Papai Noel chega na terça-feira

Divulgação

Pindamonhangaba recebe uma carreata com o
Papai Noel nesta terça-feira (3). A expectativa é
que o ‘Bom Velhinho’ chegue ao centro da cidade
a partir das 20 horas.

Prefeitura lança campanha
contra dengue na quarta-feira
A Prefeitura de Pindamonhangaba lança a Campanha de Combate a Dengue nesta quarta-feira (4),
às 16 horas. A intenção da Secretaria de Saúde é
estimular a participação da sociedade para ajudar
no combate ao mosquito transmissor da doença, o
Aedes aegypti.
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Fórum vai discutir ações para
aumentar segurança pública
A Prefeitura de Pindamonhangaba
tem mantido uma relação muito próxima com o setor de ações de inteligência da Polícia Militar para realizar
atividades que propiciem o aumento

da segurança pública. Um dos pontos
em constante análise entre as duas
instituições é a utilização de câmeras
de videomonitoramento, devido a sua
economia, praticidade e agilidade

para detectar possíveis crimes e agir
na prevenção.
Nesta quinta-feira (5), às 9h30, o
auditório municipal recebe autoridades, especialistas e público em geral,

para o Fórum de Segurança Pública
– que vai debater sobre o uso de câmeras e outras medidas para coibir a
violência e a criminalidade.
PÁGINA 3

André Nascimento

CONSCIÊNCIA NEGRA TERMINA COM CULTURA -

O encerramento das comemorações da Semana da Consciência Negra, na sexta-feira (29), na tenda do projeto Nosso
Bairro, no Castolira, contou com diversas atrações culturais. Dentre as atividades oferecidas pela Prefeitura, uma apresentação musical do MC Natan contagiou o público.
PÁGINA 3

Nassif aborda
desenvolvimento
de Pinda
PÁGINA 2

Lojistas reforçam
estoque para Natal
SEGUNDO CADERNO
previsão do tempo
TERÇA-FEIRA - 3/12
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

20ºC
30ºC

QUARTA-FEIRA - 4/12
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

20ºC
32ºC

QUINTA-FEIRA - 5/12
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

20ºC
31ºC
FONTE:CPTEC INPE

Novo sistema
agiliza serviços
de saúde
A utilização de um novo sistema de informações no Laboratório
Municipal de Análises vai agilizar
procedimentos de entrega de resultados de exames. Nas próximas
semanas, os funcionários que utilizam o sistema farão a atualização
do cadastro dos usuários; futuramente, as pessoas poderão ser
beneficiadas com o recebimento do
resultado por e-mail.

Só milagre tira Bela Vista da ﬁnal;
Jd. Resende mantém vantagem
Israel Dias

PÁGINA 10

Inscrições para
Corrida de Rua
terminam nesta
terça-feira
PÁGINA 5

O Bela Vista goleou o Estrela por 6 a 1, no domingo (1º/12), no jogo de ida das semifinais do 35 e agora
pode até perder por 4 gols de diferença que estará classificado para a final. No outro confronto, a Ferroviária
pressionou bastante, mas não conseguiu vencer o invicto Jardim Resende – que só precisa de um empate,
em casa, para ir à final.
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TV vai ampliar grade de programação

Editorial

jornalvisaopenha.com.br

Expectativa de vida sobe
para 74,6 anos; mulheres
vivem mais que homens

O IBGE - Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
divulgou na segunda-feira (2), a projeção de expectativa
de vida da população do país, que aumentou para 74,6
anos. Segundo o instituto, houve um acréscimo de 5 meses e 12 dias em relação à ultima publicação, divulgada
em 2011, quando a idade era de 74,1 anos.
Os 74,6 anos se referem à média para ambos os sexos. Quando há separação, conta que as mulheres vivem
mais. Em 2011 as pessoas do sexo feminino tinham expectativa de vida ao nascer de 77,7 anos, porém, agora,
chega a 78,3 aos – 6 meses e 25 dias a mais. Para os
homens, que tinham como dados os 70,6 anos em 2011,
o número mais recente chega aos 71 anos – apenas 4
meses e 10 dias a mais.
Os índices estão disponíveis na Tábua Completa de
Mortalidade para o Brasil de 2012, que se baseia a Projeção da População entre os anos de 2000 e 2060. O
estudo ainda contém e cruza dados populacionais com o
Censo Demográﬁco de 2010, estimativas de mortalidade
infantil e informações sobre notiﬁcações oﬁciais de óbitos
– considerando idade e sexo.
Normalmente mais atentas e preocupadas com as
questões de saúde, as mulheres vivem mais, de acordo
com especialistas.
Ausência de política pública não é desculpa para os
homens. Se há o Outubro Rosa para as mulheres, também existe o Novembro Azul para o sexo masculino.
Mês, no qual a Prefeitura propiciou dezenas de serviços
públicos voltados para a saúde do homem. O descuido
ou síndrome de super-homem transcende os dados psicológicos, parece que é genético, está no cromossomo
– no XY.
Analistas do IBGE atribuem o aumento às políticas
públicas para área da saúde e educação como os principais fatores para aumento da expectativa de vida. Com
investimentos governamentais em ações de prevenção,
principalmente, a população torna-se menos vulnerável
a doenças e passa a ter mais condições de cuidar da
saúde. Esses trabalhos incluem campanhas de alerta
e atitudes efetivas. Com mais informações, as pessoas
tendem a levar uma vida mais saudável, alimentação balanceada, fazer exames regularmente, exercícios físicos,
evitar o desgaste do corpo, etc.
Se de um lado, viver mais é bom; do outro, é ótimo.
Temos que pensar assim, porque como seres humanos,
o que vale é viver. Cálculos previdenciários e aposentadoria são menos importantes do que a vida. Entretanto,
não devem ser deixados de lado. Se hoje a projeção é
preocupante sobre o déﬁcit da previdência; no futuro será
alarmante.

Datas Comemorativas

André Nascimento

CINTIA CAMARGO

Na última semana, o prefeito de Pindamonhangaba visitou
os estúdios da TV Novo Tempo,
na cidade de Jacareí. De acordo
com informações do gerente de
Relações Públicas da TV, Edson
Rosa, a emissora, que conta com
um estúdio em Pindamonhangaba,
pretende em breve ampliar suas
instalações.
O prefeito enalteceu a iniciativa. “Uma boa comunicação é o
diferencial em toda a sociedade,
promovendo a interação entre as
pessoas e o aprendizado de novos
conceitos e regras”, salientou.

Workshop de Licenciamento Ambiental na Aquicultura
Será realizado nesta terça-feira (3), em Pindamonhangaba,
o 1º Workshop de Licenciamento
Ambiental na Aquicultura. O objetivo do Workshop é divulgar as exigências legais e os procedimentos
necessários à legalização ambiental da atividade em propriedades
rurais e em águas da união.
Por iniciativa da Apta - Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - ligada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo, em parceria com
outras instituições, o workshop vai
contribuir para a formação de estudantes de nível técnico e superior
da região; capacitar técnicos e proﬁssionais; trazer ao produtor rural
os esclarecimentos necessários

Palestra sobre desenvolvimento com Luis Nassif
Nesta terça-feira (3), o jornalista e economista Luis Nassif
estará em Pindamonhangaba
para ministrar a palestra “Histó-

ria da Economia Brasileira – Aspectos e Prognósticos para os próximos 5 anos”.
Com início às 19h30, o econoDivulgação

Arquivo TN

Mais de 100 artesãos de várias
cidades participarão da 21ª Feira
de Artesanatos no próximo domingo (8), das 9 às 18 horas. O evento,
que tem como lema “A Arte do Povo
em Nossas Mãos”, acontecerá no
ginásio da Associação Atlética Ferroviária. Os interessados poderão
conferir produtos exclusivos, principalmente peças produzidas com o
perﬁl do artesanato raiz, emergente
ou produtos alimentícios diferenciados. A entrada é franca.

9ª Caminhada no Dia Nacional do Câncer
Divulgação

EXPEDIENTE - TRIBUNA DO NORTE FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

www.tribunadonorte.net
contato@tribunadonorte.net

localizado na avenida Dr. Antônio Pinheiro Jr., 4.009, bairro Ponte Alta.
Fazem parte da programação,
inúmeras palestras que vão discutir
como registrar a atividade pesqueira, os procedimentos para o licenciamento e quais são as ferramentas para a gestão do negócio, entre
outros assuntos.

Lançamento
de livro
Divulgação

Na sexta-feira (6), às 20 horas,
no Espaço Fim de Tarde (rua Alberto Sabin, 78, paralela à avenida Dr.
José Ademar Cesar Ribeiro, bairro
Terra dos Ipês), acontece o lançamento do livro ‘Uma História, depois
outras...’, de Luiz da Rocha. O livro
conta a história de superação do
autor, que de empresário passou a
ser entregador de pizzas e servente de pedreiro nos Estados Unidos.
A obra relata também histórias de
pessoas ilustres de mais de 100
cidades, entre elas, Pindamonhangaba; lugares e acontecimentos no
Brasil e no mundo; informações,
curiosidades e conhecimentos.

Novidade
sobre o HIV

3/12 - Dia do Deﬁciente Físico, Dia de São Francisco Xavier, Dia dos
Trabalhadores de Minas de Carvão.
4/12 - Dia Mundial da Propaganda e do Publicitário, Dia de Santa
Bárbara, Dia do Pedicuro, Dia do Orientador Educacional.
5/12 - Dia Internacional do Voluntariado, Dia da Cruz Vermelha Brasileira, Dia de São Sabas, Dia da Perua.

