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Pinda é destaque na geração de empregos

A chegada do Tenda Atacado e do Shopping Pátio Pinda contribuíram para o município se destacar na geração de empregos, de acordo com
balanço do Caged - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no acumulado de janeiro a outubro deste ano. De acordo com a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, outras empresas, a indústria e o setor de serviços também contribuíram com os índices positivos.
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Nosso Bairro
leva atrações
ao Castolira

O primeiro dia do projeto
Nosso Bairro no Castolira, no
domingo (24), levou diversas
atividades recreativas, educacionais e sociais aos moradores,
além de exames preventivos,
oficinas
profissionalizantes,
apresentações de dança e de
teatro. O Nosso Bairro ficará
no local até o dia 22 de dezembro. Além deste projeto, a Prefeitura leva oficinas itinerantes
aos bairros da cidade. Na última sexta-feira (22), mais de 50
alunos receberam certificados
pelos trabalhos desenvolvidos
no Mombaça.
SEGUNDO CADERNO

Em um café da tarde organizado pelos alunos, foram entregues os certiﬁcados de conclusão das oﬁcinas no bairro Mombaça

Pinda forma
nova turma do
‘promotoras legais’
Pindamonhangaba vai formar
a terceira turma do Curso de
Promotoras Legais Populares,
na quarta-feira (27). A equipe
levará o nome do psicólogo e
agente da Defensoria Pública do
Estado, Vilmar Douglas de Souza
Pimenta, e também homenageará Francisca Marques da Silva,
promotora legal já falecida.

Campeonato 35 deﬁne semiﬁnalistas
O Campeonato 35 definiu os quatro
classificados para as semifinais. O Jardim
Resende, dono da melhor campanha, vai

enfrentar a Ferroviária; o outro confronto
será entre Estrela e Bela Vista.
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População pode
fazer exames sobre
DSTs e Aids

Até sábado (30), a população pode participar da campanha "Fique Sabendo" e fazer
exames sobre DSTs e Aids.
Basta procurar o Setor de Infectologia, no Centro de Especialidades Médicas, com o RG e
cartão do SUS. O atendimento
é de segunda a sexta-feira e
quem trabalha durante a semana terá a oportunidade de
fazer a coleta neste sábado.

Consciência
Negra tem
ações artísticas
A Semana da Consciência
Negra foi comemorada com
apresentações artísticas na
praça Monsenhor Marcondes,
como hip hop, dança, capoeira,
oficina de máscaras e outras
atividades. Palestras também
fazem parte da programação.
SEGUNDO CADERNO
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Basquete de
Pinda joga nesta
terça-feira pela
ﬁnal do Paulista

previsão do tempo
TERÇA-FEIRA - 26/11

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
30ºC

QUINTA-FEIRA - 28/11
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Jogador do Estrela (à esquerda) afasta a bola do defensor do Pindense em partida disputada no Bosque

18ºC
27ºC

QUARTA-FEIRA - 27/11

19ºC
29ºC
FONTE:CPTEC INPE
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Israel Dias
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Nublado e pancadas
de chuva

Ruas centrais são
alteradas para
período
do Natal

Festival
reúne atletas
da Melhor
Idade
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L. Gustavo lança uniforme da seleção
O meia de Pindamonhangaba é um dos nomes certos de Luiz
Felipe Scolari para a Copa do Mundo de 2014. Luiz Gustavo foi
escolhido para apresentar a nova camisa da Seleção Brasileira
à imprensa, no domingo (24), no Rio de Janeiro. O volante disse
que está ansioso para começar o Mundial e representar o país.
ESPORTES 6
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Editorial
Defendendo as cores
da nossa bandeira
Para muitos pode não importar muita coisa.
Mas ser convidado para representar a sua instituição tem um grande peso, ainda mais quando
sua função está diretamente ligada ao seu país
e signiﬁca diretamente a felicidade de milhões
de pessoas.
Defender a pátria é um sentimento que transcende à imaginação. O Brasil, diferentemente de
muitos grandes países, não teve sua independência baseada em guerra ou lutas, como retrata o quadro de Pedro Américo “Independência
ou Morte”, pintado em tela e óleo em 1888 – 66
anos após a assinatura da nossa liberdade.
Não baseada em lutas armadas, mas principalmente em fatos políticos e negociatas, a Independência do Brasil não traz na sua bagagem
elementos que instiguem a garra de um povo.
Por outro lado, o amor e a defesa à bandeira
e ao país é que impulsiona o sentimento de pátria do brasileiro.
Sentimento de amor esse que é mais observado, em alguns momentos até com exagero,
durante a Copa do Mundo. De quatro em quatro
anos, o povo brasileiro exala a paixão pela nação.
Essa sensação começa a ser sentida agora. Faltando cerca de sete meses para o maior
evento esportivo do mundo, chega o momento
em que os fatos e as notícias sobre a competição ﬁcam em maior evidência. Quanto mais próximo do mundial, mais o amor se multiplica pelas
estrelas da camisa.
Item do uniforme, aliás, que foi lançado oﬁcialmente no domingo (24), no Rio de Janeiro.
A camisa número 1, a famosa ‘amarelinha’
foi apresentada à imprensa de todo o mundo
em evento promovido pela fornecedora de material esportivo da Seleção Brasileira. Mas não
há apresentação de roupa sem um modelo, um
garoto propaganda, e lá estava nosso Luiz Gustavo. Volante titular do grupo de Felipão.
Como não demonstrar sentimento e orgulho
daquela camisa com cinco estrelas? Impossível.
Ainda mais sendo nossa estrela maior do esporte: L. Gustavo – de Moreira César para o mundo.
Escolhido para exibir o uniforme mais campeão do mundo, o meia aﬁrmou que está pronto
para a Copa do Mundo. Aqui em Pindamonhangaba, caberá esperar pelo evento e saber que
temos um legítimo representante, lutando pelo
esporte, pelo Brasil e também pela cidade, por
Pindamonhangaba.
Ele está fazendo o papel dele, agora temos
que fazer o nosso, que é torcer, em verde e amarelo, pelo hexa.

Datas Comemorativas
VEJA AS DATAS QUE SE COMEMORAM HOJE,
26 DE NOVEMBRO, E NOS PRÓXIMOS DIAS
26/11 - Dia do Ministério Público, Dia de São Pedro de Alexandria.
27/11 - Dia Nacional do Combate ao Câncer, Dia da Infância, Dia do
Técnico de Segurança no Trabalho, Dia de São Máximo.
28/11 - Dia do Soldado Desconhecido, Dia de São Rufo.
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Estado amplia teste do pezinho
A Secretaria Estadual de Saúde decidiu ampliar o teste do pezinho em todo o Estado. A partir
desta semana, o exame pelo qual
passam os recém-nascidos irá incluir a detecção precoce de mais
duas doenças, além daquelas que
já são diagnosticadas hoje.
A ampliação no quadro de doenças identiﬁcadas ocorre após a
habilitação do Estado de São Paulo para a chamada fase 4 da TNN
-Triagem Neonatal.
Com a mudança, também serão detectados casos de hiperplasia adrenal congênita, grupo de
doenças genéticas em que as duas
glândulas suprarrenais, situadas
acima dos rins, não funcionam corretamente, e para deﬁciência biotinidase, que pode levar às convulsões, à falta de equilíbrio, às lesões
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na pele, à perda de audição e ao
retardo no desenvolvimento.
A coleta do exame não sofrerá
alterações, mas sim a metodologia
laboratorial das análises. O tes-

te disponível atualmente permite
a identiﬁcação do hipotiroidísmo
congênito, fenilcetonúria, anemia
falciforme, ﬁbrose cística e outras
hemoglobinopatias.

AMA resgata cachorro do mato
O Abrigo Municipal de Animais resgatou, na sexta-feira (22),
um ﬁlhote de cachorro do mato,
que foi encontrado machucado na
estrada próxima à Fazenda Nova
Gokula, no Ribeirão Grande. Moradores da Fazenda ligaram para
o AMA solicitando o resgate.
A equipe do Abrigo entrou em
contato com a Polícia Ambiental,
posto de Taubaté, que forneceu
todas as orientações quanto ao
procedimento de resgate, cuidados e soltura.
O cachorro foi resgatado e
recebeu os primeiros atendimentos do veterinário do Abrigo, que
veriﬁcou uma lesão na pata traseira direita do animal. Agora, o
cachorro do mato será cuidado
até que ﬁque sadio, e vacinado
com a vacina V10, para que ﬁque
imunizado contra as doenças de
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cães domésticos. A administração
do AMA avalia que ele ﬁcará por
cerca de 15 dias em tratamento no
Abrigo, em local isolado, não podendo receber visitas. Sua alimen-

tação é rica em proteínas. Após
este período, será realizada a
soltura do animal no mesmo local em que foi resgatado, para
que reencontre sua matilha.

Alunos do Castolira estudam artes plásticas
Os alunos da escola municipal
“Profª Julieta Reale”, no Castolira,
encerraram, na última semana,
um projeto sobre o artista plástico
Romero Britto, iniciado no primeiro
semestre e que envolveu as disciplinas de língua portuguesa, matemática e artes. O encerramento foi
realizado com a mostra de arte “Vivenciando Romero Britto” e oﬁcina
de artes.
Durante o ano, os alunos dos 3º
anos estudaram a vida desse pintor
e algumas de suas obras, fazendo
a releitura delas. Pesquisaram sobre o porquê do pintor usar cores
fortes e contrastantes e o signiﬁcado de muitas de suas obras. Pais e
responsáveis estiveram presentes
em todos os momentos: os alunos
reproduziram as primeiras obras na
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Quem deseja prestar o vestibular da Fapi-2014, tem até esta
quarta-feira (27), para se inscrever.
O processo seletivo acontece
no sábado (30) e, para os candidatos sabatistas, há uma orientação
especial: após efetuar a inscrição,
é necessário enviar um email para
o endereço eletrônico seletivo@
fapi.br. Dessa forma, a comissão
do vestibular entrará em contato
para esclarecimento sobre demais
procedimentos (a prova terá horário especial, seguindo o processo
de aplicação da prova do Enem).
As inscrições podem ser feitas
pelo site www.fapi.br ou no Campus (I ou II).
Mais informações pelo telefone:
(12) 3648-8323 ou (12) 3648-8324.

Turismo exibe
cidade

O projeto “Conheça Pindamonhangaba”, do Departamento de
Turismo da Prefeitura, realizará
diversos roteiros gratuitos para os
munícipes, no mês de dezembro.
Por meio do City Tour Histórico
Cultural, será contado um pouco da
história da cidade por meio de seus
prédios e locais históricos. Também
haverá a oportunidade de visitar a
loja Vitrine Social, no Shopping Pátio Pinda, e a exposição de presépios no museu.
Para participar, é imprescindível agendar antecipadamente, a
partir de 1º de dezembro, nos seguintes locais: Palacete Visconde
da Palmeira – sede museu (de terça
a sexta-feira, das 10 às 17 horas);
Centro de Informações Turísticas
na praça Monsenhor Marcondes (a
partir das 18 horas); e Balcão de
Informações Turísticas no Shopping
Pátio Pinda, das 14 às 22 horas.
As saídas dos grupos serão da
praça Monsenhor Marcondes, aos
sábados e domingos de dezembro,
em diferentes horários: dia 7, às
15h30; dia 8 às 16h30; dia 14 às
17h30; dia 15 às 18h30; dia 21 às
19h30, e dia 22 às 20h30.
Informações no Departamento
de Turismo, rua Martim Cabral, 39,
centro. Telefone 3643-1761.

Cantores
do Projeto
Guri se
apresentam
escola e depois, em casa, com ajuda da família; e, ainda, os pais foram convidados a ir à escola para,
em pequenos grupos, conhecer

as pinturas e reproduzi-las junto a
seus ﬁlhos. A iniciativa foi um grande sucesso. A gestora da escola
agradece a todos os envolvidos.

Vila São João terá parque infantil
A comunidade da Vila São
João receberá, em breve, um
parque infantil, que está sendo
instalado na praça Dona Fia.
A equipe da Subprefeitura de
Moreira César iniciou a instalação dos equipamentos na
semana passada e, até o ﬁnal
desta semana, o parque deverá
ser instalado, dependendo das
condições climáticas, para que
a população possa começar a
utilizá-lo. A instalação do parque levará mais uma opção de
lazer para as crianças do bairro
e proximidades.

Melhorias na praça Cícero Prado
A praça Cícero Prado, na Vila São Benedito, recebeu uma série
de melhorias, na última
semana. A equipe da
Subprefeitura de Moreira
César esteve no local e
realizou os serviços de
pintura e limpeza de vegetação. Com as melhorias, a praça ﬁcou mais
agradável e segura para
a utilização da comunidade.

Vestibular
da Fapi
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O grupo “Cantores da Alegria”,
do projeto Guri de Pindamonhangaba, realizou duas apresentações
no Lar Irmã Terezinha e Lar São
Vicente de Paulo, com o objetivo
de levar alegria através da música
para lugares e pessoas que não
têm acesso a este tipo de evento.
Os integrantes do Guri também
levaram kits contendo sabonete e
shampoo. Salgados e lanches ﬁzeram parte desta festa musical.

