões

A partir das 8 horas

30

Campinas

Reunião e consultas

A partir das 8 horas

Princesa. Neste local o público poderá fazer atividades
físicas orientadas por professores da Secretaria de Esportes. A concentração deste
movimento será a partir das
8 horas e os organizadores
pedem para todos que forem vestir camisetas azuis ou
brancas, e, se possível, levar
bexigas das mesmas cores.
Os homens podem procurar a unidade ou posto de saúde mais próximo de casa para
retirar as solicitações de exames. O Laboratório Municipal de Análises estará aberto
no sábado, das 7 às 12 horas,
para que a população masculina possa fazer a coleta para
diagnósticos. É preciso levar
a solicitação, que poderá ser
feita pela enfermeira do posto mais próximo de casa.
A Secretaria de Saúde e
Assistência Social agradece
o apoio das empresas Dokar,
Spani Atacadista, Fapi e
Anhanguera.

Divulgação

Prefeitura realiza serviços pela cidade

Professoras homenageadas durante o evento

COMUNICADO

Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Obras e Departamento de Serviços Municipais,
realiza, ininterruptamente,
serviços de manutenção pelos diversos bairros da cidade. Na semana entre os dias
14 e 20 de novembro, foram
feitas limpeza, capina e roçada, além de retirada de vegetação, troca de tampa de
bocas de lobo e retirada de
entulho.
Receberam roçada, limpeza e capina os bairros: Cidade
Nova, Santa Cecília, Triângulo, Água Preta, centro, Bonsucesso, Alto Tabaú, Lessa,
Campo Alegre, Araretama,
Nova Esperança, Alto Cardoso, Mombaça, Socorro, Castolira, Vila São Paulo e Beta.
A retirada de vegetação,
ou poda química, foi realizada no centro, Boa Vista,
Parque Ipê, Vila Bourghese
e Parque São Domingos. Já
a limpeza e troca de tampas

Divulgação

Preparação da cascata para receber o tradicional presépio

em bocas de lobo foram feitas na Vila Verde, Bela Vista
e Cidade Nova. A equipe de
retirada de entulho esteve realizando limpeza de terreno

no bairro Jardim Aurora.
Preparando a cidade para
o Natal, a equipe da Prefeitura está finalizando, nesta semana, a montagem da man-

jedoura na cascata da praça
Monsenhor Marcondes, para
receber o tradicional presépio histórico, que foi totalmente restaurado neste ano.
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Polícia

Rapaz é atingido por dois disparos
Um rapaz foi alvejado
por dois tiros na manhã de
sábado (16).
A vítima FPP, 28 anos, é
morador do bairro Azeredo,
em Moreira César, e infor-

mou que estava em frente a
sua residência quando passou
pela rua uma moto Falcon laranja, ocupada por dois indivíduos. Em um determinado
momento, o garupa da moto

efetuou dois disparos em sua
direção, atingindo-o no antebraço direito e no abdômen.
FPP foi socorrido por
populares e levado ao
Pronto Atendimento de

Moreira César.
Ele reconheceu como um
dos autores da ação, um homem conhecido como “Baiano”, namorado de uma de suas vizinhas.

Dois são pegos com drogas e um pé de maconha
Jovens foram presos em
ﬂagrante com drogas na madrugada de terça-feira (19),
no bairro Jardim Eloyna. A
PM realizava patrulhamento pelo bairro quando passou pela rua Romã e observou uma residência na qual,
segundo o boletim de ocorrência, quatro irmãos são envolvidos com o tráﬁco de
drogas.
Os policiais avistaram um

indivíduo parado em frente à
casa que, percebendo a presença da polícia, adentrou o
imóvel e, em companhia de
outro rapaz, subiu no telhado vizinho na tentativa de escapar, mas foram capturados
e identiﬁcados como: GRS,
21 anos, e GRO, 16 anos.
Com eles, no local, foram encontrados um tubo de plástico verde contendo nove pedras de crack prontas para a

Ladrões
invadem
comércio e
furtam
R$ 78 mil

Assaltados dois postos da mesma rede

Um estabelecimento comercial teve R$ 78 mil furtados.
O representante da vítima,
AMR, 63 anos, informou que
na manhã de domingo (17),
constatou que desconhecidos
haviam entrado no mercadinho
por meio de uma janela de vidro localizada no primeiro andar. Eles estavam munidos de
máquina especíﬁca, que permitiu que cortassem a janela e,
ainda, um cofre que ﬁca no local, de onde furtaram a quantia.

Em assalto,
jovem tem
R$ 150
levados
Na noite do último dia 13,
um jovem foi assaltado no
bairro Vista Alegre.
RSS, 24 anos, chegava em
casa com seu veículo quando
foi abordado por um indivíduo desconhecido que estava
armado e o obrigou a entregar uma série de objetos, como óculos de sol, joias, celular e R$ 150. Após a ação, o
autor fugiu sem deixar pistas.

Um posto de gasolina localizado no bairro do Socorro foi roubado na manhã do
último dia 15. Dois indivíduos desconhecidos, aparentando serem adolescentes, se
aproximaram do caixa do estabelecimento e, mediante
ameaça com arma de fogo,
subtraíram R$ 100. Ambos
estavam de bicicleta e fugiram sentido bairro Lessa.
Outro estabelecimento da
mesma rede, localizado na
avenida vereador Abel Fa-

comercialização e R$ 4. No
telhado da casa de onde saíram, residência de GRS, havia oito pinos com cocaína,
cinco porções de maconha e
uma sacola com nove papelotes de crack em papel laminado, juntamente com dois
pedaços de lâmina de barbear e saquinhos plásticos para
embalar a droga. No quintal
ainda foi constatada a existência de uma muda vege-

brício Dias, foi assaltado na
madrugada de segunda-feira
(18). Dois
indivíduos
desconhecidos, dessa vez utilizando uma
moto, chegaram e anunciaram o assalto. Um deles estava armado de uma pistola e levaram
uma quantia em dinheiro do
posto, além da bolsa de uma
cliente do estabelecimento,

tal semelhante à maconha.
GRS foi preso em ﬂagrante
e o adolescente foi encaminhado ao 4º DP de Taubaté.
Dois outros elemento que se
encontravam dentro da casa
conseguiram fugir.

contendo documentos, cartões de banco e telefone celular. Em seguida, fugiram sem
deixar pistas.

Comércio
é assaltado
e ladrões
levam
R$ 5 mil
Na manhã de domingo
(17), um assalto a um estabelecimento comercial foi
registrado no bairro Padre
Rodolfo.
A vítima, MSL, 37
anos, informou que estava
abrindo o estabelecimento quando foi surpreendida
por dois indivíduos armados, que anunciaram o assalto.
A vítima atendeu aos indivíduos e entregou um telefone, um notebook e R$ 5 mil
em dinheiro. Após a ação,
eles fugiram.
No momento em que registrou a ocorrência, a vítima constatou que seu celular possui o sistema de
GPS, indicando o local onde o aparelho se encontra.

Uma mulher foi presa
com drogas no início da noite de terça-feira (19), no bairro Shangri-lá.
Segundo informações dos
policiais, por meio de denúncia anônima, eles foram informados sobre uma residência localizada na rua 02 do
bairro Shangri-lá, que estaria
realizando tráﬁco de drogas.
Quando chegaram ao local encontraram o portão da
residência aberto. Em vistoria, já na área frontal da casa,
encontraram no chão, quatro
pinos de plástico vazios, utilizados para depositar cocaína. TBM, 41 anos, e sua ﬁlha
saíram de dentro da residência e foram indagadas. Não
souberam dar mais informações, mas permitiram a entrada da PM para revista na residência.
No interior do sofá da sala encontraram um saquinho
contendo 30 porções de crack e quatro porções de cocaína. Também foi encontrada uma bolsa com R$ 475.
TBM assumiu a propriedade
da droga e do dinheiro. Ela
foi presa em ﬂagrante e encaminhada à cadeia de Pinda.

Marido é
preso por
agredir
esposa

Homem ameaça “quebrar
a cara” de esposa
Mais um caso de violência doméstica foi registrado em Pinda. MMSA, 35 anos, informou
que foi casada com EAF,
37 anos, durante 12 anos,
mas que ultimamente a
convivência se tornou insuportável. Na tarde do

último dia 16, após atender a uma chamada telefônica, ela passou a ser
ameaçada pelo autor,
que lhe tomou o celular
e começou a quebrá-lo dizendo que faria o
mesmo com o rosto da
esposa.

Caixa eletrônico sofre tentativa de roubo
Na madrugada de sexta-feira (15), um caixa eletrônico localizado dentro de uma
fábrica localizada no bairro
do Socorro sofreu uma tentativa de roubo.
Segundo informações registradas em Boletim de
Ocorrência, uma testemunha
aﬁrmou que dois indivíduos
desconhecidos, encapuzados
e fortemente armados, chegaram na portaria ocupando
um veículo Honda Civic, prata. Quando a testemunha percebeu que se tratava de uma
ação criminosa, imediatamente acionou a PM. Enquanto
fazia a ligação, ouviu disparos
de arma de fogo e a explosão
da dinamite que os indivíduos

Mulher é
presa em
flagrante
com drogas
e R$ 475

utilizaram para explodir o caixa eletrônico, que ﬁcou totalmente daniﬁcado.
Entretanto, eles fugiram

do local sem levar nada e
abandonaram, na fuga, um
vergalhão azul, semelhante a
um pé de cabra.

Na noite do último dia
15, a PM foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão e ameaça no bairro Carangola.
Duas testemunhas ouviram gritos de “socorro”
e pularam o muro para
socorrer a vítima, ICSP,
50 anos, que estava sendo agredida e ameaçada.
Aﬁrmaram também que
sentiram cheiro de álcool.
A vítima informou
que teve uma discussão
com o marido, JDP, 53
anos, e que ele despejou
álcool no corpo da esposa, que foi socorrida pelos vizinhos.
A polícia seguiu até

a residência e constatou que JDP estava muito alterado, diﬁcultando
a ação dos policiais para
algemá-lo. Ele exalava
a álcool e apresentava escoriações no braço. Preso, lhe foi estabelecida a
ﬁança de R$ 5 mil para a
soltura.

Violência contra a mulher é crime
Não tenha Medo, Denuncie! (texto retirado de
campanha de combate à violência contra a mulher)
Cuidar do lar, ser esposa, educar os ﬁlhos e ainda ser agredida.
Infelizmente é a realidade enfrentada por muitas mulheres. A violência doméstica é uma das principais causas de morte feminina no Brasil, que vem
aumentando com o passar do tempo. Mesmo com a
lei Maria da Penha, um grande número de mulheres
ainda tem medo de denunciar seus agressores.
Preste atenção nestes sentimentos em relação ao
seu parceiro:
● Você ﬁca ansiosa para agradá-lo ou tem medo
de dizer qualquer coisa que o “provoque”.
● Faz tudo o que ele quer para não contrariá-lo
ou deixá-lo nervoso.
● Sempre que pode checa o telefone dele ou os
bolsos para ver o que ele está fazendo.
● Ele lhe liga durante o dia várias vezes para ver
como você está e checar o que está fazendo.
● Seu parceiro tem um temperamento explosivo, ciumento ou possessivo.
● Depois de uma briga, você tenta esconder
marcas pelo corpo, usando desculpas como se fossem acidentes.
● Pede aos ﬁlhos, se presenciaram o acontecido,

que não contem a ninguém.
● Você falta ao trabalho, escola, ou deixa de ir a
eventos, sem ter uma explicação.
● Ele acha ruim que você converse com suas
amigas ou familiares, mesmo por telefone.
● Raramente leva você em eventos ou ocasiões
sociais onde seja vista com ele em público.
● Ele controla o total de quanto você gasta, cartões de crédito e uso do carro.
● Você tem autoestima baixa, depressão, baixa
autoconﬁança, além de pensamentos suicidas e infelicidade generalizada.
Há muitos detalhes que denunciam uma personalidade agressiva. Tome muito cuidado para você
não se transformar e destruir sua inocência e personalidade, agindo muitas vezes da mesma forma que
seu agressor para “se defender”.
Se você está passando por isso ou conhece alguém que está passando por essa situação, não espere a situação piorar como aconteceu com a Maria da
Penha e tantas outras mulheres que sofrem abuso.
Denuncie. Proteja-se. Você merece uma vida digna,
feliz e você é mais forte do que pensa que é.
Ligue 180 - Ligação Gratuita para
pedir informações ou denunciar a Violência
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Os desafios de uma alimentação
saudável na gestação
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Nutrientes importantes para
ingerir durante a gestação:

AnA CAmilA CAmpos
A gravidez é um período
de muitas descobertas, seja
para a mamãe, seja para os
que a rodeiam. Mesmo que a
mulher já tenha outros filhos,
nenhuma gravidez é igual.
Entretanto, algumas dicas
são sempre bem-vindas.
Um dos principais aspectos desse período é a alimentação. É preciso um controle
para comer de forma saudável e, além disso, não ter um
aumento de peso excessivo.
Segundo a nutricionista Débora Ikeue Barros, durante a
gestação, o ideal seria o aumento de 300 calorias diárias
no segundo e no terceiro trimestre.
“Isso equivale a um copo
de leite e uma fatia de pão
integral ou um iogurte e uma
xícara de salada de frutas ou
um copo de suco de frutas e
uma fatia de pão integral com
queijo branco”, explica.
A mamãe de primeira
viagem Cristilene Baptistelli
tem se esforçado para não
acumular sobrepeso. “Em 29
semanas eu engordei 1,470
kg, estou comendo de 3 em
3 horas em média, aumentando as frutas nos intervalos
das refeições como almoço,
jantar e café, estou ingerindo
mais verduras e legumes”,
conta orgulhosa.
Sem contar as mamães
que já tem problemas de saúde, que podem ser agravados

Arquivo pessoal

Cristilene tem se esforçado para não acumular peso

com os alimentos que serão
ingeridos, como diabetes e
pressão alta.
A nutricionista
Débora Ikeue
recomenda refeições
a cada três horas

Débora destaca que o
importante é fazer uma reeducação alimentar durante
Arquivo pessoal

a gestação. “É importante
diminuir a ingestão de alimentos embutidos (salsicha,
presunto, salame, mortadela,
etc), refrigerantes, alimentos
industrializados (suco em pó,
bolachas recheadas e produtos enlatados), doces em excesso e principalmente o sal.
Esqueça de dietas restritivas
neste momento”, ressalta.
Cristilene confessa que a
maior dificuldade foi cortar
o doce do cardápio. “O mais
complicado é controlar a ingestão de doces, mas estou comendo mais gelatina e consumindo
sucos naturais, o que sacia um
pouco a falta do doce.”
Outro ponto importante
para qualquer mulher grávida
é o consumo de água. A indicação, segundo á nutricionista, é ingerir de 1,5 a 2l de
água/dia.
Orientações Básicas
Débora destaca alguns
pontos importantes para uma
gravidez saudável. Dentre
eles estão: Comer a cada 3
horas e, quando for se alimentar, não executar outras atividades ao mesmo tempo, como
assistir à televisão, mexer no
computador e estudar. Fazer
atividades físicas regularmente com supervisão médica
também é uma boa pedida,
assim como dar preferência a
alimentos assados ou cozidos.
“Senti falta de me exercitar, pois nós, grávidas, perdemos muita resistência física

- O acido fólico é essencial para evitar a má formação
do bebê. Devemos consumir mais alimentos ricos em acido
fólico no primeiro e segundo trimestre de gestação. Alimentos
ricos em acido fólico: folhas verdes como espinafre e brócolis,
fígado, laranja, abóbora, alimentos integrais e legumes.
- Os alimentos ricos em proteína também deverão
fazer parte da alimentação da gestante, porém teremos que
tomar cuidado com a mastigação e quantidade para não ter
problemas de digestão e mal estar depois. Sempre consumir
poucas porções durante o dia. Alimentos fontes de proteína:
carnes, aves, peixes, ovos, leite e derivados.
- O carboidrato, por sua vez, é uma fonte de energia
para seu organismo. Dietas com restrições e quantidades
insuficientes podem ser prejudiciais ao bebê. Dê preferências aos alimentos de fonte de carboidratos complexos como
os alimentos integrais, assim darão maior saciedade, fibras
e também serão mais saudáveis. Alimentos fonte de carboidrato simples: arroz, macarrão, pão, bolacha e batata, já os
alimentos fonte de carboidrato complexo são os alimentos
integrais.
- Vitaminas do complexo B agem na produção sanguínea
e nas células novas. Alimentos fonte: banana, carnes, leite,
peixe, lentilha, vegetais verdes folhosos, cereais e os ovos.
No segundo trimestre importante consumo:
- Cálcio: Durante a gestação e amamentação, a necessidade de cálcio é maior. Esse mineral é utilizado para a
formação dos ossos do bebê. A principal fonte de cálcio é
o leite e seus derivados, mas também pode ser encontrado
em sardinhas e ostras.
- Ferro: Faz parte da hemoglobina, substância dos glóbulos vermelhos responsável por transportar oxigênio para
todo o corpo. E para melhorar absorção do ferro é essencial
a utilização dos alimentos ricos em vitamina C. Alimentos
fontes de vitamina C: Morango, Kiwi, mamão, laranja, manga, pimentão vermelho e verde, brócolis, couve e ervilhas
frescas.
- Cafeína: Há evidências de que o alto consumo de
cafeína pela mulher durante a gestação pode aumentar as
chances de o bebê nascer antes do tempo, com baixo peso e
maior risco de aborto.
- Bebida alcoólica: O grande consumo de álcool (ex.:
uma taça de vinho por dia) pode triplicar o risco de parto
prematuro e representa 50% de probabilidade do bebê nascer com pouco peso ou morrer logo após o nascimento.

e as dores que poderiam ser
mais amenas eu tenho sentido mais”, reforça Cristilene.

