Maria Fernanda Munhoz

Palhaço Alegrito vai
divertir as crianças
do Jardim Resende,
durante projeto

“Pinda em Cena” chega
ao Jd. Resende e Maricá
O projeto Pinda em Cena será realizado nesta sexta-feira (29), no Jardim Resende, e no sábado (30), no Maricá, a partir das 18 horas.
No Jardim Resende as principais atrações serão: samba, dança, ginástica, apresentação de mágico e de palhaço, além de grafitagem; no Maricá,
muita música, dança e teatro.

Nosso Bairro:
Prefeitura
combate
preconceito
Página 3

Vestibulinho
da Etec no
domingo
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Comércio funciona até as 23 horas
para aumentar vendas de Natal
Arquivo TN

O comércio de Pindamonhangaba vai aderir, a partir de domingo
(1º/12), a um horário especial de funcionamento para atender aos
consumidores nas compras de ﬁm de ano. O horário será estendido
até as 23 horas, diariamente, inclusive aos domingos.
A expectativa da Acip – Associação Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba – é aumentar o volume de vendas em 5% em
relação ao mesmo período no ano passado.
PÁGINA 5

Horário expandido deve levar milhares de pessoas ao centro da cidade. Na foto, rua 10 de Julho - uma das mais movimentadas com a proximidade do Natal

Pinda discute
solidariedade
O programa “O Prefeito e
Você" desta semana abordou
a solidariedade. As convidadas, Andrea Gonçalves e Judith Souza, explicaram os objetivos do projeto Casa Noel,
que visa arrecadar fundos
para instituições assistenciais. Já Simone Braça, da
Faculdade de Pindamonhangaba, destacou o espírito caridoso da população. Página 3
previsão do tempo
SEXTA-FEIRA - 29/11
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
30ºC

SÁBADO - 30/11
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
25ºC

DOMINGO - 1º/12
Encoberto com
pancadas de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
27ºC

SEGUNDA-FEIRA - 2/12
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
29ºC
FONTE:CPTEC INPE

Prefeitura concede desconto
de até 95% em multas e juros
As pessoas que tiverem dívidas com o município devem aproveitar
os meses de dezembro
de 2013 a março de

2014 para renegociar
os débitos e ainda conseguir descontos em
multas, juros e honorários. Em alguns casos, o

abatimento pode chegar
a até 95%; em outros,
o contribuinte poderá
quitar o valor em até 30
parcelas.
Página 3

Ferrô recebe Jd.
Resende; Bela
Vista pega Estrela
O time da Ferroviária tentará
vencer o Jardim Resende no domingo (1º/12), às 9h15, no Boa
Vista, para reverter a vantagem
do adversário nas semifinais do
35. No mesmo horário, no Vila Verde, o atual campeão, o Bela Vista,
recebe o Estrela e tentará furar a
forte defesa do time do Bosque.

Cidade oferece
exame para
DSTs e Aids

Os interessados em fazer testes
rápidos para diagnosticar possíveis DSTs ou Aids podem ir à praça
Monsenhor Marcondes no sábado
(30), para fazer os exames. Caso o
resultado seja positivo, a Prefeitura
tem uma equipe técnica especializada para atender e encaminhar a
pessoa para tratamento.

Segundo Caderno

Canoagem se prepara para Brasileiro
Os canoístas de Pindamonhangaba estão treinando
para o Campeonato Brasileiro
de Velocidade, que será reali-

zado entre os dias 12 e 15 de
dezembro, em São Paulo. A
preparação dos 20 atletas é
bastante intensa, com três ho-

ras de treinamento por dia, de
segunda a sexta-feira, no rio
Paraíba do Sul.
Marcos Vinício Cuba

Esportes 12

Mulher é
agredida por não
atender telefone
Polícia 4

Esportes 12

Equipe se prepara para competir na raia da Universidade de São Paulo, em dezembro
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Editorial
Queda no número
de fumantes está
associada à escolaridade
Uma recente pesquisa encabeçada pela Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz - em parceria com a Aliança de Controle do Tabagismo e com a Universidade
Federal Fluminense relevou que, embora o número de
fumantes tenha caído proporcionalmente à população
no Brasil nas últimas décadas, os dados em relação às
pessoas com baixa renda e menor escolaridade ainda
são elevados.
Segundo o estudo, quanto maior a escolaridade e
a renda, maior o número de pessoas que pararam ou
nunca fumaram. Em relação aos menos favorecidos, a
quantidade proporcional de fumantes para habitantes
no país caiu pouco.
De 1980 até 2012, o percentual de fumantes passou de 32% para 17,2%. A presença do fumo caiu
72% entre as pessoas com mais de 17 anos de estudo (pós-graduação); 57,2% com pelo menos um ano
de ensino universitário (12 anos de estudo no total).
Em 2008, o tabagismo alcançava 10,9% dessa faixa.
Entre brasileiros que possuem de oito a 11 anos de
escolaridade, a redução no número de pessoas que
inalam o tabaco foi de 49%, chegando a 13,6%. E, entre os que apresentam até sete anos de estudo (até
o fundamental incompleto), a diminuição registrada foi
de 36,7%, ﬁcando em 22,1%.
Para analistas da Fiocruz, as campanhas antitabagismo das últimas décadas tiveram mais êxito entre
pessoas com maior escolaridade.
Para o especialista em mídia e marketing, Tiago
Gaban, não foram apenas as politicas públicas voltadas ao cigarro que reduziram os índices de fumantes,
mas também o anseio da sociedade. “Até os anos de
1980 era comum o cinema e a televisão usarem artistas com cigarros e charutos, como uma espécie de
glamour, felizmente isso foi se reduzindo e hoje essas
exibições representam dados poucos signiﬁcativos”.
Segundo ele, as propagandas governamentais não
foram direcionadas apenas às pessoas com mais estudo, mas houve falhas para que as mensagens chegassem às demais. “Os trabalhos foram feitos de maneira
correta, porém faltou ampliar o leque com as opções
de veiculação”.
Outro fator relevante para a queda de fumantes
foram as imagens agressivas nas embalagens do cigarro, com fotos, ilustrações e informações de danos
que o produto causa à saúde – atitude que partiu das
próprias empresas de tabaco para eventual ‘desculpa’
caso fossem acusadas de ‘prejuízo’ aos fumantes.
De preocupante para a Fiocruz e seus parceiros na
pesquisa é a análise que considera maior vulnerabilidade dos brasileiros com menor escolaridade às doenças relacionadas ao tabagismo.

Datas Comemorativas
VEJA AS DATAS QUE SE COMEMORAM HOJE,
29 DE NOVEMBRO, E NOS PRÓXIMOS DIAS
29/11 - Dia Internacional de Solidariedade com o Povo
Palestino, Dia de São Saturnino de Tolosa.
30/11 - Dia do Estatuto da Terra, Dia da Reforma Agrária, Dia do Evangélico, Dia do Teólogo, Dia de Santo André, Dia do Síndico.
1º/12 - Dia Mundial da Luta Contra a Aids, Dia de São Vicente, Dia do Imigrante, Dia do Casal, Dia do Numismata.
2/12 - Dia Nacional do Samba, Dia da Astronomia, Dia
do Bombeiro, Dia de Santa Bibiana, Dia Nacional das Relações Públicas.
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Carreata de Natal na terça-feira
Divulgação

As crianças de Pindamonhangaba poderão ver o Papai
Noel na terça-feira (3), a partir
das 20 horas. Os moradores do
Jardim Imperial e Parque das
Nações serão os primeiros a ver
o “Bom Velhinho”, Mamãe Noel
e seus ajudantes.
A carreata vai passar pela
avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso, Jorge Tibiriçá, praça
Monsenhor Marcondes, Deputado Claro César, Marechal
Deodoro da Fonseca, Coronel
Fernando Prestes, rua Sete de
Setembro, avenida Albuquerque
Lins e Antônio Pinheiro Júnior.
O evento é uma parceria entre a rádio Metropolitana e a Associação Comercial, com apoio da
Prefeitura de Pindamonhangaba.

Plenária da
Academia de
Letras

A APL - Academia Pindamonhangabense de Letras - realiza
sessão plenária solene nesta
sexta-feira (29), às 20 horas, no
Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina.
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;
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. O evento é aberto à
participação pública.

Workshop de Festa sertaneja na Ferrô
Bingo
Licenciamento A Ferroviária promove na animar o evento, a partir das 21 beneﬁcente
sexta-feira (29), a partir das 19 horas, acontece um superbailão
horas, a tradicional Festa de Con- com a banda Amigos Sertanejos.
Ambiental
No domingo (1º/12), a Rede Safraternização da Academia de Associado em dia não paga. Os
O Polo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios Vale do Paraíba – Setor de
Fitotecnica – promove o workshop
de Licenciamento Ambiental na
Aquicultura, dia 3 de dezembro. O
evento será realizado na sede da
instituição (av. Dr. Antonio Pinheiro
Junior, 4009, Ponte Alta). Informações pelo telefone 3642-1823.

Esportes.
Haverá apresentações de capoeira, jazz, maculelê, dança do
ventre e dança de salão. Para

ingressos para não sócio custam
R$ 10, (adulto) e R$ 5, (menor) e
devem ser adquiridos na hora do
evento. Informações 2126-4426.
Divulgação

Conﬁra a premiação
1ª rodada - panela de arroz elétrica
2ª rodada - cafeteira elétrica
3ª rodada - liquidiﬁcador
4ª rodada - sanduicheira elétrica
5ª rodada - panela de arroz elétrica
6ª rodada - panela elétrica
7ª rodada - ventilador
8ª rodada - aparelho de DVD
9ª rodada - bicicleta
10ª rodada - tanquinho

Revista Sleep
Inn Pinda
A revista Sleep Inn Pinda realiza, na terça-feira (3), evento sobre
o crescimento da cidade, economia
nacional e sua inﬂuência direta
para Pinda. O jornalista, diretor-presidente da Agência Dinheiro
Vivo e apresentador-âncora da TV
Brasil, Luis Nassif, será o palestrante da noite. Ele falará a respeito
da história da economia brasileira – aspectos e prognósticos para
os próximos cinco anos. Haverá
apresentações com os diretores
da Novelis em Pinda e da Jeremias
Rodrigues Imóveis de Alto Padrão.
Participações especiais do prefeito
de Pindamonhangaba e do secretário de Desenvolvimento Econômico. O evento será realizado no
Paineiras Country Club.

Divulgação

Boa mastigação gera benefícios
Mastigar e engolir são atos tão
automáticos que acabam não recebendo a atenção que merecem.
Movimentos errados podem prejudicar a saúde bucal. Segundo a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, o ideal é praticar a mastigação
bilateral para haver um equilíbrio
de desgaste e toniﬁcação muscular
dos dois lados da face.
Os problemas que causam a
mastigação incorreta também po-

dem inﬂuenciar a deglutição. Para
compensar desequilíbrios e a movimentação errada da língua, a maioria das pessoas contrai os lábios.
Esses movimentos podem ser
responsáveis pelas indesejáveis
pregas e sulcos na face. Fonoaudiólogos aﬁrmam que ao trabalhar os
músculos envolvidos nas funções
de mastigação, deglutição, fala e
mímica facial, é possível atenuar
rugas e sinais de expressão.

Formação continuada para professores
Na última segunda-feira (25), o
MEC - Ministério da Educação publicou, no Diário Oﬁcial da União, a
portaria que institui o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino
Médio.
Com o programa, o MEC e as
secretarias estaduais e distrital de
educação assumem o compromisso com a valorização da formação
continuada dos professores e coordenadores pedagógicos que atuam
no Ensino Médio público, nas áreas
rurais e urbanas.
O programa prevê pagamento
de bolsas para os professores no

lesiana de Ação Social realiza um
bingo beneﬁcente em prol de suas
obras sociais. O evento vai das 14
horas às 17h30 e será sediado na
quadra coberta dos Salesianos. O
valor é de R$10, e haverá rodadas
extras, além de barraca do brechó,
barraca de doces, sorvetes, pastéis
e refrigerantes.

Divulgação

valor de R$ 200, por mês. As bolsas serão concedidas por meio do

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Pedágio
da SP-62
volta a ser
cobrado

A Prefeitura de Pindamonhangaba informa que após o término
das obras de recuperação do piso,
o pedágio da SP-62, na altura dos
bairros Morumbi e Água Preta, voltará a ser cobrado a partir desta
segunda-feira (2).

Baile beneﬁcente retrô
O Marinelli Eventos recebe
neste sábado (30), o baile beneﬁcente Dancing Days. Com
temática retrô, o evento terá
todo o lucro revertido à Apae Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Pindamonhangaba. A noite dançante,

organizada por Sandra Baruki
Samaha, terá a presença da
banda Multiband Show e do DJ
José Luiz da Vila, com músicas
e clipes dos anos 80 na pista.
Para ajudar a Apae de Pinda,
entre em contato pelo número
(12) 3642-1900.
Divulgação

‘Encontro entre as Nações’
As creches municipais de
Pindamonhangaba expõem diversos projetos para a comunidade, no evento “Encontro
entre as Nações”, que será realizado neste sábado (30), das

9 às 11 horas, na creche Dona
Yolanda Immediato Fryling, que
fica na rua Monteiro Lobato,
101, Alto Cardoso. Diversas
autoridades foram convidadas
para o evento.
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Prefeitura inicia anistia de
multas, juros e honorários
Daniela Gonçalves
Os contribuintes que possuírem débitos com o município poderão aproveitar o benefício da
anistia em multas, juros e honorários para negociar suas dívidas en-

tre os meses de dezembro de 2013
e março de 2014.
Para acordo à vista, será concedida anistia de 95%, onde o contribuinte também poderá dividir o
valor em até seis vezes.

Já no acordo parcelado, será
possível optar pelo pagamento em
até 30 vezes, respeitando o valor
mínimo de parcela de uma UFMP
– Unidade Fiscal do Município de
Pindamonhangaba.

Para negociar, os interessados deverão procurar o setor de
atendimento da Prefeitura ou da
Subprefeitura, das 8 às 17 horas,
munidos de seus documentos, documentos do imóvel ou do cadas-

Programa de rádio aborda
importância da solidariedade
Cintia CamarGo
Há um mês do fim do
ano, o programa “O Prefeito e Você” trouxe, na edição
desta semana, a participação de pessoas que desenvolvem um trabalho de ajuda ao próximo de diferentes
maneiras, mas todas com o
objetivo de minimizar-lhe o
sofrimento.
Com o propósito de mobilizar pessoas que apreciam arte, a magia do Natal
e acima de tudo a atitude
de ajudar, surgiu, em 2009,
a Casa Noel. Segundo uma
das idealizadoras do projeto,
Andréa Gonçalves, o evento nasceu da necessidade de
arrecadar fundos em prol da
Instituição Casa Recomeço,
em Taubaté.
Naquele ano, foram arrecadados R$ 7 mil com a comercialização de artesanatos.
“E a partir daí, a Casa Noel
só cresceu na possibilidade
de agregar cada vez mais voluntários e pessoas solidárias
com o nosso objetivo”, enfatizou Andréa, que tem como
parceira Judith Fernandes S.
Sousa.
Em 2013, em sua quinta

André Nascimento

Idealizadoras da Casa Noel participaram do programa de rádio desta semana

edição, a Casa Noel arrecadou
R$ 76.150 e beneficiou a Casa
Recomeço, a Fundação Dom
Couto, o Lar São Judas Tadeu
e a atleta que ficou tetraplégica, Lígia Fonseca.
Simone T. Braça, responsável pela realização dos
projetos sociais da Funvic/
Fapi, também participou
do programa e aproveitou a
oportunidade para convidar
a população de Pindamo-

nhangaba para os eventos
natalinos que acontecem na
cidade. “Entre todos eles,
aproximadamente 1,5 mil
crianças serão atendidas
neste Natal com a doação de
roupas, calçados e brinquedos”, explicou Simone.
Segundo ela, mais do que
formar profissionalmente os
alunos da Fapi, a instituição
tem como objetivo mostrar
ao novo profissional que a

sociedade quer que eles sejam solidários e que tenham
uma visão humana, além da
visão financeira.
Para o prefeito, esse movimento de solidariedade demonstra que o afeto entre as
pessoas faz bem. “Saber que
a sua atitude pode assegurar
bem estar para outra pessoa
faz toda a diferença em um
mundo cada vez mais materialista”, disse.

tro mobiliário.
É importante lembrar que ao
regularizar suas dívidas com o
município, todos estarão colaborando com o desenvolvimento da
cidade.

Sexta-feira haverá
atividades em combate
ao preconceito racial
Daniela Gonçalves
A sexta-feira (29) em
Pindamonhangaba
será
especial e terá várias atividades em combate ao
preconceito racial. “Tire
seu racismo do caminho
que eu quero passar com a
minha cor”: este é o nome
de um dos eventos que será
realizado na Prefeitura de
Pindamonhangaba para celebrar o Dia da Consciência
Negra (20 de novembro).
Uma roda de palestras
com diferentes temas abordará 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 da Igualdade Racial de
São Paulo, Netinho de Paula, ministrará 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.
Vários outros temas serão debatidos no auditório
da Prefeitura a partir das 15
horas.
Nosso Bairro
Logo após, o projeto
Nosso Bairro será palco
para várias atividades que
envolverão questões relacionadas à Consciência Negra a partir das 17 horas, no
bairro Castolira.
Os munícipes poderão
prestigiar as seguintes apresentações: Bloco Esquenta,
Hip Hop, Capoeira, Banda
de Pagode Nota Samba,
Nathan MC, com a presença de Netinho de Paula.
Maria Fernanda Munhoz

Crispim terá nova escola municipal
maria FernanDa munhoz
A comunidade do Crispim
poderá contar, em 2014, com
a construção de uma terceira
escola municipal no bairro.

Atualmente, no local já existem as escolas André Franco
Montoro, na avenida Monsenhor João José de Azevedo,
e Prof. Manoel César Ri-

beiro, na rua 13 de Maio. A
nova unidade será construída
na rua Ceará, em terreno de
7.400 m², próximo à sede da
Apae de Pindamonhangaba.
Reprodução Google Maps

Vista aérea do terreno em que a nova escola será construída (em destaque)

A escola terá dois pavimentos, com 12 salas de aula
tendo 50m² cada uma, mais
sala de informática, almoxarifado, sala de leitura, sala
multiuso, pátio coberto, diretoria, sala de coordenação,
secretaria, sanitários adaptados para pessoas com deficiência, cozinha e refeitório,
além de quadra coberta com
600 m². O prédio terá um
total de 2.395,58 m² de área
construída, além da quadra.
De acordo com informações da Secretaria de Obras
da Prefeitura, o investimento
inicial para a construção da
nova escola será de R$ 4,825
milhões. Além da unidade
escolar, será aberta uma nova
via a partir da rua Ceará, passando pela lateral da obra e
que encontrará, futuramente,
com uma nova avenida que
também ainda será aberta.