Nota garantia
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Novas regras relacionadas à
venda de seguros de garantia estendida entraram em vigor desde
28 de outubro. Ao mesmo tempo,
a Resolução 295 foi publicada na
mesma data e determina o prazo
de 180 dias para as empresas se
adaptarem à novidade, pois devem
ser habilitadas pela Superintendência de Seguros Privados. Isso signiﬁca que o varejo não poderá mais
contar com os próprios vendedores
para oferta e comercialização da
garantia estendida. Outra novidade
é que o consumidor terá o prazo
de sete dias após a aquisição do
seguro de garantia estendida para
reﬂetir se quer mesmo manter o
contrato. Caso opte pelo cancelamento, ele terá a liberdade de fazer
a solicitação diretamente na loja
em que comprou o seguro ou com
a seguradora.
Na última edição erramos o
crédito na fotograﬁa da página 7
sobre inauguração da Paróquia
de Nossa Senhora das Graças.
O autor da foto foi Akim, do portal
AgoraVale.
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Cidade registra crescimento
na geração de empregos

Daniela GonçalVes
Com o amplo crescimento do município,
Pindamonhangaba vem se destacando na geração de empregos em 2013. De janeiro a outubro deste ano a cidade gerou mais de 1.431
empregos, com destaque para a indústria, que
gerou 1.034 novas vagas de trabalho; já comércios e serviços geraram 582 contratações.
De acordo com dados do Caged - Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, Pindamonhangaba ficou à
frente de Taubaté, que registou até a presente
data 982 empregos gerados. Enquanto Jacareí
obteve 535 novos empregos e Guaratinguetá
preencheu 974 novas vagas de trabalho.
Mesmo com a economia em menor ritmo, Pindamonhangaba se destacou no ano de
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2013 com a vinda de novos empreendimentos, como o Hipermercado Tenda e o Shopping, que absorveram a demanda. Já o setor
industrial se manteve em destaque na geração
de empregos.
O secretário de desenvolvimento da Prefeitura de Pindamonhangaba comenta que a
administração está buscando atrair mais indústrias e empreendimentos comerciais para
o município, o que ampliará ainda mais o número de empregos, desenvolvendo cada vez
mais a cidade.
O PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador é uma importante ferramenta de intermediação de mão de obra e influi cada vez
mais neste aspecto, sendo a ponte entre empregados e empregadores.

Shopping é um dos empreendimentos responsáveis pela geração de empregos

Encontro de prefeitos
da Região discute ações
cintia caMarGo
Foi realizado na última
sexta-feira (22), em Taubaté, o 2º Fórum de Prefeitos
da Região Metropolitana
do Vale do Paraíba, onde
os administradores municipais discutiram novas políticas de administração.
Uma iniciativa da Meeting Empresarial e da TV
Record do Vale do Paraíba,
o encontro reuniu lideranças
políticas de várias cidades
da região, que participaram
das palestras sobre a nova
gestão pública com Fernando Schurer, e também
sobre as novas tendências,
com ações entre as classes
sociais da população, com

Prefeitura prepara
operação natal 2013
Divulgação

Prefeito (ao centro) esteve no 2º Fórum de Prefeitos da Região Metropolitana

o publicitário Renato Meirelles.
Para o prefeito de Pinda-

monhangaba, o encontro foi
uma oportunidade para que
as lideranças políticas da

região possam se integrar e
realizar atividades sob a ótica da iniciativa privada.

‘Fique sabendo’ será promovida até o dia 30 de novembro
Marcos Vinício cuba

Com o objetivo de fazer com
que mais pessoas saibam se possuem alguma doença e iniciem o
tratamento o mais rápido possível
está sendo promovida a campanha
“Fique Sabendo”. As atividades são
desenvolvidas pela Secretaria de
Saúde, por meio do Departamento
de Proteção aos Riscos e Agravos a
Saúde e da equipe do Ambulatório
de Infectologia.
Basta procurar a unidade de
saúde mais próxima de casa com o

RG e cartão SUS para receber informações, ou também ir ao setor de
infectologia, no Centro de Especialidades Médicas.
Até sexta-feira (29) os profissionais estarão no Setor de Infectologia, das 8 às 18 horas, realizando
coletas para exames, orientações
e acolhendo os munícipes em suas
dúvidas no que se refere a Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DSTs)
e Aids. Devido às chuvas, o trabalho
semanal na praça foi suspenso. As
pessoas que trabalham durante a

semana poderão participar da campanha no sábado (30), quando serão
oferecidas informações e coleta apenas na praça, das 8 às 14 horas.
Como as DSTs/AIDs são doenças
silenciosas que podem ser evitadas
é preciso ter orientações adequadas
e fazer exames em caso de dúvidas,
pois muitas doenças não apresentam sintomas nos estágios iniciais
e algumas delas, como a sífilis, por
exemplo, as lesões podem desaparecer com o tempo e a pessoa
acredita estar curada.

Daniela GonçalVes
O Departamento de
Trânsito da Prefeitura de
Pindamonhangaba
por
meio da Secretaria de
Obras e Serviços, junto
das secretarias de Planejamento e Administração
e em parceria com a Acip
– Associação Comercial
e Industrial de Pindamonhangaba já prepara ações
para o Natal 2013.
Algumas vias centrais serão interditadas
a partir do dia 1º de
dezembro, para melhor
atender a todos que gastarão no comércio da
cidade, ou que apenas
prestigiarão as atividades que vão ocorrer na
“Praça da Cascata” durante o período de festividades natalinas.
As ruas: Andradas, 10
de Julho, Jorge Tibiriçá,
Monteiro César, Bicudo
Leme, Cap. José Martiniano Vieira Ferraz e a
rua do Centro Comercial
10 de Julho, ficarão interditadas no período das

18 às 23 horas, até o dia
23 de dezembro. Importante lembrar que o tráfego para estacionamento
particular nas ruas 10 de
Julho, Bicudo Leme e no
Centro Comercial 10 de
julho estará liberado. A
medida foi proposta a fim
de oferecer mais segurança aos pedestres que farão
compras no comércio da
região central.
Além disso, a proposta garante um fluxo de
veículos no entorno do
centro da cidade e bolsões
de estacionamento, para
maior comodidade. Os
bolsões de estacionamento estarão concentrados
nas seguintes ruas: Sete
de Setembro, Marechal
Deodoro, avenida Coronel José Francisco e Dr.
Alfredo Valentini.
A Polícia Militar e a
Guarda Municipal farão
rondas nestes bolsões
para garantir mais segurança aos munícipes que
deixarem seus veículos
nestas ruas.
Divulgação

Pinda orienta população
sobre cuidados com a dengue
Marcos Vinício cuba
O dia 23 de novembro é
considerado o Dia Estadual
de Combate à Dengue e nesta data a equipe de Controle
de Vetores da Prefeitura de
Pindamonhangaba compareceu à praça Monsenhor
Marcondes para orientar a
população sobre os principais cuidados e mostrar a
todos as larvas do mosquito
transmissor e fornecer informações.
A maior arma para se evitar problemas com a dengue
é a informação, pois, a partir
do momento em que o munícipe consegue identificar as
possíveis larvas do mosquito,
ele poderá acabar com o perigo que assombra a família e a
todos que ama.
A Secretaria de Saúde
de Pindamonhangaba conta

com o apoio da população
para evitar que o município
sofra com epidemia, pois de
acordo com dados do Ministério da Saúde, divulgados
no dia 19 de novembro em
Brasília, 682 cidades do país
estão em situação de risco ou
alerta para epidemia e Pindamonhangaba está em uma
região endêmica.
O mosquito transmissor
da dengue gosta de qualquer
tipo de água, seja limpa ou
suja, portanto, a atenção
deve ser redobrada, uma vez
que em tempos de chuvas
muitos objetos podem acumular água e se tornar criadouros.
Segundo o Ministério da
Saúde, os casos de dengue
triplicaram e a região Sudeste teve o maior número de
registros.
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Reunião definiu medidas para o trânsito no Natal

reunião dos Jogos dos
Funcionários será dia 28
Acontecerá nesta quinta-feira (28) a primeira reunião
dos Jogos dos Funcionários
Públicos. Os interessados em
participar poderão montar
as equipes e comparecer na

reunião, que acontecerá no
Centro de Treinamento Luiz
Caloi, às 19 horas. Serão disputadas as seguintes modalidades esportivas: futebol,
futsal, voleibol e truco.

Missa de Ação de Graças

A população teve a oportunidade de observar as
larvas do mosquito transmissor

O Dia de Ação de Graças simboliza um dia de
gratidão pelos bons acontecimentos do ano. Para
celebrar a data, a comunidade católica celebrará
uma missa nesta quinta-feira (28), às 19h30, na
Quadra do Salesianos. A missa será presidida pelo
padre Furtado. Todos estão convidados.
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DEPARTAMENTO MuNICIPAL DE TRÂNSITO

Emoção e responsabilidade

APL realiza última
plenária solene de 2013
Arquivo TN

Valdez repetirá palestra que fez na França
Arquivo TN

Simões assume
cadeira na APL

Arquivo TN

Rhosana lança seu primeiro livro

Nesta sexta-feira (29), às 20 horas, no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, a APLAcademia Pindamonhagabense de Letras fará a sua última
reunião plenária solene de 2013. A reunião de dezembro,
quando ocorrerá posse da diretoria escolhida para o próximo biênio, será a comemorativa aos 51 anos de existência
da entidade (fundada em 18 de dezembro de 1962). Na Plenária desta sexta-feira a programação será a seguinte:
. Palestra com o tema ‘Adolescência de Risco no Brasil’ e ‘La Ballade Brésilienne’, com o acadêmico médico e
presidente da União Brasileira de Trovadores/Seção de Pindamonhangaba, dr. José Valdez de Castro Moura, (palestra
proferida em Paris , França, em setembro deste ano).
. Lançamento do livro da acadêmica Rhosana Dalle ‘O
Travesseiro da Mulher Borboleta’.
. Posse do dr. João Simões ao quadro de membros honorários, cadeira 19H – que tem como patrono o Dr. Rodrigo
Romeiro.

Neste ano de 2013, mais uma vez, a Faculdade de
Medicina de Taubaté entrega à Sociedade Brasileira
uma nova Turma de Médicos, num momento muito
difícil da nossa História em que se questionam a formação, o exercer da profissão e a distribuição desses
profissionais. O rápido avanço dos conhecimentos
médicos exige, cada vez mais, médicos mais preparados e cônscios da sua importante missão. Apreciamos, no momento atual, mais uma crise muito séria
advinda do avanço da tecnologia em detrimento da
formação humanística deficiente. Cabe a nós, professores que amamos o Magistério, que estamos na
estrada sagrada, transmitir-lhes sobretudo valores,
visto que, cada vez mais, possivelmente transmitimos
menos saberes.
A quadragésima segunda Turma de Médicos da Faculdade de Medicina de Taubaté homenageou este
velho professor e modesto poeta e escritor, conferindo-lhe o título honroso de “PROPFESSOR – DESTAQUE”. Tal homenagem, ao acender as luzes da nossa emoção, traz-nos uma enorme responsabilidade.
Emoção, elo de reconhecimento discente pela sensação de haver contribuído para a formação dos queridos alunos, e, uma grande responsabilidade pelo que
transmitimos no nosso papel de médico-educador, há
37 anos no exercício do Magistério. Ao chegar a essa
etapa da nossa existência, convicto estamos de que o
resgate do Humanismo, traduzido pelo fortalecimento da relação Médico-Paciente, além da dedicação e
do estímulo constante ao estudo, é a grande saída
para as crises do século XXI. O verdadeiro professor
jamais deve se afastar desse referencial que eu denomino de “Norte-Formativo-Educativo”.
A Medicina verdadeira significa o sagrado compromisso com a saúde do nosso paciente. Ele é a razão
de tudo! Significa não só procurar cura para os seus
males, aliviar as suas dores, mas, máxime, agir com
competência, dignidade e respeito. A minha alma comovida homenageia a ‘42’, como é carinhosamente
chamada, na esperança de que todos os seus integrantes alcancem a graça da felicidade, como médicos compromissados com a Ciência, com o paciente
e com o seu povo.
Mais do que nunca, necessitamos mostrar à nossa
Sociedade que a questão grave da saúde do povo
brasileiro, passa sim, pela dedicação, polo amor dos
médicos à profissão abraçada, mas, em especial,
pelo incentivo, pela valorização da Medicina, pelas
condições de trabalho do médico e pela remuneração digna. Passa por algo que se denomina Políticas
Decentes de Saúde Pública que tenham como enfoque as necessidades de saúde do povo, não só física,
mental, mas, sobretudo social: mais empregos, moradia digna , enfim, condições de vida mais humanas.
Saúde não se resolve com importação de médicos
cubanos, que é mero paliativo momentâneo, uma medida simplesmente demagógica e que não resiste a
argumentos consistentes. Que os nosso novos médicos da querida ‘42’ encarem esse desafio com altivez,
com coragem e muita dignidade. Com essa juventude
sadia e idealista reside a chama da esperança da
Medicina Brasileira.
*O autor é médico, prof. universitário da Faculdade de Medicina de Taubaté, Magister ad Honorem
da Universidade de Bolonha, ‘Professor Convidado’ das Universidades de Colônia, Munique,
Bonn e Berlim (Alemanha) e da Université Paris
IV -Sorbonne França).