Outra dica é não ingerir líquidos durante as grandes refeições, como almoço e jantar.

Dicas
podem
evitar
problemas
Caminhada ‘Pare a Dor’
no
consumo
do
fim
de
ano
chega a Pindamonhangaba
Divulgação

Pindamonhangaba vai
receber, no sábado (23), a
primeira edição da Caminhada Pare a Dor. A ação é
idealizada pela Sbed - Sociedade Brasileira para o
Estudo da Dor - e passa por
várias capitais e cidades
brasileiras como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador,
Natal, Porto Alegre, etc.
A caminhada conta com o
apoio da Zodiac Farmacêutica, que tem a sede de sua
fábrica na cidade, e tem o
objetivo de conscientizar a
população da importância
do diagnóstico e auxílio
profissional precoce.
A caminhada vai acontecer no Bosque da Princesa, a partir das 9h30. Para
participar é só comparecer
ao local, preencher uma

ficha e retirar a camiseta da campanha para usar
durante o percurso. Uma
equipe de profissionais de
saúde – fisioterapeutas, enfermeiros, professores de
educação física - acompanha todo o trajeto e orienta
os caminhadores. Ao final,
acontece uma série com
alongamentos.
O objetivo principal da
campanha é melhorar a
qualidade de vida de quem
sofre com dores crônicas
e orientar os tratamentos
mais corretos. A dor crônica é um problema que
atinge 30% da população
mundial, segundo dados
da OMS - Organização
Mundial de Saúde, e mais
de 60 milhões de pessoas no Brasil, conforme a

Sbed. O tratamento pode
ser simples, dependendo
do problema que a pessoa
tem, mas muitas agravam
os sintomas cometendo erros que podem ser evitados
facilmente, como automedicação, por exemplo.
Especialistas alertam
que a dor aguda é um sintoma de algo que acontece
no corpo, já a dor crônica,
aquela que dura mais que
três meses, é a própria doença do indivíduo e prejudica a qualidade de vida.
As caminhadas ajudam,
pois o exercício físico
tem o potencial de liberar analgésicos que nosso
organismo produz, mas a
atividade tem que ser regular para surtir o resultado esperado.

Compras pela internet merecem cuidado redobrado

As festas de fim de ano
estão se aproximando. Nesta
época, o comércio fica
aquecido e, com a liberação
do 13º salário, a tendência
é aumentar o movimento,
culminando em lojas cheias,
filas nos caixas, pacotes
coloridos e muito correcorre de última hora.
Nesse cenário, algumas
dicas podem contribuir
para que o consumidor
não tenha problemas
futuros com os produtos
adquiridos.

Confira algumas dElas:
• Perfumes e cosméticos - São
presentes muito procurados durante a
época de natal. Fique atento à rotulagem
desses produtos, pois nela deve constar o
número de registro no órgão competente,
prazo de validade, composição e modo de
uso. Precauções e cuidados no manuseio.

• Brinquedos - Brinquedos são produtos
de certificação compulsória desde 1992,
ou seja, para serem comercializados
necessitam do símbolo de identificação da
certificação do Inmetro, que garante ao
cidadão a certeza de que o produto passou
por uma série de testes em laboratórios.

• Produtos têxteis - Quando o
consumidor compra roupas, tecidos,
toalhas e lençóis acaba se preocupando
mais com a beleza e preço dos produtos,
entretanto, a etiqueta de identificação deles
é muito importante, pois nela o consumidor
pode conferir informações como: dados
do fabricante / importador, indicação de
tamanho e conservação.

• Compras pela internet – Podem ser
consideradas uma opção, porém, pedem
precauções redobradas, pois muitas vezes
o usuário não sabe como preservar seus
direitos ou não conhece o fornecedor. Nas
compras feitas pela internet, o consumidor
tem prazo de sete dias, a contar da
contratação ou do recebimento do produto
ou serviço, para arrependimento. O
cancelamento deve ser efetuado por escrito.

Divulgação

Participantes da caminhada no rio de Janeiro em sessão de alongamento

• Eletrodoméstico / eletrônicos - Ao
adquirir eletrodomésticos, solicite no local
uma demonstração de funcionamento do
aparelho. Teste as funções do aparelho
e avalie. Equipamentos de informática
também merecem especial atenção.
A compra deve ser norteada para a
utilização da máquina. Quem não é
especialista em informática deve consultar
publicações especializadas. Este tipo
de produto deve vir acompanhado com
um manual de instruções em linguagem
didática e com ilustrações e também uma
relação com a rede de assistência técnica
autorizada.

imPortantE - O local da compra é um
fator determinante. Lojas estabelecidas
no comércio garantem mais segurança
pois, em geral, trabalham com produtos
acreditados e com nota fiscal. Fornecedores
de mercadorias lacradas como brinquedos,
CDs, DVDs, publicações, entre outros,
devem manter uma amostra dessas
mercadorias aberta para ser examinada. É
obrigação do consumidor exigir e dever do
estabelecimento em fornecer a nota fiscal,
uma forma que o cidadão tem para exercer
seus direitos em caso de problemas com a
mercadoria.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0215/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. SYLVIA BARREIRA GIMENES MOIANO,
responsável pelo imóvel situado a Rua José Augusto Rodrigues, Mombaça, Quadra 25, Lote 770,
inscrito no município sob a sigla SO11.05.07.024.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0216/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Srª. SYLVIA BARREIRA GIMENES MOIANO,
proprietário do imóvel situado a Rua José Augusto Rodrigues, Quadra 25, Lote 770, Mombaça, inscrito no município sob a sigla SO11.05.07.024.000 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
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0217/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SR. JOSÉ MAURICIO ARAGOSO DA
CUNHA, responsável pelo veiculo GM – Opala Diplomata de cor Prata, Placa BQO1044 abandonado na Avenida Abaeté, Maricá, para que efetue a retirada do mesmo no prazo 48 horas
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 26 item IV º
da Lei 1.411 de 10/10/1974
João Henrique Ferrari Gontijo
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0219/13
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 do muro do referido imóvel, no prazo
de 90 dias a contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 111º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 3º da Lei 2.610 de 09/12/1991
João Henrique Ferrari Gontijo
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0220/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a MULTIPLA IMOVEIS LTDA, responsável pelo
imóvel situado a Rua José Roberto Ferreira de Carvalho, Jardim Aurora, Quadra C, Lote 38, inscrito no município sob a sigla SO11.07.25.005.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0221/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SRª. LUIZA ALVES DA ENCARNAÇÃO,
responsável pela areia abandonado na calçada em frente ao imóvel localizado na Rua Rodrigues
Alves, Boa Vista, para que efetue a retirada do mesmo no prazo 48 horas a contar da data desta
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 26 item II º da Lei 1.411 de 10/10/1974
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
154/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1565/13
DATA PROTOCOLO:
24/10/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000015-1-1
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:
BASELL POLIOLEFINAS LTDA
CNPJ/CPF:
013.583.323/0003-69
ENDEREÇO:
Av. Julio Paula Claro
N°:
687
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Feital
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12441-400
RESP. LEGAL:
Luiz Fernando Rodrigues Bravo
CPF:
RESP. TÉCNICO:
Gisele Mera CPF:
071.152.358-48
CBO:
Médico do Trabalho
CONS. PROF.:
CRM
80.262
UF:
SP

19/11/2014

UF:
SP
150.717.388-13
N º INSCR.:

A Sra. - VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 19/11/2013, 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.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
155/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1571/13
DATA PROTOCOLO:
29/10/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000006-1-2
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:
JOSÉ ADILSON CAMARGO DE SOUZA
CNPJ/CPF:
779.489.557/04
ENDEREÇO:
Rua Major José dos Santos Moreira N°:
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Parque do Ipê
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-050
RESP. LEGAL:
José Adilson Camargo de Souza
CPF:
RESP. TÉCNICO:
José Adilson Camargo de Souza
CPF:
CBO:
Médico Nefrologista
CONS. PROF.:
CRM
61237
UF:
SP

19/11/2014

891
UF:
SP
779.489.557-04
779.489.557-04
N º INSCR.:

A Sra. - VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 19/11/2013, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 236/2012
A Prefeitura comunica que no PP nº. 236/2012, que cuida de “Aquisição de trator sobre esteiras, trator sobre rodas e carreta agrícola”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes):
Shark Máquinas para Construção Ltda. (02). Item 01: impróspero.
Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2013.

A Sra. - VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 19/11/2013, 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.

PREGÃO Nº. 199/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 199/2013, que cuida de “Aquisição de peças automotivas a serem aplicadas equipamentos pertencentes à Secretaria de Obras e Serviços desta
municipalidade”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Comercial Silvestre Peças para Tratores Ltda. (09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 40,
43, 45, 54, 91, 92, 97, 103, 109, 112, 121, 123, 127, 129, 130, 133 e 139); Ferrarini Comércio
de Peças para Tratores Ltda. (02, 06, 10, 25, 34, 36, 58, 59, 62, 79, 80, 81, 86, 89, 96, 105,
107 e 113); Lincetractor Comércio, Importação e Exportação Ltda EPP (01, 03, 04, 05, 07,
08, 11, 22, 35, 37, 39, 41, 42, 46, 56, 57, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 85, 87, 88, 90,
93, 94, 99, 100, 101, 102, 106, 108, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 131, 134, 135, 136 e 138);
Pefil Comercial Ltda (44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 60, 64, 65, 66, 68, 78, 95, 98, 104, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 132 e 137). Itens imprósperos: 19, 20, 21, 23, 26, 51, 55, 67, 69, 70, 82,
83, 84, 111. Item deserto: 110.
Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2013.

Pindamonhangaba, 19 de novembro de 2013

Através deste convocamos o nobre CONSELHEIRO (A) DE SAÚDE, para comparecer a
reunião ordinária:
Dia: 27 de Novembro de 2013.
Horário: 18horas (1ª chamada) e 18h30 (2ª chamada)
Local: Centro de Especialidades Médicas
Av. Frederico Machado, 179 - Pindamonhangaba / SP
CEP: 12420-010 - Tel.: (12) 3644-5917
Pauta
1ª - Leitura e Aprovação da Ata Anterior
Relator: Presidente e 1º Secretário
Tempo estimado: 15 minutos
2ª – Informes e Comissões
3ª – Recomposição / Eleição CIST
Relator: Diretoria do COMUS
Tempo estimado: 15 minutos
4ª – Discussão da Reunião de Dezembro
Relator: Presidente
Tempo: 10 minutos
Atenciosamente
José Fernandes Ribeiro
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 29/11/2013 às 15:00 horas
NUTRICIONISTA
4º LIZANDRA KARINA DA SILVA GUERRA FERREIRA
RUA JARBAS DOS SANTOS TOLEDO, 234 – PARQUE SÃO LUIZ
TAUBATÉ – SP
CEP 12061-400
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LICENÇA DA CETESB
ALLPARTS COMPONENTES LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação
N° 3004258, válida até 19/11/2017, para Artefatos diversos de papel, papelão, cartolina e/ou cartão,
fabricação à PR DOM EPAMINONDAS, 50, SOCORRO, PINDAMONHANGABA

Às dez horas do dia quinze de agosto de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a
Trigésima Terceira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando
Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular
e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 33.ª Sessão Ordinária, realizada em
13.08.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0107/13 Waldemir de
Almeida Reis. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0119/13 Geraldo Magela Ferreira.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 15 de Agosto de 2013.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
156/13
Comunicado de DEFERIMENTO: ALTERAÇÃO DE DADOS/ASSUNÇÃO RESP. TÉCNICA
Nº PROTOCOLO:
1643/13
DATA PROTOCOLO:
06/11/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000622-1-9
DATA DE VALIDADE:
22/10/2014
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:
ADRIANO ARAUJO DE CASTRO
CNPJ/CPF:
010.194.403/0001-72
ENDEREÇO:
Rua Doutor Frederico Machado
N°:
152
COMPLEMENTO:
Sala 5
BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-040 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Adriano Araujo de Castro
CPF:
021.314.787-47
RESP. TÉCNICO:
Adriano Araujo de Castro
CPF:
021.314.787-47
CBO:
Médico Clínico Geral
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.:
127937
UF:
SP

A Sra. - VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 19/11/2013, 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.

CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVEMBRO

Ata da 33.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 15.08.2013.

Pindamonhangaba, 19 de novembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
157/13
Comunicado de DEFERIMENTO: ALTERAÇÃO DE DADOS/ASSUNÇÃO RESP. TÉCNICA
Nº PROTOCOLO:
1690/13
DATA PROTOCOLO:
18/11/2013
Nº CEVS: 353800601-865-000108-1-2
DATA DE VALIDADE:
19/11/2014
CNAE:
8650-0/03 Atividade de psicologia e psicanálise
RAZÃO SOCIAL:
MARINA AZEREDO LEITE DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
368.653.688/94
ENDEREÇO:
Rua Doutor Frederico Machado
N°:
166
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-040 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Marina Azeredo Leite de Oliveira
CPF:
368.653.688-94
RESP. TÉCNICO:
Marina Azeredo Leite de Oliveira
CPF:
368.653.688-94
CBO:
Psicólogo em Geral
CONS. PROF.:
CRP
N º INSCR.:
104406
UF:
SP

COMUS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Às dez horas do dia treze de agosto de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar
a Trigésima Terceira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando
Monteiro Cozzi e presença dos senhores, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular
e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 32.ª Sessão Extraordinária, realizada em
08.08.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0106/13 Ademir Barros
de Faria. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação
unânime: 1-0122/13 Maria Aurea Marques. III – EXPEDIENTE: Ofício 043/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. IV
– CETRAN: Recebimento dos Recursos: 1-0117/12 José Carlos Ribeiro, 1-0206/12 Marcelo
Lazarini de Assis Silva, 1-0210/12 José Antonio Leite e 1-0268/12 Luciane Cristina dos Santos Bustos julgados em 2ª instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 13 de Agosto de 2013.

