Verão e sol exigem cuidados com a pele
O verão e o sol requerem cuidados especiais com a pele. A utilização de protetor solar, por exemplo, previne manchas, envelhecimento,
linhas de expressão, flacidez, entre outros. Mas não é só a estética, o uso do protetor solar bloqueia os raios do sol, diminuindo as
chances de câncer de pele.
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Nova via facilita acesso ao shopping
Maria Fernanda Munhoz

A Prefeitura de Pindamonhangaba está abrindo mais uma via
de acesso ao shopping para facilitar o fluxo de veículos e evitar
acidentes. O acesso vai beneficiar
os motoristas que forem ao centro
de compras utilizando a avenida
Dr. Francisco Lessa Júnior ou por
dentro do loteamento Lessa. Além
da área de pavimentação, a via
contará com recuo para ônibus e
táxis, oferecendo mais opções e
segurança aos pedestres.
Página 3

Matrículas
para bolsistas
começam na
terça-feira
Os 32 alunos aprovados no processo seletivo de bolsas de estudo
para cursos técnicos em Administração e Segurança do Trabalho
devem fazer as matrículas a partir
de terça-feira (14). A Prefeitura de
Pindamonhangaba pede para que
os estudantes levem os documentos pessoais, além de comprovante
de residência e de escolaridade, ao
Colégio Dr. João Romeiro, após às
14 horas.

Novo acesso vai beneﬁciar milhares de pessoas que vão ao shopping ou à região Oeste da cidade

Volante
de Pinda
assina com
Botafogo

Prefeitura
seleciona mais
médicos

Página 3

Pasin comemora aniversário
Os moradores do Pasin, no Distrito de Moreira César, comemoraram os 34 anos do residencial

no último fim de semana. A festa
foi promovida pela Associação de
Moradores do Pasin e sediada

no Centro Comunitário do bairro,
onde a população contou com diPágina 5
versas atrações.
Divulgação

Esportes 8
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Ambulantes podem fazer
inscrição para Carnaval
Os interessados em comercializar produtos alimentícios e
bebidas durante as atividades
de Carnaval (desfiles, Festival
de Marchinhas, matinê, pré-car-

naval) devem procurar o Setor
de Protocolo da Prefeitura ou
Subprefeitura de Moreira César,
até 31 de janeiro, para fazer o
Página 3
cadastro.

Previsão do Tempo

Fapi abre novo
processo seletivo

TERÇA-FEIRA - 14/1
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
33ºC

QUARTA-FEIRA - 15/1
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
32ºC

QUINTA-FEIRA - 16/1
Pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
30ºC
FONTE:CPTEC INPE
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Associação de Moradores festejou os 34 anos do residencial Pasin, no Distrito de Moreira César
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Editorial
O que era para ser leve
está caindo pesado
As últimas semanas têm apresentado elevadas
temperaturas na maior parte do Brasil e isso tem afetado a vida de milhões de pessoas. O sol e o calor têm
prejudicado as lavouras do país – que estão perdendo
muitos alimentos. Alguns destes produtos não chegam a vingar, outros se deterioram antes de chegarem aos centros de distribuição e boa parte apodrece
nas feiras.
Com menos tempo entre a colheita na lavoura e
o prato dos consumidores, os produtos estão ﬁcando mais caros. Há itens em que a variação chega a
280% entre safras normais e este período ‘anormal’,
de acordo com o Dieese - Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Independentemente de alimentos especíﬁcos, de um modo
geral, os hortigranjeiros acumulam altas elevadas, em
média 22%, em relação aos meses anteriores da onda
de calor.
Para o engenheiro agrônomo Luís Flávio Cavalcanti, os prejuízos nas lavouras já são considerados
em determinados períodos do ano, como inverno e
verão, com sol excedente, porém em entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014 está ultrapassando a
margem pré-estipulada. “Todas as safras apresentam
problemas e os grandes agricultores calculam um limite aceitável. O problema é que estamos bem acima
do teto e isso está ocasionando a elevação de preços
para suprir as perdas”.
Um levantamento feito pela Agência Brasil em feiras de grandes capitais revelou alta acumulada nos
preços de legumes e hortaliças como: chuchu, vagem,
tomate, brócolis, couve e agrião. Em algumas bancas,
o preço subiu até 150% nos últimos dias. No mesmo
estudo, alimentos como alface, rúcula e pepino também apresentam índices que chegam a 90%.
Para Cavalcanti, o grande problema é a retenção
de líquido. “Os produtos que possuem grande quantidade de água são os mais prejudicados com o calor,
pois se deterioram mais facilmente”. Para ele, o ideal
é substituir esses alimentos por outros semelhantes.
Entretanto, a nutricionista Paula Maciel Silva alerta
que a troca de itens alimentares deve ser acompanhada por um especialista. “Não é apenas buscar um
produto mais acessível. A questão é substituir por outro com valor nutricional próximo. Não se pode trocar
um agrião e tomate por uma beterraba ou cenoura”.
Cavalcanti lembra que supermercados e feiras
trabalham com fornecedores distintos e que a alta é
variável. Assim, uma pesquisa pode aliviar o bolso na
hora da feira.