História da Educação no Vale
Arquivo TN

Pesquisa da
acadêmica Gislene
integra livro
da Unitau

Será nesta quinta-feira (28),
às 19h30, em Taubaté, no Solar
da Viscondessa do Tremembé
(rua XV de Novembro, 996,
centro), o lançamento do livro
História da Educação no Vale
do Paraíba Paulista. A obra,
produzida pela Pró-reitoria de
Extensão – Centro de Documentação e Pesquisa História
da Universidade de Taubaté,
foi organizada por Mauro Castilho Gonçalves e Cesar Augusto Eugenio, e é composta de
pesquisas de vários autores, entres eles, a professora Gislene
Alves, membro da Academia
Pindamonhagabense de Letras.

Original

ATO N° 24, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.

Prorroga os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, instituída
pelo Ato n° 16/2013, para apurar indícios de irregularidades no
pagamento de horas extras para funcionários da Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer de Pindamonhangaba.

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MuNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 34.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 22.08.2013.
Às dez horas do dia vinte e dois 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 Quarta 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 34.ª Sessão Ordinária, realizada em
20.08.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0115/13 Benedito Barbosa Filho. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0123/13 Waldecir Amorim Soares.
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, 22 de Agosto de 2013.

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MuNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 35.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 27.08.2013.
Às dez horas do dia vinte e
sete 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 Quinra 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 34.ª Sessão Extraordinária, realizada em
22.08.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi. INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0067/13 Joel Teixeira
de Abreu e 1-0079/13 Theophilo Jorge da Silva Neto. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da
Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0094/13 Wellington Fernando da Conceição.
III – EXPEDIENTE: Ofício 045/13 – 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, 27 de Agosto de 2013.

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MuNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 35.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 29.08.2013.
Às dez horas do dia vinte e nove 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 Quinta 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 35.ª Sessão Ordinária, realizada em
27.08.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0129/13 Flavio Navarro.
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, 29 de Agosto de 2013.

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCuRSO PÚBLICO Nº 01/2012
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 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

PEDREIRO
6º RODRIGO DE SIQuEIRA CRuZ
RUA MACAPÁ, 134 – TERRA DOS IPÊS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-280
EDSON MACEDO DE GOuVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:

Art. 1º Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de Inquérito,
instituída pelo Ato n° 16/2013, para apurar indícios de irregularidades no pagamento de horas
extras para funcionários da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Pindamonhangaba, por

Edital de Notificação
Controle SEOB-10/2013
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Srª FERNANDA KATO RAMALHO
LIMA, responsável pelo imóvel localizado na Rua 19 (Dezenove), Lote 10, Quadra “23, Cadastrado sob a sigla SE.33.12.09.007.000, Loteamento Shangri-lá, para que tome ciência
da Notificação Preliminar nº 52022/2013, lavrado em função de serviços de terraplanagem,
devendo apresentar alvará com ART dos serviços executados, conforme artigo 8º parágrafo 8º do Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 02
(dois dias úteis) a contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o
disposto em Lei.
SANDRA NOGuEIRA MATHIAS - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

mais 90 (noventa) dias, a partir de 26 de novembro de 2013.

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

LICENÇA DA CETESB
TENARIS CONFAB HASTES DE BOMBEIO S.A - torna público que requereu na CETESB a
Renovação da Licença de Operação de Galpão/Tenda de almoxarifado de peças, sito à Rua
Dr. Gonzaga, s/n, bairro Moreira César Pindamonhangaba/SP.

Pindamonhangaba, 19 de novembro de 2013.

LICENÇA DA CETESB
TENARIS CONFAB HASTES DE BOMBEIO S.A - torna público que requereu na CETESB a
Renovação da Licença de Operação de uma Tenda para estocagem de hastes de bombeio,
sito à Rua Dr. Gonzaga, s/n, bairro Moreira César Pindamonhangaba/SP.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

Original não é bem

quem não imita o vulgar.
Original mesmo, é quem
ninguém consegue imitar.

Às dez horas do dia vinte 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 Quarta 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 33.ª Sessão Extraordinária, realizada em
15.08.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, pela maioria: 1-0112/13 Antonio Rubens Cardoso.
II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0114/13
Lucia Fatima Morais e 1-0117/13 Carmem Lucia Agostinho. III – EXPEDIENTE: Ofício 044/13
– 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, 20 de Agosto de 2013.

Dia 03/12/2013 às 14:00 horas

Uma trova
De Eno Theodoto wanke

Ata da 34.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.08.2013.

Publicada no Departamento Legislativo

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

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS DE PINDAMONHANGABA E REGIÃO, Pelo presente Edital, convoca todos os sócios, quites e em pleno gozo
de seus direitos estatutários, a comparecerem na Sede Social do Sindicato, à Rua dos Bentos, nº 481
– São Benedito – Pindamonhangaba – SP, no dia 29 de novembro de 2013, às 14h00, para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Leitura, Discussão e Aprovação da Ata de Assembléia anterior; 2)
Leitura, Discussão e Votação da Previsão Orçamentária para o exercício de 2014, com o parecer do
Conselho Fiscal. Não havendo número suficiente e estatutário para a realização da Assembléia em 1ª
convocação, no horário supra mencionado, a mesma será realizada uma hora após no mesmo dia e
local. Pindamonhangaba, 23 de novembro de 2013. a) Sebastião de Melo Neto - Presidente.
LICENÇA DA CETESB
CONFAB INDuSTRIAL S.A torna público que requereu na CETESB a Licença de Operação para ampliação e reforma da portaria mensalista, sito à Rua Dr. Gonzaga, s/n, bairro Moreira César - Pindamonhangaba/SP.