MC Nathan será uma das atrações do evento
Fernando Noronha

A arte-educadora Andréa Batista fará uma palestra

Encerra campanha destinada à saúde dos homens
marCos viníCio Cuba

Os homens que desejam se
cuidar em relação à próstata
poderão procurar algumas
unidades de saúde neste sábado (30) ou irem ao Laboratório de Análises Clínicas.
De acordo com as informações da Secretaria de Saúde

de Pindamonhangaba, conforme estudos epidemiológicos,
este é o segundo tumor mais
comum neste público e fica
atrás apenas do câncer de
pele.
Os estudos indicam que,
no geral, os números de
casos de tumor de próstata

têm aumentado. Estima-se
que cerca de 400 mil homens, entre 45 e 75 anos, no
país possuam a doença e não
sabem.
Quanto mais precocemente se diagnosticar um tumor,
maiores são as chances de
cura. As consultas médicas

periódicas ajudam na identificação de problemas e na
necessidade de realização de
exames para o diagnóstico e
início do tratamento.
Os homens que trabalham
durante a semana e moram
no Crispim poderão ir à unidade de saúde daquele bairro

neste sábado, das 8 às 16
horas, para consultas, solicitações de exames e orientações. Os moradores do bairro
das Campinas também poderão se dirigir à unidade do
bairro neste sábado, a partir
das 8 horas, para consultas e
reuniões.
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Polícia

Casal é assaltado
em plena luz do dia
Um casal foi assaltado
no Lessa na manhã do dia
23. MTTC, 52 anos, e FCS,
67 anos, estavam visitando

Adolescente leva
chute do ‘ex’
bém acabou agredindo a
filha do casal. Além disso, o jovem ainda empurrou a avó da vítima,
uma senhora de 71 anos.
A cena aconteceu na
porta da residência da
adolescente, que foi levada ao Pronto-Socorro
pela PM.

Não atendeu ao
celular e foi agredida
Também na tarde de
domingo (24), no Mombaça, uma mulher foi agredida pelo companheiro.
EBCS, 27 anos, informou
que chegava a sua residência com a ﬁlha quando
o marido, FAZ, 41 anos,
insistia em ligar para ela.
Devido à proximidade
que manteve da casa, ela
não atendeu às chamadas.
Por esse motivo, ao chegar, ele a agrediu com um
soco no ombro, seguido

Ilustração

Após colisão, autor foge
Um acidente foi registrado na manhã do último
dia 20, no centro da cidade.
NTO, 24 anos, trafegava
com seu Ford KA pela rua
Eloy Chaves, sentido bairro
Santana, e quando passou
pela rotatória “José Dias
Filho” foi surpreendida por
uma motocicleta, que acabou colidindo na lateral direita de seu veículo por não
obedecer o sinal de parada.

Ninguém teve ferimentos e,
ao se aproximar do condutor
da moto, a vítima solicitou a
ele que esperasse a chegada
da viatura da PM, entretanto, o motociclista
fugiu do local.
Ilustração

Três mulheres foram
vítimas de violência
doméstica na manhã de
domingo (24), no bairro
Campo Alegre.
MJCM informou à
PM que foi agredida
com um chute na barriga
pelo seu ex-namorado,
TMA, 19 anos, que tam-

alguns imóveis pelo bairro
quando dois indivíduos desconhecidos se aproximaram
e anunciaram o assalto. Um

Ata da 38.ª Sessão Ordinária 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 dezessete 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 Oitava Sessão Ordinária do corrente
ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos
da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante de
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata
da 37.ª Sessão Extraordinária, realizada em
12.09.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr.
Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0124/13 Orlando Lopes de Almeida. II – EXPEDIENTE: Ofício 049/13 – 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, 17 de Setembro de 2013.
Ata da 38.ª Sessão Extraordinária de 2013,
da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.09.2013.
Às dez horas do dia vinte 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 Oitava Sessão Extraordinária do corrente
ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro
Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da
Silva, membro titular e Raul Alves de Oliveira,
membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a
ata da 38.ª Sessão Ordinária, realizada em
17.09.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr.
Ivair Marcos da Silva DEFERIDO, por votação
unânime: 1-0138/13 Hiper Massas Ltda.
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 Setembro de 2013.

em que o casal estava, além
de bolsa, documentos, cartões de banco, telefones celulares e R$ 400.

Foi ajudar e se deu mal
Um homem foi assaltado
na avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso na madrugada
de segunda-feira (25). A PM
foi acionada para atender a
uma ocorrência de roubo que
teve como vítima JSM, 30
anos. O rapaz informou que
andava pela avenida quando
três indivíduos desconhecidos que estavam parados
pediram um cigarro. Quando parou e abaixou a cabeça
para fornecer o solicitado foi
atingido com um soco. Em

Ilu
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seguida, outro indivíduo tentou agredi-lo com uma faca,
que pegou de raspão em seu
nariz e ele acabou caindo. Os
autores pegaram a carteira, o
celular e a bicicleta da vítima
e fugiram.

Ilustração

de empurrão. Por motivos
de segurança, após registrar a ocorrência, decidiu
não permanecer em casa,
indo para a residência de
familiares.

Um equipamento para saque de dinheiro foi encontrado em um caixa eletrônico no
interior de uma agência bancária no centro da cidade, na
tarde do último dia 23. A PM
foi até o local e retirou de um
dos caixas, uma frente falsa e
um leitor de cartão magnético. No momento da retirada
do equipamento falso de um
dos caixas, não ocorreu nenhum dano no visor da tela e
leitor originais do banco.

COMO LIDAR COM OS ASSALTANTES

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE TRÂNSITO
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“Chupa cabra” é encontrado em agência bancária

Posto tem R$ 100 levados

Dicas de segurança da Polícia Militar
1. Estabeleça códigos de
acesso a sua casa, de
maneira que se um dos
moradores for surpreendido por assaltantes possa
avisar aos outros de que
algo não está bem. Acionado esse código, procure
ganhar tempo. Não abra
a porta e acione a Polícia
Militar, informando da urgência do atendimento.
Códigos entre vizinhos
também podem ajudar.
2. Em caso de roubo, não
reaja. Acredite sempre
que a arma do bandido é
verdadeira e está carregada. Evite fazer gestos
bruscos, que possam ser
confundidos com reação
de sua parte.

deles estava armado com
uma pistola e acabou atingindo FCS com uma coronhada.
Os autores levaram o veículo

Ilu

3. Procure dialogar o mais
cordialmente possível com
os marginais, para acalmar os ânimos e amenizar
sua fúria. Em geral, estarão mais nervosos que a
vítima.
4. Se não houver reação,
a possibilidade de violência contra as vítimas é pequena. Assim, não se desespere.
5. A Polícia Militar possui
unidades especializadas em
resgate de reféns. Portanto,
conﬁe e tenha calma.
6. Assim que os bandidos
deixarem o local, avise a
Polícia Militar o mais rápido possível, transmitindo
o ocorrido e as características dos ladrões.

Ata da 39.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 01.10.2013.
Às dez horas do dia primeiro de outubro 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 Nona 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 38.ª Sessão Extraordinária, realizada em
20.09.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por
votação unânime: 1-0127/13 Eliana Sales Andrade. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0135/13
Joaquim dos Santos. III – EXPEDIENTE: Ofício
050/13 – 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, 01 de Outubro de 2013
Ata da 39.ª Sessão Extraordinária de 2013,
da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.10.2013.
Às dez horas do dia três de outubro 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
Nona 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
1.ª Sessão Ordinária, realizada em 01.10.2013.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando
Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0130/13 Maria José Pereira dos Santos.
II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0131/13 Denis Santos Mendes Fonseca.
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 Outubro de 2013.

Ata da 40.ª Sessão Extraordinária de 2013,
da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 11.10.2013.
Às quatorze horas do dia onze de outubro 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 Quadragésima Sessão Extraordinária
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro
titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a
ata da 40.ª Sessão Ordinária, realizada em
10.10.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr.
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0137/13 Rosemary
Campos de Araujo Frota.
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, 11 de Outubro de 2013.
Ata da 41.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 15.10.2013.
Às dez horas do dia quinze de outubro 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
Quadragésima Primeira 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 40.ª Sessão Extraordinária, realizada em
11.10.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, pela
maioria: 1-0147/13 Roberta Alessandra dos
Santos. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação
unânime: 1-0140/13 Karin Antoanete Deckers.
III – EXPEDIENTE: Ofício 052/13 – 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, 15 de Outubro de 2013.

Ilustração

Também na manhã do dia
23, um posto de gasolina localizado na avenida Francisco Lessa Junior foi assaltado. Segundo informações do
funcionário, dois indivíduos
que estavam a pé chegaram
ao local. Um deles estava

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº. 5.591, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre o Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba
– FSSP.
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 Fica reestruturado o Fundo Social de Solidariedade do Município de
Pindamonhangaba - FSSP, criado pela Lei nº 1.884, de 05 de julho de 1983,
vinculado à Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Art. 2º O Fundo Social de Solidariedade tem por finalidade integrar e mobilizar
a comunidade para atender as necessidades e problemas sociais locais,
buscando envolver os segmentos sociais na minimização das necessidades
dos grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade social, proporcionando
recursos e meios para o financiamento das ações assistenciais.
Parágrafo único. O Fundo Social de Solidariedade – FSSP terá a participação
da comunidade, por meio das entidades assistenciais sem fins lucrativos e de
geração de renda para atendimento da população.
Art. 3º O Fundo Social de Solidariedade – FSSP, para consecução de suas
finalidades exercerá, entre outras, as seguintes funções:
I - conceder, implementar, desenvolver e apoiar, isoladamente ou em
cooperação com outros órgãos e entidades de assistência social, nos
programas e serviços de atendimento o serviço à população
II- prestar apoio técnico, econômico-financeiro e operacional à população
carente do Município e/ou em situação de vulnerabilidade social;
Parágrafo único. Para a execução de suas finalidades o Fundo Social de
Solidariedade poderá celebrar convênios com o Governo Estadual, Federal
e com entidades de assistência social sem fins lucrativos.
Art. 4º O Fundo Social da Solidariedade de Pindamonhangaba – FSSP será
dirigido por um Conselho Deliberativo e será presidido por pessoa indicada,
através de Portaria, pelo Prefeito Municipal.
§1º Compete ao Presidente promover as medidas administrativas,
financeiras e orçamentárias para a gestão do Fundo, de acordo com os
princípios da contabilidade pública.
Art. 5º O Conselho Deliberativo será composto por sete membros, dentre
representantes da sociedade, sendo preferencialmente:
I - Um membro da Secretaria de Saúde e Assistência Social;
II - Um membro da Secretaria de Finanças;
III - Um membro dos Conselhos Municipais de Pindamonhangaba;
IV - Um membro do Poder Legislativo;
V - Um membro do Poder Judiciário;
VI - Dois membros de Entidades de representação de classes (OAB,
Sindicatos e Associações).
§1º Os representantes acima denominados serão nomeados mediante
convite do Prefeito Municipal e poderão ser substituídos temporária ou
definitivamente, a qualquer tempo, caso haja algum impedimento.
§2º O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de dois anos,
podendo ser reconduzido, cumprindo-lhes exercer suas funções até a
designação de novos membros.
§3º O exercício das funções dos membros do Conselho Deliberativo não
será remunerado e será considerado como serviço público relevante.
§4º Extingue-se o mandato dos membros do Conselho ao término da
legislatura.
Art. 6º São atribuições do Conselho Deliberativo:
I - Realizar ações e campanhas de solidariedade;
II - Definir e encaminhar políticas para obter meios e soluções possíveis
para os problemas levantados;
III- Promover e apoiar integradamente os programas realizados com as
entidade públicas e privadas;
IV - Valorizar, estimular e apoiar as iniciativas da comunidade voltadas para
a solução de problemas locais;
V - Promover o atendimento à população em situação emergencial ou de
risco, mediante a realização de avaliação do Departamento de Assistência
Social;

armado e anunciou o assalto. Após levarem R$ 100, do
caixa, fugiram. De acordo
com informações do boletim
de ocorrência, um dos clientes do posto avistou a dupla
entrando em um veículo Gol
(quadrado) de cor branca.
Ilustração

VI - Autorizar a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios em favor
de pessoas físicas em situação de vulnerabilidade social ou entidades de
fins não econômicos;
VII - Autorizar o recebimento de doações de bens móveis, sem encargos, de
pessoa física ou jurídica.
VIII - Levantar recursos humanos, materiais, financeiros e outros,
necessários às soluções dos problemas sociais;
IX- Propor a implementação de programas e serviços sociais para a geração
de renda;
X - Promover a exposição, divulgação e venda de peças artesanais
confeccionais nos cursos das oficinas ministrados no âmbito do Fundo
Social de Solidariedade de Pindamonhangaba - FSSP, determinando o
local de sua realização, bem como a quantidade e preço dos produtos,
observada, quanto a este último, sua compatibilidade com os praticados em
iniciativa da mesma natureza; e
XI - Celebração de convênios com o governo do Estado e da União e com
entidades assistenciais sem fins lucrativos, com a anuência do Chefe do
Executivo Municipal;
Art. 7º Constituirão receitas do Fundo Social da Solidariedade de
Pindamonhangaba – FSSP:
I - Contribuições, donativos e legados de pessoas físicas e jurídicas de
direito privado;
II - Auxílios, subvenções ou contribuições;
III - Transferências oriundas do orçamento do Governo do Estado de São
Paulo;
IV - Produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
V - Outras vinculações de receitas municipais cabíveis;
VI - Rendimentos de juros provenientes de aplicações financeiras dos
recursos vinculados ao fundo.
§1º As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente,
em conta especial especificada a ser aberta em estabelecimento oficial de
crédito.
§2º Todos os recursos destinados deverão ser contabilizados como receita
orçamentária municipal e a ele alocados através de dotações consignadas
na lei orçamentária ou de créditos adicionais, obedecendo a sua aplicação,
às normas gerais de direito financeiro.
§3º A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:
I- Da existência de disponibilidade em função do cumprimento da obrigação;
II- De prévia aprovação do titular da Secretaria de Saúde e Assistência
Social em conjunto com o Presidente do Fundo;
III- Da aprovação do Conselho Deliberativo.
Art. 8º O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre
e emitirá um balancete demonstrativo da receita e despesa do período, que
deverá ser apresentado para aprovação pelo Conselho e encaminhado ao
Secretário de Finanças do Município.
§1º. Reunir-se-á o Conselho Deliberativo extraordinariamente, tantas vezes
quantas for convocado pelo presidente do Fundo Social de Solidariedade
de Pindamonhangaba - FSSP, mediante comunicação feita a todos os
membros do colegiado, com indicação do motivo, local, data e hora.
§2º. As deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos dos
presentes, cabendo à Presidência o voto de qualidade.
Art. 9º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de verbas
próprias do orçamento, suplementadas se necessário.
Ar. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de
novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 184/2013

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira 29 de novembro de 2013

Comércio funciona em horário
especial a partir de domingo
AiAndrA Alves MAriAno
O comércio de Pindamonhangaba vai aderir, a partir de domingo (1º/12) a um
horário especial de funcionamento, para atender aos
consumidores nas compras
de fim de ano.
O horário será estendido
até as 23 horas, diariamente,
inclusive aos domingos.
A expectativa, segundo a
Acip – Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba – é que as vendas
superem em 5% o mesmo
período no ano passado.
Para aquecer ainda mais
o clima natalino, a Acip decorou o centro da cidade e
as praças de Moreira César
e Araretama, com enfeites
produzidos com garrafas pet.
Para confeccionar os produtos foram utilizadas mais de
15 mil garrafas. O projeto
foi uma iniciativa da gerente
da Acip, Helena Barros, que

Arquivo TN

O horário do comércio será estendido para as 23 horas, diariamente

após ver outras cidades utilizarem os enfeites, decidiu
implantar o projeto em Pindamonhangaba. Para realizar
a decoração, a Acip contou
com a parceria da Prefeitura.
Além da decoração, a Associação realiza, até o dia 18
de janeiro de 2014, a Cam-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.134, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
NOMEIA os servidores a seguir indicados para comporem o COMITÊ DE MORTALIDADE, com
objetivo de investigar os óbitos no Município e constituir relevantes serviços à comunidade, a saber:
Presidente
- Elisabeth Basi Puebla da Nóbrega
Membros
- Dulce Abirached Adub Dantas de Oliveira
- José Luiz Castro de Mello César
- Maria Aparecida de Souza
- Marilia Rios Freire
- Thatiana Valério
- Suleyr Fadu Saber V. Pires
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com vigência de 1º de setembro de 2013 a
31 de agosto de 2014.
Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi - Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

panha Natal Acip – Tamanho
Família, com sorteio de 10
caminhões de prêmios. Para
concorrer, o consumidor deve
comprar em um dos estabelecimentos associados que esteja participando da promoção e preencher corretamente
o cupom. Lembrando que os

cupons devem ser colocados
na urna até as 18 horas do
dia 17 de janeiro. Pelo regulamento, no dia do sorteio
não podem ser recebidos
cupons. O sorteio acontece
no dia 18 de janeiro, às 12
horas, na praça Monsenhor
Marcondes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.597, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
Denomina o Salão de Ginástica do Centro Esportivo João Carlos de Oliveira, “João do Pulo”,
de JOSÉ ROBERTO DE VASCONCELLOS.
(Projeto de Lei nº 166/2013, de autoria do Vereador Jânio Ardito Lerário)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominado de JOSÉ ROBERTO DE VASCONCELLOS o Salão de Ginástica
do Centro Esportivo João Carlos de Oliveira, “João do Pulo”, localizado na Rua Engenheiro
Orlando Drumond Murgel.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 27 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/
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Curso de Mecânica é o
mais concorrido da Etec
AiAndrA Alves MAriAno
A prova dos candidatos
que concorrem a uma vaga
no processo seletivo da Etec
- Escola Técnica Estadual de
Pindamonhangaba para o 1º
semestre de 2014 será neste
domingo (1º/12). Os portões
das escolas serão abertos às
12h30 e fechados, impreterivelmente, às 13h30, horário
do início do exame.
Em Pinda, o curso mais
disputado é o de Mecânica no
período noturno, que conta
com 10 candidatos por vaga.
Em seguida, vem o Ensino
Médio no período da manhã,
que terá 8,73 candidatos concorrendo a cada uma das 40
vagas oferecidas.
Já quem se inscreveu para
os cursos de Contabilidade e Cozinha, por
exemplo, terão menor
concorrência. A média é de um candidato
para cada vaga.
Para fazer a prova,
é preciso levar caneta
esferográfica de tinta

preta ou azul, lápis preto nº
2, borracha, régua e um documento de identidade original e com foto.
A prova terá 50 questões
de múltipla escolha, cada
uma com cinco alternativas,
relacionadas às diferentes
áreas do saber (científico,
artístico e literário), à comunicação e à expressão, em
diversos tipos de linguagem,
abrangendo conhecimentos
comuns do Ensino Fundamental.
O gabarito oficial será
divulgado no mesmo dia
(1º/12), a partir das 18 horas,
nos sites www.centropaulasouza.sp.gov.br e www.vestibulinhoetec.com.br
Arquivo TN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.596, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
Denomina o Salão de Musculação do Centro Esportivo João Carlos de Oliveira, “João do
Pulo”, de ROBERTO MARINHO DE ESPÍNDOLA.
(Projeto de Lei nº 165/2013, de autoria do Vereador Jânio Ardito Lerário)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominado de ROBERTO MARINHO DE ESPÍNDOLA o Salão de Musculação
do Centro Esportivo João Carlos de Oliveira, “João do Pulo”, localizado na Rua Engenheiro
Orlando Drumond Murgel.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 27 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

Cultura & lazer 6
Jardim Resende e Maricá recebem
‘Pinda em Cena’ na sexta e no sábado
Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 29 de novembro de 2013

MaRia FeRnanda Munhoz
A cultura não para em
Pindamonhangaba! O Pinda
em Cena será realizado nesta sexta-feira (29), no Jardim
Resende, e no sábado (30),
no Maricá, a partir das 18
horas. Os artistas da cidade
se apresentarão no centro comunitário de cada bairro e a
população está convidada a
participar, gratuitamente.
A programação de sexta-feira (29), no Jardim Resende, terá, em música: conjunto
Charles Anjo 45 (samba) e
Banda de Aprendizes da Corporação Musical Euterpe; em
dança: Núcleo de Pesquisa
Educadança, equipe de ginástica rítmica da Secretaria
de Esportes, Maculelê do
grupo Capoeira Vida e Esco-

Odirley Pereira

la de Dança Gorette Von Gal.
Em teatro, será apresentado
o espetáculo circense “Sor-

ria, você está no circo!”, com
o mágico Jack e o palhaço
Alegrito. Os artesãos Felipe

Callipo e Athila estarão presentes, trabalhando em suas
obras. Também haverá artis-

Em dezembro, Turismo mostrará
Pindamonhangaba para munícipes
MaRia FeRnanda Munhoz
O projeto “Conheça Pindamonhangaba”, do Departamento de Turismo da Prefeitura, realizará diversos
roteiros gratuitos para os mu-

nícipes, no mês de dezembro.
O City Tour Histórico
Cultural contará 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 Histórico e Pedagógico Dom Pedro
I e Dona Leopoldina.
Divulgação

Projeto Vitrine Social, no Shopping Pátio Pinda, faz parte do roteiro para os munícipes

Para participar, é imprescindível agendar antecipadamente, a partir de 1º
de dezembro, nos seguintes
locais: Palacete Visconde da
Palmeira – sede do 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 (7, 8,
14, 15, 21 e 22). Serão seis
ônibus por dia, nos horários:
15h30, 16h30, 17h30, 18h30,
19h30 e 20h30.
Por dia, serão abertas 162
vagas, totalizando 972 pessoas atendidas na iniciativa.
Mais informações no Departamento de Turismo, rua
Martim Cabral, 39, centro.
Telefone 3643-1761.