Passagem de Comando
Nesta quinta-feira (16), o comandante da 12ª Companhia de
Engenharia de Combate Leve,
Major Henrique Vidal Lopes
Pedroza passará o comando da
Cia ao major Ricardo Teixeira
Menegatto.

Na programação do evento
haverá a inauguração do retrato do
comandante sucedido e a cerimônia de passagem de comando. As
solenidades têm início às 15h30,
no quartel da referida unidade militar do Exército.

Datas Comemorativas
VEJA AS DATAS QUE SE COMEMORAM HOJE,
14 DE JANEIRO, E NOS PRÓXIMOS DIAS
14/1 - Dia do Enfermo, Dia de São Hilário, Dia do Treinador de
Futebol, Dia do Empresário de Contabilidade.
15/1 - Dia da Imprensa Filatélica, Dia da Fofoca, Dia dos Adultos, Dia de Santo Amaro, Dia Mundial do Compositor.
16/1 - Dia de São Bernardo, Dia de São Marcelo, Dia do Cortador de Cana.
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Rua Dr. Gregório Costa ganhará sinalização
Luiza Braga

A equipe do Departamento de
Trânsito da Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando a instalação de sinalizações nos pórticos
do município. Nesta quarta-feira
(15), o local a receber as placas
será a rua Dr. Gregório Costa, na
região central.
Nos últimos dias os proﬁssionais do setor estiveram na avenida Dr. Raul Nelson Guaragna, no
quarto trecho do anel viário. As
placas indicativas são dispositivos
de sinalização viária usadas para
identiﬁcar regiões de interesse de
tráfego.

Ruas do Mombaça recebem sarjetões
Maria Fernanda Munhoz

Diversas ruas do bairro Mombaça estão recebendo sarjetões,
para melhorar o escoamento de
água e prevenir danos no asfalto.
Com o tempo, a água empossada
vai desgastando o asfalto e abrindo buracos. A construção de sarjetões é uma solução permanente
para esse problema, de acordo
com informações da Secretaria de
Obras da Prefeitura. Atualmente,
já foram construídos sarjetões nas
ruas: Antonio Rodrigues Simões e
Gilberto Moraes César, entre as
ruas Helena Salgado César e Tarcísio Coutinho, e na Joel de Oliveira Machado, Geraldo Gonçalves e
José Machado de Oliveira, esquina
com a avenida Severino da Silva
Lopes.

Circo “Big Brothers” em Moreira César
Divulgação

O Circo Big Brothers está de
volta a Pinda. Desta vez está instalado na praça de eventos, ao lado
do Pronto Atendimento, em Moreira César.
Os artistas prometem encantar
o público com uma atração inédita:
o Globo da Morte com cinco motos.
A atração estreou na última sexta-feira (10). As exibições acontecem
de terça a sexta-feira às 20h30, e
aos ﬁnais de semana, às 16, 18 e
20h30.
Ingressos à venda no local.
Também podem ser adquiridos e
antecipadamente pelo endereço
on line no facebook https://www.
facebook.com/bigbrotherscirkus.