Tribuna do Norte
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 019/2013

ESTADO DE SÃO PAULO

Contrato nº 023/2013
Objeto: Aquisição de cardioversor para P.A. de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Vibel Comercial Ltda.
Data de assinatura: 02/04/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 11.756,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: José Fonseca Filho
Pindamonhangaba, 22 de novembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.133, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 4350, de 02 de dezembro de 2005 e suas
alterações,
RESOLVE :
Art. 1º Constituir a Comissão Organizadora e Julgadora do Processo Seletivo, objetivando a
realização de prova seletiva para a contratação temporária de médicos ambulatoriais e médicos plantonistas na área de clínica médica e pediatra, para a complementação emergencial
da escala de plantão do Pronto Atendimento de Moreira César.
Parágrafo único. Deverá ser dada publicidade nas diversas fases da prova seletiva.
Art. 2º A Comissão Organizadora e Julgadora do Processo Seletivo será formada pelos servidores a seguir indicados:
Presidente: Maristela Luzia
- Diretora do Departamento de Assistência à Saúde
Membros: Marcia Cristina Quintão Custódio – Oficial de Administração;
Àurea Maria Piorino Vinci – Assessora Técnica;
Silvio Luis de Godoi – Diretor do Departamento de Recursos Humanos
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 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 22 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Processo Interno nº 30018 /2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.585, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre serviços de monitoramento de segurança em locais onde houver caixas eletrônicos,
terminais bancários e outros equipamentos afins e dá outras providências.
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:
Art. 1º É obrigatória a implantação e manutenção de equipamentos e serviços de monitoramento
de segurança em estabelecimentos bancários e locais em que houver a instalação de caixas
eletrônicos e terminais básicos.
Art. 2º Os serviços de monitoramento de segurança previstos no artigo anterior conterão:
I – câmera interligada com órgãos de segurança pública ou empresa prestadora dos serviços de
vigilância, sendo acompanhada em tempo real;
II – câmeras ocultas de captação de imagens externas e internas;
III – portas e acessos de vidros blindados e ou “anti tumulto” integrados com sensores de presença
e alarme sonoro e luminoso para disparar em casos de arrombamento e impacto;
IV – anteparos e barreiras físicas que dificultem o ingresso de terceiros não autorizados nos locais
de acesso restrito aos funcionários.
Parágrafo Único. O disposto nos incisos III e IV não se aplica aos correspondentes bancários,
agências dos correios e estabelecimentos similares e lotéricas.
Art. 3º Fica proibida a fixação, em frente às câmeras de monitoramento, de propagandas, banners,
painéis, ou quaisquer outros meios de marketing, que dificultem o monitoramento e visualização de
segurança no local.
Art. 4º Será obrigatória a instalação de placa de alerta que deverá ser afixada na parte posterior
do caixa eletrônico, bem como na entrada do estabelecimento que possua em seu ambiente
caixa eletrônico em funcionamento, informando a existência dos dispositivos de monitoramento e
segurança já mencionados.
Art. 5º O descumprimento ao disposto nesta Lei acarretará multa de 50 (cinqüenta) a 1000 (mil)
U.F.M.P. e a suspensão do funcionamento do estabelecimento até que satisfeitos os requisitos
estabelecidos nos artigos anteriores, podendo, em caso de reincidência, ter sua licença de funcionamento cassada.
Art. 6º Os estabelecimentos referidos no art. 1º terão prazo de 180 (cento e oitenta) dias para efetuarem as adaptações necessárias.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na nata de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 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 20 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/spc/Projeto de Lei nº 163/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.584, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a obrigação das agências bancárias, no âmbito do Município, a isolarem visualmente
o atendimento de seus usuários das pessoas que aguardam atendimento e dá outras providências.
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:
Art. 1º Ficam as agências bancárias e os correspondentes bancários, no âmbito do Município de
Pindamonhangaba, obrigados a criarem mecanismos que impossibilitam totalmente a visualização daqueles que realizam operações nos caixas daquelas pessoas que aguardam para serem
atendidas.
Parágrafo Único. Entende-se por mecanismos, quaisquer obstáculos físicos ao campo de visão das
pessoas adultas, tais como “biombos”.
Art. 2º Fica determinado como distância mínima de 2 metros o espaço entre os caixas em operação
e o local onde as pessoas aguardam para serem atendidas.
Art. 3º Ficam os estabelecimentos, mencionados no caput do art. 1º, obrigados a fixar, em locais
visíveis e de fácil leitura nas áreas internas, cartazes orientando a população quanto aos riscos
no transporte de numerários e demais informações que sirvam de alerta para evitarem assaltos e
roubos.
Art. 4º As agências bancárias têm o prazo de 60 dias, a contar da data da publicação desta Lei,
para adaptarem-se às disposições.
Art. 5º O não cumprimento das disposições desta Lei sujeitará o infrator às seguintes punições:
I – advertências;
II – multa de R$ 5.000,00;
III – multa de R$ 10.000,00, até a 5ª reincidência;
IV – suspensão do alvará de funcionamento, após a 5ª reincidência.
Parágrafo Único. O valor da multa de que trata este artigo será atualizado anualmente pela
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatísticas) acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso da extinção
desse índice, será adotado outro índice criado por legislação federal e que reflita a perda do poder
aquisitivo da moeda.
Art. 6º As denúncias dos munícipes deverão ser encaminhadas ao órgão designado pela Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, encarregado de zelar pelo cumprimento desta Lei, concedendo-se
direito de defesa ao banco denunciado.
Art. 7º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na nata de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 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 20 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/spc/Projeto de Lei nº 162/2013.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS
3ª Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba/SP
FALÊNCIA NOBRECEL S/A CELULOSE E PAPEL E OUTRAS
EDITAL DE VENDA DE BENS MÓVEIS
EDITAL DE LEILÃO DOS BENS MÓVEIS ARRECADADOS E AVALIADOS NOS AUTOS DA FALÊNCIA
DE NOBRECEL S/A CELULOSE E PAPEL E OUTRAS - Processo nº 0000764-92.2012.8.26.0445, O
EXCELENTÍSSIMO DR. HELIO APARECIDO DE SENA, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Pindamonhangaba/SP, nos termos do r. Despacho de fl. 17.399/17.427 e fl. 17.853, na forma da lei etc.
Faz saber, que atendendo ao que foi requerido pela Administradora Judicial da Falência de NOBRECEL
S/A CELULOSE E PAPEL E OUTRAS, o Leiloeiro Oficial Fernando dos Santos Graça, Jucesp nº 841,
escritório do Leiloeiro situado na Travessa Danças Caipiras, 70, Santana - São Paulo/SP, devidamente
autorizado por este Respeitável Juízo, venderá em Leilão Público na modalidade on line com lances
aceitos através do site: www.patrimonioleiloes.com.br, à realizar-se o início no próximo dia 10 de Dezembro de 2013, às 10:00 horas e encerramento no dia 13 de Dezembro de 2013, às 10:00 horas, de
bens móveis arrecadados e avaliados nos autos falimentares supra que assim se descrevem:
1-) No lote 01, sucatas de ferro, em sua maioria, estas sucatas estão expostas ao tempo o que acelerou
sua degradação fato este que retirou qualquer possibilidade de aproveitamento destas peças para a
reposição em maquinário pertencente à fábrica, sendo classificadas como “ferro velho” a estas sucatas
foi atribuído o valor para lance inicial de R$ 0,50 (Cinquenta Centavos de Real) por Quilograma, a ser
levado a leilão, neste lote também estão os veículos sem possibilidade de recuperação em razão do alto
custo para tal, com volume de aproximadamente 500 ton. (quinhentas toneladas)
*OBS: Sucata e equipamentos, NO ESTADO sem marca, modelo, ano de fabricação e sem especificação técnica.
2-) No lote 02 contêineres com peças e materiais diversos, sendo compostos por metal de maior qualidade como aço inox, alumínio, motores (cobre) e válvulas, em sua maioria acoplados à equipamentos
diversos, porem sucateados, estas peças não dispõem de identificação precisa quanto a sua origem
ou tão pouco sobre suas características básicas para reaproveitamento, por se tratar de matérias com
maior valor de mercado e tendo em vista a arrematação dos lotes pela média de sua qualidade e quantidade os contêineres do lote 02 tem seu conteúdo avaliados com o valor agregado, valor para lance
inicial, de R$ 5,00 (cinco Reais) por Kilograma, tendo seu peso estimado em aproximadamente 300 ton.
(Trezentas Toneladas), dividido sublotes em containers a seguir:
2.1-) Lote 2.1 Contêiner 01, composto Fibra e Maquinário;
2.2-) Lote 2.2 Contêiner 02, container Vazio;
2.3-) Lote 2.2 Contêiner 02 a, composto por aço inox e maquinário velho;
2.4-) Lote 2.3 Contêiner 03, composto por Motores elétricos;
2.5-) Lote 2.4 Contêiner 04, composto por aço inox e flanges diversas;
2.6-) Lote 2.4 Contêiner 04 a, composto por pistões e válvulas hidráulicas;
2.7-) Lote 2.5 Contêiner 05, composto por roletes diversos;
2.8-) Lote 2.6 Contêiner 06, composto por válvulas diversas;
2.9-) Lote 2.6 Contêiner 06 a, composto por motores elétricos e válvulas hidráulicas diversas;
2.10-) Lote 2.7 Contêiner 07, composto por maquinários diversos e rolamentos em geral;
2.11-) Lote 2.7 contêiner 07 a, composto por motor importado (sem uso);
2.12-) Lote 2.7 contêiner 07 b, composto por motor elétrico;
2.13-) Lote 2.7 contêiner 07 c, composto por sucatas diversas com lixo;
2.14-) Lote 2.8 contêiner 08, composto por máquina de silque;
2.15-) Lote 2.8 contêiner 08 a, composto por rolamentos e engrenagens diversos;
2.16-) Lote 2.8 contêiner 08 b, composto por diversos motores elétricos em geral;
2.17-) Lote 2.9 contêiner 09, composto por diversos motores elétricos em geral;
2.18-) Lote 2.9 contêiner 09a, composto por tubos metálicos em geral;
2.19-) Lote 2.10 contêiner 10, composto por sucata de ferro em geral;
2.20-) Lote 2.10 contêiner 10 a, composto por máquina valvuladeira;
2.21-) Lote 2.10 contêiner 10 b, composto por maquinário em inóx;
2.22-) Lote 2.11 contêiner 11, contêiner vazio;
2.23-) Lote 2.12 contêiner 12, composto por motores elétricos em geral;
2.24-) Lote 2.13 contêiner 13, composto por máquina secadora parcialmente montada;
2.25-) Lote 2.13 contêiner 13 a, composto por partes da máquina secadora do contêiner 13;
2.26-) Lote 2.14 contêiner 14, composto por sucata válvulas hidráulicas em geral;
*OBS:
-Todos os containers acima são compostos por Sucata e equipamentos, NO ESTADO sem marca, modelo, ano de fabricação e sem especificação técnica, tendo cada sublote o peso médio de 20 toneladas.
-O arrematante que lançar em um sublote, arrematará os containers sequenciados por alíneas do mesmo sublote: lote 2.2 contêiners 02 e 02 a; lote 4.2 contêiners 04 e 04a; lote 2.6 contêiners 06 e 06 a;
lote 2.7 contêiners 07, 07a, 07b, 07c; lote 2.8 contêiners 08, 08a, 08b; lote 2.9 contêiners 09, 09a; lote
2.10 contêiners 10, 10a, 10b.
3-) No lote 3, 01 (Um), trator modelo DX1, marca Case com pá carregadeira valor para lance inicial, R$
50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), no estado;
*OBS: Sucata e equipamentos, NO ESTADO.
3.1-) Lote 3.a, Um trator Valmet, 292 Massey Ferguson, com engate e carreta, no estado, valor para
lance inicial R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
*OBS: Sucata e equipamentos, NO ESTADO.
3.2-) Lote 3.b, Um trator Valmet, 292 Massey Ferguson, com engate e carreta, no estado, valor para
lance inicial R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais);
*OBS: Equipamento, NO ESTADO.
4-) Lote 04, NÃO CRIADO/NÃO LOTEADO Inexistente
5-) Lote 05, Planta para a produção e laminação de papel, contento aproximadamente: 04 (quatro)
bombas de vácuo, 60 (sessenta) registros de alta preção em; 01 (um) conjunto de filtros semi montados;
01 (uma) tonelada de tubos de inox; 01 (uma) tonelada de tubos de ferro; 20 (vinte) turbinas; Diversos
tamanhos de vigas perfil I; 150 (cento e cinquenta) mancais; 150 (cento e cinquenta) kilos de cantoneiras; 265 (duzentos e sessenta e cinco) cilindros para calandramento e laminação, variando o diâmetro
entre 8’ (oito) a 60’ (sessenta) polegadas; 42 caixas de painéis elétricos vazias; 157 (cento e cinquenta
e sete) motores elétricos de potencias variadas; 98 (noventa e oito) acoplamentos e luvas; flanges e
engrenagens diversas; conexões e reduções mecânicas diversas.
*OBS:
-Valor mínimo para lance inicial: 10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais);
-Equipamento no estado.
- peças do mesmo lote como silk, motores e painel elétrico encontram-se em no galpão identificado
como LOTE 05 GALPÃO 01.
6-) LOTE 06, carcaças, rolamentos, bobinas e eixos para motores elétricos e motores elétricos montados de variadas origens, potencias e desempenhos, vide placas “Lote 06”, valor para lance inicial R$
7,00 (Sete Reais) o quilograma, lote com aproximadamente 150ton. (Cento e Cinquenta Toneladas.
*OBS:
-Sucata e equipamentos, NO ESTADO sem marca, modelo, ano de fabricação e sem especificação
técnica.
- Este lote encontra-se em 02 (dois) galpões fechados já previamente identificados, não se misturando
com os demais motores encontrados na planta.
7-) Lote 07, composto por 07 (Sete) empilhadeiras de procedências e capacidades de carga diversas,
com descaracterização de seu fabricante, ano ou modelo, todas com valor para lance inicial de R$
10.500,00 (Dez Mil e Quinhentos Reais) juntamente com um compressor de ar, estando algumas sem
motor, câmbio, atuadores hidráulicos ou rodas, desta forma encontra-se sucateadas.
*OBS: Sucata e equipamentos, NO ESTADO sem marca, modelo, ano de fabricação e sem especificação técnica.
8-) Lote 08, Ferramentas variadas destinadas a diversas aplicações tais como martelos, alicates, chaves
inglesa, chaves de fenda e chaves de boca em medidas diferentes, 01 (uma) girafa, valor para lance
inicial de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais).
*OBS: Sucata e equipamentos, NO ESTADO sem marca, modelo ano de fabricação sem especificação
técnica.
9-) Lote 09, Trator Jhon Deer 200 CLC, funcionando, falta a garra que encontra-se ao lado no chão, valor
para lance inicial R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais).
OBS: Equipamento, NO ESTADO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013
Contrato nº 183/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra,
para prestação de serviço de revitalização das quadras poliesportivas no Vale das Acácias
e no Jardim Azeredo.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Shekinah Construtora Ltda.
Data de assinatura: 23/10/2013
Vigência: 02 (dois) meses
Valor: R$ 132.939,84
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita e Cleber Bianchi
Assina pela contratada: Márcia Gonçalves dos Santos Macedo
Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2013.
PREGÃO REGISTRO DE
PREÇOS Nº 110/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 110/2013 de “Aquisição de gêneros alimentícios
estocáveis para alimentação escolar”, foi elaborado o primeiro aditamento para rerratificação
da Ata de Registro de Preços nº 058/2013, celebrada com a empresa Nutricionale Comércio
de Alimentos Ltda. para:
para constar que a gestão da ata e responsabilidade será da Secretaria de Educação e Cultura, tendo como responsável a Sra. Elizabeth Cursino Rodrigues, assinada em 26/08/2013.
Pindamonhangaba, 22 de novembro de 2013.STRO DE PREÇOS Nº 110/2013
PREGÃO REGISTRO
DE PREÇOS Nº 110/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 110/2013 de “Aquisição de gêneros alimentícios
estocáveis para alimentação escolar”, foi elaborado o primeiro aditamento para rerratificação
da Ata de Registro de Preços nº 058/2013, celebrada com a empresa Nutricionale Comércio
de Alimentos Ltda. para:
para constar que a gestão da ata e responsabilidade será da Secretaria de Educação e Cultura, tendo como responsável a Sra. Elizabeth Cursino Rodrigues, assinada em 26/08/2013.
Pindamonhangaba, 22 de novembro de 2013.
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10-) Lote 10, 03 (Três) Tratores, sendo 01 (Um) da marca Massey Fergson com garra para coleta de
madeira; 01 (Um) marca CASE, sem pá carregadeira, sem motor e sem rodas; 01 (Um) marca CASE
com pá carregadeira, sem motor e sem rodas; também compõe o lote 06 (Seis) rodas para trator, preço
mínimo para o lote R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais).
*OBS: Equipamentos, NO ESTADO.
11-) LOTE 11, Equipamentos e artigos diversos para análise de matéria prima e papeis, composto
por balanças, estufas, microscópios e equipamentos de medição em geral, valor para lance inicial R$
88.000,00 (Oitenta e oito Mil Reais)
*OBS:
-Equipamentos, NO ESTADO, sem marca, modelo, ano de fabricação e sem especificação técnica;
- Para arrematação deste lote o interessado deverá comprovar possuir as seguintes licenças ambientais: classe I e II; licença de funcionamento CETESB ou equivalente na unidade da federação na qual
encontra-se a licença.
12-) LOTE 12, Contêiner com Ferramentas variadas em geral, maçaricos/chaves e eletrodos, valor para
lance inicial R$ 20.000,00 (vinte Mil Reais).
OBS: Equipamentos, NO ESTADO, sem marca, modelo, ano de fabricação e sem especificação técnica.
13-) LOTE 13 - 01 (um) caminhão Toyota Bandeirantes, de placa CAH 1783- Pindamonhangaba SP,
valor para lance inicial R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).
OBS: Equipamento, NO ESTADO.
13.1-) LOTE 13.a - 01 (um) caminhão Volkswagen, 16 170, com guincho tipo Munk, em funcionamento
de placa BUG 8576- Pindamonhangaba SP, valor para lance inicial R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil
Reais), RENAVAM 644731150.
OBS: Equipamento, NO ESTADO.
14-) LOTE 14, aproximadamente 5000 m3. (Cinco Mil) de madeira de eucalipto cortada, valor para lance
inicial R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) por metro cúbico.
*OBS: para arrematação deste lote deverá o interessado apresentar licença ambiental classe I e II e
licença de Operação IBAMA ou equivalente na unidade da federação na qual encontra-se a licença.
15-) LOTE 15, um trator CASE Brasif, CX220, de esteira, com garras, valor para lance inicial de R$
50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).
OBS: Equipamento, NO ESTADO.
16-) LOTE 16, aproximadamente 150ton. (Cento e Cinquenta Toneladas) de cavaco de madeira, valor
para lance inicial de R$ 35,00 (Trinta e Cinco Reais) por tonelada.
*OBS: para arrematação deste lote deverá o interessado apresentar licença ambiental classe I e II e
licença de Operação, CETESB e IBAMA ou equivalente na unidade da federação na qual encontra-se
a licença.
17-) LOTE 17, 01 (um) trator Valmet modelo 88 com carreta de engate e 01 (uma) roçadeira de grama,
valor para lance inicial R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).
OBS: Equipamento, NO ESTADO.
17.1-) LOTE 17.a, 01 (um) trator Valmet, com carreta tanque e com bomba de irrigação acoplada, valor
para lance inicial R$ 15.000,00 (Quinze mil Reais)
OBS: Equipamentos, NO ESTADO sem marca, modelo ano de fabricação sem especificação técnica.
18-) LOTE 18, composto por maquinas para a manufatura e beneficiamento de chapas de metal até
½ polegadas, sendo, 01 (uma) máquina de vinco hidráulico; 01 (uma) Calandra de 2 (Dois) metros de
largura; 01 (uma) ponte rolante com capacidade para 01 (uma) tonelada com talha manual e trole de
rolagem no eixo XY; 01 (uma) dobradeira com 1,5m (um metro e meio); 01 (uma) máquina de solda VI
315 MIG; 03 (Três) Serras Circulares para madeira; 01 (uma) descascadeira de madeira com meio metro
de largura com motor, valor para lance inicial de R$ 25.000,00.
OBS: Equipamentos, NO ESTADO sem marca, modelo ano de fabricação sem especificação técnica.
19-) LOTE 19, 01 (uma) plataforma elétrica de elevação, SIMON, valor para lance inicial de R$ 15.000,00
(Quinze Mil Reais).
OBS: Equipamento, NO ESTADO, sem modelo, ano de fabricação e sem especificação técnica.
20-) LOTE 20, 01 (Um) veículo marca FIAT, modelo Ducato, ano 2000, transformado para ambulância,
sem equipamentos para primeiros socorros, somente maca e cilindro de oxigênio em seu interior, placa
CNV 9861, valor para lance inicial R$ 30.00,00, RENAVAM 00761023615.
OBS: Equipamento, NO ESTADO.
21-) LOTE 21, aproximadamente 1000 m2 (Mil Metros Quadrados de azulejos, brancos na medida de
20cm X 20cm (Vinte por Vinte Centímetros), marca Giotoko, valor para lance inicial R$ 2.50 (Dois Reais
e Cinquenta Centavos Por Metro Quadrado).
OBS: Material, NO ESTADO.
22-) LOTE 22, 02 (Duas) pontes rolantes com capacidade para 30ton. (Trinta Toneladas), marca Villares com
25 metros de vão e 140 mts de caminho de rolagem, sendo uma com cabine de comando e a outra sem cabine
de comando, valor para lance inicial R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) pelo lote.
*OBS: Equipamento, NO ESTADO; Somente poderá ser retirado pelo arrematante após a retirada do LOTE 05.
23-) LOTE 23, 02 (Duas) pontes rolantes com capacidade para 30ton. (Trinta Toneladas), marca villares com 25
metros de vão e 140 mts de caminho de rolagem, ambas sem cabine de comando, acionamento por botoeira,
valor para lance inicial de R$ 550.000,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil Reais)
OBS: Equipamento, NO ESTADO; Somente poderá ser retirado pelo arrematante após a retirada do LOTE 05.
24-) Lote 24, NÃO CRIADO/NÃO LOTEADO, inexistente.
25-) LOTE 25, Diversas maquinas mecânicas, sendo: 20 (vinte) bancadas; 02 (duas) girafas; 01 (um)
torno ROMMI E45A com 5 mts. de barramento; 01 (uma) talha manual com caminho de rolagem de
60mts e vão de 10 mts capacidade para 01 ton.; 01 torno MEUSER, com 02 mts de barramento; 02
tornos PROMECA com 1.2 mts de barramento; 01 torno IMMOR, com 1,2mts de barramento; 01 serra
de fita DOALL mod v36; 01 retifica ZOCA; 01 fresa IMMOR mod. U30; 01 prensa SIWA capacidade de
60 ton.; 02 furadeiras de bancada; 01 furadeira KONNE Kor 40; 02 máquinas de solda; 02 esmeris; 01
serra de fita FRANHO mod. FM 900h; 01 lixadeira; 01 paleteira; 01 rosqueadeira e materiais diversos,
valor para lance inicial de R$ 84.500,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais).
OBS: Equipamentos, NO ESTADO, alguns sem marca, modelo, ano de fabricação e sem especificações
técnicas detalhadas.
26-) LOTE 26, 02 (Duas) gruas estacionarias, com capacidade para 05 ton. (Cinco toneladas); 01 (uma)
grua estacionaria, com capacidade para 10 ton. (Dez) Toneladas; 01 (uma) carreta volante, valor para
lance inicial 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais).
OBS: Equipamentos, NO ESTADO sem marca, modelo, ano de fabricação sem especificação técnica.
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES NO ATO DA ARREMATAÇÃO:
TRANSPORTE PARA RETIRADA DOS BENS SERÁ POR CONTA DO COMPRADOR;
MANUSEIO COM ENERGIA ELÉTRICA POR CANTA DO COMPRADOR
DESMONTAGEM DOS MAQUINÁRIOS POR CONTA DO COMPRADOR;
PARA VISITAÇÃO DOS BENS, IMPRESCINDÍVEL AGENDAMENTO COM A EMPRESA PATRIMÔNIO
LEILÕES PELO TELEFONE: (11) 2283-0051.
Condições de Pagamento: à vista, realizado por depósito judicial em até 24 horas após o encerramento
do leilão.
Condições de Venda: Maiores detalhes quanto aos bens poderão ser obtidos consultando os autos do
feito falimentar em trâmite junto ao Cartório da 3º Vara da Comarca de Pindamonhangaba/SP.
Todas as despesas e ônus ficarão por conta da massa falida até a data do Leilão, assim, todos os débitos e encargos após a arrematação ficarão por inteira e exclusiva conta do arrematante.
Os lotes: LOTE 01; LOTE 02 E TODOS SEUS SUBLOTES; LOTE 06; LOTE14 e LOTE 16, tem seu
peso total estimado, os lances destes lotes serão em razão do peso total estimado indicado na descrição
de cada lote, em caso de diferença entre o peso total arrematado e o efetivamente apurado na retirada
do lote pelo arrematante se dará da seguinte forma: a- caso o valor lançado for superior ao peso real
apurado na retirada, o arrematante solicitará guia de levantamento da diferença; b- caso o valor lançado
for inferior ao peso real apurado na retirada o arrematante depositará a diferença para a retirada do total
em até 24 horas a constatação do ocorrido.
Será acrescida a porcentagem de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da arrematação, valor este
referente à comissão do Leiloeiro Oficial, de acordo com o Decreto 21.981/32, cabendo ao arrematante
fazer o pagamento diretamente ao Leiloeiro por depósito bancário em até 24 horas após o encerramento
do leilão (Gestora Judicial PATRIMÔNIO LEILÕES (CNPJ 16.603.739/0001-28), Banco Santander Brasil
S/A (033), Agência 4640, c/c 13.002001-5), à vista.
Informações com o leiloeiro pelo fone (11) 2283-0051 e (11) 2283-0123 ou www.patrimonioleiloes.com.br.
E para que produza os efeitos de direito é expedido o presente edital de Leilão, que será publicado e afixado como de costume na forma da Lei. Nada mais. Dado e passado no Estado de
Pindamonhangaba/SP, aos de 21 de novembro 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 37.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 10.09.2013.
Às dez horas do dia dez de setembro 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
Sétima 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 36.ª Sessão Extraordinária, realizada em
05.09.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr.
Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0084/13 Cleonilda Oliveira Bastos.
II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0126/13 Margarete
da Silva Rangel. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação
unânime: 1-0101/13 Fabio Jr. Figueiredo. IV – EXPEDIENTE: Ofício 047/13 – 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, 10 de Setembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 37.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 12.09.2013.
Às dez horas do dia doze de setembro 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
Sétima 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 37.ª Sessão Ordinária, realizada em 10.09.2013.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0128/13 Marluce de Aquino Siqueira.
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, 12 de Setembro de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 083/2013
Contrato nº 135/2013
Objeto: Aquisições de raçoes, feno e farelo para abrigo de animais do município de Pindamonhangaba, pelo período de 12 (doze) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Cooperativa de Laticínios do Médio Vale do Paraíba
Data de assinatura: 29/08/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 55.035,40
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: José Francisco Rodrigues Gomes
Pindamonhangaba, 22 de novembro de 2013.
PREGÃO REGISTRO
DE PREÇOS Nº 098/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 098/2013 de “Aquisição de fórmula infantil para alimentação de bebês de 04 a 06 meses e maiores de 06 meses de idade, matriculados nas
creches municipais”, foi elaborado o primeiro aditamento para rerratificação da Ata de Registro de Preços nº 051/2013 para constar que a gestão da ata e responsabilidade será da
Secretaria de Educação e Cultura, tendo como responsável a Sra. Elizabeth Cursino Rodrigues, assinada em 26/08/2013.
Pindamonhangaba, 22 de novembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 36ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.09.2013.
Às dez horas do dia três de setembro 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 Sexta 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 35.ª Sessão Extraordinária, realizada em
29.08.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0118/13 Wilson Bonifacio
Ferreira. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação
unânime: 1-0125/13 Denisia Cristina Pinto. III – EXPEDIENTE: Ofício 046/13 – 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, 03 de Setembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 36.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.09.2013.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DO PAPEL, CELULOSE, PASTA DE MADEIRA
PARA PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DE PINDAMONHANGABA.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados quites em pleno gozo de seus direitos sindicais
para participarem da Assembléia Geral Ordinária, que será realizada em nossa sede social na rua Guilherme
Nicoletti, 590 na Vila São Benedito, Pindamonhangaba, no próximo dia 29 de novembro de 2013, ás 18hs,
em primeira convocação e ás 20:00 hs, em segunda convocação para tomarem conhecimento e deliberarem
a respeito da seguinte ordem do dia.
a) – Leitura, discussão e aprovação da ata da Assembléia anterior;
b) – Leitura, do relatório do Sr.Presidente do Sindicato sobre as principais ocorrências do exercício de 2.012.
c) – Leitura discussão e aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2.012 com respectivo
parecer do conselho fiscal;
d) – Ficam também convocados aos Srs. Associados quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais a
comparecerem a Assembléia Geral Ordinária , que será realizada no mesmo local acima indicado com o
previsto nos estatutos sociais desta entidade, combinado com o artigo 524 alínea “a” da consolidação das
Leis de Trabalho, para tomarem conhecimento e deliberarem a respeito da Proposta Orçamentária elaborada pela diretoria para o exercício do ano de 2.014, instruída com o Parecer do Conselho Fiscal.
Pindamonhangaba, 25 de novembro de 2.013 - HILTON ROBERTO NICOLETTI - PRESIDENTE