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO:
Antônio Aziz Boulos
CHEFE DE EDIÇÃO:
Odirley Pereira - Mtb 48.651
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS:
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL:
RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/
SP - Tel./Fax: (11) 6971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br)
IMPRESSÃO: Jornal Cidade de Rio Claro Ltda. (19) 3526-1000
CIRCULA ÀS TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

mista fará um panorama sobre
o desenvolvimento de cidades
que crescem acima da média
brasileira e as principais tendências que permitirão ao público a
análise do cenário econômico da
região e do Brasil.
A ocasião contará, também,
com as presenças do prefeito de
Pinda e do diretor da Novelis, Marcelo Almeida. O evento, idealizado pela Redpar Empreendimentos e pela Jeremias Rodrigues,
é direcionado para executivos,
representantes da indústria e do
comércio, autoridades políticas e
imprensa. A palestra acontece no
Paineiras Country Club, localizado na avenida Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, 2.009 no bairro
do Socorro.

21ª Feira de Artesanatos na Ferroviária

VEJA AS DATAS QUE SE COMEMORAM HOJE,
3 DE DEZEMBRO, E NOS PRÓXIMOS DIAS
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CNPJ: 50455237/0001-35
Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)

sobre a adequação (licenciamento
ambiental da aquicultura) de suas
atividades junto aos órgãos licenciadores e ﬁscalizadores em nível
estadual e nacional.
O evento acontece a partir
das 8 horas no Polo Regional
de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios Vale do
Paraíba – Setor de Fitotecnia,

Na manhã da última sexta-feira
(27), data em que se comemora o
“Dia Nacional de Combate ao Câncer”, a Fapi participou da “9ª caminhada contra o câncer do Gapc
- Grupo de Apoio a Pessoas com
Câncer”, na cidade de Taubaté.
O evento foi promovido pelo
Gapc com o objetivo de conscientizar e incentivar as pessoas a realizar o autoexame, ter uma alimentação saudável, fazer atividades
físicas, evitar bebidas alcoólicas e
visitar o médico regularmente.
Com o slogan “Vale a pena lutar
pela vida!”, a caminhada seguiu da
praça Santa Terezinha até a praça
Dom Epaminondas.

No último domingo (1/12), Dia
Mundial da Luta contra a Aids, o
médico sanitarista e epidemiologista Pedro Chequer destacou a
importância que os países devem
adotar à metodologia conhecida
como Teste e Trate que, além de
melhorar a resposta do organismo,
ajuda a prevenir a disseminação do
vírus, enfatizando que o tratamento
precoce é um método adicional de
prevenção.
Garantir o tratamento contra a
Aids a todas as pessoas diagnosticadas soropositivas, independentemente do estágio da doença, é
fundamental para que a meta estabelecida pelo Programa Conjunto
das Nações Unidas sobre HIV/Aids
(Unaids) seja cumprida. Até 2015,
o programa prevê a distribuição de
medicamentos para 15 milhões de
pessoas em todo o mundo. Atualmente, estima-se que aproximadamente 11 milhões de pessoas estejam em tratamento contra a doença
em diversos países.

Audiência pública de municipalização do Museu
Pindamonhangaba realiza, na
quarta-feira (4), a audiência pública
para a municipalização do Museu
Histórico e Pedagógico Dom Pedro
I e Dona Leopoldina. A audiência
será no auditório da Prefeitura, às
18 horas, e será aberta ao público,
que está convidado a participar.
Atualmente, o prédio onde está o
Museu - o Palacete Visconde da
Palmeira - é tombado pelo Estado
(por meio do Condephaat - Conselho de Defesa do Patrimônio

Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico). Com a municipalização,
o prédio passa para a Prefeitura,
mas continuará tombado e, assim,
preservado. De acordo com a secretária de Educação, responsável
pelo Departamento de Patrimônio
Histórico, que administra o museu, a municipalização é positiva
pois todas as ações continuarão
sendo realizadas conforme a legislação, mas com mais liberdade e agilidade.
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Câmeras vão aumentar segurança na cidade
Cintia Camargo
Questão discutida em
todo o país, o aumento da
segurança na região do Vale
do Paraíba foi o tema do
encontro que o prefeito de
Pindamonhangaba teve com
o coronel da Polícia Militar,
Cassio Roberto Armani, no
Comando de Policiamento
do Interior, em São José dos
Campos.
Para o coronel, em meio
ao uso das muitas tecnologias, o sistema de videomonitoramento é um dos maiores aliados do poder público
para garantir a segurança nas
cidades.
“O videomonitoramento
é um ganho enorme, aliando
economia, praticidade, rapidez e tecnologia aos órgãos
responsáveis por garantir o
bem estar da população”, disse Armani.
O prefeito visitou vá-

rias cidades de todo o país
que possuem o sistema de
videomonitoramento, para
avaliar econômica e funcio-

nalmente todas as possibilidades de desenvolvimento
na cidade. “Seguiremos as
determinações de um es-

tudo que vem sendo feito
e que vai analisar quais os
pontos mais críticos para a
instalação das primeiras câAndré Nascimento

tantes da sociedade civil
de todo o Vale do Paraíba
para discutir o que o Poder
Executivo pode fazer para
contribuir com a Segurança
Pública da região.

Fórum será realizado na quinta
daniEla gonçalvEs

Prefeito conversou com o coronel da PM, Cassio Armani, sobre videomonitoramento

Laboratório de Pinda participa de
Programa de Qualidade do Ministério
marCos viníCio Cuba
O Laboratório Municipal de Análises Clínicas da Prefeitura de Pindamonhangaba aderiu ao Programa de
Qualidade do Ministério da Saúde
(MS), o “QualiCito”. A portaria número 1.504, de 23 de julho de 2013,
do MS, institui a qualificação nacional em citopatologia na prevenção do
câncer do colo do útero na Rede de
Atenção à Saúde.
De acordo com o documento ministerial, “QualiCito” consiste na definição de padrões de qualidade e na
avaliação do exame citopatológico do
colo do útero por meio do acompanhamento do desempenho dos labora-

tórios públicos e privados prestadores
de serviços para o SUS.
O objetivo é promover a melhoria contínua dos exames ofertados à
população, incentivar o aumento da
cobertura de realização do exame citopatológico do colo do útero na população feminina de 25 a 64 anos; estabelecer critérios e parâmetros para
o contrato e o distrato de laboratórios
prestadores de serviços para o SUS,
entre outros.
O laboratório será credenciado e
avaliado durante 12 meses em relação
aos resultados dos laudos liberados e
índices de coerência, entre outros fatores.

Preventivo pode ser
feito no laboratório
As mulheres que ainda não fizeram
o exame preventivo podem procurar
a unidade de saúde mais próxima de
casa ou o Laboratório de Análises, localizado na rua Frederico Machado,
próximo ao Centro de Especialidades
Médicas.
Para fazer a coleta do preventivo
no laboratório não é preciso agendar,
basta comparecer ao local de segunda
a sexta-feira, das 12 às 16 horas, com
o RG e cartão SUS. De acordo com os
profissionais da unidade, a recomendação é não manter relações sexuais
nos dois dias anteriores ao exame.
André Nascimento

Secretário municipal de São Paulo, prefeito de Pindamonhangaba e deputado estadual durante evento na Prefeitura

Atividades culturais e educativas
marcam Semana da Consciência Negra
Cintia Camargo
Várias atividades marcaram o encerramento dos
eventos comemorativos de
combate ao preconceito racial em Pindamonhangaba.
Muitas delas abordaram a
cultura e a arte negra com
ações no museu e na praça
Monsenhor Marcondes, bem
como uma série de palestras
abordando a importância do
trabalho na sociedade e a
questão do racismo.
As palestras aconteceram
no auditório da prefeitura e

meras”, afirmou.
Esta semana, acontece
em Pindamonhangaba um
fórum com lideranças políticas e da área de segurança
pública, além de represen-

contaram com as presenças
da arte-educadora Andréa
Batista, que falou sobre A
Ancestralidade Africana no
Vale do Paraíba. O secretário
da Igualdade Racial da cidade de São Paulo, Netinho de
Paula, falou sobre a importância da criação desses conselhos nas cidades. “Precisamos fazer uma reflexão sobre
os avanços – ainda pequenos
– do negro na sociedade brasileira e trabalhar para que
essas mudanças aconteçam
efetivamente”, salientou.

O deputado estadual
Fernando Capez explicou
em sua palestra A Importância do Negro na Sociedade,
expondo o aumento dos casos de violência devido ao
racismo, ainda presente no
Brasil.
Nosso Bairro
Após as palestras que
tiveram a presença de participantes de vários movimentos
relacionados
à Consciência Negra, os
palestrantes estiveram no
projeto Nosso Bairro, no

Castolira, participando do
término das atividades.
Além de uma pequena apresentação de Netinho de Paula, os moradores do bairro
prestigiaram apresentações
de vários artistas locais.
O Projeto Nosso Bairro
apresentará, no sábado (7),
a partir das 14 horas, uma
edição do projeto “Pinda em Cena”, por meio do
Departamento de Cultura,
com as apresentações teatrais, de dança, música e
artesanato.