Acip faz
sorteio neste
sábado
A Acip - Associação Comercial
e Industrial de Pindamonhangaba - realiza, neste sábado (18),
às 12 horas, na praça Monsenhor
Marcondes, o sorteio da Campanha Natal Acip – Tamanho Família.
O consumidor que comprou nas
lojas associadas, neste período,
ganhou cupons para participação
no sorteio. Cerca de um milhão de
cupons foram distribuídos. Serão
sorteados dez caminhões de prêmios, cada um contendo: TV 22”
led, liquidiﬁcador, aparelho telefônico, lavadora de roupas tanquinho, forno de micro-ondas, fogão 4
bocas, refrigerador, rack, conjunto
estofado dois e três lugares, grill,
aspirador de pó, ferro de passar
roupas, ventilador, DVD car, armário 6 portas, cama, conjunto de
cozinha e conjunto de mesa. Importante lembrar que os cupons só
poderão ser colocados na urna até
as 18 horas de sexta-feira (17).
Divulgação

Noite da
Pizza na
Vila Prado
Foto ilustrativa

A comunidade de Nossa Senhora Aparecida,
da Vila Prado, realiza no
próximo dia 25, a Noite da
Pizza Beneficente, em prol
das obras da construção
do Centro Catequético da
comunidade. Serão oferecidas pizzas grandes,
prontas para assar, a R$
12, nos sabores muçarela
ou calabresa. Não haverá
pizzas para serem consumidas no local, somente
para levar. A entrega será
realizada das 17 às 20 horas, no centro comunitário
do bairro. Os tíquetes estão sendo vendidos pelos
membros das pastorais
da comunidade, colaboradores em geral e no final
da missa das 19h30 de
domingo.

Faculdade de Pinda abre inscrições
para novo processo seletivo até quinta-feira

A Fapi (Faculdade de Pindamonhangaba) está com inscrições abertas para o processo seletivo 2014/B,
realizado para o preenchimento de
algumas vagas remanescentes.
Os interessados têm até quinta-feira (16) para fazer as inscrições, que podem ser realizadas
apenas pela internet, através do
site: www.fapi.br. A prova será realizada no dia 18 de janeiro, sábado, das 14h às 18h, no Campus I
(Dutra) da faculdade. Para saber
quais cursos estão com vagas disponíveis, acesse o site da faculdade. Mais informações pelo telefone
(12) 3648-8323.

Beber café é tão hidratante quanto ingerir água
De acordo com cientistas da
Universidade de Birmingahm, a
ideia de que beber café desidrata
é um mito. Segundo eles, algumas
xícaras por dia são tão hidratantes
como água. Estudos da década de
1920 apontaram que tomar café
desidratava o corpo, mas pesquisas recentes mostraram o contrário. As informações foram publicadas no jornal britânico Daily Mail.
Eles pediram a 50 homens
saudáveis para tomar quatro copos
de café ou água durante três dias e
depois mudarem a bebida ingerida,
na mesma proporção. Os voluntários consumiram os mesmos alimentos durante o estudo e foram
proibidos de praticar exercícios e
ingerir bebidas alcoólicas.
Testes de amostras de sangue
e urina mostraram que os homens
se mantiveram bem hidratados
tanto quando bebiam café quanto
quando ingeriram água.