Às dez horas do dia cinco de setembro 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 Sexta 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 36.ª Sessão Ordinária, realizada em
03.09.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr.
Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0121/13 Sergio Ribeiro Alves.
II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0132/13
Dolores Dias de Oliveira. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO,
por votação unânime: 1-0116/13 José Ferreira Leite. IV – CETRAN: Recebimento dos Recursos: 1-0281/12 Joelson Leonardo Ferreira da Silva, 1-0003/13 Antonio Serrano, 1-0024/13
Deise de Paula Alves e 1-0042/13 Floraci de Oliveira Dias 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, 05 de Setembro de 2013
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Estrela empata com o invicto
Pindense e está nas semiﬁnais
Com a vantagem do empate, o Estrela recebeu o Pindense no domingo (24), no
Bosque, pelo 35.
O rubro-negro do Bosque
entrou em campo impondo
um ritmo cadenciado, sem
se atirar para o ataque e esperando. Mantendo a defesa bem postada e com forte
marcação no meio-campo,
as ações ﬁcaram limitadas na
intermediária.
Sem espaços para criar, e
com Budinha sem inspiração,
o visitante não conseguia furar o bloqueio adversário.
Até que aos 29 minutos do
primeiro tempo, o lateral direito Edmar (Estrela) fez falta dura, e como já tinha cartão amarelo, acabou expulso.
A expulsão motivou o Pindense a arriscar mais no ataque, mas com a defesa mais
aberta, as melhores chances
foram do Estrela. Os atacantes não souberam aproveitar
as chances, principalmente
as jogadas de bola parada, e
o primeiro tempo terminou
em zero a zero.

O segundo tempo começou com o Pindense mais
incisivo e decidido a aproveitar a superioridade numérica. O técnico Adilson
adiantou a marcação para
sufocar o Estrela e tentar
abrir o placar.
Em boa trama do ataque, o atacante “Éricão”
recebeu lançamento e partiu
sozinho, carregou a bola,
se livrou do zagueiro, mas
o goleiro Antonio Carlos
(Estrela) saiu e conseguiu
evitar o gol.
Acuado pela “blitz” imposta pelo Pindense, o lateral direito Gil e o atacante
Fransérgio começaram a se
destacar. Assim se tornaram
a opção de saída para o ataque e levaram perigo ao gol
adversário.
O zagueiro João Biro
teve muito trabalho para
anular a dupla, mas com
bom posicionamento e experiência conseguiu evitar o
primeiro de Estrela.
Aos 38 minutos, Budinha perdeu a chance de dar

Israel Dias

Atacante Fran, do Estrela
Israel Dias

Placar do jogo poderia ser elástico se atacantes não desperdiçassem as chances

a classiﬁcação para o Pindense. Em saída errada da
zaga, ele recebeu, observou
que Antonio Carlos estava
adiantado e tocou por cima,

mas o zagueiro do Estrela se
recuperou e conseguiu evitar o gol em cima da linha.
Final de jogo: Estrela 0 x 0
Pindense.