A Prefeitura de
Pindamonhangaba
reunirá várias autoridades para o Fórum
de Segurança Pública
que será realizado
nesta quinta-feira
(5), às 9h30, em seu
auditório.
Com o tema “O
que o poder público
pode contribuir
com a Segurança
Pública?”, a roda
de debates contará
com a presença de
juízes, delegados,
representantes das

polícias Civil e Militar,
Exército, entre outros.
O encontro visa estreitar as medidas de
Segurança Pública em
seu âmbito geral, de
uma forma que toda
cidade tenha uma
segurança unificada e
eficaz.
O Fórum de Segurança Pública será
aberto ao público e
acontece no auditório
da Prefeitura, localizada na avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 1.400, Alto
Cardoso.

terapia Comunitária na
Educação encerra mais
um ano de atividades
maria FErnanda munhoz

“Quando a boca cala, o
corpo fala. Quando a boca
fala, o corpo sara”. Com
essa filosofia de vida em
mente, as terapeutas comunitárias encerram mais um
ano de atividades da Terapia Comunitária Integrativa
“Cuidando de quem Cuida”,
na Secretaria de Educação.
Durante todo o ano
foram realizadas 82 rodas
nas escolas municipais
para atender grupos de
alunos, professores, pais e
funcionários, sendo feitos
aproximadamente 980
atendimentos pelas sete
terapeutas comunitárias
da Secretaria de Educação,
com o objetivo de promover
a saúde física e emocional
de seus participantes.
Paralelamente às rodas,
foram desenvolvidas 22
vivências com professores e
funcionários com o objetivo
de resgatar a autoestima.
Os sentimentos predominantes nas rodas desenvolvidas com as crianças
foram o medo e o amor e,
com os adultos, medo e
tristeza. Durante as rodas,
busca-se conhecer as estratégias usadas pelas pessoas para enfrentarem as
dificuldades, para que cada
um perceba a força que tem
para superar os obstáculos. O grupo funciona como
rede de apoio.
Opinião de
quem participou
O aluno João, do 5º ano,
diz ter achado a iniciativa muito legal “porque a
gente pode lidar com os
momentos alegres e tristes
da vida. Aprendi mais sobre
os amigos.” Já a aluna
Carolyne, também do 5º
ano, destaca que “antes me
sentia agoniada porque não
podia contar segredo para
ninguém e aqui me senti

segura porque ninguém ria
do que eu falava”.
De acordo com a terapeuta comunitária Luciana,
ao escutar a história do
outro temos a possibilidade
de nos ouvir, já que muito
do que é falado e sentido
ressoa dentro de nós. “Participar das rodas possibilita
outro olhar para vida, mais
sensível, intenso e humano”, afirma.
A professora Maria Inês
deu um depoimento sobre
as vivências realizadas.
“Sou professora de Rede
Municipal de Ensino de
Pindamonhangaba, trabalho na escola Julieta Reale
Vieira, no bairro Castolira,
e tive o prazer de participar
desde os primeiros encontros da vivência. Os encontros foram, para mim,
um ambiente de escuta e
estímulo à resiliência. É um
excelente trabalho voltado
para o resgate da autoestima individual e coletiva,
que me fez sentir compreendida, acolhida, aceita e
sintonizada com meus sofrimentos, que minhas preocupações foram levadas a
sério, que o grupo respeitou minha história e se
conectou com ela. Nos encontros, aprendi que cada
indivíduo, por mais fragilizado que esteja, possui
recursos pessoais, sociais
e culturais para lidar com
seus problemas. A cada depoimento, aprendi que os
outros têm problemas, com
isso me senti forte para
enfrentar os meus próprios.
Espero que a vivência continue nos próximos anos
e que eu possa participar
sempre. Acredito que todos
ganham, participantes
e terapeutas, pois todos
mobilizam suas emoções e
se potencializam na arte de
viver”.
Divulgação

Fotos das rodas com crianças e com professores
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APL realiza última
plenária solene do ano
s: C
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al R3
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Mesa composta por dr. João Simões, Alberto
Santiago e dr. Valdez

A dupla Wesley Silva (violão) e Clara Ballio (vocal),
responsável pela apresentação musical

Representando a escola Martim Cabral
(Tremembé), os professores: Leandro, Giovanni
e Andréa e o aluno Luciano Rocio

Rhosana autografa sua obra O Travesseiro da Mulher Borboleta

O novo acadêmico e familiares

Mônica Alvarenga (centro) e suas bailarinas

(“L´Adolescence du Risque), incluindo gravidez
precoce e o uso de drogas. O segundo tema foi
sobre a Trova Brasileira

mico Altair Fernandes fazer a apresentação curricular do dr. José Simões e
convidá-lo para assumir a
cadeira de nº 19 de membro honorário da APL.
João Simões falou sobre
o patrono de sua cadeira,
Dr. Rodrigo Romeiro, e
leu a introdução do livro
Revolução Política, obra
que pretende lançar em
2014. Após seu pronunciamento, fez o juramento
do acadêmico e foi diplomado pelo presidente da
APL, Alberto Santiago.
Animando a noite literária no palacete Visconde
da Palmeira houve apresentação musical de Clara Ballio (vocal) e Wesley
Silva (violão).

Dr. João Simões recebe diploma de acadêmico das
mãos do presidente da APL, Alberto Santiago

AltAir FernAndes
Na sexta-feira (29), a
APL- Academia Pindamonhangabense de Letras
realizou reunião plenária
solene no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina. A
programação do evento,
que teve início às 20 horas, constou de posse de
novo membro ao quadro
de Honorários, palestra e
divulgação do lançamento
de mais um livro de autor
acadêmico.
A última plenária solene de 2013 foi apresentada pelo secretário APL
Aércio Muassab, que convidou para compor a mesa
dos trabalhos o presidente
APL, Alberto Marcondes
Santiago; o acadêmico e
presidente da UBT-União
Brasileira de Trovadores
– seção de Pindamonhangaba, José Valdez de Castro Moura, e o novo membro da APL, João Simões.
Para lembrar o Dia

da Consciência Negra
(comemorado em 20 de
novembro), houve participação da Escola Estadual Manuel Cabral, de
Tremembé, subordinada à
Diretoria Regional de Ensino instalada em Pindamonhangaba. Estiveram
presentes representando
a escola, pela disciplina
eletiva “Arte no Espaço”,
os professores: Leandro
(responsável pelo pronunciamento referente ao
tema), Giovanni e Andréa
e o aluno Luciano Rocio
(declamou o poema “A Folha”, referente à Consciência Negra).
Prosseguindo, o médico trovador, acadêmico
José Valdez de Castro
Moura repetiu palestras
que havia proferido na
Universidade de Paris,
França, em setembro último. Na primeira, Valdez
discorreu sobre a situação brasileira referente
à Adolescência de Risco

PreFeitUrA MUniCiPAL de PindAMonHAnGABA
eStAdo de SÃo PAULo
SeCretAriA de SAÚde e ASSiStenCiA SoCiAL
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 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

(Ballade Bresienne), destacando os maiores trovadores brasileiros.
Dando continuidade à
sessão, coube ao acadê-

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:
- Não possuir outro curso técnico;
- Não ter outro membro da família bolsista na supracitada Escola.
- Renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo;
- Não ser, no momento, beneficiário de outra bolsa de estudo;
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

Poderão se inscrever os interessados que:

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.

- 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.

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.

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.

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.

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.

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

LAnçAMento
de Livro
Para anunciar o lançamento do livro O Travesseiro da Mulher Borboleta,
da acadêmica Rhosana
Dhale, falou o acadêmico
romancista Ricardo Estevão de Almeida. Em seguida, encerrando a plenária,
Rhosana declamou um
poema de sua obra (com
acompanhamento
de

Marilia, do Grupo Daruê,
animou a Noite de
Autógrafos

Wesley ao violão) e convidou a todos para o lançamento e ‘Noite de Autógrafos” que estava sendo
realizada num estabelecimento comercial ao lado
do museu. O local para o
lançamento (Restaurante
do Zebrinha) foi uma cortesia do proprietário. Na
animação da Noite de Autógrafos, presença (também cortesia) da cantora
Marília, do Grupo Daruê
e bailarinas (contratadas
pela autora) da Cia Mônica alvarenga (dança).

LiCençA dA CeteSB
AnSAtZ indÚStriA e CoMÉrCio LtdA torna público que recebeu da CETESB à renovação de Licença de
Operação No. 3004279 válida 27/11/207, para atividade de Fabricação de outras Máquinas e equipamentos de
uso geral, peças e acessórios. Av. Independência, No. 1010 - Cidade Nova - Pindamonhangaba/SP.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 3 de dezembro de 2013

Inscrições para Corrida de Rua
terminam nesta terça-feira
O início das largadas está
marcado para as 19h30, no
shopping Pátio Pinda. A prova é realizada pela Prefeitura
de Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com
a Etep - Faculdades.
São oferecidas 1.000

Marcos Vinício cuba
Os interessados em participar da última etapa do
Circuito Corrida de Rua de
Pinda têm até esta terça-feira
(3), para se inscrever. A etapa
anterior, realizada em Moreira César, teve grande sucesso
e a 4ª também será noturna.

inscrições e os atletas irão
receber uma sacola especial - comemorativa à Copa
- fornecida gratuitamente.
Para se inscrever basta ir ao
shopping Pátio Pinda, localizado na rua Alcides Ramos
Nogueira, 650, das 10 às 22
horas.

5

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0222/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a INDUSTRIA DE PAPEL DE PINDAMONHANGABA, responsável pelo imóvel situado a Rua Monteiro de Godoy, Bosque da
Princesa, inscrito no município sob a sigla NE11.13.04.001.002 para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

Os kits serão entregues
quinta-feira (5) e sexta-feira
(6), das 10 às 22 horas, no
shopping. Para retirá-lo é
preciso apresentar o RG e o
comprovante de inscrição.
Menores de 18 anos deverão
apresentar a autorização de
responsável.
Arquivo TN

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0223/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Srª. ANA MARGARIDA ALVES BARBOSA, proprietário do imóvel situado a Rua Manoel Ignácio Marcondes Romeiro, Quadra T,
Lote 24, Jardim Resende, inscrito no município sob a sigla SO11.10.12.001.000 para que
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta
publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974
c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0224/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. LUIZA ALVES DA ENCARNAÇÃO, responsável pelo imóvel situado a Rua Rodrigues Alves, Boa Vista, inscrito no
município sob a sigla NO11.11.01.018.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0225/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. SIMONE SALLI SANTOS, responsável pelo imóvel situado a Rua José Roberto Ferreira de Carvalho, Galega, Quadra F,
Lote 70, inscrito no município sob a sigla SO11.07.22.013.000 para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0226/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Srª. SIMONE SALLI SANTOS, proprietário do imóvel situado a Rua José Roberto Ferreira de Carvalho, Quadra F, Lote 70,
Galega, inscrito no município sob a sigla SO11.07.22.013.000 para que efetue a construção
da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em
atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da
Lei 3.815 de 12/07/2001.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

5
6
7
8

NAIR DE OLIVEIRA FONSECA
CELIA APARECIDA SANTOS DA S. ASSIS
ELISABETE FRAGA DE OLIVEIRA DO SANTOS
SANDRA VALERIA DA SILVA