Pindamonhangaba, 19 de novembro de 2013

Pindamonhangaba, 19 de novembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Ata da 33.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.08.2013.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
158/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
1670/13
DATA PROTOCOLO:
13/11/2013
Nº CEVS: 353800601-960-000146-2-1
DATA DE VALIDADE:
N/A
CNAE:
9602-5/02 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza
RAZÃO SOCIAL:
EDELSON DO SOCORRO CAMARGO
CNPJ/CPF:
019.243.743/0001-10
ENDEREÇO:
Rua Prefeito Nicanor Ramos Nogueira
N°:
1171
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Araretama
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12423-010 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Edelson do Socorro Camargo
CPF:
312.258.388-78
RESP. TÉCNICO:
CPF:
CBO:
CONS. PROF.:
N º INSCR.:
UF:
SP
A Sra. - VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 19/11/2013, 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, 19 de novembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
159/13
Comunicado de DEFERIMENTO: ALTERAÇÃO DE DADOS/ RESP. LEGAL
Nº PROTOCOLO:
1607/13
DATA PROTOCOLO:
01/11/2013
Nº CEVS: 353800601-872-000003-1-0
DATA DE VALIDADE:
20/11/2014
CNAE:
8720-4/99 Atividade de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificada anteriormente
RAZÃO SOCIAL:
CENTRO DE ASSIST. A DEPENDENTES QUÍMICOS DE PINDA S/S
LTDA
CNPJ/CPF:
011.960.512/0001-16
ENDEREÇO:
Estrada Municipal do Bairro do Uma N°:
1680
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Socorro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12424-720 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Rodrigo Gonçalves Junqueira
CPF:
266.098.968-01
RESP. TÉCNICO:
Alfredo Miranda de Mello
CPF:
005.271.508-60
CBO:
CONS. PROF.:CRM
N º INSCR.: 35837
UF:
SP
A Sra. - VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 20/11/2013, 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, 20 de novembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 219/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 219/13, que cuida de “Aquisição de aparelho de ar
condicionado a ser utilizado no prédio da Secretaria de Habitação”, a Autoridade Superior,
face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base
nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2013.
LICENÇA DA CETESB
Mashit Eletro Química Indústria e Comércio Ltda. torna público que requereu na CETESB a Renovação de Licença de Operação para Serviço de Galvanotécnica. À Rodovia SP 66 km 161 – Taipas
– Pindamonhangaba SP
ABANDONO DE EMPREGO
W MARTINS CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ 08.353.762/0001-83 sito à Rua Alberto Bogsan,152-Granja Daniel - Taubaté -SP, declara que WALDIR SANTOS DE OLIVEIRA portador da carteira de
trabalho nº 90999, série 272., está ausente do emprego desde o dia 11/10/2013 configurando assim o
abandono de emprego de acordo com as Leis Trabalhistas vigente no país.

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

PREGÃO Nº. 211/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 211/2013, que cuida de “Aquisição de materiais diversos
de obras a serem aplicados nas obras do Distrito de Moreira César”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor
das empresas (itens/lotes): D. L. Ishizucka ME (01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16,
19, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41 e 46); Potenza Celano Ferramentas Ltda. (17,
21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 47 e 48); Raul Rabello Neto EPP (44 e 45); Santos Gouvea
Comercial Ltda. EPP (02, 07, 10, 15, 18, 20 e 42). Itens imprósperos: 23 e 43.
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2013.
PREGÃO Nº. 214/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 214/2013, que cuida de “Aquisição de escadas para uso
no setor de elétrica, atendendo a demanda dos serviços executados pelo departamento de
obras e viação (itens imprósperos no PP 116/13, conforme memo 655/2013-DLC)”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra em favor da empresa (itens/lotes): Martini Comércio e Importação Ltda. (01, 02, 03,
04, 05, 06).
Pindamonhangaba, 11 de novembro de 2013.
PREGÃO Nº. 215/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 215/2013, que cuida de “Aquisição de materiais diversos
de obras a serem aplicados nas obras do Distrito de Moreira César”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor
da empresa (itens/lotes): Dardour Tintas Comércio e Serviços Ltda. (01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 10 e 13). Itens desertos: 09, 11 e 12.
Pindamonhangaba, 11 de novembro de 2013.
PREGÃO Nº. 216/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 216/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para fornecimento e instalação de persianas no novo
prédio da Secretaria de Obras e Serviços”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote):
José Antonio da Silva Persianas ME (01).
Pindamonhangaba, 11 de novembro de 2013.
PREGÃO Nº. 223/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 223/2013, que cuida de “Aquisição de materiais de
serralheria (tela e tubo). Aplicação: obras e manutenção no distrito de Moreira César”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra em favor da empresa (item/lote): Comercial Olímpia de Papéis e Materiais Ltda. ME
(01). Item deserto: 02
Pindamonhangaba, 19 de novembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 160/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 160/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de soluções de Firewall e filtro de conteúdo, com garantia
de atualização contínua e suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade
Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação FRACASSADA, com
base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 207/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 207/13, que cuida de “Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da alimentação escolar”, a Autoridade Superior, face à manifestação
do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº.
8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 19 de novembro de 2013.
PREGÃO Nº. 217/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 217/13, que cuida de “Aquisição de lavadora e secadora de pisos industrial aplicação: Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde”, a Autoridade
Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação FRACASSADA, com
base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2013.

DEMISSÃO POR ABANDONO DE EMPREGO
Comunicamos a demissão em 20/11/13, por abandono de emprego, do Sr. Esmeraldo Anunciação
Moreira – carteira de trabalho número 0505245 – série 00020 – Ba. O Sr. Esmeraldo exercia as suas
funções na obra da Gerdau em Pindamonhangaba – SP.
CONSTRUTECKMA ENGENHARIA S.A
Avenida Paes de Barros, 2694 – Mooca – São Paulo – SP.

DEMISSÃO POR ABANDONO DE EMPREGO
Comunicamos a demissão em 20/11/13, por abandono de emprego, do Sr. Edson Dias dos Santos
– carteira de trabalho número 829129 – série 00020 – Ba. O Sr. Edson exercia as suas funções na
obra da Gerdau em Pindamonhangaba – SP.
CONSTRUTECKMA ENGENHARIA S.A
Avenida Paes de Barros, 2694 – Mooca – São Paulo – SP.
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Muita
felicidade -

Parabéns para João
Vitor dos Santos
Garcia Munhoz,
aniversariante do dia
24 de novembro. Seus
pais Rodnei e Danielly,
irmã Ana Luiza, bisavô
João (com ele na foto)
lhe desejam toda a
felicidade do mundo!
Abraços dos demais
familiares e amigos.

Arquivo pessoal

36º Feste
O Feste terminou no domingo (17), já deixando saudades!
Muitos amigos curtiram as 22 apresentações e aprovaram o
evento, até mesmo pessoas de outras cidades. A Cultura não
para em Pinda!!
Fotos: Maria Fernanda Munhoz

Parabéns
Pelos 50 anos de Rosa
Mariam comemorados no
dia 21 de novembro. Ela
recebe o abraço especial
do maridão Maurino, dos
filhos Marcelle e João Vítor,
dos amigos e familiares, que
desejam muita saúde, paz e
felicidade.

Tudo de bom

Arquivo pessoal

Toda a felicidade do mundo
para a aniversariante do
dia 25 de novembro, Elena
Gomes. Ela recebe o carinho
da mãe Sabrina, do pai de
coração Pedro, dos avós,
amigos e demais familiares.
Todos te amam muito
Parabéns!

Aniversariante
Arquivo pessoal

Felicidade para Thiago
Ultramari, aniversariante do
dia 21 de novembro. Recebe
o abraço dos familiares e
amigos, em especial de sua
mãe, Ivete.
Arquivo pessoal

Feliz aniversário
Muita felicidade para o
gatinho Hugo Munhoz
Bicudo, que comemora
6 anos no dia 24 de
novembro. Seus pais, Guinho
e Ana Paula, avós e demais
familiares e amigos lhe
desejam tudo de bom!

Felicidade
Muita felicidade para Ana
Efigênia Rezende, que
comemorou aniversário
no dia 19 de novembro,
recebendo o carinho dos
familiares e amigos.
Arquivo pessoal

Parabéns, muita
felicidade
Para a Maria de Lourdes
Marques, que comemorou
aniversário no dia 20 de
novembro. Os filhos, os
amigos e a irmã Iracema
desejam tudo de bom e
que Deus abençoe com
muita saúde, paz e alegria
nesta data.

Arquivo pessoal

Criação da nova Paróquia em Pindamonhangaba
Na segunda-feira (18), o bispo diocesano, dom Carmo João Rhoden, celebrou a missa solene de
criação da Paróquia Nossa Senhora das Graças, no Jardim Imperial. Centenas de fieis lotaram a
igreja e cumprimentaram o pároco, padre Vitor Hugo Porto, que tomou posse durante a missa.
Marcos Roberto Gil de Castro

Assoprando
velinhas
Quem comemora 5 aninhos
no dia 24 de novembro é
o gatinho Luiz Eduardo. Ele
recebe todo o carinho da
mamãe Fabíola Rezende,
avós, tios, primos, demais
familiares e amigos. Muita
felicidade!
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Semana da Consciência Negra
termina neste sábado na praça
Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba encerra, no sábado (23), a Semana
da Consciência Negra, com
um grande evento na praça
Monsenhor Marcondes. Das
9 às 13 horas, serão realizados: 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; Congada São
Benedito, pela Associação
Folclórica de Pindamonhangaba; e apresentação de dança com o Studio A.
A Semana da Consciência
Negra teve início na quarta-feira (20), no Museu Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina,
com apresentação de samba,
contação de histórias com
Isabel Sacramento e a palestra “Museu, Memória e Cultura Afro Brasileira”, com o
professor Fábio Mendes.
A programação teve continuidade na quinta-feira (21),
com a contação da história
“Menina Bonita do Laço de
Fita”, com os brinquedistas
da Educarte – Brinquedoteca e o primeiro dia da oficina de máscaras africanas,
com o arteducador Alligton
Aurélio.
Nesta 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 cultural afri-

Divulgação

Divulgação

Teatro Galpão
terá peça infantil
Maria Fernanda Munhoz
Neste domingo (24), às
11 e 16 horas, o Espaço Cultural Teatro Galpão apresenta 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.
Oficina de turbantes será na sexta-feira

cana, 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,

Abertura com palestra sobre cultura afro

o segundo dia da Oficina de
Máscaras.
Ainda na sexta-feira, às
19h30, a praça Monsenhor
Marcondes terá o evento
Movimento Hip Hop “Nossa História em Pindamo-

Domingo é dia de Dança
Circular no Bosque

nhangaba”, com L Mc, Uda,
C+L, União Rude Crew, Caspa One, Grafiteiro Nível 4,
Crew e Lmentos Crazy.
Todas as atrações da Semana da Consciência Negra
são gratuitas.

O Bosque da Princesa recebe, neste domingo
(24), mais uma edição da Roda de Dança Circular, a partir das 10 horas. A ação tem entrada
gratuita e todos podem participar, não sendo necessário ter experiência nem saber dançar. Todos
os movimentos serão ensinados pelos focalizadores do projeto, Bebel Moraes e João Junqueira.
As rodas de Dança Circular estão sendo realizadas durante o ano pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Cultura.

Ana Camila Campos

Fase regional do Mapa Cultural
continua até o final do mês

Show de samba animou a abertura da Semana da Consciência Negra no museu

Atividades do projeto Nosso
Bairro chegam ao Castolira
Maria Fernanda Munhoz
A comunidade do Castolira, Vila São Paulo e região
recebe, neste domingo (24), o
projeto Nosso Bairro, ao lado
da quadra de esportes. Serão
cinco semanas de atividades
de lazer, cursos de capacitação, ações de utilidade pública, shows e muitas atrações
para pessoas de todas as idades. O projeto Nosso Bairro
é realizado pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, unindo
diversas secretarias e departamentos, além de parceiros,
sob organização do Departamento de Turismo.
Já na abertura, o projeto
levará diversas ações gratuitas para o bairro. Das 8h30 às
11h30, estarão à disposição:
corte de cabelo; unhas decoradas; parede de escalada;
massagens relaxantes; equipe
da Saúde com a verificação
de pressão arterial, Índice de

Apoio cultural da Prefeitura e
institucional, do Governo do
Estado.
A peça conta a história da
amizade de um pato com a
morte, que leva a pensar sobre a vida. Apesar do susto, a
ave percebe que sua amiga –
que traz consigo uma flor – é
simpática e que, juntas, podem aprender que o bom da
vida é saber aproveitá-la e se
perder nas próprias fantasias.

Ana Camila Campos

As inscrições para as oficinas do Nosso Bairro
seguem até sábado, no Castolira

Massa Corporal e orientações
de higienização bucal; equipe social com atendimento
do Cras, Crea, CAC e Bolsa
Família; equipe da Secretaria
de Habitação com o cadastramento para casas populares;
equipe do Turismo com o
Centro de Informações Turísticas; equipe do Departamento de Trânsito com a cidade-

-mirim; equipe da Secretaria
de Esportes com atividades
de recreação e lazer.
Às 9 horas, terá início o
show com Luizinho Gaúcho e
Priscila. Às 11 horas, o mágico Jack e o palhaço Alegrito
apresentam o show “Sorria,
você está no Circo”. A abertura oficial do projeto está
marcada para as 11h30, com a

presença de autoridades.
Inscrições continuam
As inscrições para as oficinas do “Nosso Bairro” começaram na terça-feira (19),
e seguem 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 estão
sendo oferecidas gratuitamente, como: corte de cabelo, unhas decoradas, dança
de salão, jazz, capoeira, pintura em tecido, crochê, tricô,
biscuit, massagem relaxante,
entre outras.
As oficinas são uma oportunidade de geração de renda
para seus participantes, que
aprendem gratuitamente as
técnicas e depois de formados podem continuar realizando o trabalho. Ao final do
curso, os alunos receberão
certificados.

Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba está
participando da fase regional
do Mapa Cultural Paulista
desde domingo (17). Na ocasião, o representante de teatro da cidade, Cia TEP, participou em Caraguatatuba com
a peça “A Farsa do Advogado Pathelin”, classificada na
fase municipal.
Neste final de semana, haverá outras apresentações dos
representantes de Pinda na fase
regional, novamente em Caraguá. No domingo (24), serão
as apresentações de dança e
artes visuais, no Teatro Mário
Covas. Os representantes de
Pinda são, em dança, com o
Projeto Saindo das Ruas, coreografia “Instinto Urbano”, e
em artes visuais, Lenice Lopes
da Silva, Felipe Callipo e Mônica Kaneshiro.
Até o final do mês, serão
apresentadas as modalidades

de música instrumental e literatura, dia 26, em Jacareí, e vídeo, dia 28, em Ilhabela. Os representantes de Pinda são, em
música, a Camerata Orquestra
Jovem, em vídeo e fotografia,
Müller Anderson e, em literatura, Alberto Marcondes Santiago, Anamaria Marcondes,
Audinete Alves de Barros,
Giovanni Romão, Rodrigo de
Oliveira Dias, Rosana Dalle e
Luiz Henrique Nascimento.
Os vencedores da fase
regional disputarão, no ano
que vem, a fase estadual do
Mapa, com destaques das
outras regiões de São Paulo, definindo os melhores
do Estado em cada modalidade. A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Cultura,
apoia os artistas representantes da cidade, por meio
de transporte até os locais de
apresentação.
Marcos Vinício Cuba

Camerata Orquestra Jovem, representante em
música instrumental

Museu sediará exposição de presépios em dezembro
Maria Fernanda Munhoz

De 6 de dezembro a 6 de janeiro de
2014, o Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina realizará
a exposição de presépios, com organização da artista plástica Christina Lehmann Cesar. Os artistas que quiserem
participar da mostra apresentando seus
trabalhos podem entrar em contato com

Artistas ainda podem participar da
mostra apresentando seus trabalhos
a administração do museu, até o dia 30
de novembro.
Diversos presépios participarão da

exposição. O premiado artista plástico
Sérgio Callipo já confirmou participação
com um grande presépio, que deverá cha-

mar a atenção na mostra. Outro destaque
deve ser o antigo presépio de Coruputuba, doado pela igreja Nossa Senhora da
Aparecida, daquele histórico bairro, para
o museu. A obra tem mais de 50 anos e
seu estado de conservação surpreende.
Mais informações sobre a participação
na exposição podem ser obtidas pelo telefone 3642-1515.

Segundo Caderno
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Odirley Pereira

Milhares de pessoas prestigiaram a inauguração e passaram pelo local no primeiro dia de funcionamento do centro de compras

Shopping é inaugurado em Pinda
aiandra alVes Mariano
A população de Pindamonhangaba não perdeu
tempo e compareceu em
peso à nova opção de lazer
da cidade. O Shopping Pátio Pinda foi inaugurado na
quinta-feira (21), e já atraiu
milhares de consumidores
ao local.
A solenidade oficial
aconteceu às 9 horas e contou com a presença do prefeito, do representante do
grupo de investidores do
empreendimento,
dentre
eles o empresário Ricardo
Sayon, representantes da
Câmara dos Vereadores,
entre outras autoridades do
município.
O prefeito comemorou a
inauguração e afirmou que
o shopping é o “presente de
Natal” para a cidade. “Esse
empreendimento é a coroação de um trabalho que vem
sendo feito faz décadas, com

Odirley Pereira

Empresário do Shopping e prefeito durante evento

a instalação de indústrias na
cidade. Com esses avanços,
Pinda provou que é capaz de
comportar um conglomerado de lojas, como este aqui”,
afirmou.
Ricardo Sayon, por sua
vez, destacou que, apesar de
inaugurar sem sua capacidade
total, o Shopping Pátio Pinda

vai atender à nova demanda
da cidade. “Começamos com
cerca de 30% de nossas lojas
funcionando, mas ao longo
das próximas semanas, todos
os estabelecimentos começarão a operar e até o fim do ano
estaremos com 90% de toda a
capacidade em funcionamento”, garantiu.