Museu faz exposição ‘General
Júlio Salgado e a Revolução de 32’
MaRia FeRnanda Munhoz

O Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina
realiza, a partir de 6 de dezembro,
a exposição “General Júlio Salgado
e a Revolução de 32”. A exposição
terá mobílias do quarto do
general, material da época, farda,

armamento e material que foi
usado em campanha.
O General Júlio Marcondes
Salgado, nascido em
Pindamonhangaba em 1890,
foi militar, um dos principais
articuladores da Revolução de
1932. O material da exposição

fazia parte do acervo do Museu
Histórico.
A mostra tem entrada gratuita e
pode ser visitada de terça a domingo.
Às terças, das 13 às 17 horas, às
quartas, quintas e sextas-feiras,
das 8 às 17 horas e, aos sábados e
domingos, das 13 às 17 horas.
Maria Fernanda Munhoz

tas plásticos e grafitagem.
No sábado (30), no Maricá,
a programação conta com: Trio

exposição
de peças
artesanais
O Atelier Priscila Toste
apresenta a 1ª Exposição de Peças Artesanais,
com trabalhos de pintura
country, scrap decor,
bonecas de pano e biscuit, desenvolvidos pelas
alunas do atelier e pela
professora, na loja Ben
Presente. A inauguração
será na sexta-feira (29),
às 13 horas, e a exposição fica aberta até as 19
horas. No sábado (30),
a visitação será das 10
às 13 horas. De 2 a 6 de
dezembro, das 13 às 19

Banda de Aprendizes
da Corporação Musical
Euterpe também está no
“Pinda em Cena”

Muzak, Banda Alexandre Moraes e conjunto Charles Anjo
45, em música; Núcleo de Pesquisa Educadança, Maculelê da
Capoeira Viva e Escola de Dança Gorette Von Gal, em dança;
apresentação teatral com a Cia
Novos Atores, apresentando a
peça “La Maldicion”; além dos
artistas plásticos e grafitagem
que estarão trabalhando ao vivo
no evento e conversando com a
população.
O Pinda em Cena é uma
realização da Secretaria de
Educação, Cultura e Turismo, e organizado pelo Departamento de Cultura.
Arquivo pessoal

Boneca de pano faz
parte da exposição
horas. Entrada gratuita.
A Ben Presente fica na
rua Benedito Antonio da
Silva, 11, Campo Alegre
(em frente à Prefeitura).

Pinda recebe workshop
de dança autoral
MaRia FeRnanda Munhoz
Pindamonhangaba recebeu, no final de semana,
o Workshop Caminhos para
uma Dança Autoral – Técnica, Criação e Diálogo, com
Robson Jacqué. O evento
foi trazido para a cidade pela
Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Cultura
e Turismo, via Departamento
de Cultura, em parceria com
o Governo do Estado, por
meio das Oficinas Altino
Bondesan.
As aulas foram realizadas
de sexta-feira (22) a domingo (24), na Escola de Dança
Gorette Von Gal, que fica na
Academia Performance.
Apenas 20 vagas foram
disponibilizadas para bailari-

nos, dançarinos, atores, estudantes de dança e de teatro.
O workshop abordou a arte
do movimento pela ótica da
consciência corporal como
material de observação, improvisação, pesquisa e construção cênica, que caminha
para enriquecer o trabalho
do intérprete e que objetiva
alcançar uma dança autoral.
O facilitador Robson Jacqué é bailarino, professor e
coreógrafo formado pela Escola Klauss Vianna. Apresentou-se na Tailândia e Suíça.
Em São José dos Campos, trabalha como preparador corporal para espetáculos de artes
cênicas e ensina improvisação
e consciência corporal em diversos espaços culturais.
Rosana César

Reprodução

General Júlio
Salgado. Ao
lado, salão do
museu que está
sendo preparado
para receber a
exposição
Grupo e professor no encerramento do workshop

SEGUNDO CADERNO
População pode fazer exames de DSTs/Aids

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 29 de novembro de 2013

MARCOS VINÍCIO CUBA
Termina neste sábado
(30) a campanha “Fique Sabendo” e a população pindense tem a oportunidade de
fazer exames de DSTs/Aids.
Proﬁssionais estarão na praça
Monsenhor Marcondes das 8
às 14 horas. Com os exames
é possível veriﬁcar a saúde e,
em caso de diagnósticos positivos, os pacientes são encaminhados imediatamente
para o tratamento.
Pindamonhangaba conta com o Setor de Infectologia para orientar e atender
as pessoas que desejam participar da campanha. Quando há resultados positivos os
pacientes são atendidos por
proﬁssionais qualiﬁcados e
especializados.
Os trabalhos desta campanha são desenvolvidos pela Secretaria de Saúde e Assistência Social, por meio do
Departamento de Proteção
aos Riscos e Agravos a Saú-

Marcos Vinício Cuba

Troca de postes atende
reivindicação no Feital
Nessa quarta-feira (27),
foi feita a troca de local dos
postes “padrão” de energia
na rua 23, no Feital. O serviço foi realizado pela parceria
entre a Subprefeitura de Moreira César, Setor de Elétrica
da Secretaria de Obras e EDP

Bandeirante. De acordo com
informações da Subprefeitura, essa solicitação era bastante antiga e necessária para facilitar a circulação de
veículos, que encontravam
diﬁculdades para entrar naquela rua.
Divulgação

A tenda de exames ﬁca até sábado (30), na praça Monsenhor Marcondes

de e da equipe do Ambulatório de Infectologia.
Nesta sexta-feira (29), o

TV regionalizada mede
atuação das prefeituras e
participação do público

Setor de Infectologia do Centro de Especialidades Médicas estará aberto das 8 às 18

horas, para orientações e retirada de solicitação de exames.
No sábado, será na praça.

Centro de Especialidades Odontológicas
entrega média de 90 próteses mensais

André Nascimento

Prefeito de Pinda participou do evento regional

CINTIA CAMARGO
Em um encontro com a
TV Vanguarda, nesta semana, em São José dos Campos,
foi discutido o poder da regionalização das TVs , política realizada pelas emissoras
em todo o Brasil.
Para o publicitário José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que durante décadas esteve à frente da
programação da Globo, essa regionalização pode medir a atuação das prefeituras e, consequentemente,
a reação e participação das
comunidades mais rapidamente. “Isso pode direcionar a propaganda de uma
forma geral informando

o público, exigindo maior
qualidade das veiculações e
impulsionando o mercado de
trabalho das produtoras de
vídeo”, disse.
Empresários,
produtoras do Vale do Paraíba e líderes participaram do encontro,
que também trouxe a informação de que o mercado de
propaganda brasileiro deve
crescer 7% em 2014.
Para o prefeito de Pindamonhangaba, que esteve no
evento, a comunicação responsável deve ser transparente
e simples. “Com as novas redes sociais, a televisão precisa
ter uma linguagem ágil e direta
para atingir o objetivo daquela
comunicação”, disse.

Cidade recebe
grupos de turistas
no ﬁnal de semana
MARIA FERNANDA MUNHOZ

Neste ﬁnal de semana, Pindamonhangaba receberá dois grupos
de turistas, vindos de Bragança
Paulista e da grande São Paulo.
O grupo de Bragança fará o
roteiro histórico cultural, gastronômico e de lazer, a partir do City
Tour Histórico, com visita ao
Palacete Visconde da Palmeira,
que abriga o Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina, seguindo para almoço caipira no Núcleo Turístico do
Ribeirão Grande (Restaurante
Colmeia) e passeio no trem do
forró – parceria com a Estrada
de Ferro Campos do Jordão. A
visita será encerrada com um
café caipira no Núcleo Turístico

do Piracuama (Pousada Serra da
Mantiqueira).
O grupo de São Paulo fará o
roteiro histórico cultural, iniciando
com o City Tour, passando pelo museu, visita ao Bosque da Princesa
e almoço no restaurante Armazém.
A visita de mais esses dois
grupos se dá devido ao trabalho de
divulgação realizado pelo Departamento de Turismo da Prefeitura nas
feiras estaduais e nacionais, principalmente voltadas para agentes de
viagens. Com isso, Pindamonhangaba está se tornando conhecida
como destino de turismo histórico
e já tem atraído muitos visitantes.
Para essas visitas, o Departamento
disponibiliza material de divulgação
da cidade.

MARCOS VINÍCIO CUBA
O CEO - Centro de
Especialidades Odontológicas, referência na região
devido aos bons serviços
prestados, oferece vários
atendimentos à população,
entre eles, a confecção de
próteses. Atualmente são
entregues, em média, 90
próteses por mês.
Todos os pacientes
atendidos com próteses
são encaminhados pelos
dentistas que trabalham
nas unidades de saúde.
O público tem sido
atendido com maior agilidade após a implantação
dos trabalhos de um dentista, que atua neste espaço
40 horas semanais, produzindo as próteses.
No Centro de Especialidades são realizados tratamentos especializados

em endodontia, diagnóstico
bucal, cirurgia oral menor,
periodontia, prótese, odontopediatria e atendimento a

pacientes especiais.
Pinda é referência odontológica para Lagoinha, Natividade da Serra, Santo Anto-

nio do Pinhal, São Bento
do Sapucaí, São Luiz do
Paraitinga, Redenção da
Serra e Tremembé.
Marcos Vinício Cuba

Todos os pacientes atendidos com próteses são encaminhados pelos
dentistas que trabalham nas unidades de saúde da cidade

Só hoje
29/11.
Um dia inteiro
de ofertas
imperdíveis.

K
C
A
BL DAY
FRI

Vodka francesa Cîroc
750 ml
,50
de: R$

94
por: R$ 66 ,15
Whisky escocês Black &
White - 1 litro
,90
de: R$

76
por: R$ 53 ,80

30%

Todos os Whiskies,
Vodkas, Saquês
DE
e Cachaças DESCONTO

Lojas abertas
a partir das 7h da manhã.*
Ofertas válidas para o dia 29/11/2013, ou enquanto durarem os estoques, para todas as lojas
Pão de Açúcar de São Paulo e Paraná. Após essa data, os preços voltam ao normal. Para melhor
atender nossos clientes,não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por
cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Garantimos a quantidade mínima de 12
unidades/kg de cada produto por loja. Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui
veiculadas. Itens sujeitos à disponibilidade de estoque. Verifique o estoque disponível na loja Pão
de Açúcar mais perto da sua casa. Consulte a relação de lojas no site www.paodeacucar.com.br
Foto meramente ilustrativa. *Com exceção das lojas em shopping e galerias comerciais.

Só hoje
29/11.
Um dia inteiro
de ofertas
imperdíveis.

K
C
A
BL DAY
FRI

Cerveja Heineken
long neck 355 ml

R$ 2 ,49

Na compra
de 6 unidades
tenha

30%
DE

DESCONTO
Nesta promoção,
a unidade
sai por R$ 1,74

Lojas abertas
a partir das 7h da manhã.*
Ofertas válidas para o dia 29/11/2013, ou enquanto durarem os estoques, para todas as lojas
Pão de Açúcar de São Paulo e Paraná. Após essa data, os preços voltam ao normal. Para melhor
atender nossos clientes,não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por
cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Garantimos a quantidade mínima de 12
unidades/kg de cada produto por loja. Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui
veiculadas. Itens sujeitos à disponibilidade de estoque. Verifique o estoque disponível na loja Pão
de Açúcar mais perto da sua casa. Consulte a relação de lojas no site www.paodeacucar.com.br
Foto meramente ilustrativa. *Com exceção das lojas em shopping e galerias comerciais.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br

RODOLPHO ABBUD:
21.10.1926 - 25.11.2013
(Nova Friburgo)
Como ser humano: MARAVILHOSO!
Como trovador: MAGNÍFICO!
Como operário da Trova: INSUBSTITUÍVEL!
Mais do que irmão, um paizão de todos os trovadores. Que
dinamismo! Que fibra!
Tanto espiritual quanto fisicamente, Abbud sempre me lembrou a imagem de uma muralha.
Ou de um super-herói. Daqueles que eram esmagados, retalhados, moídos, incendiados... E ressurgiam intactos.. Novinhos
em folha e prontos para nova emocionante aventura!
Ainda agora, mesmo sabendo que a muralha tombou, ou que
o “Super-Abbud” cansou-se, enfim, dessa história de “morrer” e
renascer, fico naquela quase infante expectativa de que, a qualquer momento, como nas velhas e saudosas matinês, alguém
ligue a tomada do tempo novamente, e ele ressurja de alguma
página, de alguma esquina, de algum ponto qualquer, econtinue
nos encantando com suas peripécias e sua doçura.
Algumas vezes eu lhe disse: “Abbud, faça um favor para todos
nós; escreva um livro com suas memórias trovadorescas; registre
todo esse enorme e precioso acervo que você tem na cabeça.
Não podemos nos privar de você.” Ele apenas sorria e continuava
nos contando uma infinidade de “causos” antigos, ora pitorescos,
ora comoventes, valendo-se de uma privilegiadíssima memória.
Agora estamos órfãos. Não só de sua presença mas também
de suas lembranças.
Com isso, quem morre mais um pouco é a memória do Movimento Trovístico, que já morrera com Izo Goldman, com João
Freire, com Carlos Guimarães, com José Maria Machado, com
Waldir Neves...
Quantas perdas!... Não estamos sepultando apenas nossos
irmãos-trovadores; estamos sepultando todo o legado que eles
representavam (e representam), e que não estão sendo registrados em lugar algum.
Estamos precisando urgentemente de um biógrafo oficial no
seio da U.B.T....
P.S. 1 = Rodolpho Abbud, durante as sextas-feiras, também
chamadas de “Noite dos Magníficos”, quando começavam a
enchê-lo de homenagens, sempre dizia, em tom de brincadeira:
“Já sei, vocês estão me homenageando demais porque acham
que eu vou morrer logo, mas eu não tenho pressa nenhuma.
Como sou muito educado, vou deixando as pessoas passarem
à minha frente na fila”. E nós ríamos, junto com ele, porque, no
fundo, talvez todos acreditássemos, mesmo, que o nosso Paizão
nunca alcançaria o início da
indesejável fila...
P.S. 2 = desde que milito no
mundo da Trova, penso que Rodolpho Abbud talvez seja a perda
mais traumática que o Movimento já teve. Grande amigo de Pindamonhangaba, um verdadeiro
“gentleman”. Os Jogos Florais de
Nova Friburgo, sem a sua batuta,
nunca mais serão os
mesmos...
Eis algumas trovas de sua lavra
:
Não sendo um homem moderno,
meu pecado e insensatez
foi jurar amor eterno
e amar somente uma vez!...
Chegaste a sorrir, brejeira,
depois da tarde sem fim...
E, nunca uma noite inteira
foi tão curta para mim!...
Contemplo o céu para vê-las
com um respeito profundo,
pois na raiz das estrelas
eu vejo o dono do mundo.
Ao hospício conduziu
a mulher para internar...
Feito o exame, ela saiu,
e ele teve que ficar!...
(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.com.br
- (o mais completo portal de trovas na Internet)
________________________________________

GOVERNO
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
(Viva mais
feliz:
deixe uma
Trova
falar
por você!)
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR

O EMPREGADO E
O TRABALHO

TO DE ATENDIMENTO
PAT AO TRABALHADORCESAR
DE PINDA/MOREIRA CESAR
DE PINDA/MOREIRA

DATA: 26/11/2013
FUNÇÃO
AÇOUGUEIRO
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO FISCAL
AUXILIAR DE CARTAZISTA
AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
BARMAN
CABELEIREIRO ESCOVISTA
CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO
CAMAREIRA
ELETRICISTA INDUSTRIAL (COM NR 10 E NR 35)
ENCANADOR INDUSTRIAL
FERRAMENTEIRO DE MOLDES PLÁSTICOS
FISCAL DE LOJA
JARDINEIRO
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MENSAGEIRO
MECÂNICO DE AUTO ( PARA AUTO CENTER)
MOTORISTA DE CAMINHÃO
OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA
OPERADORA DE CAIXA
PADEIRO
PEDREIRO
PIZZAIOLO
PROFESSOR DE ALEMÃO
REPOSITOR DE MERCADORIAS
REPOSITOR EM SUPERMERCADO
SERRALHEIRO
TRABALHADOR RURAL
VENDEDOR EXTERNO (Produtos de Coca Cola)
ACESSE O SITE: mais emprego.mte.gov.br ou comparecer ao PAT: para cadastro
O SITE:
Av. Albuquerque Lins, nº 138 – SãoACESSE
Benedito
– PIndamonhangaba-SP
ou av. José Augusto Mesquita,
Nº 170 – Subprefeitura- Moreira César
maisemprego.mte.gov.br
O HORÁRIO DE SEGUNDA À SEXTA DAS 8:00 AS 16:00 HORAS, MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.