F
F
F
F

F5059
F5059
F5059
F5059

0
30
0
50

40
0
25
0

45
20
25
0

85
50
50
50

1
2
3
4
5

ANA LUCIA ANDRADE VILELA
MARIA LUCIA DE MOURA PINTO BANDEIRA
BALBINA MOREIRA DE SOUZA
LOURDES CARDOSO
THEREZINHA DE JESUS DA SILVA

F
F
F
F
F

F6069
F6069
F6069
F6069
F7099

40
45
50
0
0

45
50
0
0
50

45
0
0
50
0

130
95
50
50
50

1
2
3
4
5
6
7

KAUA MARQUES DE ALMEIDA
HITALO ANTONIO C GOFHI
GABRIEL CASSIUS DE SOUZA
THALES VINICIUS COSTA PINTO
LUCAS DE FARIAS VASCONCELOS
GUILHERME REIS DA SILVA 2
MARCOS FERNANDO XOMENES

M
M
M
M
M
M
M

PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE

45
0
50
0
0
0
40

35
50
0
45
30
40
0

35
50
40
45
30
0
0

115
100
90
90
60
40
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

VICTOR BELMONTE MAJOR DE OLIVEIRA
MATHEUS ESTEVAO
BRENO DE ASSIS S RIBEIRO
MARCOS PAULO LEAL FERREIRA
GUILHERME APARECIDO ALVES
MATHEUS GABRIEL DA SILVA
IVAN BRASIL DOS SANTOS
GIOVANI DE SOUZA GOULART CARDOSO
JOÃO VITOR DA SILVA SANTOS
PEDRO LUCAS RODRIGUES FERREIRA
KAUAN VITOR DE OLIVEIRA

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR

50
45
40
0
20
25
30
0
35
0
9

50
45
0
40
25
30
0
0
0
35
20

50
45
40
30
10
0
9
35
0
0
5

150
135
80
70
55
55
39
35
35
35
34

1
2
3
4
5
6

JOAO MARCOS ANTUNES SANTOS
NICOLAS RAI FARIA
OLIVER FABRICIO
JOÃO GABRIEL AUGUSTO DA SILVA
LEONARDO B DE OLIVEIRA BARBOSA
CLEIDSON LUAN DA SILVA

M
M
M
M
M
M

INF
INF
INF
INF
INF
INF

45
40
30
50
0
25

50
45
35
0
40
0

50
40
35
45
30
25

145
125
100
95
70
50

1
2
3
4

JOSE JONATAS DE ALVARENGA SALGADO
WILLIAN OLIVEIRA ROSA
PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA
DEVID SANTOS DA SILVA BRAGA

M
M
M
M

M1719
M1719
M1719
M1719

45
40
50
0

45
40
50
0

35
40
0
50

125
120
100
50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

RAFAEL HENRIQUE MARTINS
ROBSON KARLOS DE OLIVEIRA E SILVA
JEAN MAX DAMIÃO
RODRIGO ALEXANDRE SILVA
ELVIS MENEZES DA SILVA
WALDIR ALVES DOS SANTOS JR
TIAGO DA SILVA GOMES LEAL
THIEGO BUENO SILVA
KARION JULIAN KOCHENBORGER
LUCAS PEREIRA ALVES
REGINALDO CASTILHO HONORIO

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M2029
M2029
M2029
M2029
M2029
M2029
M2029
M2029
M2029
M2029
M2029

40
50
45
0
35
10
0
15
25
0
30

50
0
0
45
10
35
0
20
15
40
1

35
50
40
25
20
10
45
9
0
0
5

125
100
85
70
65
55
45
44
40
40
36

1
2
3
4
5
6

FRANCISCO DE PAULA PEREIRA FILHO
SERGIO CALLIPO JUNIOR
ALESSANDRO FARIAS DE SOUZA
LUCIANO SIMOES
ANDERSON FERNANDO DE CARVALHO
CELIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

M
M
M
M
M
M

M3039
M3039
M3039
M3039
M3039
M3039

50
40
35
45
0
30

50
45
40
25
35
20

50
40
35
20
30
10

150
125
110
90
65
60

1
2
3
4

PAULO HENRIQUE DA SILVA
CLAUDIR LUCINDO ROSA
JOSE LEONARDO DOS SANTOS FILHO
GIOVANI R VIEIRA

M
M
M
M

M4049
M4049
M4049
M4049

50
40
45
35

50
40
0
25

45
40
50
25

145
120
95
85

5
6
7

JOSE LUIZ ROSA DOS SANTOS
BENEDITO CELSO LOPES
DENILSON MOREIRA DA ROCHA

M
M
M

M4049
M4049
M4049

0
0
0

45
35
30

35
30
20

80
65
50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

JOAQUIM BRAZ DE SOUZA
SERGIO VAZ PINTO
ALEXANDRE MANOEL DE SÁ FILHO
EDUARDO LUIS FERREIRA
LUIS GUILHERME ANTONIO
LUIZ GUILHERME ANTONIO
JULIUS CEZAR DORE RODRIGUES
ADAO DA SILVA VILELA
FRANCISCO RIBEIRO DE VASCONCELOS
JULIOS CESAR DORI
LUIZ CARLOS DOS SANTOS

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M5059
M5059
M5059
M5059
M5059
M5059
M5059
M5059
M5059
M5059
M5059

50
35
45
25
0
0
40
15
0
0
0

50
40
0
15
45
0
0
2
20
35
0

50
25
40
30
0
45
0
20
15
0
35

150
100
85
70
45
45
40
37
35
35
35

1
2
3
4
5
6
7

ANTONIO JORGE DOS SANTOS
SUEDIR MARQUES ARECO
EXPEDITO VIANA
ATELMO FCO DE ASSIS (ZEBRA)
JOSE PINTO BANDEIRA FILHO
BENEDITO GALVAO
ELSIO JOSÉ MAXIMILIANO

M
M
M
M
M
M
M

M6069
M6069
M6069
M6069
M6069
M6069
M6069

50
45
0
35
20
0
30

45
40
50
0
30
35
10

40
30
45
50
25
35
20

135
115
95
85
75
70
60

1
2
3

ANTONIO FAI
EUGENIO RODRIGUES
LUIZ GUIMARÃES

M
M
M

M7099
M7099
M7099

50
45
0

50
45
0

50
45
40

150*
135
40

robson Karlos precisa ganhar de rafael Henrique para ser campeão

Tabela com a relação dos aTleTas que Têm condições de ficar nas primeiras colocações

abela com a relação dos atletas que têm condições de ficar nas primeiras colocações

Posição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nome
KATHELEN ROCHA VELOSO
PIETRA RAPHAELLE DE CASTILHO VARGAS
RAISSA AP SIQUEIRA PAULA
GABRIELA DE SOUZA SOPHIA
MARCELA NUBIA DE JESUS RIBEIRO
GIOVANA MORAES MIRANDA SILVA
MARIA LAIS MACRUZ PEREIRA
EMILY MARIA SANT ANA BASTOS RAMOS
MONIQUE MARINHO DA SILVA
ANNA CLARA FELIX FERREIRA

Sexo
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

FaixaEtaria
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE

E1
50
0
0
0
45
0
40
35
0
0

E2
50
45
35
40
0
30
0
0
0
25

E3
50
40
45
30
20
25
15
8
35
7

TOTAL
150*
85
80
70
65
55
55
43
35
32

1
2
3
4
5
6
7

RUBIA FERNANDA XIMENES
GABRIELA AP FLOPAS M TEXEIRA
MARCELE PENICHE DE O PEREIRA
GABRIELA DOS SANTOS FARIA
STEFANEE MAIARA DE JESUS BAZILIO
CAMILA DE ABREU COIMBRA
NADIA RODRIGUES SILVA

F
F
F
F
F
F
F

MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR

40
35
45
0
25
0
50

50
45
0
40
0
0
0

40
25
45
20
35
50
0

130
105
90
60
60
50
50

1
2
3
4
5

NICOLI BACIC SHIGULMATSU
BIANCA BELMONTE DA SILVA
LARISSIELE FERNANDES FARIA
GIOVANA GENEROSO MONTEIRO
ELZA CRISTINA APARECIDA S. SANTIAGO

F
F
F
F
F

INF
INF
INF
INF
INF

50
45
0
0
40

50
45
40
0
0

45
0
40
50
0

145*
90
80
50
40

1
2
3
4

CARLA DE MELO DOS SANTOS
HELENA REZENDE BARBOSA
MIRIÃ RODRIGUES MARTINS CHAVES
JESSICA APARECIDA SERRATI DOS SANTOS

F
F
F
F

F1719
F1719
F1719
F1719

50
0
0
0

50
0
0
0

50
45
40
35

150*
45
40
35

1

THAIS REGINA MOREIRA DA SILVA

F

F2029

45

50

45

140

2
3
4
5

TAMIRES FONSECA DOS SANTOS
CASSIANA GEMELLI VIEIRA
ARONE LUCIA GOMES DE PAULA
MARIANA BENNATON DE BARROS

F
F
F
F

F2029
F2029
F2029
F2029

35
40
50
30

45
40
0
25

40
30
50
20

120
110
100
75

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FEDRA SANTOS PIMENTA
MARIA LUCIANA SIQUEIRA PAULA
ANDREANE SABRINA LEMES DOS SANTOS
PRISCILA GABRIEL DA ROCHA MATEUS
SIDIMARA RODRIGUES
ELOINA MARCIA DE SOUZA SOPHIA
ELISANDRA CRISTINA CORREA
ADRIANA R. VIEIRA MARQUES
ANA CATARINA MARCON PAES DE BARROS
PATRICIA EUZEBIO DO NASCIMENTO
SIMONE APARECIDA M S VIEIRA
ADRIANA RODRIGUES MARTINS CHAVES
ALESSANDRA
NÁDIA FÁTIMA DOS SANTOS
TELROSE DE SOUZA SILVA RODRIGUES