Atleta é ouro nos Jogos Escolares da Juventude
MARCOS VINÍCIO CUBA
O pindense João Bento colocou a medalha de
ouro dos Jogos Escolares
da Juventude na bagagem.
A competição ocorreu entre
os dias 8 e 10 de novembro em Belém, no Pará. Ele
participou da competição
na categoria infantil.
O atleta fez a prova dos
110 metros sobre barreiras
e conquistou o primeiro
lugar com o tempo de 13
segundos e 53 milésimos,
o que também lhe rendeu a
9º posição do ranking mundial, até 17 anos. No total,
participaram mais de 500
atletas de todo Brasil.
O resultado de Bento,
que treina há quase cinco
anos no Centro Esportivo José Ely Miranda,

Divulgação

Velocista quer disputar mundial e Olimpíadas

“Zito”, em Moreira César,
foi um sucesso.

Basquete disputa
segundo jogo da
ﬁnal do Paulista
MARCOS VINÍCIO CUBA
A equipe de basquete
masculino de Pindamonhangaba, categoria Sub
17, vai encarar novamente o Mangalô nesta terça-feira (26), às 19 horas.
Será o segundo desaﬁo das
partidas ﬁnais do campeonato promovido pela Liga
Paulista. O primeiro jogo
– ao contrário do que foi
publicado na edição anterior – ocorreu na casa do
adversário, em São Paulo.
O time pindense perdeu
por 67 x 45.
Os representantes de
Pindamonhangaba são os
únicos do Vale do Paraíba
que chegaram às ﬁnais do
campeonato promovido

pela Liga. A população
está convidada para vibrar e apoiar os defensores da bandeira pindense.
Se vencer o jogo, Pinda
vai ter o próximo desaﬁo no dia 29 de novembro. Será campeã quem
ganhar a melhor de três
partidas.
O time da categoria
adulta também está na ﬁnal do Paulista e ainda
conta, em seu elenco, com
jogadores da categoria Sub
17. A série melhor de cinco está prevista para ter
início no dia 1o de dezembro no ginásio do Centro
Esportivo João Carlos de
Oliveira, “João do Pulo”,
às 16 horas.

Israel Dias

“Este ano teve problemas. Usa palmilha para com-

pensar a diferença de perna
e a adaptação foi muito difícil, mas ele soube ter paciência e com apenas dois
meses de treino foi a Belém e sagrou-se campeão”,
aﬁrma o treinador Rodrigo
dos Santos.
Ele comenta que, para
o próximo ano, a meta é o
mundial de juvenis nos Estados Unidos. Futuramente,
quer a participação de João
nas Olimpíadas de 2016 no
Rio.
O atleta e técnico agradecem o patrocínio da Caixa, a massagista Marta, os
ﬁsioterapeutas Isadora Moreno e Marcel, e a Deus.
João Gabriel destaca que
conquistou esta vitória com
muita fé e agradece o apoio
de todos.

Zagueiro João, do Pindense

Resultados das quartas de final do 35
*Jardim Resende 3 X 0 Vila São José
* Classiﬁcados
para as semiﬁnais
Tipês
0 X 4 Bela Vista*
*Ferroviária
4 X 0 Bandeirante

L. Gustavo lança
camisa da Seleção
O jogador de Pindamonhangaba Luiz Gustavo foi
escolhido ‘modelo’ para lançar o uniforme nº 1 do Brasil
na Copa do Mundo de 2014.
O volante, que defende as
cores do Wolfsburg, vestiu a
camisa ‘Canarinho’ em evento promovido pela fabricante

do material no domingo (24),
no Rio de Janeiro.
A nova camisa de jogo
tem gola em formato de Y
e os detalhes em verde estão menores nas mangas.
Por outro lado, o número e
o nome dos jogadores está
maior.
Uol.com.br

Alunos do Araretama
participam de “aulão”

Festival da Melhor Idade
reúne histórias de vidas

Dezenas de alunos da
piscina do Centro Esportivo
Rita Eni Cândido, “Ritoca”,
participaram de um “aulão”
de hidroginástica na última
sexta-feira (22). Ao todo,
100 praticantes de atividades aquáticas aproveitaram
as orientações dos professores da Secretaria de Esportes e Lazer. No dia 29 a
atividade será realizada na
piscina do Araretama, sen-

MARCOS VINÍCIO CUBA
Está aberto o 1º Festival
da Melhor Idade de Pindamonhangaba, promovido pela
Secretaria de Esportes e Lazer. O evento teve início no
dia 22 e segue até o dia 1 de
dezembro.
Quem tem 50 anos já pode
se inscrever em alguma das
modalidades e participar deste momento de confraternização e celebração pela alegria
de viver e compartilhar momentos felizes.
Nesta terça-feira (26), tem
bocha no CCI da Vila Rica, a
partir das 18 horas, no dia 27 é
hora de ﬁcar atento para a coreograﬁa, no ginásio do “João
do Pulo”, a partir das 18h30.
Na sexta-feira (29) que tal
participar da brincadeira bola
ao cesto, a partir das 17 horas
no “João do Pulo” e logo depois dar uns chutes ao gol.
Quem gosta de conferir
e jogar malha pode ir direto

do às 17 horas destinada
aos alunos da melhor idade
e às 19 horas aos alunos
entre 18 e 54 anos.
No dia 4 de dezembro
o “aulão” de hidroginástica
vai acontecer na piscina do
Centro Esportivo João Carlos
de Oliveira, “João do Pulo”, e
no dia 6 no José Ely Miranda,
“Zito”, em Moreira César. Os
horários serão os mesmos das
atividades no Cidade Nova.
Marcos Vinício Cuba

Alunos durante aula na piscina do Araretama

para a raia ao lado da Quadra
Coberta, a partir das 18 horas,
na sexta-feira (29). No dia 30
será a vez de deslizar pelo
salão com a dança, na Ferroviária, às 18 horas, mas no
período da manhã, no “João
do Pulo”, será possível jogar
tênis de mesa e dar as cartas
no truco.
Alice Maehara pratica esportes há nove anos e no festival se inscreveu na natação
e no voleibol. “A Prefeitura
está dando uma oportunidade tremenda para nós idosos,
porque quando chega certa idade não temos trabalho
e estamos livres em casa.
Achei ótimo esse festival,
adoro esportes e temos que
fazer de tudo um pouco para
não termos alguma doença
grave”.
Para participar do festival
basta procurar o Centro Esportivo mais próximo de casa
para obter mais informações.

Segundo Caderno

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 26 de novembro de 2013

Castolira recebe projeto Nosso Bairro
André Nascimento

As crianças
puderam
brincar na
parede de
escaladas

Aparecida Baptista, o projeto
é uma oportunidade da população participar das atividades, além de aprender novas
profissões.
Érika Correa também
concorda com a ideia de que
o Nosso Bairro é um pontapé
para que os munícipes descubram uma nova vocação
profissionalizante. “Aqui é o
começo para uma nova profissão e vai depender de cada
um se especializar e ganhar
mais técnica, para até mesmo
montar um negócio”, afirmou
Érika.
O Nosso Bairro estará
desenvolvendo suas oficinas

no Castolira até o dia 22 de
dezembro.
Violência contra
a mulher
Na abertura do projeto
Nosso Bairro muitas “Marias” foram lembradas durante a I Campanha Municipal
de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, através
de uma parceria entre a Secretaria de Saúde e Assistência Social, o Creas de Pinda
e o grupo de Promotoras Legais Populares.
As “Marias” foram mulheres que morreram sofrendo os vários tipos de violência: psicológica, patrimonial,

Consciência Negra

O

Projeto Nosso Bairro também vai comemorar as questões relacionadas à Consciência Negra com uma programação especial na sexta-feira (29), a partir das
17 horas, no bairro Castolira, com a apresentação do Bloco
Esquenta; já às 17h30 acontecerá uma apresentação do Hip
Hop Célio; às 18 horas, o Mestre Romão e a Universidade de
Capoeira Sol Nascente também se apresentarão; a Banda de
Pagode Nota Samba se apresenta às 18h30. Encerrando a programação, às 19h30, o DJ Natan se apresentará e também o
cantor Netinho de Paula.

moral, física e sexual e que
foram simbolizadas por bonecas distribuídas por toda a
tenda do Nosso Bairro.
Qualquer tipo de violência às mulheres deve ser
registrada na Delegacia de
Defesa da Mulher por meio
de um Boletim de Ocorrência ou ainda por uma denúncia pelo telefone 180. Após
esse procedimento, a vítima
será acolhida e orientada
socialmente e psicologicamente para que a violência
seja rompida e denunciada
e ela possa ser fortificada a
dar prosseguimento ao processo.
noVa formatura
no mombaça
Independentemente das
regiões que são atendidas
pelo Nosso Bairro, várias
oficinas itinerantes estão
sendo realizadas nos centros comunitários de outros
bairros ainda não atendidos
pelo projeto. Na última sexta-feira, mais de 50 alunos
receberam seus certificados
no centro comunitário do
Mombaça e apresentaram
todos os trabalhos desenvolvidos durante as aulas
neste local.

Oficinas e arte marcam Semana
da Consciência Negra em Pinda

Homens participam
da campanha
“Novembro Azul”
marCos ViníCio Cuba
A população masculina de
Pindamonhangaba aderiu à
campanha “Novembro Azul”
e está se cuidando. Os trabalhos têm sido desenvolvidos
o mês todo e aos finais de
semana o Laboratório Municipal está aberto, no período da manhã, para fazer as
coletas para os exames. No
último sábado (23), dezenas
de homens compareceram ao
local.
Nos dias 30 de novembro
e 7 de dezembro o laboratório vai funcionar das 7h30 às
11 horas para coletas. É preciso levar a solicitação, retirada nas unidades de saúde, o
RG e cartão SUS.
O aposentado Carlos da
Conceição passou pela praça
Monsenhor Marcondes, recebeu o informativo da campanha e parabenizou a atitude
da Prefeitura de Pindamonhangaba. “Infelizmente não
temos tempo para cuidar da
gente e quando ficamos doentes a nossa família também

Cintia Camargo
Nem mesmo a chuva fina
ocorrida na manhã do último
domingo afastou os moradores do bairro Castolira e região para a abertura da última edição de 2013 do projeto
Nosso Bairro, uma iniciativa
da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Turismo.
Com sua estrutura montada ao lado da quadra de
esportes, o projeto teve uma
manhã recheada de atividades recreativas, educativas
e sociais, além de exames
preventivos, oficinas profissionalizantes e apresentações de dança e de teatro,
para divertir todo o público
presente.
O prefeito esteve no local e disse que o projeto é
uma oportunidade para que
a população e as famílias do
bairro possam desenvolver
suas aptidões. “Com o Nosso
Bairro, as pessoas podem dar
início a uma nova atividade
profissional. Além disso, as
crianças e jovens podem participar das atividades recreativas e esportivas”, enfatizou
o prefeito.
Para a moradora Maria

sofre. Fiquei sabendo que o
laboratório está ficando aberto e vou aproveitar para fazer
exames”.
De acordo com as informações da Secretaria de Saúde, a campanha “Novembro
Azul” tem oferecido várias
ações preventivas e os trabalhos seguem até o dia 30.
Nesta terça-feira (26), os
moradores da região do bairro Cruz Grande podem procurar a unidade de saúde no
período da manhã, já no dia
27 será a vez dos que moram
na Vila São Benedito e Araretama I procurarem os profissionais de saúde, das 17 às
20 horas. No mesmo dia, no
Jardim Imperial haverá reuniões, a partir das 8 horas.
No dia 30 de novembro
terá consultas, solicitações
de exames e orientações,
das 8 às 16 horas, no Crispim. No mesmo dia, no
bairro das Campinas, o público poderá participar de
reuniões e consultas, a partir das 8 horas.