“... O AMOR FAZ A GENTE SER CRIANÇA, paixão nos transforma
em grande amante, tudo fica lindo de repente, pois quem ama é
diferente e eu te amo a todo instante...” – Paula Fernandes
DIVULGUE GRATUITAMENTE a agenda de sua casa noturna. Envie
para o e-mail joao.ouverney@terra.com.br
ARENA 101 Pinda: 30/11 (sábado) - Cuibano Lima. 06/12 (sexta) –
Gustavo Lima. www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera – 9171-8990
e 7811-9776. Bairro Marçon, 4.900
BANDA CHAMEGO.COM (Anjinho do Vale e Josy Mattos): Agenda de
novembro: 30/11 (sábado 18h30) – CCI de Pinda. 30/11 (sábado 0h)
- Forró do Zé Jorge (trevo da Gurilândia) Taubaté. Tel (12) 3631-4598,
98181-6850 e 99771-5600. Site: www.anjinhodovale.com.br
BEATLES: Vende-se toda a discografia dos Beatles em CD por R$
600,00, sendo alguns duplos, seminovos em ótimo estado. Preço R$
10,00 cada, mas só na compra do lote todo. Tel (12) 99143-2197, email
andersonc.leite2013@gmail.com
CASARÃO ROSEIRA – toda quinta-feira, baladas em dois ambientes.
Djs Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até 23h. Dois ambientes
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado
(18h30). 30/11 (sábado 18h) – Baile ao vivo com a Banda Chamego.
com (Anjinho do Vale & Josy Mattos). Av. Abel Corrêa Guimarães, bairro
Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 30/11 (sábado) – Cláudia Leite.
www.cervejariadogordo.com.br
CHICK NA ROÇA Taubaté: 01/12 (domingo) – Anderson & Rafael. 04/12
– 3ª Noite do Carro Cheio. Allan Croiz. 15/11 – Grupo Pralana. 22/2 –
Bandas 8 Segundos e Arena. 08/12 (domingo) – Roger & Rogério. Estrada do Barreiro
CHICKEN BEER Tremembé: 28/11 (quinta) – Banda Chapéu Brasil.
Elas free até 1h. Funk no 2º ambiente. 29 (sexta) – Karaokê com banda.
Sexta e sábado – Videokê profissional
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais um baile no RECINTO SÃO
VITO de Moreira César neste domingo, 1º de dezembro, às 20h - Banda
Pedro Romano. Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: Baile com as melhores bandas ao vivo
toda quarta-feira e domingo (neste dia, todas bandas de São Paulo)
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: Balada sertaneja todo sábado. Elas
free até 0h. SP-62, 2.400, estrada Pinda-Roseira
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix”: 30/11 (sábado) – Trio Voz
de Ouro. 07/12 (sábado 19h) – Bingo beneficente. Prêmio principal R$
1.000,00. A direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 22h, com canja gratuita à 1h. Tel (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé: 29/11 (sexta) – Noite do Adesivo. Banda Sacode a Poeira e Caio & Lenon. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.
br
FERROVIÁRIA Pinda – 29/11 (sexta 19h) – Festa da Academia com a
Banda Amigos Sertanejos. Ingresso para não-sócio R$ 10,00.
21/12 (sábado 22h) – Baile de Confraternização, para comemorar a chegada do Ano Novo.
Para o forró normal de sexta, associado em dia não paga e pode retirar dois convites na secretaria. Não sócios: Homem R$ 10 e mulher vip
até 23h30, e R$ 5,00 após esse horário. Tel (12) 2126-4444. Site: www.
aaferroviaria.com.br
FERROVIÁRIA: Empresários/empresas que quiserem participar de
workshop na Ferroviária, divulgar produtos e serviços e oferecer descontos aos associados (convênios), fazer contato pelos telefones (12)
3645-1302 e 99146-2262. E-mail: joao.ouverney@terra.com.br
FERROVIÁRIA Pinda: 29/11 (sábado 19h) - Baile de encerramento do
JORI com banda ao vivo. Luizinho Gaúcho & Priscila. Entrada franca
FERROVIÁRIA Pinda: 08/12 (domingo das 9 às 18h) – Feira de Artesanatos regional. Apresentação de vários músicos e grupos de dança
durante todo o dia: 10h - Grupo Shiny. 10h30h - Companhia Cênica
de Dança Monica Alvarenga. 11h - Ballet Cássia Ogata. 14h30 – Grupo
Shiny. 16h - Dança do Ventre Yalabina. 17h -Balet Julia Pyles
MANGUEIRÃO Pinda: 29/11 (sexta) – Baile animado pela Banda Gold.
Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró da região com a Banda Gold. Tel
(12) 9174-0026
MARINELLI HALL Pinda: 30/11 (sábado) – Dancing Days na Vila. Multiband Show e Dj José Luiz da Vila. Relembre os bons tempos (70/80)
da Vila dos Sargentos e Vila dos Oficiais. Convite R$ 30,00 em benefício
da APAE
MUTLEY Taubaté: 29/11 (sexta) – Banda Turne. 30/11 (sábado) – Rock
Brasil. Bandas Volúpia e Jolley Roger. Tel (12) 3632-5540. www.mutley.
com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 28/11 (quinta) – Não informado. 29/11 (sexta) – O Rappa. Banda Único Civil. 30/11 (sábado 21h) – Classical Queen.
01/12 (domingo) – Não informado. Tel (12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – Baile Quinta Nobre toda última
quinta-feira do mês. Grupo Charles Anjo 45 e convidados. (12) 36428599 e 3522-5356. Site www.paineirasclube.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba: SEXTA - 29/11 – Sedusamba. SÁBADO
- 30/11 – Não informado. DOMINGO - 01/12 – Soweto. 08/12 – Nova
Kadência. 15/12 – Doce Encontro. Toda quarta - videokê. Toda quinta –
Música sertaneja ao vivo. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher. Tel (12)
3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126. www.pindabar.com/
RANCHO DO GALÃ Taubaté: 01/12 (domingo 19h) – Grupo Bom Talento e BandAbala. Elas vip até 21h. 04 (quarta) – Banda Geração Sertaneja. Tel (12) 3424-7673 e 99169-0122. Convites à venda em Netos
Jeans (Pinda)
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 30/11 (sábado) – Henrique & Juliano.
Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062. www.ranchostafe.com.br.
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 28/11 (quinta) - Washington dos Teclados. 30/11 (sábado) - Wilson & Washington.
Tel. (12) 3648-4036 e 9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda: 30/11 (sábado) – Baile de Máscaras
animado pelo músico Manassés. Mesas de frios, salgados e pizza na
tábua.
Tel (12) 3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br
VARANDA ESPETINHOS Taubaté: Aulas de dança de salão grátis toda
segunda-feira (Baila Taubaté). Te. (12) 3632-8986. Av. Itália, em frente
ao Senai
VIA VALLE SHOW Pinda: 29/11 (sexta) – Baile do Hawaii. Mc Dedé .
Elas vip até 0h30. Rua José Gambini de Souza, bairro Bela Vista, em
frente à Faculdade Anhanguera
VILLA FEST Taubaté: 15/12 (domingo 19h) – Skol Fest. Djs Gustavo
Alck, Mayara Leme e Eduardo Reis. Convite em Neto Jeans (Pinda).
Estrada do Barreiro, 10.150, a 6 km da Dutra, saída da Taubaté Veículo
VILLA SERTANEJA São José: 29/11 (sexta) – Noite do Carro Lotado.
Grupo Pralana. 30/11 (sábado) – VIII Catchorro. Will. Camarote open bar .
14/12 (sábado) – Mcs Guiné e Pocahontas. Mc Menor do Chapa. Fazenda Brumado

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
160/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA/DESATIVAÇÃO DO
CEVS
Nº PROTOCOLO:
1694/13
DATA PROTOCOLO:
19/11/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000161-1-0
DATA DE VALIDADE:
N/A
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:
MILDRED DOS SANTOS COSTA NÓBREGA
CNPJ/CPF:
086.153.188/40
ENDEREÇO:
Rua Deputado Claro Cesar
N°:
74
COMPLEMENTO:
Salas 34 e 35
BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-220 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Mildred dos Santos Costa Nóbrega CPF:
086.153.188-40
RESP. TÉCNICO:
Mildred dos Santos Costa Nóbrega CPF:
086.153.188-40
CBO:
Cirurgião Dentista
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.:
30.901
UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 21/11/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
161/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1679/13
DATA PROTOCOLO:
14/11/2013
Nº CEVS: 353800601-477-000043-1-6
DATA DE VALIDADE:
21/11/2014
CNAE:
4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de
fórmulas
RAZÃO SOCIAL:
JOSÉ RONALDO VILLELA FERREIRA DROGARIA – ME
CNPJ/CPF:
007.203.653/0001-17
ENDEREÇO:
Av. Nossa Senhora Perpétuo Socorro
N°:
1548
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Socorro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12421-010 UF:
SP
RESP. LEGAL:
José Ronaldo Villela Ferreira
CPF:
091.280.588-95
RESP. TÉCNICO:
José Ronaldo Villela Ferreira
CPF:
091.280.588-95
CBO:
Farmacêutico em Geral CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.:
14577
UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 21/11/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
162/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
1546/13
DATA PROTOCOLO:
17/10/2013
Nº CEVS: 353800601-960-000144-2-7
DATA DE VALIDADE:
N/A
CNAE:
9602-5/01 Cabeleireiros
RAZÃO SOCIAL:
DENIS EDUARDO APARECIDO DE MELO 37383807871
CNPJ/CPF:
014.515.574/0001-07
ENDEREÇO:
Centro Comercial Dez de Julho
N°:
59
COMPLEMENTO:
Loja 08
BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-015 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Denis Eduardo Aparecido de Melo CPF:
373.838.078-71
RESP. TÉCNICO:
CPF:
CBO:
CONS. PROF.:
N º INSCR.:
UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 21/11/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
163/13
Comunicado de DEFERIMENTO: ALTERAÇÃO DE DADOS/ ENDEREÇO
Nº PROTOCOLO:
0624/13
DATA PROTOCOLO:
19/04/2013
Nº CEVS: 353800601-464-000017-1-6
DATA DE VALIDADE:
21/11/2014
CNAE:
4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos
RAZÃO SOCIAL:
UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA COOP. ODONTOLÓGICA
CNPJ/CPF:
002.064.028/0004-60
ENDEREÇO:
Rua dos Andradas
N°:
470
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-010 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Acilia Aparecida Cesar Lourenço
CPF:
019.528.788-61
RESP. TÉCNICO:
Antonio Carlos de Paiva CPF:
186.142.567-87
CBO:
Farmacêutico em Geral CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.: 7181
UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 21/11/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
164/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0734/13
DATA PROTOCOLO:
13/05/2013
Nº CEVS: 353800601-477-000021-1-9
DATA DE VALIDADE:
21/11/2014
CNAE:
4771-7/02 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de
fórmulas
RAZÃO SOCIAL:
BYODERMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA – ME
CNPJ/CPF:
071.708.697/0001-06
ENDEREÇO:
Av. Dr. Fortunato Moreira
N°:
50
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-400 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Elisete Oliveira Maciel CPF:
158.428.048-40
RESP. TÉCNICO:
Elisete Oliveira Maciel CPF:
158.428.048-40
CBO:
Farmacêutico em Geral CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.:
15.760
UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 21/11/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
165/13
Comunicado de DEFERIMENTO: ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL
Nº PROTOCOLO:
1062/13
DATA PROTOCOLO:
17/07/2013
Nº CEVS: 353800601-562-000036-1-1
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
RAZÃO SOCIAL:
BUNDY REFRIGERAÇÃO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
CNPJ/CPF:
08.320.017/0002-19
ENDEREÇO:
Av. Dom João VI
N°:
699
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Dist. Ind. Santa Rita
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12412-805 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Anderson Tavares de Carvalho
CPF:
173.786.038-48
RESP. TÉCNICO:
Maria José dos Santos Ribeiro
CPF:
331.236.888-01
CBO:
Nutricionista CONS. PROF.:
CRN
N º INSCR.: 24542
UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 21/11/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2013

DESTAQUE DA SEMANA

FERROVIÁRIA: CONFRATERNIZAÇÃO DA ACADEMIA E
ESPORTE NESTA 6ª FEIRA COM BANDA AMIGOS SERTANEJOS

A Festa de Confraternização da Academia e Esportes da AA Ferroviária acontece nesta
sexta-feira, dia 29, com uma grande programação. O traje será esporte fino, início 19h,
entrega de Diplomas de Homenagem aos Destaques 2013 para cerca de 50 associados
que praticam as 23 modalidades esportivas oferecidas pelo clube. Em seguida
haverá apresentações de Capoeira, Jazz,
Maculelê, Dança do Ventre e Dança de
Salão. A partir das 21h, super bailão com
a banda Amigos Sertanejos (Guaratinguetá), no ginásio do clube. Associado em dia
não paga. As últimas mesas para o evento
estão sendo vendidas na Academia por R$
20. Não haverá venda de mesa no dia do
evento. Os ingressos para não sócio custam R$ 10 (adulto) e R$ 5,00 (menor) e
devem ser adquiridos na hora do evento.
Informações pelo tel. (12) 2126-4426.

CONVOCAÇÃO SOCIEDADE ESPORTIVA CIDADE JARDIM
Convoca os associados para Assembleia Geral no dia 10 de dezembro,as 19h em 1ª convocação e ás
20h em 2ª convocação, na rua Joao Esau Bicudo, S/N, Cidade Jardim, para discutir e aprovar novo
estatuto, eleicao e posse da diretoria e conselho fiscal. - Oseias da Mota Correa - presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação de Caridade Santa Rita de Cássia convoca todas as associadas para Assembléia
Geral Ordinária a realizar-se no dia 09 de dezembro de 2013, na sede da Associação na Rua Marechal
Deodoro n° 130 fundos, as 10:00 horas em primeira chamada e as 10:30 horas em segunda chamada
para eleição de nova Diretoria e Conselho Fiscal, para o mandato de 3(três) anos. As chapas interessadas deverão se inscrever até a véspera da eleição na sede da Associação. Pindamonhangaba, 29 de
novembro de 2013 - Nilza Maria Hinz - Presidente
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Altair Fernandes

Gabriella Monteiro de Athayde Marcondes, professora
Nesta edição, homenagem aos 141 anos de nascimento da professora Gabriella Monteiro de Athayde Marcondes, completados no último dia 25 de novembro. Gabriella foi
a musa inspiradora, esposa e companheira do inesquecível Athayde Marcondes, cujo Sesquicentenário de Nascimento foi comemorado no último dia 10 de outubro.
No dia 25 de novembro de
1872 nascia Gabriella Monteiro de Athayde Marcondes,
uma
pindamonhangabense
que se consagraria pela vida
dedicada ao magistério e ao
companheiro, poeta, músico,
professor, jornalista e historiador José Athayde Marcondes.
São do próprio Athayde (Pindamonhangaba Através de
Dois e Meio Séculos, 1922),
complementados por seu neto
José Luiz Gândara, os dados
biográficos referentes a esta
mestra, citados a seguir:
Eram seus pais Benedicto
Marcondes Monteiro e dona
Ignacia Benedicta de Castro
Monteiro. Athayde conta que
ela fez seus estudos no Colégio Andrade, dirigido pela
educadora dona Brasília Marcondes. Esta escola teria se
transferido de Pindamonhangaba para São Paulo, onde
passou a ser denominado Colégio Dona Brasília Buarque.
A transferência para a capital
não impediu que a aluna Gabriella Monteiro deixasse de
frequentar a referida escola.
Ela acompanhou dona Brasília, e naquele colégio concluiu
seus estudos aos 12 anos.
Também foi naquele estabelecimento de ensino que obteve o seu primeiro emprego de
professora, de 1889 a 1891, só
o deixando para assumir, de
1892 a 1894, uma cadeira no
Colégio Stafford, dirigido por
Anna Stafford.
Retornando a Pindamo-
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nhangaba, inaugurou, no dia
15 de janeiro de 1894, o Externato Monteiro. Estabelecimento de ensino que ela mesmo dirigiu até o ano de 1900,
lecionando a pindamonhangabenses que ocupariam – conforme cita Athayde - “lugar
de destaque na política, nas letras, nas artes e na magistratura, dentre os quais os doutores: Oscar Varella Homem de
Mello, José Oscar M. Romeiro, Octavio Gavião Gonzaga,
Francisco Romeiro Sobrinho,
Tertuliano Gavião Gonzaga,
Vasco Pestana Franco; farmacêutico Raul M. Marcondes;
professores Antenor Barreto,
Josephina Bulcão, Emygdia de
Souza, Maria Antonietta Moreira, Mercedes Moreira, Maria Custódia Villela, Durvalina
Homem de Mello, Maria Juvenal Homem de Mello, Maria
Antonieta Homem de Mello e
Risoleta de Freitas Roque”.
Em 1898 foi professora de
inglês no Colégio Paulista; em
1904 fundou o Colégio São
José, em São Bento do Sapucaí; em 1906, regressando a
Pindamonhangaba, fundou o
Colégio Gabriella Athayde.
Em 1900, no dia 15 de fevereiro, aos 28 anos, casa-se com Athayde Marcondes,
que já estava viúvo e contava com 37 anos. Tinha início a formação de uma grande e honrada família com a
chegada, em 1901, da primeira filha: Ana Laura. Em seguida, vieram: Hamilton, 1903;

Beatriz, 1904; Lincoln, 1905;
João Evangelista, 1907; Maria
Aurora, 1909; Maria Magdalena (Magdá), 1911, e Ulysses
Paulo, 1913.
O ano de 1915 foi marcado
por uma série de eventos importantes na vida de Gabriella. Em 15 de janeiro, inaugura o Externato Gabriella; em
1º de abril, seu esposo Athayde Marcondes assume a direção do jornal Tribuna do Norte; e, em dezembro daquele
ano, nasce José Ricardo, o último filho do casal. O ano de
1915 também foi quando Gabriella foi aprovada no exame
de admissão na Escola Normal de Guaratinguetá, ali matriculando-se em 1916 (durante o curso lecionou francês,
português e inglês a diversos
companheiros de estudos).
Sua formatura naquele estabelecimento foi assim noticiada
pelo jornal Tribuna do Norte:
“Formatura honrosa. A
distinta senhora Gabriella M.
de Athayde Marcondes, virtuosa esposa do nosso companheiro de trabalho, sr. José Athayde Marcondes, foi
aprovada com distinção nas
matérias do 4º ano da Escola Normal de Guaratinguetá, tendo concluído o seu curso. Às muitas felicitações que
a distinta senhora tem recebido juntamos as nossas com os
votos de felicidades no magistério público.”
Essa formatura aconteceu
no dia de seu aniversário, 25
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A professora Gabriella (detalhe), mestra incansável do Ensino, com seus colegas
de magistério na escola Dr. Alfredo Pujol (retrato tirado na década de 30)