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

F3039
F3039
F3039
F3039
F3039
F3039
F3039
F3039
F3039
F3039
F3039
F3039
F3039
F3039
F3039

50
0
0
30
45
0
40
35
0
0
20
0
0
25
0

40
50
35
25
1
45
0
0
0
20
8
0
30
0
0

45
50
40
8
1
0
0
0
35
15
5
30
0
0
25

135
100
75
63
47
45
40
35
35
35
33
30
30
25
25

1
2
3
4
5
6
7

LEONIDAS DE CASTRO
NANCY FELIPE DOS SANTOS
DAISY LUCIA BASTOS
MARLY ALVES DE SOUZA
MARIA ISABEL DE OLIVEIRA MATIAS
MARCIA APARECIDA AZEVEDO SALGADO
ALESSANDRA DOS SANTOS RODRIGUES

F
F
F
F
F
F
F

F4049
F4049
F4049
F4049
F4049
F4049
F4049

45
40
35
0
25
30
50

40
45
35
50
30
20
5

45
40
35
50
25
20
8

130
125
105
100
80
70
63

1
2
3
4
5
6
7
8

MARIA LUCIA VILELA
MARIA ANGÉLICA A F SALGADO RIBEIRO
NADIR RODRIGUES CARDOSO
EUNICE
PAULA FONSECA
VIRGINIO ROMAO
NAIR DEDE
OLIVEIRA
CELIA APARECIDA SANTOS DA S. ASSIS
ELISABETE FRAGA DE OLIVEIRA DO SANTOS
SANDRA VALERIA DA SILVA

F
F
F
F
F
F
F

F5059
F5059
F5059
F5059
F5059
F5059
F5059

45
40
0
35
0
30
0
50

45
35
50
30
40
0
25
0

40
35
50
30
45
20
25
0

130
110
100
95
85
50
50
50

1
2
3
4
5

ANA LUCIA ANDRADE VILELA
MARIA LUCIA DE MOURA PINTO BANDEIRA
BALBINA MOREIRA DE SOUZA
LOURDES CARDOSO
THEREZINHA DE JESUS DA SILVA

F
F
F
F
F

F6069
F6069
F6069
F6069
F7099

40
45
50
0
0

45
50
0
0
50

45
0
0
50
0

130
95
50
50
50

1
2
3
4
5
6
7

KAUA MARQUES DE ALMEIDA
HITALO ANTONIO C GOFHI
GABRIEL CASSIUS DE SOUZA
THALES VINICIUS COSTA PINTO
LUCAS DE FARIAS VASCONCELOS
GUILHERME REIS DA SILVA 2
MARCOS FERNANDO XOMENES

M
M
M
M
M
M
M

PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE

45
0
50
0
0
0
40

35
50
0
45
30
40
0

35
50
40
45
30
0
0

115
100
90
90
60
40
40

50
45
40
30
10
0
9
35
0
0
5

150
135
80
70
55
55
39
35
35
35
34

M
50
50
1
VICTOR BELMONTE MAJOR DE OLIVEIRA
MIR
M
45
45
2
MATHEUS ESTEVAO
MIR
M
40
0
3
BRENO DE ASSIS S RIBEIRO
MIR
M
0
40
4
MARCOS PAULO LEAL PREFEITURA
FERREIRA
MIRPINDAMONHANGABA
MUNICIPAL
DE
M
20
25
5
GUILHERME APARECIDO ALVES
MIR
ESTADO DE SÃO PAULO
M
25
30
6
MATHEUS GABRIEL DA SILVA
MIR
M DE ASSISTÊNCIA
30 SOCIAL
0
7
IVAN BRASIL DOS SANTOS DEPARTAMENTO
MIR
M
0
0
8
GIOVANI DE SOUZA GOULART CARDOSO
MIR
M
35
0
9
JOÃO VITOR DA SILVA SANTOS
MIR
M
0
35
10
PEDRO LUCAS RODRIGUES FERREIRA
MIR
Pindamonhangaba,
02 de dezembro de 2013.
M
9
20
11
KAUAN VITOR DE OLIVEIRA
MIR

Oficio nº 746/2013 – DPS
Prezados Senhores,
M
45
50
50
145
1
JOAO MARCOS ANTUNES SANTOS
INF
Conforme Anexo I do Edital de Convênios / Subvenções 2014 (Cronograma) deveríamos
M
40
45
40
125
2
NICOLAS RAI FARIA
INF
divulgar a relação dos projetos selecionados para convênio 2014 na próxima edição desse
jornal. Entretanto, tendo em vista pendências de alguns documentos e também na elaboração dos referidos projetos, somos obrigados a alterar o cronograma inicialmente proposto.
Assim, solicitamos a V. Sªs. que providencie a publicação do seguinte texto:
Edital de Convênios e Subvenções 2014
Alteração no Cronograma
Em razão das pendências nas documentações e elaboração dos Projetos para 2014, informamos às entidades interessadas que estamos concedendo prazo de 03 (três) dias, a contar
desta data, encerrando-se no dia 06/12/2013, para solução das pendências, quando então
será publicada a relação dos projetos selecionados. Departamento de Assistência Social
Atenciosamente,
Maria Conceição Bispo - Diretora do Deptº de Assistência Social

a numeração da tabela que

contém asterisco significa
que a pessoa é campeã
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade (técnico ou superior), conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática, conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 10/12/2013 às 14:00 horas
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
6º ROSELY SILVANA MOREIRA
RUA DR FONTES JUNIOR, 472 – FUNDOS – MARIA ÁUREA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-560
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃOW

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 10/12/2013 às 15:00 horas
NUTRICIONISTA
5º MICHELLE DE OLIVEIRA TORRES SUNDELL
AVENIDA ARNALDO FELIPE SBRUZZI, 77 – CASA 55 – CHÁCARA FLORIDA
TAUBATÉ – SP
CEP 12042-210
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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
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.
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,
MARCELO MATTOS ARAUJO
Secretário de Estado da Cultura

LICENÇA DA CETESB
SOLUAÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA torna publico que recebeu da CETESB a Licença
Prévia n° 3001423 e requereu a Licença de Instalação, p/ recuperação de sucatas não metálicas diversos,
reciclagem, sito á R. José Norival Machado Monteiro, 346 – Bairro Ipiranga – Pindamonhangaba – SP.
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Equipe de natação
ﬁca em 3º lugar em
Festival Mirim
Marcos Vinício Cuba

Resultados incentivam categoria de base de Pinda

MARCOS VINÍCIO CUBA
Pindamonhangaba foi representada por 39 atletas na
ﬁnal do Festival Mirim de
Natação que ocorreu em São
José dos Campos, domingo
(1º/12). A prova foi realizada
na Associação Esportiva e os
defensores da “Princesa do
Norte” tiveram boas colocações, o que rendeu o troféu
de 3º lugar por equipes.
Os atletas de Pindamonhangaba possuem entre 7 e 10
anos de idade, eles desenvol-

vem as atividades nas turmas
de treinamento e pré-treinamento nos centros esportivos
João Carlos de Oliveira, “João
do Pulo”, José Ely Miranda,
“Zito”, e Rita Eni Cândido,
“Ritoca” – no Araretama.
De acordo com as informações da comissão técnica, os pindenses nadaram
muito bem e se destacaram
diante de grandes equipes
como o Corinthians, São
José dos Campos, Pinheiros,
entre outras.

CONFIRA OS RESULTADOS DOS
DESTAQUES DA COMPETIÇÃO

Pré-mirim
Lavínia Teixeira M. da Silva: 2ª lugar nos 25m livre e 25m peito.
Mirim I feminino
Nicolle Marcelle S. Camara: 4ª lugar nos 50m livre; 5ª lugar nos 100m livre.
Maria Gabriela Ramos da Silva: 4ª lugar nos 50m costas;
5ª lugar nos 100m medley, e 7ª lugar nos 50m livre.
Virgínia de Lima Vasconcelos: 6ª lugar nos 100m medley;
8ª lugar nos 50m livre.
Letícia Vitória Cordeiro da Silva: 6ª lugar nos 50m borboleta.
POR EQUIPE - 3ª LUGAR NO 4X50M LIVRE
Mirim I masculino
Diego Kaue Santos Nascimento: 8ª lugar nos 100m medley.
João Henrique Confaloni: 8ª lugar nos 50m borboleta.
Mirim II feminino
Tiffany Michaeli Aparecida da Silva: 1ª lugar nos 100m medley; 2ª lugar
nos 50m borboleta, e 2ª lugar nos 50m peito.
Letícia Caroline Seixas dos Santos: 4ª lugar nos 100m medley; 3ª lugar
nos 50m livre, e 3ª lugar nos 50m peito.
Emilly Rodrigues de Carvalho: 8ª lugar nos 100m medley; 6ª lugar nos
50m peito.
Ana Julia da Silva: 8ª lugar nos 50m livre.
Bruna Melissa Borges Vitorino Santos: 7ª lugar nos 50m costas.
POR EQUIPE - 2ª LUGAR NO 4X50M LIVRE E
2ª LUGAR NO 4X50M MEDLEY
Mirim II masculino
Igor dos Santos Ribeiro: 7ª lugar nos 50m borboleta; 8ª lugar nos 50m costas.

Nadadores de Pinda são
destaques no Paulista
MARCOS VINÍCIO CUBA

Os nadadores de Pindamonhangaba foram destaques no
Paulista Infantil, realizado em São
Caetano do Sul no sábado (30) e
domingo (1º/12). A equipe foi formada por seis atletas, que treinaram com muita garra para fazer a
diferença e colocar o nome da cidade no pódio.
Juan Santos Nascimento foi
um dos destaques na categoria infantil I, ﬁcando em 6º lugar nos 100

e 200m nado peito. Kauã Ramos
Bustamante classiﬁcou-se em 8º
lugar nos 100m e em 9º nos 200m
nado peito, na categoria infantil II,
e também foi outro destaque na
competição.
A nadadora Verônica Borges
Calderaro representou Pindamonhangaba na categoria infantil II e ﬁcou em
10º lugar nos 100m borboleta.
A comissão técnica parabeniza
os atletas pindenses que colocaram o nome da cidade no pódio.