Divulgação

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 14 de janeiro de 2014

3

Nova rua facilita tráfego
em frente ao shopping
Maria Fernanda MunhOz
Para facilitar o tráfego
na avenida projetada, que
passa em frente ao Shopping de Pindamonhangaba,
a Prefeitura abriu mais um
acesso ao centro de compras, para os veículos vindos do loteamento Lessa e
uma alça de ligação com a
avenida Dr. Francisco Lessa Júnior. O novo acesso
terá baias de ônibus e táxis,
para dar mais segurança aos
pedestres e melhorar a fluidez do trânsito.
O Departamento de
Trânsito da Prefeitura está
acompanhando os serviços
realizados pela Secretaria
de Obras e está estudando
um local adequado para a
instalação do ponto de ônibus. Provavelmente, será na

Maria Fernanda Munhoz

grade em frente ao centro de
compras, próximo à entrada
para pedestres.
As obras tiveram início
na última semana, com a
presença dos responsáveis
pela topografia, que fizeram
os cálculos para o alinhamento da nova via. Além
da abertura da rua, a equipe da Secretaria de Obras
está retirando o alambrado
e o ‘guard rail’ existentes
no local, fazendo a mureta
de proteção, dando continuidade à guia e calçada e
finalizando as grelhas para
escoamento de águas das
chuvas. Em seguida, a nova
rua será asfaltada e sinalizada.
Além dos ônibus, os veículos em geral também poderão utilizar a via.
Maria Fernanda Munhoz

As obras estão entrando na última fase

Obra de galeria no Queiroz
entra em fase final
Maria Fernanda MunhOz
O loteamento Queiroz está
a um passo de ver resolvidos
os problemas de enchentes
que assolavam algumas ruas
do bairro há tempos, na época
das chuvas. A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Obras, está
entrando na última fase de
construção da galeria no local.
Como o loteamento só
tem uma entrada, que também é a saída, a água das
chuvas acumulava em tre-

chos mais baixos das ruas e,
não tendo local para vazão,
entrava nas casas, causando
transtornos para os moradores.
Agora, estão sendo construídos 300 metros de galeria, com tubulação de 0,6m,
nove bocas de lobo e seis
postos de visita. Além da galeria, a Prefeitura está nivelando diversas ruas do bairro, para evitar o acúmulo das
águas pluviais.
Essa obra atende a uma
solicitação da população.

Prefeitura reforma
ponte dos Nogueiras
Maria Fernanda MunhOz
A Prefeitura de Pindamonhangaba está reformando a
Ponte Itapeva, também conhecida como Ponte dos Nogueiras, no Ribeirão Grande.
Inaugurada em 1999, a ponte
estava com seu guarda-corpo
desgastado pelo tempo e pelas
batidas de automóveis sofridas.
Por isso, a equipe da Se-

cretaria de Obras está refazendo todo o guarda-corpo.
Já foi retirada a parte total de
concreto, e agora o local está
recebendo nova ferragem.
Em seguida, tudo será concretado novamente.
A melhoria beneficiará os
moradores e visitantes da região, garantindo mais segurança para o tráfego.

A nova rua terá baias de ônibus e de táxi. As obras foram iniciadas na última semana

Médicos participam de
processo seletivo de Pinda
MarcOs ViníciO cuba
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou processo seletivo para médicos no domingo (12). As
provas foram realizadas
nas dependências da escola municipal Dulce Pedrosa Romeiro Guimarães. As
oportunidades foram para
oftalmologistas, clínicos gerais plantonistas, pediatras e
neuropediatras.
A pediatra Ana Paula
Speroto comenta que achou
ótima esta oportunidade,
porque ela é de Pindamonhangaba e quer ajudar o
município. Ela acrescenta
que a prova foi bem prática e coerente, com questões
baseadas no dia a dia. Ana é
formada desde 2007 e atualmente trabalha na Santa
Casa e no Pronto- Socorro
de Pindamonhangaba e no
Pronto-Socorro de Taubaté.
A pediatra Tatiana Puppio Querido considerou esta
oportunidade válida e essencial tanto para os profissio-

nais de medicina quanto para
a população. A médica afirma que a cidade possui bons
profissionais e muitas vezes,
por falta de oportunidade de

trabalho, acabam indo para
outros municípios. Ela trabalha na Santa Casa e Unimed
de Pinda e na Prefeitura de
São José dos Campos.