Nas fotos,
a professora
Gabriella retratada
em algumas das
fases de sua
vida dedicada ao
magistério e
à família

de novembro de 1919. Formada, regressou a Pindamonhangaba e, em 10 de março,
é nomeada professora. Em julho daquele ano, após ter sido classificada em 1º lugar em
concurso, foi nomeada professora no bairro do Una.
Em 1921, no dia 19 de junho, sofre com a perda do filho
Lincoln de Athayde Marcondes. Outra perda inconsolável
viria ocorrer três anos depois,
em 13 de setembro de 1924,
morre Athayde Marcondes.
Mestra e guerreira incansável do magistério, em
1936 ela conclui sua missão,
seu sacerdócio no ensino, como professora no então Grupo Escolar Dr. Alfredo Pujol.
Gabriella Monteiro de Athayde Marcondes morreu no dia
20 de novembro de 1936, doze anos depois de seu amado
Athayde. Sua morte foi divulgada pelo jornal Tribuna do
Norte. O adeus da professora
foi sentido não só em sua Pindamonhangaba, também na
capital paulista onde contava
com importantes amizades.
Em um dos artigos referentes a sua partida, publicados
na Tribuna, um cronista anônimo assim relembra as virtudes da saudosa mestra: “Com
um tirocínio que lhe conferia lugar de relevo excepcional na classe dos professores
de São Paulo, contava generosas amizades, figuras de realce na política, no comércio,
na administração, nas letras,
na magistratura, todos os seus
alunos de primeiras letras,
amigos e admiradores sempre reconhecidos aos benefícios salutares de suas luzes e
de seus conselhos.”
Em 1972, na administração municipal de Caio Gomes Figueiredo, seu nome foi
perpetuado com a denominação de uma escola localizada
neste município, no bairro da
Cruz Grande.
Arquivo de J. Gândara

À direita, aos pés da Ladeira Barão de Pindamonhangaba e junto ao Bosque da Princesa, casa onde residiu
o casal professora Gabriella e Athayde e os filhos. Atual propriedade do Lar São Judas Tadeu, este imóvel é
histórico por também ter sido a casa onde nasceu o ministro das Relações Exteriores Pedro Leão Veloso Neto

Gabriella estudou e deu início a sua carreira de
professora no colégio de Brasília Buarque
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Ricardo Piorino
Roderley Miotto agradece
ao Prefeito pela sanção da Lei solicita isenção de IPTU
contra a “saidinha de banco” para a COCEPELCO

C omuniCAção /CVP

competentes pArA verificAção dA
possibiLidAde de isenção do tributo
durAnte o período de incorporAção

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

Vereador
r o d e r l e y M i o tt o

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

Bairro do Queiroz
O vereador Toninho da Farmácia agradece a prefeitura
pelo início das obras da galeria de águas pluviais no bairro
do Queiroz, que teve seu início na rua Carlos Henrique
Queiroz Pessotti, e será
de grande benefício a
todos os moradores. O
vereador agradece também o nivelamento de
todas as ruas, que vai
evitar enchentes como as
que ocorreram em 2011
e 2012.

C o m u n i C A ç ã o / CV P

de

O vereador
Toninho da Farmácia (PDT)
agradece o prefeito Vito Ardito, pelo início
da construção
de uma Remefi
no bairro da
Cruz Pequena.
O pedido foi feito através do Requerimento nº 2630/2013,
de sua autoria. “Agradeço ao prefeito por este benefício
aos moradores dessa região. Esta Remefi, sem dúvida vai
atender a demanda local, principalmente as crianças que há
anos vem assistindo suas aulas na sacristia da Igreja Bom
Pastor, sem dar condições para que elas se concentrassem
em seus estudos”, destaca o vereador.

de

A ssessoriA

vereAdor soLicitou estudos Aos órgãos

dimento. Esse isolamento
pode ser feito, por exemplo,
com a adoção de biombos.
Aqueles que não cumprirem
a lei podem receber punições
que vão da advertência a
suspensão do alvará de funcionamento, passando por
multas de até R$ 10.000,00.
Autor do projeto que
se transformou na Lei, o
vereador Roderley Miotto
fez questão de agradecer
ao Prefeito Municipal pela
sanção de um mecanismo tão
importante para a segurança
dos pindenses: “Essa Lei
tem como objetivo evitar a
observação de clientes que
trabalham com grandes quantias de dinheiro, dificultando
o esquema da dica para que
aconteça o crime da saidinha
de banco. Agradeço ao Prefeito Vito Ardito Lerário pela
sanção da Lei. Agora, começamos a fase de
fiscalização, para
que as agências
adaptem-se à Lei,”
afirmou o vereador.

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”.

Fotos: AssessoriA

O Projeto de Lei de autoria do vereador Roderley
Miotto (PSDB) que obriga as
agências bancárias da cidade
a isolarem visualmente o
atendimento dos usuários foi
sancionado pelo Prefeito Municipal, transformando-se na
Lei 5.584, de 20 de novembro
de 2013. Entrando em vigor
na data da publicação, terçafeira, 26 de novembro, a Lei
estabelece prazo de 60 dias
para as agências adaptaremse às exigências.
Aprovada por unanimidade no Plenário da Câmara
Municipal, no dia 4 de novembro, a Lei 5.584 diz que
as agências e correspondentes bancários do município
devem criar mecanismos
para isolar as pessoas que
são atendidas nos caixas das
outras, que aguardam aten-

Toninho da Farmácia
agradece construção da
escola da Cruz Pequena

Estrada do Queiroz
O vereador Toninho da Farmácia solicita que sejam feitas
melhorias na Estrada do
bairro do Queiroz pois
quando chove este local
se alaga, dificultando a
passagem dos moradores
que só possuem esta entrada e saída para chegar
em suas residências.

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

Professor Eric consegue Felipe César – FC quer
Pedido do vereador
implantação de restaurante
Magrão de Anistia de juros melhorias para a saúde
e multas de IPTU é aprovado de Pindamonhangaba
para funcionários municipais
Após requerimentos do vereAdor, projeto de Lei
que concede AnistiA é AprovAdo nA câmArA e tem
início em dezembro de 2013

Dezembro/2013 a
Janeiro/2014

Anistia de 95% a vista ou até
6 vezes

Fevereiro/2014 a
Março/2014

Anistia de 95% a vista ou até
4 vezes

Dezembro/2013 a
31 de março/2014

Anistia de 70% para parcelamento em até 12 vezes

Dezembro/2013 a
31 de março/2014

Anistia de 50% para parcelamento em até 30 vezes.

C o m u n i C A ç ã o /C VP

O vereador Professor Eric
(PR) conseguiu nesta segundafeira, a aprovação em plenário
- por unanimidade - do Projeto
de Lei nº 171/2013, que dispõe
sobre a realização do “teste da
linguinha” nos recém-nascidos nas Unidades de Saúde de
Pindamonhangaba. O exame
é feito por fonoaudiólogos
em crianças recém-nascidas
até seis meses de idade, e o
procedimento é importante
para corrigir – no início da vida
- os problemas que limitam a
sucção da criança durante a
amamentação. O procedimento completo dura cerca de dez
minutos e a criança não precisa
ficar internada. “O teste da
linguinha também evita que o
bebê cresça com dificuldades

de

no município. Na última sessão
ocorrida no dia 18, o Projeto
de Lei nº 175/2013, que dispõe sobre a anistia de créditos
tributários do município de
Pindamonhangaba chegou à
Câmara de Vereadores, e após
discurso do vereador Magrão,
enfatizando a importância do
referido projeto, o documento
foi aprovado por unanimidade.
“O projeto visa a arrecadação
de créditos tributários, com recuperação de valores e, ainda, a
redução de processos judiciais,
o que representa benefícios
para o município. Além da arrecadação, os recursos poderão
ser revertidos em benefícios
imediatos para a população”,
disse o vereador. Ele destaca que
o contribuinte deverá requerer
expressamente a anistia a partir
do dia 02 de dezembro de 2013
até o dia 31 de março/2014. A
quitação dos débitos poderá
ser realizada em até 30 (trinta)
parcelas, respeitando o valor
mínimo de 1 (uma) UFMP hoje R$ 68,03 - na seguinte
proporção e condições:

AssessoriA

Desde o início do mandato,
o vereador Carlos Eduardo de
Moura – Magrão (PPS) vem requerendo ao Executivo, o envio
de Projeto de Lei, concedendo
anistia de juros e multas de tributos municipais, afim de que
a população possa quitar seus
débitos com a Prefeitura. O edil,
que trabalhou na Prefeitura, no
setor de IPTU, sabe da importância do “Projeto de Anistia”
para os munícipes. “Muitos
contribuintes encontram-se
inadimplentes com os tributos
municipais e, em decorrência
do atraso, com os acréscimos de
juros e multas, ficam impossibilitados de saldar os débitos”,
disse o vereador.
Ele havia protocolado dois
requerimentos – nº 1.272/2013,
de 20/05/2013 e nº 1.832/2013,
de 05/08/13 - ao Executivo requerendo a elaboração de Projeto de Lei que determina a Anistia
de juros e multas, de correção
e honorários advocatícios dos
principais tributos municipais
(IPTU, ISS, ALVARÁS) que
se encontram em divida ativa

de oLho nA sAúde dAs nossAs criAnçAs, professor
eric conquistA, no pLenário, AprovAção do projeto
na fala. É simples e extremamente importante para o bom
desenvolvimento das nossas
crianças”, afirma o vereador
Professor Eric.
Desfile da
Melhor Idade
No último dia 22, o vereador Professor Eric participou
do Baile da Melhor Idade no
Recinto São Vito, no distrito
de Moreira César. Na oportunidade, ele foi o anfitrião
do desfile que elegeu a “Vovó
mais simpática”, a “Princesa”
e a “Rainha” de 2013.
O parlamentar ofertou
rosas à todas as vovós que
participaram do desfile. Logo
em seguida, aconteceu a tradicional dança do vereador com a
rainha, a princesa e a vovó mais
simpática. “Fiquei
muito feliz na hora
em que fui convidado para ser o
anfitrião do baile.
Afinal, sou um
frequentador assíduo do Recinto,
pois a cada baile
que participo saio
mais feliz e com
um novo aprendizado”, ressaltou o
vereador Professor Eric.

Vereador
Professor eric

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

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

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

Casas populares
O vereador Felipe César
na Zona Rural
– FC (PMDB) enviou a IndiO vereador Felipe César – FC
cação 1183/2013, solicitando
ao prefeito estudos visando a reitera ao Executivo a realização
implantação de um restauran- estudos visando a construção de
te municipal para os servido- casas populares na zona rural de
res da administração direta, Pindamonhangaba. “O Plano
fundacional e da Câmara de
A
C
/CVP
Vereadores de Pindamonhangaba, nos mesmos moldes do que foi
implantado na cidade
de Osasco. De acordo
com o vereador, este
restaurante vai proporcionar ao funcionário
público municipal uma
alimentação mais regrada, com melhores
valores nutricionais,
e mais qualidade de
vida.
Lista Top 10
do Procon
O vereador Felipe
César – FC é o autor
do Projeto de Lei V e r e a d o r f e l i P e c é s a r - fc
136/2013, que estabelece que Minha Casa, Minha Vida também
o PROCON de Pindamonhan- contempla a Zona Rural, precisagaba, divulgue e disponibi- mos correr atrás para que nossa
lize para conhecimento dos cidade também possa ser contemconsumidores, a lista dos 10 plada com este benefício”, diz
estabelecimentos com maior Felipe César – FC. O vereador
número de reclamações, pede a construção de casas popudo município de Pindamo- lares principalmente nos bairros:
nhangaba. De acordo com Cruz Pequena, Ribeirão Grande,
o projeto, esta lista deverá Mandu, Bonsucesso, Piracuama,
ser atualizada mensalmente, Pinhão do Borba, Goiabal, Made modo que o consumidor cuco, Pouso Frio e Bairro dos
saiba quais empresas não Oliveiras. “Precisamos fixar o
estão cumprindo o Código homem no campo, dando condo Consumidor, sendo que dições dignas para sua moradia.
a divulgação desta relação, Até hoje, o que temos visto é a
fará com que as empresas construção de casas populares
tenham uma atenção maior na cidade. Precisamos também
com relação ao trato com nos preocupar com o trabalhador
seus clientes.
rural”, destaca o vereador.
ssessoriA de

omuniCAção

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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Janio Lerario
homenageia o Sr.
Roberto Barboza
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 conheci-

AssessoriA

Cal agradece ao Prefeito Dr. Marcos Aurélio
Vito por aprovar Projeto solicita informações sobre
de Lei n° 175/2013
campanha contra a Dengue
de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

O vereador José Carlos Gomes - Cal (PTB) agradece ao Prefeito
Vito Ardito Lerario em nome de toda a população por atender seu
pedido para a aprovação do Projeto de Lei nº 175/2013 que dispõe
sobre a anistia de Créditos Tributários do Município, ficando autorizado
a anistia de multas, juros e honorários advocatícios aos contribuintes
que possuam débitos com o município, inscritos ou não em “Dívida
Ativa”, ajuizados ou não, condicionados aos requisitos da presente Lei.
A anistia no caso de débito em execução fiscal (havendo parcelamento) suspenderá o prosseguimento da ação até sua quitação
integral. Observa-se que anistia não abrangerá penas provenientes de
auto de infração. A quitação dos débitos que trata esta Lei poderá ser
efetuada em até 30 parcelas, sendo que neste caso, a primeira parcela
terá seu vencimento no último dia do mês vigente em que for feito o
acordo, respeitando o valor mínimo uma UFMP – Unidade Fiscal do
Município de Pindamonhangaba, na seguinte proporção e condição:
Dezembro de 2013 a Janeiro de 2014:
C
/CVP
A
- Anistia de 95% a vista ou
até 6 vezes

VereAdor JAnio e o homenAgeAdo
r ob e rto b A rb oz A - m A n de lA

do, 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 no 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.

ssessoriA de

Fevereiro de 2014 a março
de 2014:
- Anistia de 95% a vista ou
até 4 vezes
Dezembro de 2013 a 31 de
Março de 2014:
- 70% de anistia para parcelamento em até 12 vezes
- 50% de anistia para parcelamento em até 30 vezes
Outra observação importante é que o tributário para ter
direito a requerer a anistia de V e r e A d o r C A l
multas e dos juros sobre os seus débitos na data do requerimento,
deverá estar em dia com o pagamento dos tributos municipais referentes ao exercício corrente.
O vereador Cal disse que “foi concedida a anistia em boa hora,
pois no final do ano a população consegue saldar suas dívidas com
menos dificuldades e fazendo o possível para iniciar o ano de 2014
sem defícit”.
Missa de Coruputuba
Cal reforça o convite de Dona Carminha a todos os moradores e
amigos da comunidade de Coruputuba para a missa celebrada pelo
Padre Furtado (Salesiano), neste domingo, 1° de Dezembro. O ato religioso será realizado às 10h30min na Igreja Nossa Senhora Aparecida,
pelo “Dia de Ação de Graças” a todos da comunidade e aos falecidos.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

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

Professor Osvaldo
recebe visita do Diretor de
Transporte de Indaiatuba

de

AssessoriA

VereAdor professor osVAldo

AssessoriA

de
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proximidades da Padaria Pães
e Doces Vitória, onde ficou
uma depressão acentuada, colocando em risco a segurança
dos pedestres e condutores de
veículos que trafegam pelo
local.
Praça
da Liberdade
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Executivo
é para que seja feito estudos
visando a reforma nas calçadas
das ruas que ladeiam a Praça
José Salgado Ribeiro - “Praça da Liberdade”, na qual
é realizada a feira livre. O
vereador alega que o local é
frequentado por muitos idosos
e os desníveis das calçadas
vem colocando em risco a
segurança dos mesmos.

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador Martim
Cesar pede ampliação
da Igreja Santa Cecília
O vereador Martim Cesar
(DEM), reiterou ao Poder
Executivo pedido de providências para que sejam feitos
estudos visando a doação do
espaço localizado atrás da capela, para ampliação da Igreja
Santa Cecília, no Loteamento
denominado Santa Cecília,
promovendo uma melhor infraestrutura aos moradores e
fiéis frequentadores da referida
Igreja.
Segurança
O vereador Martim Cesar
solicitou ao Executivo providências para que seja feito
estudos visando a restauração
do pavimento asfáltico na
confluência das ruas Capitão
Vitório Basso com a João
Pereira de Matos Guedes, nas

VereAdor mArtim CesAr

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

omuniCAção

Com pArtiCipAntes dA pAlestrA

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
recebeu no último dia 22, a
visita do Diretor de Transporte
de Indaiatuba, Silvio Roberto
de Lima, para uma palestra na
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, que abordou o
tema “Políticas Públicas para o
Transporte Municipal”.
O transporte coletivo de
Indaiatuba, operado pela Viação
Indaiatubana, conta com 100%
das linhas traçadas e cadastradas
no sistema de monitoramento
GPS, através do Departamento
de Transportes vinculado à
Secretaria Municipal de Administração.
Com esta tecnologia, é possível acompanhar em tempo real o
cumprimento dos itinerários, dos
horários e até identificar as possíveis irregularidades em todas
as linhas e ônibus que operam na
cidade, tornando a fiscalização
mais efetiva, além de permitir
que os usuários do transporte
coletivo tenham em tempo real
os horários dos ônibus em telões
instalados em alguns terminais
da cidade, bem como através
de consulta via celular (SMS),
do horário do próximo coletivo
previsto para chegar ao ponto em

que ele se encontra. “Apesar do
GPS trazer um monitoramento
regular, que prevê punições,
também alerta os profissionais
a redobrarem seus cuidados,
trazendo mais segurança, pois
será possível tirar dúvidas em
relação a divergências, como o
índice de velocidade em caso de
acidente de trânsito ou multas
para possíveis recursos. Com
todas estas medidas, conseguimos atender grande parte das
solicitações da população em
relação às melhorias no transporte coletivo no município”,
ressaltou o palestrante Silvio
Roberto Lima.
O vereador Professor Osvaldo salientou que “Este é um sistema moderno que é utilizado em
muitos países da Europa e traz
para os usuários do transporte
coletivo maior comodidade e
controle sobre os horários dos
ônibus. Acredito que é também
função do vereador buscar
soluções e alternativas para
melhorar a vida da população, e
o transporte público é um deles,
espero que essa inovação não
fique somente no campo das
ideias, por isso vamos lutar para
que o nosso município também
ganhe este benefício”.