“Vitrine Social” abre portas
Marcos Vinício cuba

O

projeto “Vitrine Social”
reúne entidades e
projetos desenvolvidos
em Pindamonhangaba e neste
espaço a população encontra
produtos a partir de R$ 8. Tratase de uma parceria entre a
Prefeitura de Pindamonhangaba,

por meio do Departamento
de Assistência Social, com a
administração do Shopping Pátio
Pinda.
A loja do “Vitrine Social”
funcionará até o dia 31 de
dezembro, das 10 às 22 horas,
e os moradores de Pindamonhangaba e região têm várias

Ele também afirmou que a
praça de alimentação já conta com 80% de suas lojas em
funcionamento e que o cinema será inaugurado na próxima terça-feira (26).
O Shopping Pátio Pinda
fica na avenida Alcides Ramos Nogueira, ao lado da
rodovia Amador Bueno da
Veiga, 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 conta com 110 lojas satélites,
em um único pavimento. O
Pátio Pinda ainda tem quatro salas de cinema, 1.500
vagas de estacionamento,
em um complexo multiuso
com torres comerciais e residenciais. O shopping tem
supermercado, 12 operações
de fast food, cinco restaurantes. O local também terá,
em breve, um parque de diversões e um boliche.

Papai Noel chega sábado
aiandra alVes Mariano

No sábado (23), o
Shopping Pátio Pinda
vai receber sua primeira
visita ilustre. O Papai
Noel chegará ao centro
de compras para alegrar
a criançada.
O Bom Velhinho vai
ficar em seu trono até
o dia 24 de dezembro,
para tirar fotos e receber os pedidos dos
pequenos. A chegada
está marcada para as 11
horas e ele permanecerá
no local até as 22 horas.

Nos outros dias, o
Papai Noel atenderá a garotada diariamente, das 14
às 22 horas e aos domingos das 13 às 20 horas.
O local também vai
ganhar uma decoração
especial, com a Turma
da Galinha Pintadinha.
Na casa da Galinha
Pintadinha haverá uma
série de atividades lúdicas e educativas, como
a piscina de bolinhas,
cineminha, bichionário e
um galinheiro com escalada e escorregador.
André Nascimento

Vitrine Social reúne entidades e projetos
desenvolvidos na cidade. Prefeito
conversou com voluntários
opções de presentes para
amigos e familiares, ou simplesmente para decorar o lar
ao estilo natalino.
Maria Feliciano participa do
projeto “Bordadeiras do Araretama” e comenta que a oportunidade é gratificante. Ela destaca
que com a “Vitrine Social” é

possível vender os produtos e
também divulgar o que é feito
no bairro.
O prefeito de
Pindamonhangaba enfatizou
que, ao adquirir as peças da
“Vitrine Social”, as pessoas
contribuem com centenas de
famílias assistidas.

Quem for ao shopping terá o
privilégio de conferir e adquirir
peças únicas, feitas com carinho
e com a máxima perfeição. Será
possível levar para casa panos
de prato, guirlandas, bolsas,
árvores de natal, almofadas,
camisetas, quadros, entre
outros.

Escola
Cerâmica
Mais 300 alunos são
São
Geraldo
é
reaberta
formados no Edutran
Daniela Gonçalves

daniela gonçalVes

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de
Trânsito, em parceria com
a Secretaria de Educação,
Cultura e Turismo, realizou na quarta-feira (20),
a formatura da 12ª turma
do Projeto Edutran.
Aproximadamente 300
alunos da Rede Municipal
de Ensino participaram
da solenidade, realizada
no Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira, com a
participação de autoridades, agentes de trânsito e
gestores escolares.
O Projeto Edutran,
“Valorizando a vida” ensina
noções de comportamento no trânsito e promove
ações educativas e de
conscientização aos alunos
do 5º ano da rede regular
de ensino municipal.
Durante o evento, foi
realizada a entrega de alguns prêmios aos alunos
que participaram de um
concurso de redação. Os
três primeiros colocados

cintia caMargo
Foi reaberta na terça-feira (19), pela Prefeitura de Pindamonhangaba, a Escola Cerâmica São Geraldo, que fica no bairro Mandu.
Construída em 2002, a escola foi usada pela
Rede Estadual de Ensino. Em 2006, foi devolvida à Prefeitura pelo governo do Estado e
desde então se encontrava desativada.
De acordo com informações da Secreta-

ria de educação, Cultura e Turismo, até o final deste ano a escola irá oferecer atividades
extras para as crianças daquela região, nos
horários opostos àqueles em que as crianças
estão em aula. Em 2014, haverá aula regular
na escola.
O local já passa a oferecer atividades a 25
alunos moradores no bairro, além de outras
ações que abrangerão mais pessoas.
André Nascimento

Alunos da Rede Municipal foram premiados
foram contemplados com
uma bicicleta, doada por
parceiros. Os ganhadores
das bicicletas foram:
1º - Vitória de oliveira – escola
lauro Vicente (cdHu);
2º - Murilo Vidal - escola regina
célia (araretama);
3º - lucas soares - escola Francisco de assis (Moreira césar).
Também foi realizada
uma premiação simbólica
por participação, com
a entrega de brindes
de material escolar e a
medalha Edutran para o

quarto e quinto colocados.
Todos os participantes
receberam certificado.
A seção de Educação
para o Trânsito desenvolve um projeto contínuo,
sendo que no próximo
semestre haverá mais 5
turmas novas trabalhando
com seis temas principais:
Travessia de rua, Pedestre, Cinto de segurança,
Sinalização, Brincadeiras
de rua e Ciclista, orientando de forma didática,
porém muito dinâmica.

Representantes da Secretaria da Educação entregam chaves da escola à comunidade
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A CORTE PRESIDENCIAL...
A Trova tomou-me inteiro,
tão amada e repetida,
que agora traça o roteiro
das horas da minha vida!...
LUIZ OTÁVIO

engenho do desencanto
vou moendo a soledade
e destilando o meu pranto
no alambique da saudade!
EDUARDO A. O. TOLEDO

Meu lenço, na despedida,
tu não viste, em movimento:
lenço molhado, querida,
não pode agitar-se ao vento.
CARLOS GUIMARÃES

Aos jovens dou um conselho,
nesta vida tão incerta:
não se olhem tanto no espelho
pois Narciso é morte certa!
LUIZ CARLOS ABRITTA

Não tolham minha vontade,
mesmo em risco de fracasso...
Quero ter a liberdade
de errar por meu próprio passo!
JOÃO FREIRE FILHO

A mamãe cura o dodói,
afaga, põe atadura,
e o rosto de seu herói
se lambuza de ternura!
DOMITILLA BORGES BELTRAME

No

Não. Não se trata de avaliar qual trova é a mais bonita. Nem de desvendar qualquer tipo de quebra-cabeça nas composições acima.
Na realidade o que se pergunta é: qual seria o grande ponto em
comum entre estes seis autores (os três primeiros são cariocas e
os três últimos são mineiros), além de um amor desmesurado pela
UBT = União Brasileira de Trovadores, entidade que congrega a
maior parte absoluta dos concursos de trovas realizados no Brasil?
Estes são os seis nomes que presidiram/presidem a UBT desde
sua fundação. O primeiro, seu fundador, foi Luiz Otávio, que faleceu em 1977, quando assumiu Carlos Guimarães. Com o falecimento deste, em 1997, assumiu João Freire Filho, que foi o
primeiro deles a passar o cargo ainda em vida. Seu sucessor, Eduardo Toledo, respondeu pela entidade de 2004 a 2011. Luiz Carlos
Abritta, o atual presidente, tendo cumprido apenas um
mandato de dois anos, passa o bastão, a partir de janeiro de 2014,
a Domitilla Borges Beltrame, primeira mulher, na prática, a comandar a UBT.
Os desafios são muitos e o primeiro deles talvez seja o de comunicar que a pendência jurídica da entidade, para fins de adequação
ao novo Código Civil Brasileiro, terá sido finalmente contornada,
trabalho este que teve início na gestão Toledo e continuou na gestão Abritta. Cuja definição ainda não foi anunciada.
Boa sorte, Presidente Domitilla. E que venham as mudanças!
Arquivo pessoal

Presidente Domitilla
(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.com.br
- (o mais completo portal de trovas na Internet)
________________________________________

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 4.130, 20 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no art.1º da Lei 1884, de 05 de julho de 1983, que cria o Fundo
Social de Solidariedade do Município;
Considerando que o Fundo Social objetiva a mobilização da Comunidade para atender as
necessidades e problemas sociais locais;
Considerando que o Fundo será dirigido por um Conselho Deliberativo,
RESOLVE nomear, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.884, de 05 de julho de 1983, a Sra
MARIA CONCEIÇÃO BISPO, Diretora do Departamento de Assistência Social, como Presidente do Fundo Social de Solidariedade do Município, cuja função será considerada como
relevante serviço prestado ao Município.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de novembro de
2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Edital de convocação Cocepelco
A Cooperativa de Trabalho em Celulose e Papel Coruputuba (Cocepelco) convoca os cooperados para participar da
assembleia extraordinária para alteração do seu estatuto, a ser realizada dia 2 de dezembro de 2013, das 14 às 18
horas, na rua Henrique Ignácio Romeiro, 73, Pindamonhangaba-SP
Pindamonhangaba 21 de novembro de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0210/13
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 67, inscrito no município sob a sigla SO11.07.22.016.000 para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0211/13
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 67,
Galega, inscrito no município sob a sigla SO11.07.22.016.000 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
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0212/13
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 66, inscrito no município sob a sigla SO11.07.22.017.000 para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0213/13
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 66,
Galega, inscrito no município sob a sigla SO11.07.22.017.000 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
-Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0214/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. TIAGO PINHEIRO FARONI
GUIMARÃES, responsável pelo imóvel situado a Rua José Alves Beraldo Filho Capitão,
Parque das Palmeiras/Água Preta, Quadra 6, Lote 30, inscrito no município sob a sigla
NE12.12.05.025.000 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

“... EU NÃO VOU SABER me acostumar sem sua mão pra me acalmar,
sem seu olhar pra me entender, sem seu carinho, amor, sem você... – Roberto Carlos
DIVULGUE GRATUITAMENTE a agenda de sua casa noturna. Envie para
o e-mail joao.ouverney@terra.com.br
ALOHA MUSIC BAR Tremembé: 23/11 (sábado) – Mc Frank e + atrações
locais. Elas free até 1h. Tel (12) 99159-3545 e 99169-9122
ARENA 101 Pinda: 23/11 (sábado) - João Pedro & Fabiano. Arena Beer
Fest. Camarote open bar. Compre a caneca e beba à vontade. www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776. Bairro Marçon, 4.900
ARENA 101 Pinda: Vai dar de presente de Natal aos frequentadores (sorteio) um carro ou cinco motos. O internauta pode votar no que prefeir, o
carro ou as motos, a opção mais votada será a aplicada. Visite o link abaixo
e dê seu voto:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=234053793426747&set=a.1169
60585136069.24875.100004663840544&type=1&theater
BANDA CHAMEGO.COM (Anjinho do Vale e Josy Mattos): Agenda de
novembro: 22/11 (sexta 19h) – Tempero Manero Pinda. Jantar dançante.
24/11 (domingo 9h) - Festa da Rede Vale Construir (confraternização dos
funcionários). 30/11 (sábado 18h30) – CCI de Pinda
30/11 (sábado 0h) - Forró do Zé Jorge (trevo da Gurilândia) Taubaté
Contatos pelo Tel (12) 3631-4598, 98181-6850 e 99771-5600.
Site: www.anjinhodovale.com.br
BEATLES: Vende-se toda a discografia dos Beatles em CD por R$ 600,00,
sendo alguns duplos, seminovos em ótimo estado. Preço R$ 10,00 cada,
mas só na compra do lote todo. Tel (12) 99143-2197, email andersonc.
leite2013@gmail.com
CASARÃO ROSEIRA – toda quinta-feira, baladas em dois ambientes. Djs
Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até 23h. Dois ambientes
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado
(18h30). 30/11 (sábado 18h) – Baile ao vivo com a Banda Chamego.com
(Anjinho do Vale & Josy Mattos). Av. Abel Corrêa Guimarães, bairro Vila
Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 23/11 (sábado) – Fernando & Sorocaba. 30/11 (sábado) – Cláudia Leite. www.cervejariadogordo.com.br
CHICK NA ROÇA Taubaté: 24/11 (domingo) – André Cavalcante.
08/12 (domingo) – Roger & Rogério. Estrada do Barreiro
CHICKEN BEER Tremembé: 21/11 (quinta) – Banda Arena. Elas free até
1h. Funk no 2º ambiente. 22/11 (sexta) – Karaokê com banda. Sorteio de
brindes aos melhores cantores. Sexta e sábado – Videokê profissional.
Funk no 2º ambiente
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais um baile no RECINTO SÃO
VITO de Moreira César dia 1°/12 – Banda Pedro Romano. Tel (12) 36422087
CLUBE DO LAZER Taubaté: Quarta-Feira. 20/11 – Banda Alphavalle.
27/11 – Banda Voo Livre. Domingo - 24/11 – Banda Cinco Estrelas. Observação – todas as bandas de domingo são de São Paulo
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: Balada sertaneja todo sábado. Elas free
até 0h. SP-62, 2.400, estrada Pinda-Roseira
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix”: 23/11 (sábado) – Banda
Gold. 30/11 (sábado) – A confirmar. A direção do clube realiza também o
Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 22h, com deliciosa canja gratuita à 1h. Tel (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé: 22/11 (sexta) – Noite do Adesivo. Banda Arena e
Grupo Pralana. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava: 22/11 (quinta) – Festa de
reinauguração. Talis e Welinton. 23/11 (sábado) – Bruninho & Daniel. Tel
(12) 3955-9420
FERROVIÁRIA Pinda – Forró no deck da piscina toda sexta-feira às
20h30. 22/11 (sexta) – Banda Sincronia do Forró. 29/11 (sexta 19h) – Festa
da Academia com a Banda Amigos Sertanejos. 21/12 (sábado 22h) – Baile
de Confraternização, para comemorar a chegada do Ano Novo.
Para forró de sexta, associado em dia não paga e pode retirar dois convites
na secretaria. Não sócios: Homem R$ 10 e mulher vip até 23h30, e R$ 5,00
após esse horário. Tel (12) 2126-4444. Site: www.aaferroviaria.com.br
FERROVIÁRIA Pinda: 30/11 (sábado 129h). Baile do JORI com banda ao
vivo. Entrada franca
FERROVIÁRIA: Empresários/empresas que quiserem participar de
workshop na Ferroviária, divulgar produtos e serviços e oferecer descontos
aos associados (convênios), fazer contato pelos telefones (12) 3645-1302
e 99146-2262. E-mail: joão.ouverney@terra.com.br
MANGUEIRÃO Pinda: 22/11 (sexta) – Baile animado pela Banda Gold.
Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró da região com a Banda Gold. Tel (12)
9174-0026
MARINELLI HALL Pinda: 30/11 (sábado) – Dancing Days na Vila. Multiband Show e Dj José Luiz da Vila. Relembre os bons tempos (70/80) da Vila
dos Sargentos e Vila dos Oficiais. Convite R$ 30,00 em benefício da APAE
MUSIC HALL Pinda: 23/11 (sábado) – 6º Feirão de instrumentos musicais,
quem quiser participar deve se inscrever antecipadamente. Descontos de
5% até 40%. Contatos no seguinte endereço: www.facebook.com/musichall.pinda
MUTLEY Taubaté: 22/11 (sexta) – Skol Beats. Banda Black Cruela.
23/11 (sábado) – Hot Rocks. Banda Hot Rocks. Tel (12) 3632-5540. www.
mutley.com.br
NOVELIS ADC Pinda: 22/11 (sexta) – Micareta Sertaneja. Banda Dallas e
Grupo Art Negra. 3 latas de Skol R$ 10,00. Ingressos antecipados R$ 10,00
em Neto Jeans. Elas com flyer não pagam até ½ noite.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 21/11 (quinta) – Não informado. 22 (sexta) –
Banda The Strokes. 23 (sábado 21h) – Anzol Fuzi. Unluchy Days. Homem
R$10 e mulher free. 24 (domingo) – Tributo a Matanza. Banda Clube dos
Canalhas. Tel (12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – Baile Quinta Nobre toda última
quinta-feira do mês. Grupo Charles Anjo 45 e convidados. (12) 3642-8599 e
3522-5356. Site www.paineirasclube.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba: SEXTA - 22/11 – Grupo Bom Talento.
SÁBADO - 23/11 – Grupo Sensação. DOMINGO - 24/11 – Grupo Fino Trato.
Toda quarta - videokê. Toda quinta – Música sertaneja ao vivo. R$ 15,00
homem e R$ 10,00 mulher. Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12)
9749-8126. www.pindabar.com/
RANCHO DO GALÃ Taubaté: 22/11 (sexta) – Kaio Lennon .
23/11 (domingo 19h) – BandAbala e Pegada Sertaneja. Tel (12) 3424-7673
e 99169-0122. Convites à venda em Netos Jeans (Pinda)
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 22/11 (sexta) – Fernando & Fabiano.
29/11 – Baile do Hawaii. Banda 8 Segundos e Grupo Toke de Samba.
Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062. www.ranchostafe.com.br
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 21/11 (quinta 21h) – Niltinho dos Teclados. 23 (sábado) - Marron (SJC). 28 (quinta) – Washington
dos Teclados. 30 (sábado) – Wilson & Washington. Tel. (12) 3648-4036 e
9775-0389. Tel. (12) 3648-4036 e 9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda: 30/11 (sábado) – Baile de Fim de Ano.
Tel (12) 3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br
SABAP Guaratinguetá: 22/11 (sexta) – Baile de Aniversário. Banda Skema
Show (reserva de mesas). 29 (sexta) – Banda Mix 80. 30/ (sábado) – Balada Fitnessa com a Som Laser e Djs. Reunião das academias de Guará e
Aparecida. Sorteio de suplementos, roupas e camisetas
VARANDA ESPETINHOS Taubaté: Aulas de dança de salão grátis toda
segunda-feira (Baila Taubaté). Te. (12) 3632-8986. Av. Itália, em frente ao
Senai
VIA VALLE SHOW Pinda: 22/11 (sexta) – Noite da Tequila. Tequileiras do
Funk. Elas vip até 0h30. 23/11 (sábado) – Mc Taz. Elas vip até 0h30.
E vem aí Domingueira Teen só para menores de 18 anos, sem venda de
bebida alcoólica. Rua José Gambini de Souza, bairro Bela Vista, em frente
à Faculdade Anhanguera.