Os aprovados serão chamados de acordo com as necessidades da Secretaria de
Saúde e irão atuar em Moreira César.
Marcos Vinício Cuba

Os aprovados serão chamados de acordo com as necessidades da Prefeitura

Matrículas para cursos técnicos
começam nesta terça-feira
MarcOs ViníciO cuba
A Prefeitura de Pindamonhangaba
divulga o resultado do processo seletivo para os cursos técnicos em Administração e Segurança do Trabalho,
beneficiando 32 alunos.
Começa também nesta terça-feira
(14) o período de matrícula na secre-

taria do colégio, a partir das 14 horas.
De acordo com o Departamento de
Assistência Social da Prefeitura de
Pindamonhangaba é preciso levar os
documentos pessoais, além de comprovante de residência e de escolaridade. Para ser beneficiado com a
bolsa de estudos no Colégio Comer-

cial Dr. João Romeiro os inscritos fizeram uma avaliação com questões
sobre atualidades, conhecimentos
gerais, língua portuguesa e matemática no dia 5 de janeiro, os classificados também passaram por uma
triagem social. Confira na página 4
os nomes dos beneficiados.

Maria Fernanda Munhoz

Ponte está recebendo nova ferragem e será concretada

Inscrições para ambulantes trabalharem
no carnaval terminam dia 31 de janeiro
Os interessados em comercializar produtos alimentícios e bebidas durante a folia
de carnaval deverão procurar
o Setor de Protocolo da Prefeitura ou Subprefeitura até o
dia 31 de janeiro. Para atuar
como ambulante no Festival
de Marchinhas, pré-carnaval,

matinês e carnaval é preciso
estar cadastrado.
É necessário apresentar cópias do comprovante de residência, RG e CPF. Apenas moradores de Pindamonhangaba
podem se cadastrar.
O Festival de Marchinhas
ocorrerá entre os dias 7 e 9 de

fevereiro na praça Padre João
de Faria Fialho, Largo do
Quartel. A entrega dos alvarás
está marcada para ser feita entre os dias 3 e 7 de fevereiro.
O pré-carnaval acontecerá
em Moreira César no dia 22 e
os ambulantes poderão pegar
os alvarás do dia 17 ao dia 21.

As crianças irão se divertir nas
matinês no Largo do Quartel,
entre os dias 28 de fevereiro
e 4 de março, neste mesmo
período haverá o carnaval na
avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, neste caso os
alvarás serão distribuídos entre os dias 24 e 28.
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Juventrova: três décadas
de realização
Este será o ano em que
serão completados 30 anos
de realização do Juventrova – concurso de trovas estudantil destinado a estudantes das redes pública
e particular, da 5ª série do
Ensino Fundamental ao 3º
ano do Curso Médio, criado
pela seção da UBT-União
Brasileira de Trovadores de
Pindamonhangaba.
Como também será o
ano da Copa do Mundo de
Futebol, o tema escolhido
foi “Copa”. Cada estudante
poderá concorrer com até 3
(três) trovas de sua autoria.
Cabendo aos professores
interessados em trabalhar a
trova com seus alunos, selecionar as melhores (qualquer número). Os trabalhos devem ser digitados
em uma lauda, na qual deve conter os seguintes dados (obrigatórios): nome
completo do aluno autor da
trova, série em que estuda,
nome completo de seu professor (é imprescindível)
e da escola. Os trabalhos
enviados sem a observância aos dados mencionados
não concorrerão.
Obs.: Pedimos aos professores que mesmo selecionando as melhores trovas, anotem o número total
de trabalhos que participaram. Exemplo: Nº de trovas participantes “X”; Nº
de trovas selecionadas pelo
professor “Y” (Esta informação deverá ser enviada
juntamente com as trovas
selecionadas).
As trovas devem ser enviadas impreterivelmente até
o dia 26 de maio para o jornal Tribuna do Norte: Praça Barão do Rio Branco, 25
– centro - CEP 12400-280 –
A/C de Altair Fernandes.
Os autores das melhores trovas serão premiados em evento comemorativo ao aniversário da

emancipação política e
administrativa de Pindamonhangaba.
Na realização do Juventrova a UBT-Pindamonhangaba,
presidida
por José Valdez de Castro
Moura, conta com a parceria da Secretaria de Educação e Cultura da Administração Municipal com
a participação da Biblioteca Municipal Vereador Rômulo Campos de Arace.
Divulgação