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

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
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C o m u n i C A ç ã o /CVP

VereAdor dr. mArCos Aurélio VillArdi

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
ORDEM DO DIA
43ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 02 de dezembro de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 147/2013, do Poder Executivo, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Pindamonhangaba para o exercício de 2014”.
Emenda n° 22/2013 – Emenda Modificativa n° 01/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de autoria do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão.
Recursos Alocados
Recursos Anulados
Dep. Pedagógico/Ensino Fundamental
Dep. Comunicação
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Emenda n° 23/2013 – Emenda Modificativa n° 02/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de autoria do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão.
Recursos Alocados
Recursos Anulados
Dep. Obras e Serviços de Moreira César
Dep. Esportes
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Emenda n° 24/2013 – Emenda Modificativa n° 03/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de autoria do Vereador Felipe César.
Recursos Alocados
Recursos Anulados
Dep. Turismo
Dep. Comunicação
R$ 92.000,00
R$ 92.000,00
Emenda n° 25/2013 – Emenda Modificativa n° 04/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de autoria do Vereador Felipe César.
Recursos Alocados
Recursos Anulados
Dep. Cultura
Dep. Comunicação
R$ 92.000,00
R$ 92.000,00
Emenda n° 26/2013 – Emenda Modificativa n° 05/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de autoria do Vereador Felipe César.
Recursos Alocados
Recursos Anulados
Dep. Agricultura
Dep. Comunicação
R$ 458.000,00
R$ 458.000,00
Emenda n° 27/2013 – Emenda Modificativa n° 06/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de autoria do Vereador Felipe César.
Recursos Alocados
Recursos Anulados
Dep. Cultura
Dep. Comunicação
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Emenda n° 28/2013 – Emenda Modificativa n° 07/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de autoria do Vereador Professor Eric de Oliveira.
Recursos Alocados
Recursos Anulados
Dep. Esportes
Dep. Esportes
R$ 270.000,00
R$ 270.000,00
Emenda n° 29/2013 – Emenda Modificativa n° 08/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de autoria do Vereador Professor Eric de Oliveira.
Recursos Alocados
Recursos Anulados
Dep. Esportes
Dep. Esportes
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Emenda n° 30/2013 – Emenda Modificativa n° 09/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de autoria do Vereador Professor Eric de Oliveira.
Recursos Alocados
Recursos Anulados
Dep. Esportes
Dep. Esportes
R$ 270.000,00
R$ 270.000,00
Emenda n° 31/2013 – Emenda Modificativa n° 10/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão.
Recursos Alocados
Recursos Anulados
Dep. Obras e Serviços de Moreira César
Dep. Obras e Viação
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Emenda n° 32/2013 – Emenda Modificativa n° 11/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão.
Recursos Alocados
Recursos Anulados
Dep. Obras e Serviços de Moreira César
Dep. Obras e Viação
R$ 250.000,00
R$ 250.000,00
Emenda n° 33/2013 – Emenda Modificativa n° 12/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão.
Recursos Alocados
Recursos Anulados
Dep. Obras e Serviços de Moreira César
Dep. Obras e Viação
R$ 250.000,00
R$ 250.000,00
Emenda n° 34/2013 – Emenda Modificativa n° 13/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de autoria do Vereador Roderley Miotto.
Recursos Alocados
Recursos Anulados
Dep. Municipal de Trânsito/Fundo Municipal de Trânsito
Dep. Comunicação
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Emenda n° 35/2013 – Emenda Modificativa n° 14/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de autoria do Vereador Roderley Miotto.
Recursos Alocados
Recursos Anulados
Dep. Segurança
Dep. Turismo
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Emenda n° 36/2013 – Emenda Modificativa n° 15/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de autoria do Vereador Roderley Miotto.
Recursos Alocados
Recursos Anulados
Fundo Municipal de Saúde/Assist Média e Alta Complexidade
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Emenda n° 37/2013 – Emenda Modificativa n° 16/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de autoria do Vereador Roderley Miotto.
Recursos Alocados
Recursos Anulados
Dep. Segurança
Dep. Comunicação
R$ 350.000,00
R$ 350.000,00
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Obs.: Art. 256 do Regimento Interno: As sessões nas quais se discutem as Leis Orçamentárias terão
a Ordem do Dia preferencialmente reservada a essas matérias e o Expediente ficará reduzido a trinta
minutos, contados do final da votação da Ata.

TRIBUNA LIVRE: Sr. Felipe Ronconi Mendes de Freitas.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

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

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

de

ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper
A s s i s t e n t e s d e i m p r e n s A p A r lA m e n tA r :
l u i z C A r l o s p i n t o (mt b 32.783)
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t e l e f o n e s : (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Chico vai usar reforços
no próximo jogo do
Moreira César
MARCOS VINÍCIO CUBA
A equipe de Moreira César venceu o primeiro jogo da
Copa Guga. A vitória foi de
goleada no campo do “Zito”,
na manhã de domingo (24): 6
x 2. O time encarou o Unidos
Azuis, que até o momento
não venceu em nenhuma rodada, possui apenas os pontos da primeira partida, pois
o adversário utilizou jogadores de forma irregular.
O treinador de Moreira
César, Chico, vai contar com
mais quatro reforços para o
próximo desaﬁo. Bob, Luiz,
Thiago são algumas das peças que serão utilizadas. Ele
garante que os árbitros estão
desenvolvendo um bom tra-

balho e parabenizou a postura destes proﬁssionais.
Marco Aurélio, goleiro do
Unidos Azuis, conta que o
time é novo e ainda não está
entrosado. Ele sinaliza que
a equipe tem a intenção de
buscar reforços. “A posição
de goleiro é complicada, mas
a culpa não é só do goleiro.
Temos que começar e terminar os jogos ﬁrmes e com
vontade, para o próximo jogo
teremos que iniciar e acabar
assim como foi no ﬁnal do
segundo tempo da partida do
último domingo”.
Os jogos da 5ª rodada estão marcados para domingo
(1º), às 10 horas nos campos
seguintes.

Confira os próximos confrontos
A Mil Por Hora x Unidos Azuis
Local: campo do Jardim Regina
Colorado x Santa Cruz
Local: Campo da Vila São Benedito
Sapopemba x 100 Nome
Local: Campo Feital
Real Esperança x Moreira César
Local: Campo do Azeredo
Piauí x Galáticos
Local: Campo do “Zito”
Vila São José x Cícero Prado
Local: Campo da Vila São José

Festival Sub 9 terá
clássico neste domingo
Corinthians e São
Paulo irão se enfrentar
pelo Festival de Futebol Sub 9 neste domingo
(1º/12). O confronto será às 9 horas no estádio

Inscrições
do Circuito
Corrida
de Rua
MARCOS VINÍCIO CUBA

Será realizada no
dia 7 de dezembro a
quarta e última etapa do
Circuito Corrida de Rua
de Pindamonhangaba,
evento promovido pela
Prefeitura, por meio da
Secretaria de Esportes e
Lazer, em parceria com
a Etep - Faculdades. As
largadas serão no shopping Pátio Pinda, a partir
das 19h30.
O público aprovou
a etapa noturna e desta vez serão oferecidas
1.000 inscrições. A camiseta e sacola especial,
fornecidas gratuitamente
aos participantes, serão
comemorativas à Copa
do Mundo de 2014.
Os interessados poderão se inscrever até o
dia 3 de dezembro, mas
é importante lembrar
que as vagas podem se
esgotar antes da data
limite.
Quem ainda não participou de nenhuma etapa deverá fazer a inscrição pessoalmente no
shopping Pátio Pinda,
das 10 às 22 horas.

do São Paulinho, Parque
São Domingos. Na sequência haverá o desaﬁo
entre Ferroviária e Terra
dos Ipês. Nesta rodada o
PSG está de folga.

Artilheiros Gatinho (Ferrô) e
Plínio (Jd. Resende) se enfrentam
Com uma campanha irregular na primeira fase, a Ferroviária recebe o Jardim Resende, no domingo (1º/12),
no Boa Vista, pelo 35, às
9h15.
Um dos clubes mais tradicionais de Pinda, o alviverde
usará a força de sua torcida e
o fator campo para surpreender. Vindo de uma goleada de
4 a 0 sobre o Bandeirante, o
técnico André escalará o que
tem de melhor: Ivanil, José
Antonio e Marcelo para furar
o bloqueio adversário e reverter a vantagem do Jardim
Resende.
Invicto há mais de 19
partidas, o Jardim Resende
faz campanha “quase” perfeita. Com apenas um empate e nove vitórias, o time
é favorito para chegar à ﬁnal e jogará por dois resultados iguais.

Israel Dias

Defesa da Ferrô deve ﬁcar atenta para que Plínio não aumente vantagem do Jd. Resende

O técnico André não faz
mistério e contará com a categoria de Adriano, Emerson,

Claudião tentará furar defesa de Leandrão
O Bela Vista começa a
duelar contra o Estrela, no
domingo (1º/12), no Vila
Verde, pelo 35, às 9h15,
por uma vaga na ﬁnal.
Em busca do bicampeonato, o técnico Claudião, do Bela Vista, conta
com um meio-campo entrosado e com a força de
seu ataque. A dúvida ﬁca
na escalação do meia atacante Luciano Henrique,
por indícios de assinatura
com um clube proﬁssional.
Apesar de jogar pelo
empate, o técnico Leandrão

Israel Dias

classiﬁcou como “muito
difícil” a missão do Estrela diante do adversário.
Com uma defesa sólida,
composta por Ridevaldo
e Tiago, o rubro-negro do
Bosque vai jogar no contra-ataque.
A aposta é na versatilidade do lateral direito Gil,
que defende e apoia o ataque, na correria do atacante Fran, e com a segurança
do meio-campo Gel para
municiar os atacantes e
aumentar a vantagem para
o segundo jogo.

Estrela deve apostar nos contra-ataques para surpreender

Canoístas treinam para o Brasileiro
MARCOS VINÍCIO CUBA
O Campeonato Brasileiro de
Canoagem de Velocidade será
promovido entre os dias 12 e 15
de dezembro na raia olímpica da
Universidade de São Paulo. Para
encarar o desaﬁo ao lado de grandes equipes, que já utilizam barcos de carbono, mais leves que
os utilizados pelos representantes de Pindamonhangaba – que é
de ﬁbra – eles estão treinando de
segunda a sexta-feira das 14h30
às 17h30 no rio Paraíba.
A equipe de Pinda será formada por 20 atletas, entre eles,
por exemplo, estão os campeões
Lucas Avelar, Thatiany Torre, Matheus Izidoro e Juliana Izidoro.
Eles carregam na carreira títulos
como Sul-americano, Pan-americano, entre outros.
Juliana espera que a equipe
supere as diﬁculdades enfrentadas durante o ano. Ela acrescenta que os materiais deste esporte
são caros e infelizmente dinheiro
faz falta para adquiri-los, mas o
que a equipe tem todos revezam,
porque são todos muito unidos.
Avelar destaca que treinar no
rio Paraíba é difícil devido à correnteza. Ele acredita que o maior
desaﬁo no Brasileiro de Velocidade será a prova dos 200 metros
na categoria júnior, por ser a primeira vez.
O técnico da canoagem Luiz
Filho, Maggi, acrescenta que
seria interessante contar com a
ajuda de patrocinadores. Ele também agradece o auxílio dos Salesianos. Os interessados em contribuir com a canoagem podem
entrar em contato pelo número
(12) 98117-5597.

iguais à Ponte Preta, não somos os favoritos”, opinou
Edson, presidente do clube.

Delﬁm, Hamilton e com o
decisivo Plínio para se impor e vencer. “Queremos ser

Marcos Vinício Cuba

Equipe treina n o rio Paraíba do Sul
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Um dia inteiro
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Equipes da Terra dos
Ipês na Copa Zé Maria

As equipes A e B, Sub 11,
do Terra dos Ipês, irão se enfrentar na noite desta sexta-feira (29), pela Copa José
Maria da Silva. O jogo será no
ginásio do “Zito”, em Moreira
César. Este vai ser o segundo
confronto da noite. Às 20h30

o Projeto Viva encara os Meninos da Vila.
O próximo desaﬁo do campeonato será dia 3 de dezembro no ginásio “Pai João”, na
Vila São Benedito. Os Meninos
da Vila irão jogar com o Terra
dos Ipês B, às 20 horas.

Só hoje
29/11.
Um dia inteiro
de ofertas
imperdíveis.
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Café Do Ponto L’oR Espresso vários
sabores com 10 cápsulas - 52 g
,50
de: R$

13 ,45
por: R$ 9

Nescafé Dolce Gusto vários sabores
com 16 cápsulas - 96 g/270 g
,90
de: R$
Lombo de bacalhau Porto
Imperial Bom Porto - caixa 1 kg
,90
de: R$
cada

49
cada
por: R$ 32 ,90
Lojas abertas
a partir das 7h da manhã.*

Ofertas válidas para o dia 29/11/2013, ou enquanto durarem os estoques, para todas as lojas Pão de Açúcar
de São Paulo e Paraná. Após essa data, os preços voltam ao normal. Para melhor atender nossos clientes,não
vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados.
Garantimos a quantidade mínima de 12 unidades/kg de cada produto por loja. Fica ressalvada eventual
retificação das ofertas aqui veiculadas. Itens sujeitos à disponibilidade de estoque. Verifique o estoque disponível
na loja Pão de Açúcar mais perto da sua casa. Consulte a relação de lojas no site www.paodeacucar.com.br
Foto meramente ilustrativa. *Com exceção das lojas em shopping e galerias comerciais.

24
por: R$ 17 ,43

30%

Todas as cápsulas
e sachês de café
DE
com
DESCONTO

Lojas abertas
a partir das 7h da manhã.*
Ofertas válidas para o dia 29/11/2013, ou enquanto durarem os estoques, para todas as lojas Pão de Açúcar
de São Paulo e Paraná. Após essa data, os preços voltam ao normal. Para melhor atender nossos clientes,não
vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados.
Garantimos a quantidade mínima de 12 unidades/kg de cada produto por loja. Fica ressalvada eventual
retificação das ofertas aqui veiculadas. Itens sujeitos à disponibilidade de estoque. Verifique o estoque disponível
na loja Pão de Açúcar mais perto da sua casa. Consulte a relação de lojas no site www.paodeacucar.com.br
Foto meramente ilustrativa. *Com exceção das lojas em shopping e galerias comerciais.
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Cidade ganha mais dois
estacionamentos 45 graus
Daniela Gonçalves
Para melhor atender os
munícipes e motoristas, o
Departamento de Trânsito da
Prefeitura de Pindamonhangaba criou mais dois estacionamentos 45 graus na região
central da cidade.
As ruas Sete de Setembro
e Marechal Deodoro da Fonseca receberam o estacionamento, que consiste em disponibilizar vagas na via, por
meio de demarcações.
A alteração possibilita
que um maior número de
carros possa estacionar nas
vias.

André Nascimento

Rua Marechal Deodoro da Fonseca

ConsCientização
Divulgação

André Nascimento

Rua Sete de Setembro

Escola do Castolira encerra
projeto “Horta Escolar”
Maria FernanDa Munhoz
A escola municipal Profª Julieta Reale, do Castolira, encerrou, na última semana, projeto “Horta Escolar: Alimentação Saudável”, com a presença de alunos
e pais. Na ocasião, foi realizada palestra
com profissional do Cpic - Centro de
Práticas Integrativas e Complementares.
O projeto foi iniciado em maio
deste ano, com os alunos plantando e

cuidando da horta, em parceria com
os pais, que realizaram a limpeza do
terreno e a manutenção ao longo do
projeto. De acordo com informações
da gestora da unidade escolar, os alunos plantaram, cuidaram e pesquisaram sobre os alimentos plantados. As
famílias enviaram receitas de alimentação saudável, utilizando apenas produtos naturais e saudáveis.

Ao final do projeto, foram realizadas a manhã do chá e uma tarde saudável, em que foram servidos chás,
patês, sucos de laranja com beterraba
e bolo com sobras e talos de verduras, com a participação das famílias
dos alunos.
A gestora da unidade agradece a
todos os envolvidos e parabeniza alunos e pais pelo trabalho realizado.
Divulgação

Colégio Tableau também recebeu a atividade

Abrigo Municipal
realiza palestras
para alunos

Palestras visam promover a adoção
consciente e combater os maus tratos

Maria FernanDa Munhoz
O AMA – Abrigo Municipal de Animais – realiza um
trabalho de conscientização
da população por meio das
feiras de adoção de cães e
gatos e palestras em instituições. Nesta semana, a equipe
do Abrigo esteve no Externato Bom Jesus e no Colégio
Tableau.
As palestras visam conscientizar contra os maus
tratos aos animais e sobre a
adoção consciente. De acordo com a responsável pelo

AMA, o público alvo é formado por crianças, para que
seja feita essa conscientização durante a formação do
cidadão. Em todas as ações,
alguns animais dóceis têm
participação, como a cadelinha cadeirante Ingrid, a
gatinha bebê Fábia e outros.
Outras vezes, é possível até
mesmo a realização de minifeiras de adoção.
As ações externas do
AMA têm parceria com a Associação Centopeia de Proteção aos Animais.

Ação com as crianças do Bom Jesus

Pais e familiares na apresentação dos projetos desenvolvidos

Só hoje
29/11.
Um dia inteiro
de ofertas
imperdíveis.

K
C
A
BL DAY
FRI

Só hoje
29/11.
Um dia inteiro
de ofertas
imperdíveis.

K
C
A
BL DAY
FRI

Aspargo verde
importado
unidade
,90
R$

9

Sorvete Häagen-Dazs
vários sabores - 473 ml
,90
de: R$

23
por: R$ 17 ,90

Divulgação

Lojas abertas
a partir das 7h da manhã.*
Ofertas válidas para o dia 29/11/2013, ou enquanto durarem os estoques, para todas as lojas Pão de Açúcar
de São Paulo e Paraná. Após essa data, os preços voltam ao normal. Para melhor atender nossos clientes,não
vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados.
Garantimos a quantidade mínima de 12 unidades/kg de cada produto por loja. Fica ressalvada eventual
retificação das ofertas aqui veiculadas. Itens sujeitos à disponibilidade de estoque. Verifique o estoque disponível
na loja Pão de Açúcar mais perto da sua casa. Consulte a relação de lojas no site www.paodeacucar.com.br
Foto meramente ilustrativa. *Com exceção das lojas em shopping e galerias comerciais.

R$

5,98

Cereja importada
a granel - 100 g
,99
R$

3

R$

2,99

Lojas abertas
a partir das 7h da manhã.*
Ofertas válidas para o dia 29/11/2013, ou enquanto durarem os estoques, para todas as lojas Pão de
Açúcar de São Paulo e Paraná. Após essa data, os preços voltam ao normal. Para melhor atender nossos
clientes,não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos
produtos anunciados. Garantimos a quantidade mínima de 12 unidades/kg de cada produto por loja.
Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas. Itens sujeitos à disponibilidade de
estoque. Verifique o estoque disponível na loja Pão de Açúcar mais perto da sua casa. Consulte a relação
de lojas no site www.paodeacucar.com.br. Cliente Mais é o participante do programa de relacionamento
do Pão de Açúcar. Foto meramente ilustrativa. *Com exceção das lojas em shopping e galerias comerciais.
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Sociais
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Nasceu Matheus!
Está em festa o lar de Flávio Ribeiro e Adeline com o
nascimento do Matheus Henrique no dia 26 de novembro.
Ele recebe as boas vindas do avô materno Osmar, dos
avós paternos Antonio Marcos e Benedita e do irmãzinho
Gabriel, que pedem a Deus que abençoe o pequeno
Matheus com saúde, alegria e felicidade.