DESTAQUE DA SEMANA
JANTAR DANÇANTE Pinda
: 22/11 (sexta 21h) – Restaurante Tempero Manero
(ao lado do Supermercado
Excelsior). Banda Chamego.
com (Anjinho do Vale e Josy
Mattos). Convite antecipado
R$ 20,00, na hora R$ 30,00.
Carro chefe do cardápio:
Lagarto ao Molho Madeira.
Promoção de Eventos Luiz
Gonzaga. Presença de free-dancers. Tel (3645-2361,
99737-0421,
99708-3682,
98110-4777 e 99135-7205

NOTIFICAÇÃO

Terreno 3.043m² (área coml.), Centro,
Pindamonhangaba/SP. (MASSA FALIDA)
Sugestão de lance: R$ 856.346,00

www.leiloesjudiciais.com.br
0800-707-9272

A Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, notifica
aos estabelecimentos particulares de Educação
Infantil que deverão apresentar a seguinte documentação:
1. Portaria de autorização de funcionamento;
2. Regimento Escolar;
3. Plano de Gestão.
Os documentos acima listados deverão ser
entregues, impreterivelmente, até a data de
29/11/2013 na Secretaria de Educação e Cultura (Avenida Fortunato Moreira, nº 173 - Centro,
em frente ao Supermercado Maktub).
Elizabeth Cursino
Secretária de Educação e Cultura
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Às dez horas do dia oito de agosto de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Segunda Sessão
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular
e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 32.ª Sessão Ordinária, realizada em 06.08.2013. Na
ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi
DEFERIDO, pela maioria: 1-0109/12 Renato Gonçalves Monteiro. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva DEFERIDO, pela maioria: 1-0108/13 Marcelo Luiz de Oliveira e INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0120/13 Alarico Esteves de Almeida.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido
esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 08 de Agosto de 2013.

Ata da 32.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.08.2013.
Às dez horas do dia seis de agosto de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Segunda Sessão
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 31.ª Sessão Extraordinária, realizada em
01.08.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0082/13 Robison Jose Claro. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0113/13
Eduardo da Silva Junior e DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0101/13 Fabio Jr. Figueiredo. III
– EXPEDIENTE: Ofício 041/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando
as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do
ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.

Ata da 31.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 01.08.2013.
Às dez horas do dia um de agosto de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Primeira Sessão
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos
senhores, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 31.ª Sessão Ordinária, realizada em 30.07.2013.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0103/13 Sabrina Chiappinelli Miscenero. II– RELATOR:
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0095/13 Aurea Maria
Faria Raposo Lopes.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 01 de Agosto de 2013.

Ata da 31.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 30.07.2013.
Às dez horas do dia trinta de julho de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Primeira Sessão
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular
e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 30.ª Sessão Extraordinária, realizada em
25.07.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0100/13 Gilvane da Silva. II – RELATOR:
Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0105/13 Sueli Pereira Palma. III –
EXPEDIENTE: Ofício 040/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando
as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 30 de Julho de 2013

Ata da 30.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 25.07.2013.
Às dez horas do dia vinte e cinco de julho de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Sessão
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos
senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro
titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 30.ª Sessão Ordinária, realizada em 24.07.2013.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0098/13 Sergio Augusto Prolungati.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do
ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 25 de Julho de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0218/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a MCR ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Guabiju, Jardim Eloyna, Quadra G, Lote 79, inscrito
no município sob a sigla SE23.07.14.038.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 194/2013
Objeto: Aquisição de malha painel pop para uso na usina de asfalto.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1765/2013
Contratada: Araguaia Comercial de Ferro e Aço Ltda.
Data da AF: 19/11/2013
Valor: R$ 16.660,00
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2013.

“ABANDONO DE EMPREGO”
Srta. JOSEFA SULIANE LEITE ALVES - CTPS 74893 - série 00293 - SP
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, convidamos o Srta. JOSEFA SULIANE LEITE ALVES, portadora da CTPS 74893 - série 00293 - SP, a comparecer em nossa empresa, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas, dentro do prazo de 48
horas a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho,
nos termos do art. 482 da CLT.
Departamento Pessoal
VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA.
End: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2900 – Fazenda Machadinho – Americana / SP

2 cm x 2 colunas
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Altair Fernandes

Tribuna do Norte desagrada Gazeta
alvo de sua preocupação.
Só por que ﬁzemos, em o
último número do nosso jornal, aquele apelo à Câmara
Municipal, sobre os perigosos e aterradores foguetes de
dinamite, apelo tão razoável
que foi apreciado por gregos
e troianos - vem ele, por uma
das vias de seu conhecido
jornal, dizendo tanta coisa
que nem ele mesmo entende,
envolvendo indevidamente,
o nome do dr. Dino Bueno e
de outros cavalheiros, com
quem nada temos a não ser
o respeito e a admiração que
costumamos dispensar a todos os ﬁlhos ilustres desta
terra, e continuando na faina
de empurrar o nosso jornal
para um partido qualquer.
Depois querem ﬁcar zangados quando dizemos que
o grande mal desta cidade
é a maldita politicagem que
aqui impera, da qual é um
dos maiores fomentadores o
redator da Tribuna.”
A origem da crítica ao
jornal Tribuna do Norte
O impasse entre Tribuna e Gazeta teria originado
porque ao divulgar, em sua

Concluindo, o redator da
Gazeta contava que “felizmente o prejuízo ﬁcou só no

grande susto e no conserto do
telhado”, e alertava o Código
de Posturas para providências.
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PUBLICAVA-SE NO JORNAL FOLHA DO NORTE EM 1925

Silva, fazendo grande rombo
e atirando pedaços de telhas
a grandes distâncias”.

ss

ANÚNCIO DO PASSADO

Já na primeira
década de sua
existência a Tribuna
revelava que viera
para lutar em favor
das boas causas,
assumindo sua
posição abolicionista
e republicana, porém
em sua trajetória
vitoriosa também
incomodou rivais

ne

edição de 26/3/1903, uma
comemoração pública pela
eleição do dr. Francisco Romeiro (irmão do fundador da
Tribuna, dr. João Romeiro) a
deputado federal pelo 2º Distrito do Estado de São Paulo,
a Gazeta havia condenado
a utilização de fogos como
“incomodativos e perigosos
no limite da cidade”, assim
revelando o acontecimento
aos leitores:
“...Foram soltados muitos foguetes de grandes bombas preparadas com dinamite, cujos estouros atroavam
o espaço, martirizando os
enfermos, chocando o organismo dos nervosos e repercutindo aos ouvidos de todos
como um prenúncio de iminente perigo, fazendo com
que a referida festa proporcionasse alguns momentos
de desagrado, de incômodo
e de sobressalto até a muitos
que se achavam ligados a ela
de alma e coração”.
A Gazeta ainda ressaltou
a concretização de um perigo que já havia sido previsto: “...Não tardou que uma
bomba fosse explodir sobre o
telhado da residência do sr.
Manoel Francisco Paula e

be
w.

Dr. Francisco Romeiro

Dr. João Romeiro

ww

Ao longo de sua existência o jornal Tribuna do Norte teve rivais políticos entre
os órgãos da imprensa local.
Não sobreviveram. Enquanto isso, a TN segue já para
os seus 132 anos de existência. Entre os jornais que se
sentiam incomodados com a
folha do Dr. João Romeiro,
houve um tabloide que circulou na Pindamonhangaba do
início do século XX, denominado Gazeta Semanal. Do
mencionado semanário recordamos um artigo, publicado
em sua edição de 5 de março
de 1903, no qual tornava pública uma insatisfação com a
Tribuna, mais precisamente
com um de seus redatores. A
jocosa crítica, cujo autor não a
assina, assim como não identiﬁca o nome de seu desafeto
do jornal Tribuna do Norte, é
a que se segue:
“Há nesta cidade uma
preta muito conhecida, principalmente da criançada, a
Tia Rita, que anda sempre a
serviço pelas ruas, munida
de um pau e que, de espaço
em espaço, até mesmo com o
barril d’água na cabeça, dá
bordoadas em vão no ar, de
lado a lado, como que procurando afugentar alguma coisa que lhe persegue.
E assim vai vivendo até
que Deus se lembre dela.
Pois a continuar como
vai, não tardará muito que o
nosso colega da Tribuna do
Norte venha a tornar-se uma
segunda edição da Tia Rita,
a dar bordoadas no ar, como
que afugentando a efígie do
nosso ilustre conterrâneo dr.
Dino Bueno, que se tornou o

Boa
resposta

- Bastarde, Dito Machado,
Cumo vai passano intão?
- Cumo véio inscangaiado,
e ocê, cumpadre, vai bão?
- Vô ino... e vim por mandado
do ﬁo do nhô Bastião,
qui anda inté quagi pestiado,
sô de amô, só de paxão...
- E venho c’o incumbimento
de pidi im casamento,
pra ele a mão de Zezé...
- Não pode sê... pois desde onte
já tá dada ao Zé da Ponte...
só si ele querê o pé...
Cesidio Ambrogi,
Tribuna do Norte, 4 de janeiro de 1921
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Toninho da Farmácia parabeniza Magrão pede providências
Professor Eric conquista
os moradores do Residencial Vila para o “Loteamento Portal dos
novos cursos técnicos
São Paulo pelo Centro Comunitário Eucaliptos”, na Vila São Benedito gratuitos para Moreira César

da

FarmáCia

O Vereador Toninho da
Farmácia (PDT) agradece
em nome de toda a comunidade do Residencial Vila São
Paulo a conclusão das obras
e a inauguração do Centro
antes...

Fotos: AssessoriA

de
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Vereador solicita que a Prefeitura faça a emissão
do tVo Para liberar os lotes aos ProPrietários
O vereador Carlos Eduardo de
Moura - Magrão (PPS) requereu na
última sessão, dia 18, informações
sobre o estágio que se encontra a
aprovação do “Loteamento Portal
dos Eucaliptos”. Em junho deste
ano, o vereador já havia feito essa
solicitação à Prefeitura, que respondeu através de ofício nº 1.523/13
informando que o loteamento encontra-se devidamente aprovado pelo
município através do Processo n º
11481/2010 e que havia um inquérito
civil tramitando junto ao Ministério
Público no sentido de que o loteador
realize as obras restantes, no caso, a
ligação da energia elétrica, a qual já
foi feita pela EDP Bandeirante. Após
esses processos seria emitida o TVO
– Termo de Vistoria de Obra.
Porém, após a ligação da energia
elétrica, os proprietários achavam

GoVernador Geraldo alckmin aPoia os
cursos de técnico em seGurança do trabalho
e técnico em metalurGia Para o distrito

que iria ser emitido o TVO, mas,
segundo informações de um dos
proprietários, isso não irá ocorrer, em
função de a Prefeitura ter informado
que terá que ser feito uma retificação
total do Projeto. “Reiterei o requerimento solicitando informações à
Prefeitura e também à Secretaria de
Planejamento para saber o que está
faltando para emissão do TVO e a
liberação dos lotes aos proprietários,
pois em Julho de 2013 a informação
que tínhamos é que faltava apenas
a ligação da energia elétrica, serviço que já foi realizado pela EDP
Bandeirante. Os proprietários estão
insatisfeitos e com razão. É um absurdo depois de tanto tempo, agora
vir falar em retificação de projeto.
Vamos cobrar da Prefeitura uma
solução urgente para esse caso”,
conclui o vereador Magrão.
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador toninho

Comunitário deste residencial
“Venho lutando junto com a
comunidade desde o ano de
2009 pela construção deste
Centro Comunitário, local este
que vai servir para realização
de eventos, cursos, atividades
de lazer e esportivas, colaborando com a melhoria da
qualidade de vida de toda a
população” disse o vereador.
O vereador agradece o
prefeito municipal Vito Ardito
pelo empenho na conclusão
das obras e pela inauguração
do mesmo. Através do Projeto
de Lei nº 144/2013, de sua
autoria, o Centro Comunitário
do bairro passa a se chamar
Centro Comunitário Pedro
Balarin.