Juan e Verônica treinam no CE “João do Pulo”

Marcos Vinício Cuba

Pintou o campeão?
Bela Vista goleia e sonha com bicampeonato
O Bela Vista recebeu
o Estrela, no domingo
(1º/12), no Ramirão, pelo
Campeonato 35, com a
missão de reverter a vantagem. O técnico “Claudião” (Bela Vista) mandou
a campo uma formação
bastante ofensiva. Com
um futebol alegre e envolvente o gol não demorou
a sair. Aos 13 minutos,
Adriano abriu a contagem.
Luciano Henrique fez
o segundo e novamente
Adriano, ampliando o
placar: 3 a 0 para o Bela
Vista no primeiro tempo. Atordoado, o Estrela levou mais três no

Chico de Paula/Portal R3

Atual campeão do 35, Bela Vista ganha fôlego com goleada sobre Estrela

segundo tempo: Adriano,
Célio e Luciano Henrique

marcaram no massacre.
Dirlei descontou para o

Estrela. Final de jogo,
Bela Vista 6 x 1 Estrela.

Lelo marca, Ferrô “arranca”
empate contra Jd Resende
O primeiro duelo entre Ferroviária e Jardim Resende, no domingo
(1º/12), no Boa Vista, terminou empatado em 1 a 1.
Com a responsabilidade de reverter à vantagem do adversário, a
Ferroviária começou o primeiro tempo cautelosa e jogou nos contra-ataques. Aos três minutos, em saída rápida para o ataque, Gatinho recebeu
no meio-campo, driblou Célio, mas
foi derrubado. O árbitro mostrou cartão amarelo para o zagueiro.
O Jardim Resende adiantou a
marcação. A zaga da Ferrô ﬁcou
pressionada pelos atacantes. Em
um bate rebate, a bola desviou em
Hamilton e sobrou para Plínio, que
não desperdiçou e abriu o placar.
Depois, Gatinho recebeu lançamento livre na área, dominou e
chutou. O arqueiro Dante só olhou
e a bola passou raspando a trave. O
Jardim Resende respondeu em dois
lances com Plínio: no primeiro ele foi
lançado, avançou e tocou por cima
do goleiro, mas a bola subiu demais.
Depois, recebeu na intermediária
avançou e chutou para fora.
Pressionado, o técnico André
(Ferroviária) mudou de tática, avançou o meia direita Lelo e recuou
Gatinho, o time melhorou, mas o primeiro tempo acabou em 1 a 0 para
o Jardim Resende.
Na etapa complementar, o técnico André (Jardim Resende) teve que
substituir o volante Hamilton que se

Ferroviária e
Senai disputam
a ﬁnal do
Sub 20
MARCOS VINÍCIO CUBA

O ginásio da Associação
Atlética Ferroviária será palco
da ﬁnal do Salonão, categoria
Sub 20. O confronto vai ser
entre o dono da casa e Senai
Pinda, às 20 horas. A partida,
terceiro jogo da noite, será nesta quinta-feira (5). Antes haverá
a última rodada da categoria
Sub 13. O terceiro lugar vai ser
disputado entre Românticos e
Nova Esperança, às 20h30, no
ginásio do Jardim Eloyna.
Pela categoria Sub 13, o
time da Selp vai encarar o
Projeto Viva, o segundo jogo
será entre Família Futsal e
Ferroviária.
Na semiﬁnal, realizada no
dia 28, Ferroviária 5 x 3 Românticos; Senai Pinda 4 x 2 Nova
Esperança.

Israel Dias

Hamilton faz lançamento para armar contra ataque para Jardim Resende

contundiu. Assim a Ferrô, que tinha no meio campo Xuxa, Cléber e
Gatinho, e com a entrada de Avatar
para compor a zaga com Odirlei, a
Ferrô conseguiu pressionar.
Aos 40 minutos, depois de perder algumas chances, a tradição e
a camisa da Ferrô “pesaram”. Véio
cruzou da esquerda e Lelo, de peixinho, deixou tudo igual. Agora a
vaga para a decisão ﬁcou para o
próximo domingo. Final: Ferroviária 1 X 1 Jardim Resende.

Israel Dias

Meia Hamilton

Israel Dias

Lelo é a esperança

Festival da Melhor Idade
atrai 1.500 participantes
Marcos Vinício Cuba

MARCOS VINÍCIO CUBA

Terminou no domingo (1º/12),
o 1º Festival da Melhor Idade e o
público aprovou o evento organizado pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Esportes e Lazer. De 22 de novembro a 1º de dezembro as pessoas, a partir de 50 anos, puderam
conhecer modalidades esportivas e
também se descontrair.
Na noite de sábado (30), o
público pôde dançar no salão da
Associação Atlética Ferroviária, ao
som de valsa, bolero e samba. A
dupla Luizinho e Priscila abrilhantou a noite e no dia do encerramento a melhor idade participou de
jogos de peteca e da caminhada.
Com este evento, o público
acima dos 50 anos teve o privilégio
de nadar, jogar voleibol adaptado,
bola ao cesto, buraco, dominó, xadrez, malha, tênis de mesa, peteca,

Os casais aproveitaram a noite para dançar no salão

e também fazer outras atividades
oferecidas.
Therezinha De Martino participou do chute ao gol e do baile, ela
comenta que infelizmente não
pôde participar do voleibol porque está fazendo um tratamento

no joelho, mas para o próximo
ano quer se inscrever também
nesta modalidade. “Por ser o
primeiro festival eu aprovei e
espero que a cada ano seja melhor, eles estão de parabéns pela
organização”.

Segundo Caderno

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 3 de dezembro de 2013

Papai Noel

Arquivo TN

chega terça-feira
O Papai Noel chega a Pindamonhangaba nesta terça-feira (3), a partir das 20
horas, no centro da cidade.
O Bom Velhinho, a Mamãe
Noel e seus ajudantes começam o desfile pelo Jardim
Imperial e Parque das Nações. Na sequência, a carreata
passa 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.

Divulgação

574 candidatos disputam 200 vagas na Fatec

Fatec realiza exame do
processo seletivo no domingo
AiANdrA Alves MAriANo

Papai Noel chega a Pindamonhangaba nesta terça-feira (3) para abraçar as crianças

Com horário estendido, comércio
se prepara para vendas de Natal
AiANdrA Alves MAriANo
Os comerciantes de Pindamonhangaba já reforçaram os estoques e se preparam para as vendas de natal.
Desde o último domingo
(1º/12), as lojas do centro
da cidade estão funcionando em horário especial, até
as 23 horas, para atender o
grande fluxo de consumidores.

Para deixar tudo isso
ainda mais atraente, as ruas
da região central da cidade
receberam uma decoração
especial, feita com garrafas
pet recicladas. Para confeccionar os enfeites foram
utilizadas mais de 15 mil
garrafas. O projeto foi uma
iniciativa da Acip, que contou com a parceria da Prefeitura.

De acordo com os comerciantes, o sucesso de
vendas em 2013 deverá ser
novamente o celular, seguido de roupas e calçados.
Mas as lojas de utilidades
e presentes a preços populares também têm grande
procura. “A maioria das
pessoas procuram nas nossas lojas os presentes para
os amigos secretos do fim
Aiandra Alves Mariano

Lojas ficam abertas até as 23 horas durante o período de compras natalinas

de ano”, explica a vendedora Denise Freitas.
Os comerciantes já sentem as vendas esquentando
com a injeção da segunda
parcela do 13º salário, que
aconteceu no dia 20 de novembro. O abono também
ajuda a diminuir a inadimplência no comércio, já que
muitas pessoas preferem
utilizar o dinheiro extra
para saldar dívidas.
Além da decoração, a
Acip realiza, até o dia 18 de
janeiro, a Campanha Natal
Acip – Tamanho Família,
com sorteio de 10 caminhões de prêmios. Para participar o consumidor deve
comprar em um dos estabelecimentos associados e
participantes 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 poderão ser
recebidos cupons. O sorteio
acontece no dia 18 de janeiro, às 12 horas, na praça
Monsenhor Marcondes.

Apae Pinda participa de Paraolimpíadas
Entre os dias 25 e 29 de
novembro, a Apae Pindamonhangaba participou da
10ª edição das Paraolimpíadas organizada pela escola
Madre Cecília, de Taubaté,
que contou com a participação de entidades daquele
município e cidades vizinhas.
O evento foi aberto ao
público e teve como objetivo promover a inclusão de
pessoas com deficiências
ou necessidades especiais à
prática de esportes em qualquer idade.
Duzentos e cinquenta
atletas das Apaes de Taubaté, Caçapava, Pindamonhangaba; da Avape e da

escola Madre Cecília participaram da competição,
disputando medalhas em
12 modalidades: atletismo,
futsal habilidade masculino
e feminino, basquete, futsal masculino e feminino,
vôlei, natação, capoeira,
queimada, dama, dominó,
tênis de mesa e maratona. O
encerramento aconteceu na
manhã de domingo (1º/12),
com a premiação das equipes campeãs.

Divulgação

A Fatec - Faculdade
de Tecnologia de Pindamonhangaba realiza, no
domingo (8), o exame do
processo seletivo para o primeiro semestre de 2014. As
provas ocorrerão no prédio
da própria Fatec e na Etec
João Gomes de Araújo.
Ao todo, 574 candidatos
se inscreveram para as 200
vagas de cursos superiores
gratuitos de Processos de
Soldagem, Processos Metalúrgicos, Manutenção Industrial e Projetos Mecânicos.
Os cursos de tecnologia da
Fatec têm duração de três
anos.
O curso mais concorrido
é o de Manutenção Industrial, que conta com uma
média de 5,23 candidatos
por vaga. Em seguida, está

o curso de Processos Metalúrgicos (período noturno),
com 3,38 candidatos disputando cada vaga.
O candidato deverá levar
caneta esferográfica de
tinta preta ou azul, lápis e
borracha; original de um
documento de identidade
com foto. O documento
deverá estar em boas condições de visibilidade, de
modo a possibilitar a conferência da foto, da assinatura e dos demais dados.
O gabarito oficial da
prova será divulgado no
dia da prova, a partir das
18 horas, nos sites www.
centropaulasouza.sp.gov.
br e www.vestibularfatec.
com.br.
Mais informações pelo
telefone 0800-596 9696 ou
pelo site da faculdade.