Maria Fernanda Munhoz

Oficina de turbantes africanos na escola de Ballet Júlia Pyles

A Semana da Consciência
Negra terminou no sábado
(23), com um grande evento
na praça Monsenhor Marcondes. Durante toda a manhã, diversas apresentações
artísticas foram realizadas:
show de Gabriela de Moraes,
escola de Dança Gorette Von

Gal com a coreografia “África”, samba de roda e capoeira com o grupo Maculelê e
Capoeira Vida, apresentação
do Studio A e Congada São
Benedito, apresentada pela
Associação Folclórica de
Pindamonhagaba.
Além dessas atrações,

a Semana da Consciência
Negra teve, ainda, as oficinas gratuitas de máscaras
(no museu, monitor Alligton Aurélio), de turbantes
e de tranças inspiradas na
cultura africana (na Escola
de Ballet Julia Pyles, com
a monitora Débora Mar-

çal). No museu, contação
de histórias com Isabel Sacramento e com a equipe
da Brinquedoteca. Ainda,
no museu, foi apresentada
uma palestra com o professor Fábio Mendes, sobre
“Museu, Memória e Cultura
Afro Brasileira”.
Na sexta-feira (22), a praça Monsenhor Marcondes
recebeu, à noite, o evento
Movimento Hip Hop “Nossa História em Pindamonhangaba”, com L Mc, Uda,
C+L, União Rude Crew,
Caspa One, Grafiteiro Nível
4, Crew e Lmentos Crazy.
Os eventos da Semana
da Consciência Negra foram realizados pela Secretaria de Educação, Cultura
e Turismo da Prefeitura,
com organização do Departamento de Cultura. O objetivo foi levar a população a
uma conscientização sobre
a data, homenagear e mostrar um pouco da cultura
africana com temperos da
cultura brasileira.

Pinda combate preconceito
Daniela gonçalVes

“Tire seu Racismo do
caminho que eu quero
passar com a minha cor”.
Este é o nome do evento
que será realizado na Pre-

feitura de Pindamonhangaba na próxima sexta-feira (29), para celebrar
o Dia da Consciência Negra, festejado em 20 de
novembro. Palestras com

diferentes temas abordarão a importância de se
trabalhar na sociedade a
questão do racismo. Andréa Batista, que é arte
educadora pós-graduada

falará sobre a ancestralidade africana no Vale do
Paraíba. Já o Secretário
Municipal da Igualdade
Racial de São Paulo, Netinho de Paula, ministra-

rá uma palestra sobre a
importância do Conselho
Municipal da Igualdade
Racial; e o deputado estadual Fernando Capez fará
uma palestra com o tema:

Violência x Racismo:
Problema da Sociedade.
Outros temas serão debatidos no auditório da
Prefeitura, a partir das
15 horas.
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Ricardo Piorino
solicita isenção de IPTU
para a COCEPELCO
competentes para VeriFicação da
possibilidade de isenção do tributo
durante o período de incorporação

AssessoriA de ComuniCAção/CvP

Toninho da Farmácia solicita Vereador Magrão
inclusão de idosos em programa tem pedido atendido no
bairro do Feital
do Governo do Estado
AssessoriA de ComuniCAção/CvP

Vereador solicitou estudos aos órgãos

Vereador Toninho

Vereador riCardo piorino

O Presidente da Câmara
de Pindamonhangaba, vereador Ricardo Piorino (PDT)
apresentou requerimento nesta segunda-feira, durante a
sessão ordinária, ao Prefeito
Vito Ardito, junto ao Departamento Competente solicitando estudos e providências
para verificar a possibilidade
de isentar no pagamento do
IPTU (prazo determinado), à
COCEPELCO durante o seu
período de incorporação. O
documento foi aprovado por
unanimidade pelo plenário
da Casa e agora será enviado
à Prefeitura.
Segundo o vereador Ricardo Piorino, há notícias de que

a COCEPELCO estará assumindo os trabalhos na Fábrica
de Papel (Fazenda Coruputuba – antiga Cícero Prado) e
“certamente deverá encontrar
dificuldades na retomada das
atividades, principalmente,
em razão da paralisação”. Por
esta razão, Piorino entende que
“essa medida visa apoiar as
dezenas de famílias envolvidas
no processo e os dirigentes da
Cooperativa”.
Piorino conclui e afirma
que “trata-se de uma medida
de caráter social e que tem por
objetivo auxiliar essas pessoas
no sentido de retomarem seu
trabalho e o sustento de suas
famílias”.

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

da

FarmáCia

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) solicitou através de requerimento enviado
a Secretaria de Esportes do
Governo do Estado, a inclusão
de Pindamonhangaba no projeto
que vai dar um auxilio financeiros a idosos de baixa renda,
para que os mesmos realizem
atividades físicas.
O projeto começa valer a
partir da segunda semana do
mês que vem, em sete cidades
do estado: além da capital,
Bauru, São José do Rio Preto,
Santos, Santo André, Osasco e
Guarulhos.
O Governo Estadual publicou nesta sexta, no Diário
Oficial, o Decreto que institui
uma espécie de bolsaAcademia,
um beneficio mensal de R$
57, para quem tem 60 anos ou
mais praticar atividades físicas,
esportivas ou de lazer em clubes
e academias de ginástica.
Segundo o vereador Toninho da Farmácia, é muito

importante a inclusão de nosso
município neste programa, pois
a realização de atividades físicas
melhora consideravelmente a
saúde e a qualidade de vida de
nossos idosos. “Parabenizo o
Governador Geraldo Alckmin
pela iniciativa, e espero que o
Secretário Estadual de Esportes
seja sensível ao nosso apelo e
inclua Pindamonhangaba no
programa”.
A ajuda mensal será
de R$ 57
O idoso vai receber um
cartão de débito com o valor
de R$ 57. Ele poderá ser usado
nas academias ou clubes conveniados com o Estado. Caso o
beneficiado frequente menos de
75% das aulas e não apresente
nenhuma justificativa, o cartão
será bloqueado e ele perderá o
direito.
Recentemente, um estudo
do IAMSPE (Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual) mostrou que
exercícios físicos para idosos
melhoram a qualidade de vida
até para quem sofre de artrose.
De 42 pacientes que estavam na fila para a cirurgia de
prótese de joelho, 19 desistiram
da operação após o início da
prática esportiva e uma sensível
melhora física. Outro estudo
mostra uma redução de 35% no
uso do hospital com consultas,
exames e internações por parte
de um grupo que praticou atividade física.
Fonte:IAMSPE

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

Vereador acompanha serViço de
desassoreamento do córrego no Feital;
objetiVo é preVenir enchentes

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CvP

Vereador magrão e o presidenTe do Bairro FeiTal, eli oliVeira oBserVam limpeza do Córrego

O vereador Carlos Eduardo
de Moura - Magrão (PPS) está
acompanhando os serviços de
limpeza e desassoreamento
do córrego localizado entre a
rua Soldado Paulo Alves e a
rodovia Presidente Dutra, no
bairro do Feital. Magrão havia
protocolado o requerimento nº
2.693/2013, em 14/10/2013,
reivindicando providências à
Prefeitura, para que através
do departamento competente
executasse esse serviço. De
acordo com o Presidente de
bairro, Eli José de Oliveira,
no mês de janeiro houve uma
forte chuva que alagou o bairro. “Houve alagamento em

diversas ruas do bairro, pois o
córrego estava com muito mato
e sujeira, obstruindo a vazão
d’água”, disse o vereador.
“Assim que fiquei sabendo
do problema, protocolei o requerimento junto à Prefeitura.
Com o serviço sendo realizado,
a expectativa é que esse problema de enchentes tenha sido
sanado. A limpeza do córrego
vai dar maior vazão da água de
chuva”, afirmou.
O vereador Magrão também
solicita aos moradores que colaborem para que os córregos
se mantenham limpos, evitando
jogar lixo e entulhos, que bloqueiam o fluxo das águas.

máquina Fazendo a limpeza do Córrego

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

Vereador Professor Eric
Felipe César – FC teve
Janio Lerario
conquista novos cursos técnicos grande participação na vinda homenageia o Sr.
do Shopping Patio Pinda
Roberto Barboza
gratuitos para Moreira César
goVernador geraldo alckmin apoia os
cursos de técnico em segurança do
trabalho e técnico em metalurgia
para o distrito

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 quem sem luta
não há vitória e iremos até o fim para
mais essa conquista”, comemorou o
vereador Professor Eric.

A k i m - A g o r AvA l e

AssessoriA de ComuniCAção/CvP

AssessoriA de ComuniCAção/CvP

Vereador Janio

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

Novas linhas de ônibus
Ainda durante a sessão, o vereador
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,
não 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 como o shopping será inaugurado
dia 21/11, 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 Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

e o empresário

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

raul lerario

niciadas e concluídas, sendo
possível então a construção
desta obra que está proporcionando a Pindamonhangaba,
um extraordinário avanço no
setor comercial e de serviços
na cidade. “Creio que através
de nossos contatos, e com nossa ajuda primordial, pudemos
proporcionar a nossa cidade,
um grande empreendimento,
de nível, o tão sonhado shopping de Pindamonhangaba,
gerando milhares de empregos aos moradores da nossa
cidade”, destaca.
Ainauguração do primeiro
shopping de Pindamonhangaba foi na última quinta-feira,
dia 21, e vai beneficiar em
muito a população de nossa
cidade. “Com certeza, já
está revolucionando a região
próxima aos condomínios
Village Paineiras e Real
Ville, proporcionando novos
estabelecimentos comerciais,
valorizando assim toda a
região”, enfatiza o vereador
Felipe César – FC.

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

e o homenageado

roBerTo BarBoza - mandela

Por meio dos Decretos Legislativos nº 08/1996 e nº 13/2006 e do
Requerimento nº 2.789/2013, de 01
de novembro de 2013, de autoria
do vereador Janio Ardito Lerario
(PSDB), a Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba realizou, no
último dia 20, uma Sessão Solene
para comemorar o “Dia da Consciência Negra”.
O vereador Janio destaca a
importância da celebração. “Falar
desta data, que tempos atrás não era
nem lembrada, é muito gratificante,
pois, não é só recuperar os ideais
de Zumbi, a principal liderança
do Quilombo dos Palmares, mas
resgatar um importante exemplo de
luta e organização pela emancipação
do povo brasileiro, pela inserção do
negro na nossa sociedade. Em nome
da Câmara, quero cumprimentar a
todos, e ressaltar que, comemorar o
“Dia da Consciência Negra” significa
reafirmar o compromisso do movimento negro com a luta por justiça
social, pelo desenvolvimento e pela
soberania de nosso país”, salientou.
Homenagem
Janio fez questão de prestar
uma homenagem especial ao senhor
Roberto Barboza, que nasceu em
São Paulo, no dia 25 de Janeiro de
1976. É filho de Raimundo Miguel
dos Santos e Dona Mariedes de Jesus

Barboza; tem seis irmãos: Raimundo,
Rita de Cássia, Sandra Mara, Audila
Edna e Beti. É casado com a Sra.
Karina, com quem teve dois filhos:
Juan Diego e Ana Karina.
“Mandela”, como é conhecido,
veio para Pindamonhangaba com
seus pais, quando tinha oito anos.
Estudou na escola SESI de 1984 a
1991, época em que, juntamente com
seu irmão, conheceu a capoeira, em
um local chamado “Forró do Zezão”,
onde recebeu o apelido de “Mandela”. A partir de então, começou a
treinar com o mestre “Formiga”, e
com o decorrer do tempo conheceu
o mestre “Romeu” - com quem vem
aprendendo a valorização da “arte
capoeira”; fazem 13 anos que está
no grupo, hoje denominado de “Sol
Nascente”.
Com o tempo ganhou confiança
e adquiriu as técnicas necessárias
para ensinar. Começou a dar aulas
de capoeira e trabalhar em projetos
sociais nos Vale das Acácias, Centro Comunitário, Terras dos Ipês I,
Karina Ramos e também na Rede
Municipal de Ensino. Em 2004 chegou a dar aulas de capoeira na cidade
de Lagoinha-SP. Mandela já viajou
para outros Estados acompanhando
o grupo de capoeira “Sol Nascente” e
atualmente lidera um grupo no Bairro
do Castolira .

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

9

TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, terça-feira, 26 de novembro de 2013

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

Cal agradece ao Executivo Dr. Marcos Aurélio
Martim Cesar recebe resposta
solicita informações sobre sobre o seu pedido de cobertura
por diversas solicitações
atendidas para a população campanha contra a Dengue da quadra da Cruz Grande
O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) agradece
a Prefeitura e a EDP- Bandeirante pela substituição da
luminária a vapor na avenida
Júlio de Paula Claro situada
no bairro Feital.
“Este reparo é muito
importante para dar maior
segurança aos funcionários
que por ali transitam para
acessarem as indústrias da
região”, salienta o vereador
Cal.
O vereador também parabeniza a Prefeitura e a Viva
Pinda que já instalaram a linha
integrada de ônibus circular
para atender Moreira CésarCentro ao Shopping Pátio
Pinda, e pede também que
faça o mesmo com a linha de
ônibus circular da Zona Leste
para atender os moradores
desta região. Ele também
agradece à Prefeitura - através
da Subprefeitura de Moreira
César - e a todos funcionários

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

VereAdor CAl

por estarem pintando as guias
e melhorando o visual das ruas
dos bairros Vila São Benedito
e Vila São João que há tempo
não recebia melhorias.
Cal enaltece a realização
da poda do canteiro central
da Rodovia Vereador Abel
Fabrício Dias (SP-62) que solicitou e foi prontamente atendido pelo engenheiro Antônio
Moreira Júnior e pela equipe
do DER – Departamento de
Estradas de Rodagem.

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.