...depois

Vereador magrão

Na última sessão ordinária,
realizada no dia 18 de novembro, o
vereador Professor Eric (PR) parabenizou o prefeito pelo empenho em
enviar o Projeto de Lei nº 173/2013
que autoriza a celebração de convênio entre o município e o Centro
Estadual de Educação Tecnológica
“Paula Souza” - CEETEPS. A autorização desse convênio permitirá à
ETEC a implantação de mais cursos
profissionalizantes, entre eles, o
curso de “Técnico em Segurança do
Trabalho”, no Distrito de Moreira
César. Outro curso é o de “Técnico
em Metalurgia”, ambos com 40
vagas cada. O projeto foi aprovado
por unanimidade. “No decorrer desta
batalha estive, em companhia do Prefeito, reunido com a superintendente
do Centro Paula Souza, a professora
Laura Laganá, na cidade de São
Paulo, reivindicando mais cursos
técnicos gratuitos para nossa cidade.
No último encontro de trabalho, a
Secretária de Educação de Pindamonhangaba, a professora Beth Cursino,
me acompanhou e avançamos muito
nos trabalhos. Na inauguração da
duplicação da avenida N. S. do Bom
Sucesso, estive com o Governador
Geraldo Alckmin, que aprovou o
esforço e dedica esforços para que os
cursos venham para Moreira César.
Parabenizo também, o departamento
jurídico que se empenhou para que o
processo fosse acelerado. Com mais
de 15 mil assinaturas, aos poucos,
mais um sonho está sendo realizado.
Agradeço todos que acreditaram e
assinaram comigo. Não é tarefa fácil,
mas digo que sem luta não há vitória
e iremos até o fim para mais essa
conquista”, comemorou o vereador
Professor Eric.
Novas linhas de ônibus
Ainda durante a sessão, o vere-

A ssessoriA

de

C omuniCAção /CVP

Vereador proFessor eriC

ador Professor Eric voltou a pedir
para que o Prefeito interceda junto
à Empresa de Ônibus “Viva Pinda”
para que sejam instaladas duas novas
linhas de ônibus: uma que liga a região Leste e outra de Moreira César ao
Shopping Center. Ele solicitou também o envio da cópia do contrato da
Viva Pinda que, em recente Audiência
Pública, empresa e prefeitura se comprometeram a enviar o documento à
Câmara de Vereadores, o que não foi
realizado até hoje. “Nossa cidade vem
se desenvolvendo em passos largos e
é inadmissível que os moradores de
Moreira César e Região Leste sejam
prejudicados pagando 2 passagens
de ônibus para irem ao shopping. A
discussão maior é do “Bilhete Único”,
mas com a inauguração do shopping
não podemos esperar, pois até que a
luta pelo bilhete único se concretize,
temos que olhar pelas pessoas de
nossa cidade. Quanto ao contrato da
empresa de ônibus com nossa cidade,
esperamos que no prazo regimental
de 15 dias úteis possamos receber essa
cópia”, finalizou o vereador.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

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

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

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

Felipe César – FC
insiste na instalação de
uma faculdade pública

Vereador Janio Lerario
Cal solicita urgência na
tem Projeto de Denominação solução do trânsito próximo
aprovado na Câmara
ao Shopping Pátio Pinda

O vereador Felipe César - FC
(PMDB), insiste junto ao Governo Federal, através do Ministério
da Educação da instalação de
uma faculdade pública em Pindamonhangaba, com cursos em
diversas áreas para beneficiar a
juventude da região metropolitana do Vale do Paraíba.
Segundo o vereador Felipe
César - FC, esta iniciativa se faz
necessária para dar condições
aos jovens, sobretudo os mais
carentes, de ter acesso à formação
superior de forma gratuita. A necessidade desta região é de uma
faculdade pública federal, que
ofereça cursos como medicina,
engenharia, arquitetura, matemática, química e física, visando
atender a demanda de estudantes que não tem condições de
pagar um ensino superior de
qualidade.
Campanha
contra obesidade
O vereador Felipe César –
FC, é o autor do Projeto de Lei
65/2013, aprovado por unanimidade na última Sessão, que
Institui a Campanha Permanente
contra a Obesidade nas Escolas
do Município de Pindamonhangaba. O vereador alega que as
crianças são agentes de mudanças
porque estão em formação de hábitos, contagiando também seus
pais; e a escola, depois da família,
é o espaço que deve estimular
hábitos saudáveis de alimentação.
As pesquisas demostram que
crianças que não se alimentam
direito acabam por prejudicar seu
desenvolvimento escolar. “Nossa
campanha visa conscientizar
os alunos sobre os prejuízos da
obesidade, de fácil entendimento,
proporcionando o conhecimento
para evitá-la e revertê-la, incluindo dados sobre a importância da
educação alimentar saudável e

o salão de musculação no centro esPortiVo “João do
Pulo” recebe nome de “roberto marinho esPíndola”

C o m u n i C A ç ã o /CVP

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

e Comércio, para a Secretaria de
Governo e Integração, o que tem
dificultado a tramitação de ações
vinculadas ao meio rural. Além do
mais, a Diretoria de Agricultura
e a Secretaria de Governo e Integração, estão em locais diferentes,
fazendo com que os agricultores
de nosso município passem por
um verdadeiro “calvário” para
resolver as suas questões rurais.
“Entendemos que a criação de
uma Secretaria específica vai
melhorar a tratativa com a questão
rural, já que somos polo regional
da agricultura e o prefeito, por
raízes de família, é ligado a área
rural”, enfatiza o vereador.

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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rada de jogos, este horário se
estendia, pois além de gostar
de assistir aos campeonatos,
não saia sem antes guardar
todos os materiais usados pelos
atletas”.
Roberto Marinho Espíndola faleceu no dia 8 de novembro
de 2003, aos 54 anos de idade,
deixando esposa, filhos e sete
netos. “Essa homenagem se
faz necessária, pois Espíndola
foi um profissional que exerceu sua digna profissão com

situada no bairro Vila Rica.
O vereador presenciou
o movimento de automóveis durante a semana que
antecedeu a inauguração do
Shopping e ficou preocupado
no dia da inauguração, pois
o movimento foi intenso na
região.
Cal salienta ainda que “no
estacionamento do shopping
há capacidade para mais de
1.400 (mil e quatrocentos)
vagas. Portanto, é necessário
organizar o tráfego urgentemente ao redor até que se
resolva em definitivo.”

de

AssessoriA

Durante a última sessão de
Câmara, realizada no dia 18 de
novembro, o Vereador Janio
Lerario (PSDB) apresentou
o Projeto de Lei nº 165/2013,
aprovado por unanimidade,
que denomina o salão de
musculação recém-construído
dentro do Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira - “João
do Pulo”, de “Roberto Marinho Espíndola”.
Segundo o parlamentar,
esse nome merece ser perpetuado na história de
Pindamonhangaba,
uma vez que o homenageado desenvolveu um importante papel durante
sua vida. “Roberto
iniciou sua carreira
como Funcionário
Público em 1983,
quando atuou como
Encarregado do Almoxarifado no Centro Esportivo “João
do Pulo”, e durante
sua trajetória sempre
manteve um espírito
alegre e brincalhão”,
contou o vereador.
Janio lembra ainda a dedicação com que desempenhava suas tarefas e o
carinho que tinha pelo esporte.
“Espíndola trabalhou durante
20 anos, sendo um excelente
servidor, saia de casa às 6h
e voltava às 23h, incluindo
sábado e domingo. Na tempo-

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) solicita ao
Prefeito Vito Ardito Lerario e
ao Departamento de Trânsito
para que implante uma rotatória ou um acesso que dê
segurança aos transeuntes no
entroncamento entre a avenida Alcides Ramos Nogueira e
a Rodovia Amador Bueno da
Veiga, considerando também
que próximo ao local está projetada uma avenida paralela
ao muro do Shopping Pátio
Pinda que irá ligar a avenida
Alcides Ramos Nogueira à rua
João do Livramento que está

A s s es s or iA

a prática de exercícios físicos
regulares”, explica o vereador
Felipe César – FC.
Criação da
Secretaria da Agricultura
O vereador Felipe César –
FC enviou sugestão ao prefeito,
através de Indicação, em que
solicita a criação da Secretaria
da Agricultura em Pindamonhangaba. O vereador alega que
o prefeito transferiu a Diretoria
de Agricultura, que estava vinculada à Secretaria de Indústria

Vereador Janio ardito Lerario

nobreza; amava o que fazia.
Sabia a hora de falar e a hora de
calar, era alegre e brincalhão,
mas também, às vezes, silencioso e pensativo. Um grande
exemplo de homem e de vida”,
finalizou Janio Lerario.

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

V e r e a d o r C a L ( d e s ta q u e )

quer soLução urgente para o trânsito e para a

segurança dos pedestres nas proximidades do

shopping

Fale com o Vereador Cal

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook: vereadorcal@hotmail.com
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Martim Cesar recebe resposta Pedido do vereador Professor
Dr. Marcos Aurélio
sobre o seu pedido de cobertura Osvaldo melhora trânsito na
solicita informações sobre
campanha contra a Dengue da quadra da Cruz Grande
Rodovia Luiz Dumont Villares
O vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR) solicitou, através
de requerimento apresentado
em Sessão da Câmara, informações da Secretaria de Saúde
de Pindamonhangaba, sobre
quais providências estão sendo tomadas para a campanha
de prevenção da Dengue. Foi
indagado, também, qual a real
situação do número de casos
da doença no município e qual
o número de agentes comunitários que atuam no controle
da enfermidade.
Segundo o Dr. Marcos
Aurélio, a ação mais simples
para prevenção da dengue
é evitar o nascimento do
mosquito, já que não existem
vacinas ou medicamentos que
combatam a contaminação.
Para isso, é preciso eliminar
os lugares que eles escolhem
para a reprodução. Como a

proliferação do mosquito da
dengue é rápida, além das
iniciativas governamentais,
é importantíssimo que a
população também colabore
para interromper o ciclo de
transmissão e contaminação.
O vereador alega, em sua
justificativa, que “temos que
ter muito cuidado e cautela
para que a campanha seja
eficiente, traga ótimos resultados na luta contra a dengue
e elimine esta doença que traz
sérios problemas de saúde
e que pode levar ao óbito”.
“Temos que nos preparar
para entrar em guerra contra o
mosquito Aedes aegypti, que
é o transmissor direto desta
doença, com uma campanha
grande, agressiva e eficaz. Assim, poderemos manter nossa
população segura”, destacou o
vereador Dr. Marcos Aurélio.
AssessoriA
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VereAdor dr. mArCos Aurélio VillArdi

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

O vereador Martim
Cesar (DEM) recebeu
o Ofício nº 2585/13GAB do Prefeito Vito
Ardito, em resposta
ao seu Requerimento nº 2462/2013, no
qual solicita estudos
visando a construção
de uma cobertura para
quadra poliesportiva do
bairro Cruz Grande. O
Executivo informou ao
vereador que o departamento
competente da Administração
Municipal está buscando parcerias por meio de convênios
ou emendas parlamentares, visando atender a reivindicação
formulada pelo Edil.
Limpeza
O vereador Martim Cesar,
solicitou ao Poder Executivo,
providências para que seja
feita a capina e limpeza das
margens do córrego que percorre a rua Professora Myrian
Penteado Rodrigues Alckmin,
nas imediações dos bairros
Campos Maia, Residencial
Lessa e Jardim Resende. De
acordo com o vereador, o local
se encontra com o mato muito
alto, situação que aumenta a
infestação de insetos, sujeira
e desconforto aos moradores.
Limpeza 2
Outro pedido do vereador Martim Cesar para a
Administração, é para que
seja feito o corte da grama e
a poda da árvore ao redor da

AssessoriA
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VereAdor mArtim CesAr

AMI – Academia da Melhor
Idade, localizada no cruzamento da avenida Abel Corrêa
Guimarães e a rua Myrian
Penteado Rodrigues Alckmin,
no Loteamento Residencial e
Comercial Jardim Resende.
Em sua justificativa, o vereador alega que o local se
encontra com o mato muito
alto, situação que aumenta a
infestação de insetos, além
da sujeira e desconforto aos
moradores da região.
Agradecimento
O vereador Martim Cesar
agradece ao prefeito Vito
Ardito, pelo atendimento à
sua Indicação nº. 105/2013,
referente a confecção de lombadas próximos aos pontos
de ônibus na avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
mais precisamente em frente
da Faculdade Anhanguera,
Academia da Melhor Idade,
localizada no acesso ao Loteamento Jardim Imperial.

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

Aprovado o projeto de Roderley Ricardo Piorino
Miotto que proíbe inauguração cobra destino de
de obras públicas incompletas verba estadual
AssessoriA
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As inaugurações de obras
públicas incompletas e o desperdício do dinheiro público
são preocupações em todos os
municípios do Brasil. Buscando evitar que isso ocorra em
Pindamonhangaba, o vereador
Roderley Miotto (PSDB) apresentou um Projeto de Lei que
proíbe a inauguração de obras
públicas incompletas, que foi
aprovado na sessão ordinária
da Câmara Municipal, na segunda-feira, 18 de novembro.
O projeto do vereador
Roderley Miotto determina a
proibição, no âmbito do Município de Pindamonhangaba,
de inauguração e entrega de
obras públicas incompletas
ou que, embora concluídas,
não atendam ao fim a que se
destinam. Para fins práticos, o
projeto considera como obras
públicas hospitais, escolas,
centros de educação infantil,
unidades básicas de saúde, uniFale com o

dades de pronto atendimento e
estabelecimentos equivalentes
a estes.
Mesmo após o término da
construção, a obra pode ser
considerada incompleta, de
acordo com o projeto, caso não
possa ser usada pela população
por falta de servidores profissionais da respectiva área, de
materiais de expediente e de
equipamentos afins.
Depois de aprovado na
Câmara, o projeto segue,
agora, para ser sancionado
pelo prefeito. “Temos que
fiscalizar o bom uso dos recursos públicos. Esse projeto
de lei pretende estabelecer a
entrega de obras que estejam
aptas para receber a população
e sejam úteis desde o primeiro
dia de funcionamento, caso
contrário não há motivo para
inauguração ou qualquer tipo
de celebração”, garantiu o
vereador Roderley Miotto.
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

“O

Laerte assumpçãO está
esperandO ansiOsamente”

bairrO

Em requerimento - nº
2.974/2013 - aprovado na
última sessão ordinária, o
vereador e Presidente da Câmara, Ricardo Piorino (PDT)
está cobrando da atual Administração Municipal as informações sobre a verba estadual
destinada para a construção de
uma quadra poliesportiva no
bairro Laerte Assumpção, no
Distrito de Moreira César. A verba
foi uma solicitação
formulada pelo
vereador Ricardo
Piorino junto ao
Deputado Estadual Major Olímpio
(PDT) e os recursos foram encaminhados à Secretaria de Esporte
e Lazer (SELP)
de nossa cidade.
Segundo o vereador, as emendas
citadas (total de
R$ 600.000,00)
visam garantir a
V ereAdor r iCArdo
p iorino ; AbAixo , o

construção da referida quadra no “Laerte Assumpção”.
Piorino enfatiza que “a comunidade do bairro Laerte
Assumpção é muito carente
de uma estrutura que possa
proporcionar a prática de esportes e lazer e essa quadra
é muito importante para a
população daquela região”.

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
conseguiu através do requerimento 2718/2013 a instalação
de redutores de velocidade na avenida Engenheiro Luiz
Dumont Villares. As obras de recapeamento da avenida proporcionaram um aumento do fluxo de veículos, bem como da
velocidade dos que ali transitam. “Todas essas benfeitorias,
recapeamento e redutores de velocidade trouxeram mais
segurança para os motoristas que ali transitam e o número
de acidentes diminuiram também,” ressaltou o vereador
Professor Osvaldo.
Consciência Negra
O vereador Professor Osvaldo prestou homenagem a
senhora Zilda Nogueira.
Zilda é cozinheira da Empresa Darte Corporation, já
foi Presidente da Associação dos Moradores do Bairro do
Feital - Vista Alegre, onde conquistou “O SOPÃO” que era
fornecido todas as noites para a população mais carente do
bairro. Também foi fundadora e presidente do Grupo de
Jovens Nova Geração do bairro do Feital – Vista Alegre.
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

VereAdor professor osVAldo

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

ORDEM DO DIA
42ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 25 de
novembro de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 125/2013, de Vereador Martim Cesar,
que “Denomina de FERNANDES PROLUNGATTI a Praça
localizada na Rua Hilda Capovilla de Castro, no bairro
Campo Belo”.

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

II. Projeto de Lei n° 171/2013, do Vereador Professor Eric
de Oliveira e do Vereador Marcos Aurélio Villardi, que
“Dispõe sobre a realização do “Teste da Linguinha” dos
recém-nascidos nas Unidades de Saúde do Município de
Pindamonhangaba”.

Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

doCumento de liberAção
dA VerbA estAduAl

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

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

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

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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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira 22 de novembro de 2013

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR
DE PINDA/MOREIRA CESAR
DATA: 20/11/2013
FUNÇÃO
AÇOUGUEIRO
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE LIMPEZA
BALCONISTA DE DEPOSITO DE BEBIDAS
BARMAN
CABELEIREIRO ESCOVISTA
CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO
CARTAZEIRO
CASEIRO
COORDENADOR DE EVENTOS
JARDINEIRO
MANICURE
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MONITOR INFANTIL
MOTORISTA DE CAMINHÃO
OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA
PADEIRO
PEDREIRO
PIZZAIOLO
PORTEIRO
PROFESSOR DE ALEMÃO
REPOSITOR DE MERCADORIAS
SERRALHEIRO
VENDEDOR EXTERNO (Produtos de Coca Cola)
VENDEDOR INTERNO
VIGIA
ACESSE O SITE: mais emprego.mte.gov.br ou comparecer ao PAT: para cadastro
Av. Albuquerque Lins, nº 138 – São Benedito – PIndamonhangaba-SP
ou av. José Augusto Mesquita, Nº 170 – Subprefeitura- Moreira César
O HORÁRIO DE SEGUNDA À SEXTA DAS 8:00 AS 16:00 HORAS, MUNIDO DE PIS ATIVO,
CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Estado de São Paulo
LEI COMPLEMENTAR Nº 32, DE 20 DE NOVEMBRO 2013.
Altera a Lei Complementar nº 30, de 08 de julho de 2013, que autoriza o Executivo Municipal
a fazer doação de uma área, com encargo, para o Serviço Social da Indústria – SESI, para
instalação de Centro Educacional e Anfiteatro pelo SESI no Município.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica renumerado o parágrafo único do art. 3º da Lei Complementar nº 30, de 08 de
julho de 2013, que passa a ser o § 1º, e vigorar com a seguinte redação:
“§1º O donatário terá o prazo de 180 dias para dar início aos projetos, a contar da data
do efetivo registro da escritura de doação à margem da respectiva matrícula imobiliária do
imóvel no Cartório de Registro de Imóveis correspondente, e tais projetos serão previamente
aprovados pelo Município de Pindamonhangaba, deles constando o cronograma de execução e os prazos deverão ser obedecidos sob pena de reversão do imóvel.”
Art. 2º. Inclui o §2º ao art. 3º da Lei Complementar nº 30, de 08 de julho de 2013, que passa
a vigorar com a seguinte redação:
§2º Fica estipulado prazo de carência de 02 (dois) anos concedido pela doadora, no caso de
atraso no início ou término das obras, em decorrência de fatores técnicos ou outro motivo
relevante, prorrogável por igual período.
Art. 3º. Altera o art. 4º da Lei Complementar nº 30, de 08 de julho de 2013, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º. Da escritura de doação deverão constar as obrigações previstas no art. 3º e, ainda,
as seguintes condições:
I – o SESI-SP somente providenciará o procedimento licitatório para a construção da unidade após a conclusão pela PREFEITURA, dos serviços de infraestrutura indispensáveis ao
seu funcionamento, conforme estabelecido no artigo 5º desta lei;
II – cumpridos os prazos, não haverá qualquer restrição e o SESI-SP poderá dispor do
imóvel doado livremente.”
Art. 4º. Inclui os arts 5º-A e 5º-B a Lei Complementar nº 30, de 08 de julho de 2013, que
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art.5º-A. A doação a que se refere a presente Lei, terá sempre o caráter de irretratabilidade
e de irrevogabilidade.”
“Art. 5º-B. A doadora reconhece que o donatário goza de imunidade tributária prevista no
art. 150, inciso VI, alínea “c” e §4º da Constituição Federal de 1988, e concede ao donatário
isenção do pagamento dos impostos e taxas de Serviços Urbanos que incidirem sobre o
imóvel, objeto da doação.”
Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Benedito Rubens Fernandes de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 20 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/spc/Projeto de Lei Complementar nº 06/2013.

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Estado de São Paulo
PORTARIA GERAL Nº 4.127, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve RETIFICAR a Portaria Geral nº 3.963, de 17 de janeiro de 2013, que nomeia
o Diretor do Departamento de Obras e Viação, onde se lê Nelson Carneiro Correa, leia-se
“Nelson Luiz Carneiro Correia”.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 13 de novembro de
2013.
Synthea Telles de castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Estado de São Paulo
PORTARIA GERAL Nº 4.128, 13 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, NOMEIA a Sra. Regiane Ferreira Carvalho Lucio, para emprego de provimento em
comissão de Assessor de Gabinete, a partir de 13 de novembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 13 de novembro de
2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Contrato nº 177/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de gerenciamento, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, em um sistema telefônico PABX
da marca ERICSSON/AASTRA, modelo MX-One TSW e BP-250, e em todos os aparelhos
telefônicos digitais ligados à mesma, bem como Gateways Voip e o sistema de tarifação e
suas atualizações, sem fornecimento de qualquer peça e/ou componentes da central telefônica pelo período de 12(doze) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Fortt do Brasil Ltda.
Data de assinatura: 16/10/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 40.067,04
Assina pela contratante e gestor do contrato: Vito Ardito Lerário, Elizabeth Cursino Rodrigues
e Edson Macedo de Gouvêa
Assina pela contratada: Caio Augusto Paz de Tella

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 149/2013

Estado de São Paulo
LEI Nº 5.586, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013.
Autoriza o Poder Executivo a receber a Transmissão de Posse por Cessão Gratuita do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo – DER, de trecho da Rodovia
SP062.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a receber por Transmissão de Posse por Cessão
Gratuita do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, o
trecho da rodovia estadual SP062, compreendido Km 150,700 ao Km 153.
Art. 2.º A Transmissão de Posse, de que trata esta lei, tem por escopo permitir ao município
administrar, conservar e melhorar os trechos urbanos da rodovia estadual.
Art. 3.º As despesas com a execução da presente lei onerarão as verbas orçamentárias
próprias dos convenentes, já previstas nos orçamentos vigentes, sendo suplementadas se
necessário.
Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Nelson Nassif de Mesquita
Secretário de Obras e Serviços
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 20 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/spc/Projeto de Lei nº 172/2013.

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Estado de São Paulo
LEI Nº 5.571, DE 09 DE OuTuBRO DE 2013.
Dispõe sobre a denominação de logradouros e edificações públicas.
(Projeto de Lei nº 122/2013, de autoria do Vereador Felipe Francisco César Costa)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Para a denominação de logradouros e edificações públicas do Município podem
ser usados:
IIIIIIIVVVIVII-

nomes de pessoas (vivas ou mortas);
nomes que envolvam acontecimentos cívicos, culturais, religiosos e desportivos;
nomes de personagens do folclore;
nomes de corpos celestes;
nomes de acidentes geográficos;
topônimos;
nomes de animais, vegetais e minerais.

§1º Para fins desta lei, a expressão “logradouro público” designa, entre outros: rua, avenida, passagem, via de pedestre, viela, viela sanitária, balão de retorno, passarela, praça,
parque, alameda, largo, beco, ladeira, viaduto, ponto, túnel, rodovia, estrada, caminho de
uso público.
§2º Para fins desta lei a expressão “edificações públicas”, designa, entre outros: casas, prédios, praças esportivas, ginásios e quadras de esportes, campos de futebol.
Art. 2º O bem público a ser denominado deve estar em condições de uso, conforme certidão
emitida pelo Poder Executivo.
Art. 3º Para se denominar bem público usando-se nome de pessoa devem ser atendidas as
seguintes condições:
I- usar o mesmo nome no máximo 2 vezes, denominando um logradouro e uma edificação;
II- vir a proposta acompanhada de justificação que inclua a biografia de quem se pretende
homenagear.
Art. 4º Só serão usados nomes de personalidade que tenham prestado serviço relevante à
Humanidade, à Pátria, ao Município, à Sociedade ou à Comunidade.
Art. 5º Sendo a hipótese de serviço prestado à Comunidade, a personalidade deve possuir
vínculo com o bem ou com o serviço nele instalado ou com a comunidade circunvizinha.
Art. 6º Ficam revogadas as leis nº 3.910, de 23 de maio de 2002, nº 4.151, de 22 de abril
de 2004, nº 4.291, de 11 de maio de 2005, nº 4.467, de 26 de julho de 2006 e 4.923, de 11
de maio de 2009.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 09 de outubro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Estado de São Paulo
DECRETO N° 5.007, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013.
Altera dispositivo do Decreto 4.938, de 04 de fevereiro de 2013 que dispõe sobre a delegação de competências e responsabilidades das funções administrativas a que se refere, e dá
outras providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba,
que prevê a possibilidade de delegação, por meio de decreto,

Art. 1º Fica alterado o caput do art. 3º do Decreto nº 4.938, de 04 de fevereiro de 2013, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º A abertura de procedimento licitatório de qualquer valor será instaurada pelo Diretor
do Departamento de Licitações e Compras ou pelo Secretário de Finanças.”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 14 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Estado de São Paulo
PORTARIA GERAL Nº 4.129, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, no
seu Art. 85-A, e a Lei Municipal nº 5.293, de 21 de novembro de 2011,
RESOLVE:
Art.1º Designar o Sr. Eduardo Kogempa da Costa como Agente Municipal de Desenvolvimento do Município de Pindamonhangaba.
Art.2º O Agente Municipal de Desenvolvimento é parte indispensável para a efetivação no
Município do PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL COM FUNDAMENTO NA LEI GERAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, que tem como objetivo a
promoção da regulamentação e implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas- Lei Complementar nº 123/2006.
Art.3º Das ações do Agente Municipal de Desenvolvimento:
I- A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das
ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais
ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao cumprimento das disposições e diretrizes contidas nesta Lei Complementar, sob supervisão do órgão gestor local responsável
pelas políticas de desenvolvimento.
II- Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como prioritárias para a continuidade do trabalho, e diretamente com os empreendedores do município;
III- Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores
individuais.
Art.4º. A presente designação não será remunerada.
Art.5º A presente portaria entra em vigor na data da sua publicação
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Benedito Rubens Fernandes
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Estado de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 094/2013

LEI Nº 5.587, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013.
Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica
Paula Souza – CEETEPS.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS, objetivando a implantação de cursos profissionalizantes.
Parágrafo único. Os serviços e obrigações de cada parte constarão do convênio que, depois de
assinado, fará parte integrante desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Elizabeth Cursino Rodrigues
Secretária de Educação e Cultura
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 20 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/spc/Projeto de Lei nº 173/2013.

D E C R ETA
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PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Estado de São Paulo

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 202/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 258/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Zati Equipamentos para Ginástica Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção das academias da melhor
idade.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 30/09/2014.
Assina pela contratante: Cleber Bianchi
Assina pela contratada: Carla de Oliveira Matsunaga
Data de assinatura: 30/09/2013
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2013.
EXTRATO DE AuTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 198/2013
Objeto: Aquisição de herbicida pós-emergente indicado para o controle de plantas infestantes anuais e perenes.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1764/2013
Contratada: Platiun Distribuidora Ltda. ME
Data da AF: 19/11/2013
Valor: R$ 11.600,00
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2013.
EXTRATO DE AuTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 197/2013
Objeto: Aquisição de suporte tubular galvanizado 2 ½ “
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1763/2013
Contratada: SINASP – Sinalização e Engenharia Ltda. ME
Data da AF: 19/11/2013
Valor: R$ 24.465,00
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2013.

Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2013.

Contrato nº 179/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção, com fornecimento de peças para o trator de esteiras New Holland – Modelo D 130 – ano 2005, pertencente a frota municipal, atendendo a solicitação da Secretaria de Obras e Serviços desta
municipalidade.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Fertractor Tratorpeças Ltda. EPP.
Data de assinatura: 16/10/2013
Vigência: 06 (seis) meses
Valor: R$ 43.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Vandir Jorge
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2013.
EXTRATO DE AuTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 173/2013
Objeto: Aquisição de medicamentos para atendimento dos pacientes autorizados pela Comissão de Medicamentos e Assistência Farmacêutica (COMAF), Programa de Infectologia e
Saúde da Mulher e para atendimento de ações Judiciais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1742/2013
Contratada: Interlab Farmacêutica Ltda.
Data da AF: 14/11/2013
Valor: R$ 13.056,00
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1743/2013
Contratada: Interlab Farmacêutica Ltda.
Data da AF: 14/11/2013
Valor: R$ 9.432,80
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1744/2013
Contratada: Portal Ltda.
Data da AF: 14/11/2013
Valor: R$ 3.240,00
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2013.
EXTRATO DE AuTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 192/2013
Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos para serem utilizados em diversas obras e manutenções pelo Departamento de Obras e Viação.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1760/2013
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME.
Data da AF: 19/11/2013
Valor: R$ 1.329,80
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1761/2013
Contratada: DL Ishizucka ME.
Data da AF: 19/11/2013
Valor: R$ 4.785,50
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1762/2013
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.
Data da AF: 19/11/2013
Valor: R$ 10.862,50
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2013.
EXTRATO DE AuTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 192/2013
Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos para serem utilizados em diversas obras e manutenções pelo Departamento de Obras e Viação.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1760/2013
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME.
Data da AF: 19/11/2013
Valor: R$ 1.329,80
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1761/2013
Contratada: DL Ishizucka ME.
Data da AF: 19/11/2013
Valor: R$ 4.785,50
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1762/2013
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.
Data da AF: 19/11/2013
Valor: R$ 10.862,50
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2013.

Ata da 30.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 24.07.2013.
Às dez horas do dia vinte e quatro de julho de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Trigésima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando
Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente
suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 29.ª Sessão Ordinária, realizada em
16.07.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr.
Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0088/13 João E. Moreira,
1-0091/13 Rafael Alexandre Ferreira Luiz e 1-0092/13 Jorge Romão dos Santos. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0099/13 Rodrigo
Vieira Leal da Silva.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 24 de Julho de 2013.

“ABANDONO DE EMPREGO”
Srta. JOSEFA SULIANE LEITE ALVES - CTPS 74893 - série 00293 - SP
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, convidamos o Srta. JOSEFA SULIANE LEITE ALVES, portadora da CTPS 74893 - série 00293 - SP, a comparecer em nossa empresa, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas, dentro do prazo de 48
horas a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho,
nos termos do art. 482 da CLT.
Departamento Pessoal
VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA.
End: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2900 – Fazenda Machadinho – Americana / SP
SINDICATO DOS PROFESSORES DE PINDAMONHANGABA – SINPRO PINDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do estatuto social, todos os professores associados ou
não do Sindicato dos Professores de Pindamonhangaba – SINPRO PINDA, integrantes da categoria profissional diferenciada “Professores”, exercendo essa função em estabelecimentos particulares de ensino de
Educação Infantil, Pré-Escola, 1º e 2º Graus, Cursos Livres, Cursos Supletivos, Cursos Preparatórios para
Vestibular, SESI, SENAI, 3º Grau, Cursos de Pós-Graduação, bem como quaisquer outros congêneres, similares ou conexos do ensino particular representada pelo mesmo, conforme art. 611, § 1º, da CLT, para se
reunirem em assembleia geral extraordinária no dia 27 (vinte e sete) de novembro de dois mil e treze, em
primeira convocação com a presença de dois terços dos convocados, às 15h (quinze) horas e em segunda e
última convocação, caso não seja atingido o quorum estatutário, uma hora depois, com qualquer número, na
sede desta entidade sindical, localizada a Rua José Carlos Ribeiro, 136 – Jd. Cristina em Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, a fim de discutirem e deliberarem, em consonância com a Emenda do Supremo Tribunal Federal no RE n. 191022-4-SP, de 3/12/96, e com as Decisões do Supremo Tribunal Federal, prolatadas
no RE 189960-SP, de 7/11/2000, e no Ag. Reg.- RE 337718-SP, de 1º/8/2002, sobre a seguinte ordem do dia:
a) Elaboração do rol de reivindicações da categoria para 2014, relativamente ao reajuste salarial e outros interesses da classe, junto aos respectivos sindicatos patronais; b) Concessão de poderes especiais à Diretoria
deste sindicado ou da Federação que os representa, para entendimentos, tratativas e celebração de Acordo
e ou Convenção Coletiva ou, na impossibilidade, para instauração do competente Dissídio Coletivo; c) Autorização e fixação da importância a ser descontada em folha de pagamento dos professores ASSOCIADOS
ou NÃO ASSOCIADOS, representados pelo sindicato nas negociações e celebrações de normas coletivas
ou instauração de dissídios coletivos, em consonância com o inciso VI, artigo 8º, da Constituição Federal, da
contribuição negocial e/ou contribuição assistencial, nos termos da letra “e”, do artigo 513, da CLT e do inciso
IV, do artigo 8º, da Constituição Federal, destinada a manter e a ampliar os serviços sociais e assistenciais
da entidade, bem como a permitir a participação da mesma nas mencionadas negociações com os sindicatos
patronais. O não comparecimento implicará na concordância tácita com a decisão que vier a ser adotada pela
Assembleia. Eventuais oposições individualizadas deverão ser protocoladas, com o respectivo comprovante
de recebimento, na sede desta entidade sindical, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados
da data do início da vigência da norma coletiva ou do julgamento do dissídio coletivo. Pindamonhangaba, 22
de novembro de dois mil e treze. Aurélia Cristina.
Costa Silva – Presidente.
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Basquete masculino de Pinda
é destaque em campeonatos
Marcos Vinício cuba
As equipes de basquete
masculino de Pindamonhangaba estão se destacando nos
campeonatos promovidos pela
Liga Paulista. O time adulto
está classificado para os playoffs
finais, e o campeão sairá na
melhor de cinco partidas. A
classificação veio após derrotar Diadema, no último dia 16,
no ginásio do “João do Pulo”
por 65 x 58.
De acordo com a comissão técnica, o time contou

com a grande atuação do
atleta João Pedro, da categoria Sub 17, que marcou 10
pontos e anotou sete rebotes.
A equipe pindense estava
perdendo no 1º período e reverteu o placar.
O time Sub 17 conquistou
a classificação para a final do
Paulista após jogar contra o
SEELA Vila Souza, de Guarujá. Os pindenses perderam
a partida por 67 x 59, entretanto, o adversário utilizou
jogadores que haviam defen-

dido o Santos e o regulamento
da competição não permite.
Pindamonhangaba entrou
com recurso e teve parecer
favorável.
O desafio da categoria
Sub 17 está marcado para
o dia 24 e Pinda vai encarar
o Mangalô, às 16 horas, no
“João do Pulo”. Já o primeiro jogo da final da categoria
adulta está previsto para o
dia 1º de dezembro, às 16
horas, também no “João do
Pulo”.