Fapi realiza vestibular
Centenas de candidatos participaram do
processo seletivo 2014
da Fapi/Funvic. A prova
aconteceu no último sábado (30). O objetivo foi
selecionar os alunos que
poderão preencher vagas
entre os 16 cursos oferecidos pela faculdade.
Todos os anos, a Fapi
recebe um grande número
de vestibulandos. O gabarito das provas já está
disponível no site da faculdade www.fapi.br. A
listagem dos aprovados
será divulgada a partir

das 14 horas do dia 11
de dezembro no site e na
Faculdade de Pindamonhangaba – Fapi/Funvic
(Campus I e Campus II).
Os resultados dos candidatos que prestarem segunda chamada da prova
serão liberados dia 17 de
dezembro.
O período de matrícula
para os primeiros aprovados
acontece entre os dias 11 a
13 de dezembro, das 9 às 21
horas. A matrícula para os
que passarem na segunda
chamada será nos dias 17 e
18, no mesmo horário.
Nancy Felipe

Faculdade de Pinda oferece 16 cursos
DOcumeNtOS NeceSSáriOS Para a matrícula
1. Certidão de Conclusão do Ensino Médio ou
equivalente;
2. Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente;
3. Fotocópia da Cédula de Identidade;
4. Fotocópia do Título de Eleitor ou protocolo;
5. Fotocópia do comprovante de votação;
6. Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar ou Atestado de Matrícula em CPOR ou
NPOR, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo
masculino;
7. Certidão de Nascimento ou de Casamento;
8. Cadastro de pessoa Física (CPF) ou protocolo de
solicitação;
9. Duas fotografias 3x4;

O evento busca
promover a inclusão e a
prática de esportes

10. Comprovante de endereço atualizado.
OBS. Todos os documentos deverão ser apresentados
em duas vias com o original para conferência ou em duas
vias autenticadas. Todas em folha de tamanho ofício.
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Ricardo Piorino
Professor Osvaldo
Roderley Miotto agradece
recebe visita do Diretor de ao Prefeito pela sanção da Lei reivindica cobertura para
Transporte de Indaiatuba contra a “saidinha de banco” espaço dos camelôs
AssessoriA

Vereador Professor osValdo

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

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-

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”.

A ssessoriA

de

C omuniCAção /CVP

“Obra dará segurança e tranquilidade aOs
trabalhadOres”

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.

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador ricardo Piorino

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

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

O Presidente da Câmara
de Pindamonhangaba, vereador Ricardo Piorino (PDT)
apresentou o requerimento
nº 3.110/2013 – aprovado
por unanimidade pelo plenário – reivindicando ao
Departamento Competente
da Prefeitura, estudos e providências para a cobertura do
espaço, onde estão instaladas
as barracas dos camelôs,
localizadas nas adjacências
do Mercado Municipal.
“Essa cobertura deverá dar
tranquilidade aos trabalhadores informais e também
vai garantir a segurança aos
consumidores de Pindamonhangaba”, afirmou.
Outro requerimento do

vereador Ricardo Piorino
foi o nº 3.115/2013 também aprovado e reitera ao
Executivo o Requerimento
nº 1.727/2012 solicitando
providências para solucionar a situação dos feirantes
da Praça da Liberdade, em
decorrência das obras inacabadas da cobertura da Feira.
“A falta desta cobertura vem
causando sérios transtornos
aos feirantes e eles estão sendo obrigados a trabalhar com
seus produtos expostos ao
tempo, com graves prejuízos
financeiros. É preciso uma
solução imediata para o caso
e é isso que estamos pedindo
ao Executivo”, finalizou o
vereador Ricardo Piorino.

Em sessão ordinária realizada no dia 25, o vereador
Professor Eric (PR) apresentou Requerimento pedindo,
em caráter de urgência, ao
Subprefeito de Moreira César,
o conserto da calçada na lateral
da Escola Estadual “Deputado Claro César”. Segundo o
parlamentar, os alunos ficam
submetidos ao barro e mato,
haja visto que muitos transitam
pela pista de rolamento para
não pisar no barro, colocando
assim, suas vidas em risco.
Aproveitando a tribuna,
Professor Eric reiterou o
requerimento nº. 131/2013,
solicitando estudos para regulamentar no município

uma Lei nos moldes da Lei nº.
15.187/13, de 29 de outubro
de 2013, que autoriza o Poder
Executivo a implementar a
gratuidade nos transportes
públicos de passageiros às
pessoas maiores de 60 (sessenta) anos.
Homenagem no
Dia da Consciência Negra
No último dia 20, a Câmara
de Vereadores realizou a Sessão Solene em comemoração
ao Dia da Consciência Negra
e o vereador Professor Eric
prestou significativa homenagem a senhora Ângela Maria
Gonçalo, considerada um
exemplo e referência no bairro Padre Rodolfo, onde mora
atualmente. “É muito
importante lembrarmos
o dia 20 de novembro,
pois a luta não acabou.
Temos que difundir a
ideia da consciência
negra na sociedade para
que tenhamos um estado
tolerante onde prevaleça
a igualdade racial, sem
preconceitos”, ressalta o
vereador Professor Eric.

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Magrão

lutou Pelo

PouPateMPo

e Pede a

iMediata instalação do órgão na cidade

Vereador toninho

da farMácia

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) vem lutando há
muito tempo pela construção
de uma Escola Municipal no
bairro Crispim. O pedido foi
feito através do Requerimento
nº 23/2012, visando atender
a grande demanda de alunos
dos bairros Crispim, Bosque,
Santana, Carangola e Andrade.
“Desde março de 2012 que
venho cobrando a construção
desta escola, que é uma necessidade para os moradores

localização

da noVa escola do

desta região, em especial
pelo aumento da população
em idade escolar. Este é um
sonho que começa a se tornar
realidade graças a competência do prefeito Vito Ardito, que
anunciou no jornal Tribuna do
Norte, na edição do dia 29 de
novembro de 2013, o início
da construção desta escola na
rua Ceará, nas proximidades
da sede da APAE no bairro do
Crispim”, destaca o vereador
Toninho da Farmácia.

crisPiM

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

Logo que assumiu seu mandato,
o vereador Carlos Eduardo de Moura
- Magrão (PPS) se empenhou e lutou
muito para que o Poupatempo tivesse
uma unidade implantada na cidade.
Magrão apresentou no dia 16 de
janeiro o requerimento nº 34/2013
fazendo a solicitação desta benfeitoria para Pindamonhangaba. “Além
do requerimento, também mantive
contato formal com o Secretário de
Governo do Estado, Davi Zaia, que
é presidente do meu partido - PPS -,

pleiteando a instalação da unidade do
Poupatempo em nosso município”,
reforçou o vereador Magrão.
Na última Audiência Pública
realizada no dia 12 de novembro,
na Câmara de Vereadores, ele
questionou sobre a instalação do
Poupatempo e qual será a forma de
contratação, haja vista, a implantação
ter sido divulgada no início do ano.
Conforme informações do Secretário
de Administração, Edson Macedo
de Gouveia, a contratação será feita
através de concurso público e uma
parte por empresa terceirizada. O
secretário informou também que o
Poupatempo será instalado junto ao
Tenda Atacadista. De acordo com o
secretário, as obras estão previstas
para inicio no mês de dezembro/2013
e término para o março/2014. “A
vinda do Poupatempo mostra que
vamos sempre lutar pela excelência, agilidade, rapidez e qualidade
no atendimento da comunidade e
também contribuir com o desenvolvimento e a geração de empregos para
nossa cidade”, salientou Magrão.

Anistia de juros e multas de IPTU é aprovado
O vereador Magrão 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 condição:
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.

O contribuinte que desejar requerer a anistia de juros e multas de
IPTU, deverá ir até a Prefeitura de Pindamonhangaba, ou Subprefeitura em Moreira César.

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Após conquista do Poupatempo Vereador Professor Eric
Toninho da Farmácia
comemora anuncio de construção para Pindamonhangaba, Magrão pede melhoria para a EE
cobra a implantação da unidade “Deputado Claro César”
de nova escola no Crispim

Professor eric

Prestou

Ângela
Maria gonçalo na sessão
solene do dia da consciência
negra
hoMenageM a senhora

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
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Felipe César – FC reitera Janio Lerario
homenageia o Sr.
estudos para construção
Roberto Barboza
do Segundo anel viário
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

V e r e A d o r F e l i p e C é s A r - FC

O vereador Felipe César – FC (PMDB) reitera ao
Executivo a contratação de
uma empresa especializada
para realizar estudos visando
a construção do segundo anel
viário em Pindamonhangaba.
O vereador alega que tendo em
vista o crescimento do município nos últimos anos e o fluxo
de veículos, há necessidade de
novas rotas alternativas para o
contorno e o acesso da cidade.
Como este estudo e a obra
demandam muito tempo, o
vereador Felipe César – FC,
prevendo esta necessidade num
futuro próximo, pede ao prefeito
que se inicie as tratativas o quanto antes, visando o segundo anel
viário em Pindamonhangaba.
Campanha
contra obesidade
O vereador Felipe César –
FC, é o autor do Projeto de Lei
65/2013, aprovado por unanimidade na última Sessão, que Ins-

titui a Campanha Permanente
contra a Obesidade nas Escolas
do Município de Pindamonhangaba. O vereador alega que as
crianças são agentes de mudanças porque estão em formação
de hábitos, contagiando também
seus pais; e a escola, depois da
família, é o espaço que deve
estimular hábitos saudáveis
de alimentação. As pesquisas
demostram que crianças que não
se alimentam direito acabam por
prejudicar seu desenvolvimento
escolar. “Nossa campanha visa
conscientizar os alunos sobre
os prejuízos da obesidade, de
fácil entendimento, proporcionando o conhecimento para
evitá-la e revertê-la, incluindo
dados sobre a importância da
educação alimentar saudável e
a prática de exercícios físicos
regulares”, explica o vereador
Felipe César – FC.
Restaurante para
funcionários municipais
O vereador Felipe César – FC enviou a Indicação
1183/2013, solicitando ao
prefeito estudos visando a
implantação de um restaurante
municipal para os servidores da
administração direta, fundacional e da Câmara de 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.