Arquivo pessoal

É festa!

Felicidade

Brindes no teatro

Parabéns para Daniela
Mendes, que comemora
mais uma primavera no dia
29 de novembro. Felicidade!

Amigos e familiares do
publicitário Diogo Diniz
o cumprimentam pelo
aniversário festejado no dia
25 de novembro.

Os amigos das artes
parabenizam Adbailson
Cuba pelo aniversário
comemorado no dia 25 de
novembro.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

70 anos
Muita felicidade para Roberto Veloso, que comemorou 70
anos no dia 23 de novembro, ao lado da família e dos amigos.
Recebe os votos de felicidade de toda a família.

Mostra Cultural
A escola Criança e Cia realizou, no dia 22 de novembro, a “X Mostra de Artes”, homenageando o artista Gustavo Rosa. O evento foi na Câmara Municipal.
Todas as salas escolheram uma obra do artista para realizar seu trabalho de
releitura. A diretora Rosa Puppio parabeniza aos alunos, gestores e professores
pela mostra.
Arquivo pessoal

Feliz aniversário

Parabéns

Parabéns para Renata Assis, aniversariante
do dia 29 de novembro. Ela recebe todo o
carinho do maridão André e da filhinha Sofia,
abraço dos demais familiares e amigos.

Felicidade para a Simone Rosa,
aniversariante do dia 27 de novembro.
Recebe o abraço dos familiares e
amigos.
Israel Dias

Corneteiros
do Alambrado
Wilson Mancha
(3º da esquerda
para direita)
compareceu ao
lado de amigos, no
último domingo, ao
campo do Bosque,
para “cornetar” no
jogo entre Estrela e
Pindense.

Arquivo pessoal
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira 29 de novembro de 2013
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LEI Nº 5.589, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

LEI Nº 5.590, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.
Prorroga o prazo do convênio celebrado com a Santa Casa visando à execução de serviços
médico-hospitalares, urgências e emergência e ambulatoriais de ortopedia.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art.1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a prorrogar o prazo do convênio celebrado
com a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, visando a execução de serviços
médico-hospitalares, urgências e emergências e ambulatoriais de ortopedia. Convênio nº
138/2007.
§1º O prazo previsto no caput deste art. será de até 180 (cento e oitenta) dias contados a
partir de 30 de novembro de 2013.
§2º O prazo previsto no “caput” destina-se aos procedimentos necessários para celebração
de novo convênio visando à execução dos serviços previstos na Lei nº 4.701, de 09 de
outubro de 2007.
Art.2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de
30 de novembro de 2013.
Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde de Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 175/2013

ESTADO DE SÃO PAULO

Dispõe sobre a anistia de créditos tributários do Município de Pindamonhangaba e dá outras
providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizada a anistia de multas, juros e honorários advocatícios, aos contribuintes
que possuam débitos com o Município, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não,
condicionados aos requisitos da presente lei.
§1º A anistia, no caso de débitos em execução fiscal, havendo parcelamento, suspenderá o
prosseguimento da ação até sua quitação integral.
§2º A anistia não abrangerá as multas provenientes de autos de infração.
Art. 2º A quitação dos débitos de que trata esta Lei poderá ser realizada em até 30 (trinta)
parcelas, sendo que neste caso a primeira parcela terá seu vencimento no último dia do
mês vigente em que se formalizar o acordo, respeitando o valor mínimo de 1 (uma) UFMP
– Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba, na seguinte proporção e condições:

Dezembro/2013 a
Janeiro/2014
Fevereiro/2014 a
Março/2014

Anistia de 95% a vista ou até 6 vezes
Anistia de 95% a vista ou até 4 vezes

De dezembro 2013 a 31 de março de 2014:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

70% de anistia para parcelamento em até 12 (doze) meses

ESTADO DE SÃO PAULO

50 % de anistia para parcelamento em até 30 (trinta) vezes
Parágrafo único. O não recolhimento da primeira parcela firmada nos termos do caput deste
artigo acarretará no cancelamento automático do parcelamento e na perda do direito a novo
parcelamento nos termos desta Lei.
Art. 3º. A anistia de que trata a presente lei poderá ser concedida para pagamento em sua
totalidade ou por exercício desde que os débitos estejam inscritos em dívida ativa.
Art. 4º. O contribuinte para ter direito a requerer a anistia de multa e dos juros de mora sobre
seus débitos, na data do requerimento deverá estar em dia com o pagamento dos tributos
municipais referentes ao exercício corrente.
Parágrafo único. Somente será beneficiado pela anistia estabelecida por esta lei o contribuinte que requerer expressamente tal benefício, e cumprir as demais obrigações legais.
Art. 5º. O benefício de que trata o art. 1º desta Lei será extensivo aos contribuintes com parcelamentos pendentes e ainda não liquidados, considerando-se as parcelas já pagas como
quitação parcial, sem direito a qualquer restituição, cancelando-se o parcelamento pendente
e somente sendo beneficiado sobre a dívida restante, a qual será atualizada até a data do
novo parcelamento.
Art. 6º. Respeitando o que foi estabelecido no art. 2º desta Lei, a partir da 2ª parcela, os atrasos sofrerão acréscimos moratórios de multas de 5% e juros de 1% ao mês ou fração após o
vencimento, sendo que o limite será de até 3 (três) parcelas em atraso, consecutivas ou não.
§1º. Havendo o atraso superior ao previsto no caput deste artigo, o parcelamento deferido será imediatamente revogado e acarretará no vencimento automático do saldo devedor
vencido.
§ 2º. No caso da perda do direito a anistia e ao parcelamento, o crédito retornará ao seu
valor original, deduzindo-se exclusivamente o valor nominal pago, e a Prefeitura providenciará, imediatamente, o ajuizamento da ação, ou seu prosseguimento em caso de suspensão,
acrescido o débito de multa e juros de mora.
§3º No caso previsto no §2º deste artigo, o pagamento realizado imputar-se em sua proporção realizada, nos juros vencidos, na correção monetária, multa e no principal.
Art. 7º. O prazo para o contribuinte requerer expressamente os benefícios desta Lei encerra-se em 31 de março de 2014.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 174/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.588, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.
Autoriza o Executivo Municipal a conceder Subvenção à entidade que especifica.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção à Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba, a fim de desenvolver o projeto elencado abaixo,
referente à verba do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.
Entidade
Projeto
Casa Transitória Fabiano de Cristo de Sustentando
Pindamonhangaba
Esperança 2013

a

Valor

Ficha

R$68.066,67

635

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Verba
FUMCAD

Art. 2º A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos
documentos que as habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de
Contas e Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de verbas consignadas no
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº174/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 135/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 135/2013, que cuida de “Aquisição de materiais de borracharia a serem aplicados nas viaturas e máquinas desta Municipalidade, visando atender
as necessidades de manutenção e conservação dos veículos pertencentes à frota Municipal”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Pneulinhares Comércio de Pneus Ltda.
(01, 03, 05 e 07). Itens imprósperos: 02, 04 e 06.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 167/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 167/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada em serviços de eventos e responsabilidade técnica em locação, montagem, desmontagem e operação de equipamentos de som e iluminação para eventos para eventos do
município de Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas
(itens/preços R$): Audio Service Locação e Comércio Ltda. (05 – 3.900,00; 11 – 2.800,00);
Fabio Machado Gonçalves ME (02 – 790,00; 04 – 1.960,00; 09 – 675,00; 10 – 1.090,00); JLF
Estruturas de Eventos Ltda. (06 – 5.700,00; 07 – 17.800,00; 12 – 3.650,00); Walter Leme ME
(01 – 458,00; 03 – 1.164,00; 08 – 528,00). Item impróspero: 13.
Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2013.
PREGÃO Nº. 189/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 189/2013, que cuida de “Aquisição de materiais a serem utilizados na roçadeiras e motosserras pertencentes a esta municipalidade”, a Autoridade Superior com base no parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos nega provimento
às manifestações de recursos registradas em ata pelas empresas Agroserra Máquinas e
Equipamentos Ltda. ME e Mizuta Hisashi Máquinas e Ferramentas Ltda., e mantém suas
inabilitações. E HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor das
empresas (itens/lotes): 7R Comercial Ltda. ME (01, 02 e 06); Martini Comércio e Importaçao
Ltda. (03, 04, 05, 07 e 08).
Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2013.
PREGÃO Nº. 224/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 224/2013, que cuida de “Aquisição de impressos para
atender os setores e Departamentos da Prefeitura de Pindamonhangaba, ficha cadastral de
aluno e ficha individual do aluno para atendimento à Secretaria de Educação e Confecção
de 20 blocos de auto infração e imposição de multa: 50x3 vias - papel auto copiativo - numerado – 2 cores”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): José Augusto Fernandes
Moreira ME (11); Lugil Artes Gráficas Ltda. ME (01, 03, 04, 05, 07, 08, 09 e 10); Puccinelli
Gráfica e Editora Ltda. ME (02 e 06).
Pindamonhangaba, 19 de novembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 228/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 228/13, que cuida de “Aquisição de placas de identificação de obras de Moradia Popular”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr.
Pregoeiro, fica a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93
e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2013.

LEI Nº 5.592, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.
Denomina uma via pública do Município, no Loteamento Vitória Vale III, de BENEDICTO
CLAUDIANO”.
(Projeto de Lei nº 01/2013, de autoria do Vereador Martim Cesar)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominado de “BENEDICTO CLAUDIANO” a Rua 11 do Loteamento Vitória
Vale III.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Rua Euclides de Figueiredo 94 – Centro
CEP 12420-060 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643-1609/3643-1607
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO - 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a
comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “23ª Reunião Ordinária” do ano em
curso, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
—
Informes
—
Aprovação de atas
—
Critérios de prioridades para a liberação dos recursos do FUMCAD 2014 – Resolução n. 02/2010
—
Campanha FUMCAD
—
Aprovação do projeto de atendimento às vítimas de violência sexual
—
Formação de Comissão de acompanhamento de projetos
—
Adequação da idade de atendimento dos lares
—
Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Dia:
03/12/2013 (terça-feira)
Horário:
17h (dezessete horas)
Local:
Auditório da Prefeitura Municipal
Adriano Augusto Zanotti
Presidente
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público)
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

EDITAL Nº. 01/2014 – BOLSA DE ESTUDO
Estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes para bolsa de estudo de ensino
técnico na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João
Romeiro”.
A Diretora do Departamento de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Sra. Maria Conceição Bispo, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso IV do
Artigo 2º da Lei nº 3.775 de 05 de março de 2001, resolve tornar públicos os critérios de
inscrição e seleção de alunos para concessão de Bolsas de Estudo dos Cursos Técnicos de
Administração, Logística e Segurança do Trabalho na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro”, nas quantidades, a saber:

CURSO

VAGAS
DISPONÍVEIS

Administração

15

Segurança do Trabalho

17

Podem ocorrer alteração de vagas disponíveis e que seja supridas após esse Processo
Seletivo com os classificados.
As bolsas serão de 100% do valor do curso, sendo os alunos bolsistas isentos da taxa de
matrícula e material pedagógico.
Haverá reserva de 20% das vagas para pessoas portadoras de deficiências, as quais não
possuam características que as impeçam de cumprir as exigências do curso.
No caso de dependência de disciplina, o custo relativo ficará a cargo do próprio aluno.
1-

DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba sito à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso ou na Subprefeitura de Moreira César, no período 02 a 20 de Dezembro de 2013.
2DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Poderão se inscrever os interessados que:
- possuírem Ensino Médio concluído ou estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio;
- residirem no Município de Pindamonhangaba há, no mínimo, 2 (dois) anos, e;
- possuírem renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo vigente.
3DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
:
3.1. –
- RG
- Comprovante de residência no Município há, no mínimo, 2 (dois) anos;
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Escolar, caso esteja cursando a
3ª série do Ensino Médio, ambos em escola pública;
- Comprovante de renda de todos os moradores do domicílio (holerite atual, CPTS);
- Declaração de renda individual no caso de desempregado ou autônomo;
- Ficha de inscrição retirada no Protocolo, devidamente preenchida.
3.2. Os requerentes que não preencherem a ficha de inscrição de forma correta, completa
e fidedigna, ou que não apresentarem toda a documentação necessária, terá seus pedidos
indeferidos, automaticamente.
3.3. As pessoas portadoras de deficiência deverão declarar sua condição no ato da inscrição,
para fazer jus à vaga reservada, bem como, indicar a necessidade de prova ampliada e/ou
acessibilidade.
4-

DA SELEÇÃO

4.1. Os inscritos serão submetidos a uma avaliação com questões objetivas de Português,
Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades.
4.2. A avaliação será realizada no dia 05 de Janeiro de 2014, nas dependências do Colégio
Comercial Dr. João Romeiro, localizado na Rua Senador Dino Bueno, 119 – Centro, com
início às 9h e término às 12h.
4.3. Os inscritos deverão indicar opção pelo curso a ser realizado de acordo com a
disponibilidade de turma do colégio, devendo indicar ainda, no ato da inscrição, primeira e
segunda opções.
5-

DA TRIAGEM SOCIAL

Os classificados na avaliação serão submetidos a uma triagem social realizada pelo Departamento de Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba, cujos critérios serão:
- Renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo;
- Não ser, no momento, beneficiário de outra bolsa de estudo;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.595, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
Denomina o Salão de Artes Marciais do Centro Esportivo João Carlos de Oliveira, “João do
Pulo”, de MILTON MONTEIRO.
(Projeto de Lei nº 164/2013, de autoria do Vereador Jânio Ardito Lerário)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominado de MILTON MONTEIRO o Salão de Artes Marciais do Centro
Esportivo João Carlos de Oliveira, “João do Pulo”, localizado na Rua Engenheiro Orlando
Drumond Murgel.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 27 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 42.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 22.10.2013.
Às dez horas do dia vinte e dois de outubro 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 Quadragésima Segunda Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do
Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular
e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 41.ª Sessão Extraordinária, realizada em
17.10.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0141/13 Rodolfo Figueiredo
e 1-0144/13 José Braulio da silva. III– EXPEDIENTE: Ofício 053/13 – 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, 22 de Outubro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 41.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 17.10.2013.
Às dez horas do dia dezessete de outubro 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 Quadragésima Primeira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência
do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores, Adelson Cavalcante de Souza
Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 41.ª Sessão Ordinária, realizada em
15.10.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr.
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0146/13 Maria
Lucia Shinoda.
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, 17 de Outubro de 2013.

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE USUCAPIÃO-PROCESSO N° 445.01.2009.012700-9/000000-00.
ORDEM N° 2256/99, MOVIDO POR MITRA DICESSANA DE TAUBATÉ, COMO SEGUE:
A Drª. CLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTRERO, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca
de Pindamonhangaba do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e respectivo Cartório 2° Oficio Cível, os termos do processo em epígrafe, objetivando a
declaração judicial de domínio por Usucapião do imóvel situado na lateral direita sentido centrobairro, da Av. Dr. Fontes Junior, distante 104,73m do eixo da rotatória do Anel Viário “Amacio
Mazzaropi ”, onde se instala a Igreja dedicada a Nossa Senhora do Socorro e dependências. A
posse do imóvel vem sendo exercida de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição há
mais de 15 anos. Assim, tem o presente edital a finalidade de Citar eventuais terceiros interessados
para todos os atos e termos da ação, para que, querendo no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do
decurso do prazo do edital que é de 30 dias, apresente contestação sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos alegados na inicial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e, ninguém
possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei.
Cláudia Calles Novellino Ballestrero- Juíza de Direito

- Não possuir outro curso técnico;
- Não ter outro membro da família bolsista na supracitada Escola.
6. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
6.1. O resultado classificatório será o de maior para a menor pontuação obtida na avaliação,
observando ainda, a análise dos critérios da triagem social.
6.2. O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado na Secretaria do
Colégio Comercial Dr. João Romeiro no dia 14 de Janeiro de 2014.
6.3. Do resultado caberá recurso no prazo máximo de 10 (dez ) dias contado da publicação.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente e de acordo
com as normas deste Processo, bem como serem corretas e verdadeiras todas as informações por ele prestadas.
7.2. A bolsa de estudo somente será válida para os cursos cujas turmas iniciantes completem
número mínimo de 25 (vinte e cinco) matriculas previstas para a viabilidade da sua efetiva
abertura e autorização para início das atividades.
7.3. Caso o aluno beneficiário desista do curso após iniciadas as aula, a bolsa de estudo correspondente poderá se transferida para o classificado suplente até 30 (trinta ) dias do início
das aulas ou, decorrido este prazo, para classificado suplente que esteja
regularmente matriculado no Colégio na mesma turma e curso do
desistente ou, classificado suplente regularmente matriculado em curso distinto, obedecida
à opção indicada na avaliação.
Para maiores informações, procurar o Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba..
Pindamonhangaba, 28 de Novembro de 2013.
MARIA CONCEIÇÃO BISPO
Diretora do Departamento de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 42.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 24.10.2013.
Às dez horas do dia vinte e quatro de outubro 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 Quadragésima Segunda 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 42.ª Sessão Ordinária, realizada em
22.10.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr.
Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0150/13 Jonas Toshio Ribeiro
Izumi.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 24 de Outubro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 40.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 10.10.2013.
Às dez horas do dia dez de outubro 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
Quadragésima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante
de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 39.ª Sessão Extraordinária, realizada em
03.10.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr.
Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0133/13 Francisca Helena
da Silva. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação
unânime: 1-0134/13 Maria Sueli Alves Correa Leite. III– EXPEDIENTE: Ofício 051/13 – 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 Outubro de 2013.

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira 29 de novembro de 2013

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

Convocação para a 10ª
Reunião Ordinária do CMDM – 2013.

CONVOCAÇÃO PARA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013

Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da 10ª reunião ordinária, cuja
pauta vem a seguir:
Pauta:
• Informes
• Leitura de ata
• Apresentação das faltas das conselheiras
• Ratificação do Edital de Processo Eleitoral para os representantes da sociedade civil,
já enviado e aprovado por email
• Outros assuntos pertinentes ao Conselho

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados a
comparecer à 11ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados:
Dia:
Horário:
Duração prevista:
Local:

05/12/2013 (quinta - feira)
14h (tolerância de 10 min)
aproximadamente, 2 horas
AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Pauta:
I.
II.
III.
IV.
V.

Leitura e aprovação de atas
Posse dos novos conselheiros representantes da sociedade civil
Eleição da nova diretoria
Planejamento/2014
Informes, outros assuntos e encerramento

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:
sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou conselhospinda@gmail.com

Dia: 02.12.2013 (segunda-feira)
Horário: 18h (tolerância de 10min)
Duração: Aproximadamente 90 minutos
Local: CIAS – Centro Integrado de Assistência Social
(Setor executivo dos conselhos municipais)

cmi@pindamonhangaba.

Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Observação:
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverao justificar a ausência atraves do email – conselhospinda@gmail.com
Ana Maria Braz Cavalcante
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO N° 5.009, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO
AUDIÊNCIA PÚBLICA 2/2013
Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico
PROCESSO SP DOC SC 1293/2010

LEI ESTADUAL Nº 13.209/2008 | LEI ESTADUAL Nº 9.475/1996
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Autoriza o uso pelos permissionários do serviço de táxi, da Bandeira II, no
período que especifica.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica autorizado o uso pelos permissionários do serviço de táxis, da
Bandeira II, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, no período de 1º
a 31 de dezembro de 2013.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de dezembro de 2013,
revogadas as disposições em contrário.

O Secretário de Estado da Cultura de São Paulo, com fulcro na Lei Estadual nº 13.209,
de 29 de setembro de 2008 e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Estadual nº 9.475, de 30 de Dezembro de 1996, torna público que será realizada no
dia 04 de dezembro de 2013, às 18h horas, no Auditório da Prefeitura Municipal – situado à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 - Audiência Pública para apresentar e debater a proposta de doação, ao município de Pindamonhangaba, de acervo
museológico e bens móveis de propriedade do Estado de São Paulo, administrados
è inventariados pela Secretaria de Estado da Cultura, discriminados nos autos do
Processo SP DOC SC 1293/2010 e instalados no Museu Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina, localizado na Rua Marechal Deodoro, 260.

Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2013.

Ficam os munícipes de Pindamonhangaba convidados a participar da audiência e
ficam, especialmente, convocadas a participar as entidades científicas e culturais do
município e região, em atendimento ao contido na legislação em epígrafe.
São Paulo,

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Nelson Nassif de Mesquita
Secretário de Obras e Serviços
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos
em 26 de novembro de 2013.

SAJ/app

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Rua Euclides Figueiredo, nº 94, Centro, Pindamonhangaba - SP
Cep: 12420-060 – Fones: (12) 3643-1607 e 3643-1609
E-mail: cmpd@pindamonhangaba.sp.gov.br e conselhospinda@gmail.com
CONVOCAÇÃO PARA A 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa
com Deficiência de Pindamonhangaba, convocados a comparecerem à 5ª Reunião
Ordinária de 2013, a realizar - se:
Dia: 05/12/2013
Horário: 9h (nove horas)
Local: OAB, à Rua Gregório Costa, 249 – Centro
Fone contato: (12) – 3642.5398
Pauta:
1. Leitura de ata
2. I Virada Inclusiva – Dia internacional do deficiente
3. Informes gerais
4. Outros assuntos pertinentes ao Conselho
5. Encerramento
Andrea Campos Sales Martins
Presidente do CMPD

MARCELO MATTOS ARAUJO
Secretário de Estado da Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5010, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a criação do Ponto de Estacionamento de Táxi – “PONTO DE ESTACIONAMENTO SHOPPING PÁTIO PINDA”.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que estabelece o artigo 3º da Lei nº 1.601, de 10.12.78,
DECRETA:
Art. 1º Fica criado o Ponto de Estacionamento de Táxi, denominado “PONTO DE
ESTACIONAMENTO SHOPPING PÁTIO PINDA”, com lotação para 10 (dez) veículos, com capacidade para até 05 (cinco) pessoas, incluindo o condutor.
Parágrafo único. O Ponto de Estacionamento de que trata o caput deste artigo, fica
situado na Rodovia Ver. Amador Bueno da Veiga.
Art. 2º O Ponto de Estacionamento de que trata o art. 1º deste Decreto, funcionará por regime de rotatividade entre todos os taxistas licenciados regularmente no
Munícipio.
Parágrafo único. A rotatividade será estabelecida por ordem de chegada no ponto
de taxi, conforme disposto na Lei Municipal nº 5.402, de 18 de junho de 2012.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Nelson Nassif de Mesquita
Secretário de Obras e Serviços
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº509/13-DEPTRAN

SEGMENTO DE ATENDIMENTO

NOME

ENTIDADE/INSTITUIÇÃO

INSCRIÇÃO

Trabalhadores da Área

Leandro da Silva Carneiro
Sonia Rejane de Campos

OAB – 52ª Subseção de Pindamonhangaba

DEFERIDA

Vinicius Cesca de Lima
Andre Itire Takano

CRP – 6ª região
Conselho Regional de Psicologia

INDEFERIDA

Benedito Sergio Irineu
José Carlos dos Santos

SINDIMETP – Sindicatos dos Metalúrgicos
de Pindamonhangaba

DEFERIDA

Pessoa com deficiência

Claudia Gonçalves Pinto
Ana Maria de Oliveira N Ruiz

APAE – Associação de pais e amigos dos
excepcionais de Pindamonhangaba

DEFERIDA

Idoso

Adalberto M P A Tomasoni
Maria do Carmo de Oliveira Hein

Associação do Centro de Convivência para
Idosos “Cônego Nestor Jose de Azevedo”

DEFERIDA

José Alencar Lopes Junior
Marcos Denir Gonçalves

Lar Nova Esperança

DEFERIDA

Criança e Adolescente

Família

Associação de Moradores de Bairro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2013
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba faz saber que realizará Processo Seletivo Simplificado para a contratação emergencial, para a SECRETARIA DE SAÚDE e ASSISTÊNCIA
SOCIAL, por tempo determinado de 06 (seis) meses, podendo a presente contratação ser
prorrogada, desde que o prazo total não exceda 24 (vinte e quatro) meses, nos termos do
artigo 6º, III, da Lei Municipal nº 4.350 de 02/12/2005 e suas alterações.
1. Dos empregos, vagas, salários, exigências e atribuições:
•
Médico Plantonista Clínico Geral – 05 (cinco) vagas
Salário Base Mensal: R$ 6.950,97 (seis mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e sete
centavos);
Carga horária: 24 horas semanais;
Requisitos Mínimos: Curso Superior em Medicina e registro no CRM-SP para o exercício
da profissão.
•
Médico Plantonista Pediatra – 04 (quatro) vagas
Salário Base Mensal: R$ 6.950,97 (seis mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e sete
centavos);
Carga Horária: 24 horas semanais;
Requisitos Mínimos: Curso Superior em Medicina, Título de Especialização em Pediatria e
registro no CRM-SP para o exercício da profissão.
•
Médico Ambulatorial em Clínicas Básicas e Especialidades:
- Neuropediatra – 01 (uma) vaga;
- Oftalmologista – 01 (uma) vaga;
Salário Base Mensal: R$ 6.004,52 (seis mil e quatro reais e cinquenta e dois centavos);
Carga Horária: 20 horas semanais;
Requisitos Mínimos: Curso Superior em Medicina, Título de Especialização na área e registro
no CRM-SP para o exercício da profissão.
1.1.

Atribuições:

Médico Plantonista Clínico Geral – Prestar assistência médica a população. Orientar e supervisionar equipes auxiliares em atividades específicas.
Médico Plantonista Pediatra – Prestar assistência médica a população. Orientar e supervisionar equipes auxiliares em atividades específicas. Prestar atendimento geral de pediatria.
Médico Ambulatorial em C.B.E. Neuropediatra – Prestar assistência médica a população,
orientar e supervisionar equipes auxiliares em atividades específicas. Executar o serviço que
lhe foi confiado, junto a Secretaria de Saúde, mais especificamente nas Unidades Básicas de
Saúde, e nas clínicas básicas e especialidades do Município.
Médico Ambulatorial em C.B.E. Oftalmologista – Prestar assistência médica a população,
orientar e supervisionar equipes auxiliares em atividades específicas. Executar o serviço que
lhe foi confiado, junto a Secretaria de Saúde, mais especificamente nas Unidades Básicas de
Saúde, e nas clínicas básicas e especialidades do Município.
1.2.
Serão reservados 5% (cinco por cento) do total de vagas para os portadores de
necessidades especiais de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal e
Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999.
2. Das inscrições: as inscrições para o Processo Seletivo para os empregos serão feitas na
Secretaria de Saúde e Assistência Social de Pindamonhangaba, sito a Rua Major José dos
Santos Moreira, nº. 570 – Centro – Pindamonhangaba – SP – CEP12410-050, no período de
02 a 13 de dezembro de 2013, das 08:00h as 11:00h e das 14:00h as 17:00h, de segunda
a sexta-feira.
2.1. As inscrições serão gratuitas.
3. O candidato fica ciente que deverá preencher os requisitos para o emprego, sendo civil e
criminalmente responsável pelas declarações prestadas no ato da inscrição, as quais deverão ser comprovadas quando da contratação, sob as penas da Lei, assim como a perda do
direito à vaga respectiva.
4. O Processo Seletivo será composto por prova escrita objetiva de caráter classificatório,
contendo 20 (vinte) questões de múltipla escolha, que versarão de acordo com bibliografia
abaixo. Em caso de igualdade da pontuação final, será aplicado o critério de desempate
tendo preferência: o candidato mais idoso; posteriormente, o candidato que tiver o maior
número de filhos.
4.1 Bibliografia.
Clínica Médica do Hospital das Clínicas;
Manual do Ministério da Saúde.
5. As provas escritas serão realizadas na data, horário e local, conforme abaixo descrito:
Data da Prova: 22/12/2013;
Horário: 09h00;
Duração: 01(uma) hora;
Fechamento dos portões: 08h55;
Local: a ser definido e publicado no sítio da Prefeitura, no link CONCURSOS, e na imprensa
local.
6. O candidato deverá apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário de
início das provas, munido da carteira de identidade ou outro documento com foto que permita
sua identificação com clareza: ex: CNH, CRM, caneta esferográfica preta ou azul, lápis e
borracha. Será eliminado do processo seletivo o candidato que se apresentar após o horário
de fechamento dos portões.
7. Os candidatos não poderão levar o caderno de questões.
8. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou retardamento do candidato em sua exclusão, seja qual for o motivo alegado.
9. A lista dos devidamente habilitados será publicada na imprensa local, nos quadros de aviso do Departamento de Recursos Humanos e da Secretaria de Saúde e Assistência Social e
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PUBLICA A LISTA
DOS INSCRITOS PARA O PROCESSO ELEITORAL DE REPRESENTANTES
DA SOCIEDADE CIVIL PARA A GESTÃO 2014/2015

Sindicatos e Conselhos
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10. Quaisquer informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos junto a SECRETARIA
DE SAÚDE e ASSISTÊNCIA SOCIAL, através do telefone n.º 12 3644-5971, com MARISTELA LUZIA.
11. Segue Cronograma estimado:

Cronograma estimado do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2013

Datas
29-nov-2013
02-dez a 13-dez-2013

Semírames Fernandes Cesar
Mary Lucy S Soares

Lar da Criança Irmã Julia

DEFERIDA

Amauri Monteiro
Maria Aparecida da Silva

Salesianos Cooperadores

DEFERIDA

Maria Cristina Fernandes de Oliveira

Liceu Coração de Jesus

DEFERIDA

Carmem Silvia de Paula Alves
Maria Elizabete Casimiro

SOS – Serviço de Obras Sociais

DEFERIDA

Fernando Antunes Lima

APAMEX

DEFERIDA

Marcos Henrique Piccolo
Andre Bevilacqua Piccolo

Casa Transitória

DEFERIDA

AGUARDANDO PELO ATENDIMENTO À 3ª CHAMADA PÚBLICA

17-dez-2013
17 e 18-dez-2013

Atividades
Publicação de Edital
Inscrições e divulgação (12 dias)
Publicação da listagem dos inscritos
Recursos das inscrições

20-dez-2013

Publicação da listagem final dos inscritos e local
de prova

22-dez-2013

Aplicação da Prova

27-dez-2013

Publicação do gabarito e da classificação

27-dez-2013 a 02-jan-2014
7-jan-2014

Recursos do gabarito e da classificação
Publicação da Classificação e Homologação do
Processo Seletivo

12. O candidato admitido será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e demais
normas aplicadas ao servidor público municipal. Para efeito de sua admissão, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico admissional e à apresentação, no prazo legal, dos
documentos que lhe foram exigidos.
13. A Comissão Organizadora e Julgadora do Processo Seletivo é composta por:
Maristela Luzia
Diretora do Departamento de Assistência à Saúde
Márcia Cristina Quintão Custódio
Oficial de Administração
Áurea Maria Piorino Vinci
Assessora Técnica
Silvio Luís de Godoi
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
13.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e Julgadora do Processo Seletivo.
Secretaria de Saúde e Assistência Social, 28 de novembro de 2013.
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

4ª Etapa
Dia 07 de dezembro de 2013
Corrida noturna a partir das 19h

Tribuna do Norte

TexTos: ANA CAmilA CAmpos

Pindamonhangaba, sexta-feira, 29 de novembro de 2013
Divulgação

18

Desafio 2013 – Nature’s Fury
(Fúrias da Natureza)

N

essa temporada,
o desafio para os
times participantes
é propor soluções inovadoras para prevenir desastres
naturais como tornados,
tempestades, terremotos,
tsunamis, enchentes, deslizamentos de terra, entre
outros.
A “Optimus Pinda” esco-

lheu, dentro do tema, desenvolver uma solução para as
chuvas torrenciais, como as
que ocorreram em São Luiz
do Paraitinga em 2010.
O projeto é o boia chuva, que já foi até apresentado para o Corpo de
Bombeiros e Defesa Civil,
que gostaram da ideia por
ser prática e de baixo custo.
Ana Camila Campos

Equipe e instrutores em frente à mesa que integra os desafios da competição

Pinda desenvolveu solução para chuvas torrenciais

Equipe da cidade se prepara para
Estadual em Campeonato de Robótica

C

om o lema “discite,
avoco, communicat”
(aprender, divertir e
compartilhar), a equipe “Optimus Pinda”, do Sesi Pindamonhangaba venceu a etapa
regional do Torneio Internacional FLL – First Lego League, criado pela entidade
First, com o objetivo de promover a tecnologia e a diversão nas escolas.
Esse é um evento internacional que reúne unidades escolares dos Estados Unidos,
Europa e Ásia, realizado desde 2009. Entretanto, o Sesi
Pinda compete desde 2012.
O cenário nacional do
Sesi conta com 190 escolas,
o que exige que sejam feitas
eliminatórias regionais, estaduais e nacionais para decidir
quem vai representar o órgão
no FLL.
A primeira delas é a regional que, em 2013, foi realizada em Mogi das Cruzes, na
qual a equipe Optimus Pinda
foi campeã. A partir da vitória, foram classificados para
a etapa estadual, que será realizada na primeira semana
de dezembro. Nessa eliminatória, sairão de oito a 10
equipes que irão competir na
etapa nacional.

Arquivo pessoal

Preparativos

P

ara desenvolver o
projeto e também o
robô, que executa
os trabalhos em uma
mesa específica, cujo
objetivo é realizar
tarefas realizadas ao
tema proposto, os
integrantes da equipe
tem encontros diários,
das 14 às 17 horas,
onde planejam, estudam
e desenvolvem a
programação do robô
para executar essas
tarefas da melhor forma
e em menor tempo no
dia da competição.
O nome “Optimus”
vem do latim e significa
“os melhores”. Os
próprios garotos já
explicam que a intenção
não é demonstrar
superioridade, e sim,
significa que eles são
os melhores da própria
escola naquele referido
ano, e são vitoriosos por

terem sido escolhidos
após minuciosa seleção,
dentre 56 inscritos.
A expectativa e os
preparativos para a
etapa estadual estão a
mil. “Vamos melhorar o
que foi possível a partir
da avaliação feita no
regional”, revelam.
Agora, só resta
torcer para que eles
façam uma brilhante
participação no torneio e
sejam classificados para
a etapa nacional. Boa
sorte “Optimus Pinda”.

Equipe venceu eliminitória regional no dia 31 de outubro

A equipe é formada por jovens de 12 a 15 anos. Em 2013,
são somente meninos, mas não
existe nenhum tipo de preconceito ou restrição. Os componentes da “Optimus Pinda”
são seis: Marcelo Rocha,Tiago
da Cruz, Luiz Gabriel Alves,

Hendrius Victor da Silva, Caio
Francisco Alves e Higor Freitas. Não menos importante,
dois reservas acompanham
essa “galerinha”, principalmente, porque a etapa brasileira exige uma equipe com oito. Juan
Godoy e Bruno Eduardo Silva

Entenda o que é o ‘boia chuva’
Diferente de um guarda-chuva
convencional, o ‘Boia Chuva’ terá
também um novo mecanismo, no cabo
será instalado um mecanismo de bomba
de ar manual que irá conectar, por tubo

de látex, os gomos que irão inflar como
boias. Em cima delas, terá um material
que vai cobri-las, para a água não entrar
e o mecanismo do guarda-chuva não
tombar ou virar.

Divulgação

de Lima, apesar de não titulares,
são bem ativos nos trabalhos.
Na etapa Regional, Juan foi por
conta própria acompanhar o
grupo, juntamente com a mãe.
Lucas Moreira Silva é
o instrutor da equipe. Ele é
analista de suporte de informática e, juntamente com a
professora de matemática e
física Joyce Silva, direciona
os garotos durante os preparativos e competições.
Ambos passam uma visão
mais acadêmica, orientando
a pesquisa e direcionando os
meninos a partir do que eles
mesmos propõem. “As ideias
nascem das reuniões. Precisa ser uma boa idéia, viável,
inovadora e possível de recriar”, reforça Silva.
Os técnicos fazem questão de ressaltar que o projeto
vai além da sala de aula, pois
tudo o que aprendem faz a diferença na vida de cada um,
principalmente, os valores
em que são avaliados.
São quatro categorias:
Projeto de Pesquisa (inovação, apresentação e processo de pesquisa), Design do
Robô, Core Values (inspiração, trabalho em equipe e
“gracious professionalism”)
e Desafio do Robô.
Para o instrutor, além do

contato com a tecnologia, os
alunos têm a oportunidade de
ver que um brinquedo é similar
às maquinas que os pais operam na indústria. “Além disso,

o ganho de valores, principalmente com relação a compartilhar ensinamentos independentemente de ganhar ou perder, é
o fundamental”, afirma.

Só hoje
29/11.
Um dia inteiro
de ofertas
imperdíveis.

K
C
A
BL DAY
FRI

Na compra de qualquer
lava-roupas
líquido ou detergente
em pó Ariel

GRÁTIS:
LAVAROUPAS
CONCENTRADO
ARIEL POWER
PODS  336 ML

Lojas abertas
a partir das 7h da manhã.*
Ofertas válidas para o dia 29/11/2013, ou enquanto durarem os estoques, para todas as lojas Pão de Açúcar
de São Paulo e Paraná. Após essa data, os preços voltam ao normal. Para melhor atender nossos clientes,não
vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados.
Garantimos a quantidade mínima de 12 unidades/kg de cada produto por loja. Fica ressalvada eventual
retificação das ofertas aqui veiculadas. Itens sujeitos à disponibilidade de estoque. Verifique o estoque disponível
na loja Pão de Açúcar mais perto da sua casa. Consulte a relação de lojas no site www.paodeacucar.com.br
Foto meramente ilustrativa. *Com exceção das lojas em shopping e galerias comerciais.