15

Secretaria de Esportes convida
a Melhor Idade para festival
Marcos Vinício cuba
Todas as pessoas que têm
50 anos ou mais estão convidadas a participar do 1º
Festival da Melhor Idade,
promovido pela Secretaria de
Esportes e Lazer da Prefeitura. Nesta sexta-feira (22),
haverá inscrição para a prova
de atletismo. Os interessados podem procurar a equipe
organizadora do evento até
uma hora antes do início das
competições.

O festival será realizado
até o dia 1º de dezembro,
quando vai ocorrer uma atividade com peteca, a partir das 8 horas no “João do
Pulo”. A intenção é fazer
com que este público se
exercite, pois a atividade
física possui vários benefícios.
A Secretaria de Esportes
e Lazer convida a Melhor
Idade para jogar voleibol,
bola ao cesto, buraco, tênis

de mesa, peteca, malha, xadrez, dançar e nadar. Também serão oferecidas atividades recreativas.
Basta procurar as secretarias dos Centros Esportivos José Ely Miranda,
“Zito”, João Carlos de Oliveira, “João do Pulo”, e Rita
Eni Cândido, “Ritoca”, no
Araretama, para se inscrever
em uma das modalidades
e também receber informações sobre o evento.

Neste Domingo,
dia 24 de novembro

NO CASTOLIRA
Neste Domingo, diversas ações gratuitas,
das 8h30 às 11h30, estarão à disposição:
corte de cabelo; unhas decoradas; parede de
escalada; massagens relaxantes; equipe da
Saúde com a verificação de pressão arterial,
Índice de Massa Corporal e orientações de
higienização bucal; equipe social com
atendimento do Cras, Crea, Cac e Bolsa Família;
equipe da Secretaria de Habitação com o
cadastramento para casas populares;
equipe do Turismo com o Centro de Informações Turísticas;
equipe do Departamento de Trânsito com a cidade mirim;
equipe da Secretaria de Esportes com atividades de recreação e lazer.

Traga sua família.

Mais de 20 oficinas estão sendo oferecidas gratuitamente



As inscrições devem ser feitas até o dia 23, Sábado, das 14 às 18 horas



Rua Pastor José Martins de Freitas
ao lado da quadra de esportes.
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Semiﬁnais do 35 serão deﬁnidas no domingo
O domingo 24, às
9h15, será de decisões
pelo Campeonato 35 nos
campos de Pinda.
No Jardim Resende, o
time da casa recebe o Vila
São José. Sem desfalques, o Jardim Resende
pode perder por até dois
de diferença que estará
classiﬁcado. Com Adriano, Emerson e Hamilton
entrosados no meio campo, os laterais Uia e Lu
Maluco apoiando o ataque
e com o atacante Plinio
decisivo (fez dois no último jogo), o time é o favorito para ﬁcar com a vaga.
Estrela e Pindense fazem o duelo mais equilibrado das quartas de
ﬁnal, no Bosque. O técnico Leandrão (Estrela)
não contará com Cebola
(sofreu lesão no joelho) e
não deve mais jogar nesta temporada. O empate
garante o rubro-negro
nas semiﬁnais. Pelo lado
do Pindense, a dúvida do
técnico Adilson é com
o meio-campo Marcelo
(distensão muscular). As-

sim, Budinha terá trabalho dobrado. Vitória simples garante o Pindense
na próxima fase.
No Boa Vista, a Ferroviária tentará vencer
por dois gols de diferença para se garantir nas
semis. O técnico André
armará uma “blitz” para
sufocar o Bandeirante
nos primeiros 15 minutos
e abrir o placar. Surpresa
do campeonato, o Bandeirante, do técnico José
Adilson, deverá adotar a
cautela e explorar a velocidade de seus atacantes
para mais uma vez surpreender a Ferrô e avançar.
Tipês e Bela Vista fazem o jogo mais “nervoso” da rodada, no Macedão. No primeiro duelo
a partida foi interrompida pelo árbitro aos
12 minutos do segundo
tempo, que alegou falta de segurança. O Bela
Vista vencia por 3 a 2,
quando Claudinho e Douglas (Tipês) foram expulsos. O empate favorece o
Bela Vista.

Ginastas pindenses
sobem ao pódio na
Copa Estadual
Divulgação

Esforço foi recompensado com resultados

Pindamonhangaba foi
representada na IV Copa
Estadual de Ginástica Artística, realizada em Bauru
entre os dias 14 e 16 de novembro. Atletas da cidade
colocaram o município no
pódio. O evento é organizado pela Secretaria de Esportes de São Paulo e contou com a participação de
138 ginastas de 15 equipes
femininas e masculinas do
Estado, entre elas: Osasco,
Hortolândia, Araraquara, São José do Rio Preto,
Franca, São José do Rio
Pardo, Porto Feliz, Lins,
Martinópolis, Taubaté, Presidente Prudente, Bauru,
Pirassununga, Paraguaçu
Paulista.
As ginastas pindenses
competiram nas provas de
salto sobre a mesa, para-

lelas assimétricas, trave de
equilíbrio e solo. Os meninos ﬁzeram séries no solo,
salto sobre a mesa, paralelas
simétricas e barra-ﬁxa.
As séries da competição
prezavam pela boa execução
técnica e postural dos exercícios. A equipe de Pindamonhangaba foi formada
pelos ginastas Rodrigo Bordão, Suelen Teixeira, Lívia
Louzada, Maria Beatriz
Barbosa, Monaliza de Jesus
e pelo treinador Marcelo
Ronconi.
“Nossos ginastas, que
treinam com muita dedicação - cerca de 5 horas diárias - realizaram boas apresentações nos aparelhos,
resultando na conquista
de uma medalha de prata e
quatro de bronze”, comenta
o treinador.

Confira as classificações
Suelen Teixeira - 2º lugar no salto sobre a mesa Rodrigo Bordão - 3º lugar no solo; salto sobre a
mesa; barra-ﬁxa e individual geral.

Israel Dias

Habilidade do meia Teberga é uma das opções do Estrela para avançar às semiﬁnais do 35

Pinda Rugby ﬁca à frente
de grandes equipes
A equipe Pinda Rugby
ﬁcou à frente de grande
equipes no Campeonato
Paulista de Rugby Sevens,
realizado em São Bernardo do Campo, no último
ﬁnal de semana. O time da
cidade é uma equipe nova
e em formação, o principal
objetivo foi ganhar experiência.
No grupo D, a equipe pindense enfrentou o
Tigres de São Paulo, um
jogo muito duro nos tackles para ambos e muitas
vezes Pinda pressionou
os adversários no in goal,
mas prevaleceu a vitória
do Tigres, devido aos erros
cometidos por Pinda no posicionamento em campo.
Na outra partida o desaﬁo ocorreu com o SAPC,
a tradição do adversário
mostrou-se soberana. Na
disputa do 9° ao 16° lugar
a equipe do Pinda Rugby
enfrentou Pirajuí, um jogo

Divulgação

Árbitro observa disputa entre jogadores de Pinda e do Tigres, de São Paulo

eletrizante, os representantes
da “Princesa do Norte” pressionaram do início ao ﬁm,
mas a vitória ﬁcou com o adversário.
“Para o Pinda Rugby, por
ser um estreia de um campeonato de grandes propor-

ções, surpreendemos porque
nos classiﬁcamos à frente
de equipes tradicionais do
esporte, pecamos por falta
de maturidade e erros decisivos acabaram custando caro.
Agora a gente se prepara para
um jogo amistoso em dezem-

bro, do Rugby XV”, comenta Isaac.
Na classiﬁcação geral,
o Pinda Rugby ﬁcou em
13º, à frente dos times Poli
USP, ABC Rugby de Santo André, Corinthians, Tatuapé e Fadi, de Sorocaba.

Juventude aposta na Ferrô como favorita ao Salonão
MARCOS VINÍCIO CUBA
A equipe do Juventude do
Santa Cecília está participando do Campeonato Salonão,
categoria Sub 20, e são os
lanternas do grupo B. O goleiro do Juventude, Cristian
Fuentes, acredita que a Ferroviária será a campeã deste
ano. Na noite de quarta-feira
(20), o Alviverde goleou o
time do Santa Cecília por 12
x 0 no ginásio do “Zito”, em
Moreira César.
Luiz Henrique, ala da Ferroviária, comenta que o campeonato possui bons times,
mas o conjunto está treinando forte, em média duas horas, para bater os adversários
e estão conﬁantes para lutar
pelo título.
O primeiro jogo da noite
foi entre o Bela Vista e Corinthians, o placar foi acirrado, mas o Bela Vista fechou
em 5 x 4. Allan Jonas, atacante do Corinthians disse
que faltou um pouco mais de

Divulgação

Categoria sub 20 tem jogos equilibrados no Campeonato Salonão

garra e vontade para ﬁnalizar.
De acordo com os dados
da Liga Pindamonhangaben-

se de Futebol de Salão, até
o dia 14, o líder do grupo B
era o Mantiqueira, com 13

pontos, já no grupo A havia
três equipes empatadas com
10 pontos.

Festival Sub 9 de Futebol no domingo
Terá início neste domingo
(24), o festival de futebol da
categoria Sub 9. A competição
é promovida pela Liga Pindamonhangabense de Futebol em
parceria com a Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio

da Secretaria de Esportes e Lazer. As equipes jogarão em turno único. Foi formado um grupo
com cinco times.
O campo do Morumbi Pindense vai receber Corinthians
e Terra dos Ipês, às 9 horas,

e São Paulo e PSG, às 9h45.
Nesta rodada a Ferroviária está
de folga. A próxima está marcada para o dia 1º de dezembro
e vai acontecer no campo do
Boa Vista, também a partir das
9 horas

Terceiro caderno
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Serão construídos 94 apartamentos
no Azeredo, em Moreira César
Daniela Gonçalves
As obras das primeiras
moradias de um novo programa habitacional de Pindamonhangaba foram iniciadas com a construção de 94
apartamentos de 49m² cada,
por meio de um convênio entre a Prefeitura e o Governo
do Estado através da CDHU
- Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. O terreno onde serão
construídos os apartamentos
foi doado ao Governo do Estado pela Prefeitura de Pindamonhangaba.
O investimento estadual
no valor de R$ 8.287.090,57
no município, contemplará
famílias do loteamento Azeredo no Distrito de Moreira
César e região, que obtenham renda mensal de um
a dez salários mínimos. O
financiamento das moradias
será de 25 anos, por meio da
CDHU. O valor das parcelas
será referente a 15% do valor
salarial do mutuário.

Novos apartamentos no loteamento Azeredo vão beneficiar famílias com renda mensal de até 10 salários minímos

As moradias contemplam
também uma vaga de garagem para cada unidade habitacional. Depois de prontos,
a Prefeitura fará sorteio para
entrega das chaves.
As obras serão executadas

Queiroz ganha
obras de galeria
de águas pluviais
Maria FernanDa Munhoz

O loteamento Queiroz
está recebendo obras de galeria para acabar com as enchentes que aconteciam nas
áreas baixas do local durante
a época das chuvas. Antes
da obra, as águas pluviais se
acumulavam em trechos mais
baixos das ruas, entrando nas
casas e causando transtornos
para a comunidade.
Atualmente, a obra está
na rua Carlos Queiroz Pessotti. A equipe da Secretaria
de Obras da Prefeitura está

André Nascimento

realizando 300 metros de
galeria com tubulação de 60
mm, nove bocas de lobo com
tubulação final de 40mm e
quatro postos de serviço.
De acordo com informações da Secretaria de Obras,
a nova galeria passará em
meio a alguns terrenos particulares, todos já devidamente
autorizados.
Além da galeria, a Prefeitura realizou o nivelamento
em diversas ruas do bairro,
para evitar o acúmulo de
águas das chuvas.
Maria Fernanda Munhoz

Obras estão em andamento e evitarão enchentes no bairro

pela Tarraf Construtora num
prazo de 24 meses.
Recentemente, o chefe do
Executivo recebeu, em seu
gabinete, o dirigente regional
da CDHU, Francisco de Assis Vieira, o Chesco, o secre-

Bonsucesso
recebe
extensão da
rede de água
Maria FernanDa Munhoz

Atendendo a solicitação
da população, a estrada municipal Tereza Pinto dos Santos, no Bonsucesso – trecho
conhecido também como Kanegae – recebeu o prolongamento de rede de água.
A obra foi realizada
em conjunto pela Prefeitura de Pindamonhangaba e
Sabesp, tendo um total de
R$13.455,26 em investimentos, sendo R$ 9.086,34 cabendo à Prefeitura, em serviços e ou materiais.
De acordo com informações da Secretaria de Obras
da Prefeitura, foram 498 metros de prolongamento, utilizando a tubulação de 50mm.

tário e o diretor de Habitação
do município, e representantes da Tarraf Construtora.
Durante o encontro, o prefeito se mostrou satisfeito pelo
início das obras e por saber
que em breve mais moradias

serão entregues na cidade.
Todo programa habitacional do município contempla a construção de
duas mil casas sociais, até
o ano de 2014. Os interessados em se beneficiar no

programa habitacional do
município podem se dirigir à Secretaria de Habitação da Prefeitura para
se cadastrar ou obter outras
informações pelo telefone
(12) 3644- 5231.

Prefeitura faz
revitalização no
canteiro do Socorro
Maria FernanDa Munhoz

A Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando diversas melhorias ao
longo da SP-62, altura do
bairro Socorro. O canteiro central entre a SP 62 e

a avenida Alcides Ramos
Nogueira está sendo revitalizado, com a execução de
calçadas em seu entorno e
a construção de um caminho para pedestres. Além
dessa melhoria, a equipe da

Prefeitura está realizando a
roçada de mato nas margens
da rodovia, melhorando a
visibilidade e oferecendo
mais segurança para motoristas, motociclistas e ciclistas que trafegam pelo local.
Maria Fernanda Munhoz

Rede de
água no
Shangri-lá é
expandida
Outra solicitação da população que já foi atendida pela
Prefeitura de Pindamonhangaba foi o prolongamento da
rede de água no Shangri-lá. A
rede foi prolongada até a rua
22, quadra 22, lote 6. Foram
feitos 188 metros de prolongamento, utilizando tubulação de 50 mm, em parceria
com a Sabesp.

Equipe da Prefeitura durante revitalização do canteiro
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LEI Nº 5.583, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre o Plano Plurianual 2014/2017 do Município de Pindamonhangaba.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba,
faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga
a seguinte Lei:

no presente Plano Plurianual, desde que respeitados os objetivos, as metas e as ações programáticas quando:
I – houver alteração de indicadores de programas;
II – houver a inclusão, exclusão ou alteração das ações programadas, desde que não ocorra aumento nos recursos orçamentários.

Art. 3º A exclusão, inclusão ou alteração de programas constantes desta
Lei serão objetos de Projeto de Lei específico.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrários.
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos
em 12 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Parágrafo Único. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar alterações

SAJ/spc/Projeto de Lei nº 113/2013, com Emendas.

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual do Município de Pindamonhangaba, para o período 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art. 165,
§1º, da Constituição Federal, na forma do Anexo desta Lei.
Art. 2º O Plano Plurianual foi elaborado observando os objetivos para a
ação do Governo Municipal, constantes dos anexos I, II, III, IV, que são
partes integrantes da presente Lei.
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