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

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

Vereador Cal acompanha
obra de recapeamento do
pedágio da SP-62
de
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VereAdor JAnio e o homenAgeAdo
r ob e rto b A r b ozA - m A ndelA

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.

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

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

dezembro de 2013
Para o vereador Cal, o ideal
e o que vai realmente resolver
todos os problemas daquela
região é a transferência deste
pedágio para um espaço entre
os dois postos de combustíveis
ali existentes e, com isso, promover a liberação da futura
estrada que ligará a SP-62 ao
Distrito Industrial do Feital facilitando, assim, o escoamento
dos caminhões.

FAzem A ConCretAgem do piso no pegágio dA

sp - 62

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

Dr. Marcos Aurélio
Martim Cesar reitera
solicita informações sobre
construção de rotatória
campanha contra a Dengue no Goiabal
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

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está acompanhando de perto a obra que
está sendo executada na pista
da Rodovia Vereador Abel
Fabrício Dias - SP-62, no trecho onde se localiza o pedágio
municipal. No local, o asfalto
encontrava-se em estado de
calamidade e causando muitos
problemas aos veículos que
transitavam na área.
Cal acredita e torce para
que esta obra dê certo e que
os problemas dos buracos
neste trecho da rodovia sejam
realmente resolvidos, porém
nestes dias de chuvas intensas
já apareceram alguns buracos.
O recapeamento está sendo
executado pela Prefeitura, com
o material fornecido pelo DER
– Departamento de Estradas
de Rodagem – Taubaté, e pela
Concessionária Nova Dutra. A
previsão para o funcionamento
da tarifa é para o dia 02 de

O vereador
Martim Cesar
(DEM) reitera
solicitação de
estudos ao Executivo, visando
a construção
de uma rotatória na Estrada
Municipal José
Benedito Marcondes Vieira,
que liga Pinda à
Lagoinha, mais
precisamente
na frente da entrada do Loteamento Recanto
do Sol, no bairVereAdor mArtim
ro Goiabal.
Limpeza
O vereador Martim Cesar,
solicitou ao Poder Executivo,
providências para que seja
feita a capina e limpeza das
margens do córrego que percorre a rua Professora Myrian
Penteado Rodrigues Alckimin,
nas imediações dos bairros
Campos Maia, Residencial
Lessa e Jardim Resende. De
acordo com o vereador, o local
se encontra com o mato muito
alto, situação que aumenta a
infestação de insetos, sujeira
e desconforto aos moradores.
Limpeza 2
Outro pedido do vereador
Martim Cesar para a Administração, é para que seja feito
o corte da grama e a poda da
árvore ao redor da AMI – Academia da Melhor Idade, localizada no cruzamento da avenida
Abel Corrêa Guimarães e a rua
Myrian Penteado Rodrigues
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Alckimin, no Loteamento Residencial e Comercial Jardim
Resende. Em sua justificativa,
o vereador alega que o local
se encontra com o mato muito
alto, situação que aumenta a
infestação de insetos, além
da sujeira e desconforto aos
moradores da região.
Campo Belo
O vereador Martim Cesar
reitera ao Executivo, para que
sejam feitos estudos visando
a confecção de lombadas no
trecho que liga a rua Wilson
de Freitas e a rua Hilda Capovilla de Castro, no Loteamento
Residencial Campo Belo, nas
proximidades da quadra poliesportiva, a fim de reduzir a
velocidade dos veículos que
trafegam acima da velocidade
permitida, colocando em risco
a segurança dos moradores e
pedestres que transitam pelo
local.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

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

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
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Campanha contra a dengue
será lançada nesta quarta-feira
Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 3 de novembro de 2013

Marcos Vinício cuba
Pindamonhangaba está na
luta contra a dengue e, nesta
quarta-feira (4), será feito o
lançamento de uma campanha. Os trabalhos serão no
Espaço Teatro Galpão, às 16
horas. A Secretaria de Saúde
conta com o apoio da sociedade para evitar o aumento
de casos.
A Prefeitura de Pindamonhangaba convidou representantes do comércio, da
indústria, de instituições de
ensino, entidades, do Exército, da Sociedade Amigos
de Bairro, entre outros, para
participar do lançamento e
juntos acabar com a doença
que preocupa municípios de
todo o país e causa mortes.
Os principais criadouros
do mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue, em
Pindamonhangaba, têm sido
os pratos de plantas, materiais recicláveis descobertos
e pneus em borracharias. É

Marcos Vinício Cuba

Estrada do Monjolinho
receberá nova ponte
Maria Fernanda Munhoz

Campanha pretende mobilizar diversos setores da sociedade contra a dengue

preciso ficar sempre atento
e ao chover eliminar a água
retida nos objetos.
O Ministério da Saúde

pretende investir R$ 363 milhões em 2014 para que os
municípios contratem agentes para fazer ações de mobi-

lização e exterminar os criadouros. O objetivo é reduzir
os riscos de transmissão da
dengue.

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
finalizando o processo
licitatório para a construção de uma ponte
metálica na estrada rural
do Monjolinho. No início
do ano, com as fortes
chuvas, a ponte não
resistiu e precisou ser
reconstruída.
A equipe da Secretaria de Obras da Prefeitura construiu toda a
parte da cabeceira para
receber a nova ponte,
em estrutura de concreto armado. Atualmente, existe no local uma
ponte provisória para
veículos leves e motos.
No caso de veículos

pesados, existe uma
opção de desvio por um
caminho mais longo.
A nova ponte terá 18
metros de comprimento
por 3,5m de largura e
oferecerá mais segurança às dezenas de famílias que passam pelo
local diariamente.
A licitação da obra já
passou pela aprovação
técnica e teve uma empresa vencedora, faltando agora, apenas a assinatura do contrato para o
início dos serviços.
O bairro do Monjolinho fica ao final da
estrada do Pinhão do
Borba, na divisa de
Pindamonhangaba com
Taubaté.
Arquivo TN

Laboratório de Análises tem novo sistema
Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício cuba
O Laboratório Municipal
de Análises conta com um
novo sistema de informações.
A empresa responsável pelo
desenvolvimento das atividades deu início à implantação
do serviço na segunda-feira
(2). Os funcionários do local
estão em fase de treinamento. O novo sistema possui
uma série de benefícios aos
pacientes do SUS - Sistema
Único de Saúde.
O Lisnet é um sistema
específico para laboratórios
e a equipe do Laboratório
Municipal conta com a compreensão da população nesta
fase de implantação, pois o
cadastro dos pacientes está
sendo atualizado. FuturaNovo sistema de
informação deve agilizar
atendimento

mente, as pessoas poderão
até mesmo receber os resultados dos exames via e-mail.
Na atualização cadastral,
os profissionais estão confirmando e modificando, se
necessário, dados como: número de telefone, endereço,
endereço de e-mail, entre
outros. Todos os pacientes
também estão recebendo os
protocolos de exames com
as senhas de internet, para
que possam visualizar e imprimir o próprio exame, se
desejarem.
De acordo com as informações de profissionais da
empresa que está implantando o sistema, com o Lisnet
os médicos das unidades de
saúde informatizadas poderão ter acesso aos laudos
laboratoriais de seus pacientes, o que é um grande ganho
para a população.

Ponte do monjolinho, no início deste ano

Pinda em Cena leva arte aos
bairros e encanta o público
Marcos Vinício cuba

O projeto “Pinda em Cena” leva a arte a vários bairros e o público tem aprovado a iniciativa da Secretaria
de Educação, Cultura e Turismo. Esta ação é desenvolvida pelo Departamento de Cultura. Com este trabalho os
moradores têm acesso aos mais variados estilos culturais
e os artistas podem mostrar o que estão fazendo.
No bairro Jardim Resende, na noite de sexta-feira
(29), os moradores da região tiveram o privilégio de
conferir várias atrações. No sábado (30), quem recebeu
o “Pinda em Cena” foi o bairro Maricá.
A próxima parada das cenas artísticas acontece no
sábado (7), no bairro Castolira, a partir das 14 horas, os
moradores terão a oportunidade de assistir a espetáculo
de teatro, apresentações de dança, observar produtos
artesanais, grafite e ouvir muitas músicas.
Maurino Júnior

Produtos arrecadados
no Feste são distribuídos
Três entidades assistenciais de Pindamonhangaba
foram beneficiadas com os produtos doados durante
o 36º Feste – Festival Nacional de Teatro. A entrega
foi realizada sábado (29).
Lar São Vicente de Paulo, Lar Irmã Terezinha e
Lar Irmã Júlia receberam os produtos de higiene e
limpeza. Sabonetes, pastas de dentes e detergentes
foram os mais doados pela população. Ao todo, foram arrecadadas 1.360 unidades de produtos.
Patrícia Beraldo, técnica administrativa do Lar
Irmã Terezinha, comenta que estes produtos são
importantes e muito bem-vindos. “Estes itens de
limpeza e higiene possuem um custo elevado,
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agradecemos à população pindense pela colaboração”.
A coordenadora do Lar Irmã Júlia, Simone Duarte, salienta que esta ação solidária, juntamente com
o lar, é muito benéfica, porque dependem sempre de
doações de pessoas, instituições e empresas privadas.
O Departamento de Cultura arrecadou os produtos e eles foram encaminhados ao Fundo de Solidariedade. Alguns kits foram revertidos para os
Cras - Centros de Referência da Assistência Social
e serão distribuídos às famílias em vulnerabilidade social.

Lar Irmã Terezinha agradece pela colaboração

Juventude
I Festival de Bandas da
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