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

AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

VereAdor dr. mArCos Aurélio VillArdi

Fale com o Vereador Cal

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook: vereadorcal@hotmail.com

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

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 V e r e A d o r m A r t i m C e s A r
competente da Administração AMI – Academia da Melhor
Municipal está buscando par- Idade, localizada no cruzacerias por meio de convênios mento da avenida Abel Corrêa
ou emendas parlamentares, vi- Guimarães e a rua Myrian
sando atender a reivindicação Penteado Rodrigues Alckmin,
formulada pelo Edil.
no Loteamento Residencial e
Limpeza
Comercial Jardim Resende.
O vereador Martim Cesar, Em sua justificativa, o vesolicitou ao Poder Executivo, reador alega que o local se
providências para que seja encontra com o mato muito
feita a capina e limpeza das alto, situação que aumenta a
margens do córrego que per- infestação de insetos, além
corre a rua Professora Myrian da sujeira e desconforto aos
Penteado Rodrigues Alckmin, moradores da região.
nas imediações dos bairros
Agradecimento
Campos Maia, Residencial
O vereador Martim Cesar
Lessa e Jardim Resende. De agradece ao prefeito Vito
acordo com o vereador, o local Ardito, pelo atendimento à
se encontra com o mato muito sua Indicação nº. 105/2013,
alto, situação que aumenta a referente a confecção de lominfestação de insetos, sujeira badas próximos aos pontos
e desconforto aos moradores. de ônibus na avenida Nossa
Limpeza 2
Senhora do Bom Sucesso,
Outro pedido do vere- mais precisamente em frente
ador Martim Cesar para a da Faculdade Anhanguera,
Administração, é para que Academia da Melhor Idade,
seja feito o corte da grama e localizada no acesso ao Loa poda da árvore ao redor da teamento Jardim Imperial.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Roderley Miotto participa Vereadores têm novos
Professor Osvaldo
recebe visita do Diretor de de Sessão Solene pelo Dia celulares para contato
com a comunidade
Transporte de Indaiatuba da Consciência Negra

VereAdor professor osVAldo

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

AssessoriA de ComuniCAção/CVP
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Com pArtiCipAntes dA

pAlestrA

O vereador Professor ao ponto em que ele se enconOsvaldo Macedo Negrão tra. “Apesar do GPS trazer um
(PMDB) recebeu no último monitoramento regular, que
dia 22, a visita do Diretor de prevê punições, também alerta
Transporte de Indaiatuba, Sil- os profissionais a redobrarem
vio Roberto de Lima, para uma seus cuidados, trazendo mais
palestra na Câmara de Verea- segurança, pois será possível
dores de Pindamonhangaba, tirar dúvidas em relação a
onde abordou sobre Políticas divergências, como o índice
Públicas para o Transporte de velocidade em caso de
Municipal.
acidente de trânsito ou multas
O transporte coletivo de para possíveis recursos. Com
Indaiatuba, operado pela todas estas medidas, conseguiViação Indaiatubana, conta mos atender grande parte das
com 100% das linhas traçadas solicitações da população em
e cadastradas no sistema de relação às melhorias no transmonitoramento GPS, através porte coletivo no município”,
do Departamento de Trans- ressaltou o palestrante Silvio
portes vinculado à Secretaria Roberto Lima.
Municipal de Administração.
O vereador Professor OsCom esta tecnologia, é valdo salientou que “Este é
possível acompanhar em um sistema moderno que é
tempo real o cumprimento utilizado em muitos países da
dos itinerários, dos horários Europa e traz para os usuários
e até identificar as possíveis do transporte coletivo maior
irregularidades em todas as comodidade e controle sobre
linhas e ônibus que operam na os horários dos ônibus. Acrecidade, tornando a fiscalização dito que é também função do
mais efetiva, além de permitir vereador buscar soluções e alque os usuários do transporte ternativas para melhorar a vida
coletivo tenham em tempo da população, e o transporte
real os horários dos ônibus em público é um deles, espero
telões instalados em alguns que essa inovação não fique
terminais da cidade, bem como somente no campo das ideias,
através de consulta via celular por isso vamos lutar para que
(SMS), do horário do próximo o nosso município também
coletivo previsto para chegar ganhe este benefício”.
Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

VereAdor roderley miotto

e o homenAgeAdo

A Câmara dos Vereadores
comemorou o Dia da Consciência Negra com uma sessão
solene, realizada na quartafeira, 20 de novembro. O vereador Roderley Miotto (PSDB)
participou da sessão e indicou
um dos homenageados, Benedito Sérgio Irineu, diretor do
Sindicato dos Metalúrgicos de
Pindamonhangaba, membro
dos conselhos municipais
de Assistência Social e dos
Direitos da Criança e do
Adolescente.
Benedito foi idealizador
da “Semana da Liberdade”,
realizada entre 06 e 13 de maio
de 2013, para celebrar os 125
anos da Lei Áurea. O projeto
foi transformado em Lei Municipal (nº 5539), aprovado
pelo Plenário e sancionado
pelo Prefeito em 23 de maio.
Com a presença de outros
vereadores e autoridades na
Câmara, foram homenageados com diplomas de honra

Benedito sérgio irineu

ao mérito, além de Benedito
Sérgio, Ângela Maria Gonçalo, Roberto Barboza - “Mandela”, Zilda Nogueira, Luiz
Cláudio Rosa e Arlete França
de Brito. A sessão solene
recebeu, também, alunos da
Escola Municipal “Professora
Maria Zara Miné Renoldi dos
Santos” e integrantes do projeto “Reconstruindo Minha
África Brasileira”, coordenados pela Professora Arlete,
uma das homenageadas, que
realizaram apresentações de
teatro e dança.
“A história de Zumbi
dos Palmares, sua luta e sua
crença no sonho de liberdade
devem nos inspirar para e luta
diária por um Brasil mais
justo. A fé e a perseverança
são vitais para alcançar nossos
objetivos e os homenageados
desta noite nos ensinam isso”,
afirmou o vereador Roderley
Miotto, ao lado do amigo
Bendito Irineu.

Fale com o vereador:

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

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

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250
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‘Promotoras Legais Populares’
de Pinda formam 3ª Turma
Divulgação

Na noite desta quarta-feira (27) acontecerá a formatura das 22 mulheres que
participaram do III Curso de
Promotoras Legais Populares de Pindamonhangaba. O
evento acontecerá às 19 horas, na praça Desembargador Campos Maia s/n.
A turma levará o nome
do psicólogo e agente da
Defensoria Pública do Estado,
Regional Taubaté,
Vilmar Douglas de Souza
Pimenta, e também homenageará Francisca Marques da
Silva, Promotora Legal (“in
memória”).

O que é ser uma PLP?

P

romotora legal popular (PLP) é uma
liderança capaz de
dar orientação sobre
questões do cotidiano
(violações de direitos,
ameaças, violência
contra a mulher, etc.),
para outras pessoas que se encontram
necessitadas de reconhecimento e apoio
para enfrentamento de
dificuldades. Não há
porque confundi-la com
a atuação do proﬁssional de direito, pois este
tem capacidade postulatória (entrar com ação
na justiça), o que não
ocorre com a promotora
legal popular.
“Acreditamos que

22 mulheres
participam da
cerimônia de formatura
do curso quarta-feira,
às 19 horas

a capacitação de
mulheres para fortalecer
sua atuação política
constitui um dos
caminhos mais eﬁcientes
para a promoção de
mudanças necessárias
em nossa realidade
social e no cotidiano
da vida da população
em geral”, destacam
as coordenadoras
do projeto, Maria
Rosemeire Almeida,
Maura Valentini, Luiza
Clementina, Maria
Catarina Moreira e Silvia
Louzada.

Como funciona o projeto?

A

atuação das promotoras legais populares é, principalmente, direcionada à orientação a outras mulheres que estão com seus direitos violados ou
ameaçados, individualmente ou por meio
de grupos de vivência. Atuam, também,
como multiplicadoras e se habilitam para
lidar com situações de violência contra a
mulher, encaminhando ou acompanhando-as nas delegacias de polícia, no Instituto

Médico Legal ou nos organismos de assistência jurídica ou de assistência social.
O curso é realizado anualmente, junto
com campanhas, debates, encontros estaduais e publicações sobre os temas de
cidadania e direitos.
As aulas são semanais, teóricas e
práticas, com abordagem multidisciplinar
do Direito, colocando em discussão temas
como: Constituição, a Organização do Es-

tado e suas funções: Legislativa, Executiva e Judiciária; A História e Conquista dos
Direitos Humanos das Mulheres; Tratados
Internacionais de Defesa destes Direitos,
de Combate à Discriminação e à Violência
contra a Mulher; Discriminação Étnico-racial e Legislação de Defesa da Igualdade
de Direitos, Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos; Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids; Assédio Sexual e Moral;

Violência de Gênero e Direitos do Trabalho, da Previdência, das Pessoas Idosas,
com Deﬁciência e das Crianças e Adolescentes. Propõe-se a reforçar as trajetórias
dos movimentos sociais e, em especial,
o feminista, na construção de direitos e
implementação de políticas igualitárias.

Walter Leme lança Feira de Artesanato receberá melhorias
nova marchinha
O cantor e compositor
Walter Leme vai representar Pindamonhangaba no 5o
Festival de Marchinhas de
Caraguatatuba e em outros
eventos do gênero, alguns

ainda este ano. O músico,
que já recebeu diversos prêmios, adiantou à Tribuna do
Norte a marchinha que será
executada neste e em outros
festivais.
Odirley Pereira

FESTA NO CÉU
Lombardi ao chegar no céu...
Lá encontrou Golias e Derci...
Começaram a cantar:
Tra lá lá Silvio Santos Vem Aí
Assim São Pedro,
Viu que o Silvio
Na terra é o rei do auditório...
E quem vier
Com outra piada
Vai cantar no purgatório
Walter Leme

COMUNICADO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE PINDAMONHANGABA
3ª CHAMADA PÚBLICA
O CMAS – Conselho Municipal da Assistência Social
de Pindamonhangaba na pessoa de sua Presidente, no
uso de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal
3.199/96, faz saber:
• Prorroga-se até o dia 29 de novembro de 2013, próxima sexta-feira, o prazo para as Associações de Moradores de Bairro de Pindamonhangaba, devidamente regularizadas, indicar dois representantes a ﬁm de participarem
da assembléia de eleição da sociedade civil.
• As indicações para este segmento atende ao Art. 3º,
inciso II, alínea “d” da Lei Municipal n.3199/1996.
Os interessados deverão enviar um requerimento à
presidente do CMAS, até o dia 29/11/2013 (vinte e nove
de novembro), com os seguintes dados:
• Nome completo; RG; CPF; formação proﬁssional; endereço completo; data de nascimento e Associação em
que está vinculado.
O requerimento deverá estar assinado pelo representante legal da Associação.
Carmem Silvia de Paula Alves
Presidente

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A equipe do Departamento
de Cultura da Prefeitura está
reorganizando a Feira de Artesanato da praça Monsenhor
Marcondes. Em um trabalho
conjunto com as secretarias
de Planejamento e de Obras,
o espaço em que os artesãos
ﬁcam atualmente está recebendo um novo desenho e a
intenção é chegar ao ﬁnal do
ano no novo formato.
De acordo com informações do diretor de Cultura, os
locais das barracas dos artesãos serão remarcados com
um formato que favorecerá a
todos. A intenção é atender às
solicitações dos artesãos, que
têm se reunido com a equipe

Divulgação

Reunião com os artesãos da cidade

do Departamento, e melhorar o acesso para munícipes a
todas as barracas, para que os

artesãos tenham oportunidades
iguais de mostrar seu trabalho.
Além da praça, as feiras

de artesanato aos domingos,
no Bosque da Princesa, já estão sendo viabilizadas.

Reunião do Conapam discute ações
nos parques de Campos do Jordão
CINTIA CAMARGO
Representantes da Prefeitura de Pindamonhangaba,
que também fazem parte do
Conselho Consultivo da Serra da Mantiqueira dos estados
de São Paulo, Minas Gerais e
Rio de Janeiro (Conapam),
estiveram reunidos na Fazenda Nova Gokula, no bairro
Ribeirão Grande para discutir a apresentação da proposta de zoneamento e zonas de
amortecimento dos parques
estaduais e dos mananciais
de Campos do Jordão.
Uma zona de amortecimento se constitui em toda
a área que circula uma unidade de conservação, onde
as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições especíﬁcas, com o
propósito de minimizar os
impactos negativos sobre a
unidade.

Divulgação

O Conapam reúne representantes de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro

Os limites desta zona de
amortecimento abrangem a
cidade de Pindamonhangaba,
representado na reunião pelo
Departamento de Licencia-

mento Ambiental e Urbanismo, que discutiu juntamente
com moradores do bairro do
Ribeirão Grande os critérios
para deﬁnição dos seus limi-

tes, de modo a preservar o
meio ambiente sem prejudicar as atividades sustentáveis
praticadas há décadas pelos
proprietários locais.