UBT Pindamonhangaba:
22 anos integrando a
performance cultural
do município

Em 10 de janeiro de 2014.
Em atendimento à Portaria da Secretaria de Educação e Cultura, datada em 07 de novembro de
2013, publicamos a retificação em relação ao resultado final do processo seletivo para Gestor
Regional de Educação Básica, Gestor de Unidade de Educação Básica e Assessor Lúdico
Pedagógico:
ico:
11.1-

GESTOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA:
Professores selecionados na primeira etapa:

Auxiliadora Rita de Toledo
Daniele Monteiro Correard
Ione de Almeida Barbosa

luciana de Oliveira Ferreira
Marta do Nascimento Bicho Freitas
Rosana Balbina Conceição Naressi
Sueli de Paula Duarte de Oliveira
Professores suplentes:

Ana Cláudia Silva Pinheiro
Márcia Fernandes lima Silva

2GESTOR DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA:
2.1- Professores selecionados na primeira etapa:
Escola Municipal- Creche

Divulgação

Gestor de Unidade Escolar de Educação
básica

Frei Reynaldo Neiborg

Ana Claudia Martins de Souza Macedo

João Fleury Filho

Ida Hebe da Costa

CAIC

Elaine Aparecida Antunes

Josefina Cembranelli Schmidt

Flávia Regina Campos Assis

Francisco Lessa Júnior

Andrea Fonseca de Oliveira

Dona Yolanda Immediato

luciana Simonetti

CAIC- Anexo

Elizabeth Alckimin Ramos Nogueira

Aníbal Ferreira lima

Tânia Mara Bento Rodolfo

Maria das Dores Santos Marcondes

Ana luisa Bernardo

Olímpia Franco César

Cláudia dos Santos Bolson

Maria Benedita Cabral San Martin

Elaine Cristiane C. Santos

Durvalino dos Santos

Vilda Márcia de Oliveira Andrade

Sá Maria- Maria Aparecida Gomes

Maria Benedita de Faria

José Ildefonso Machado

letícia Aparecida S. Pedroso Bento

Marli lemes de Moura Camargo

lucimara de Jesus Santos Rios

Escola Municipal-REMEFI

Gestor de Unidade de Educação Básica
Solange Pessoti de Almeida / Célia Regina
Ascenço

Julieta Reale Vieira

Denise Sannino Marcondes
Arthur de Andrade
Rosalina de Fátima dos Santos Picolo
Ruth Azevedo Romeiro

Edma Cardoso Bacelar Silva

Abdias Júnior Santiago e Silva

Roselaine Moreira

Maria Helena Vilela Ribeiro

Maria Suzilei da Silva

Alexandre Machado Salgado

Elisa Maria de Melo Duque
Rosemar Aparecida da Silva

João Cesário
Vania Maria Andrade

Tema deste ano
será “Copa”

Yvone Apparecida Arantes Corrêa

Tatiane Regina Joana Ferreira dos Santos

Padre Zezinho

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena

Serafim Ferreira

Claudia Inês dos Santos

Ayrton Senna da Silva

Vivian Figueiredo Zaccaro P. luz/ Tayla
Catalina Zarzur lopes

Arquivo TN

Elisa Constantino
Joaquim Pereira Silva
Elisabety Aparecida Gonçalves Lúcio
Francisco de Assis César

Patrícia Bittencourt/ luciana Penina Teixeira

Mario de Assis César

Adriana Alexandrina Nogueira Miranda Picca

lauro Vicente de Azevedo

Carlos José laurindo lemes

Raquel de Aguiar loberto

Soraia Silva de Paula Gonçalves

José Gonçalves da Silva

Cristiane Carneiro Garcez

Jairo Monteiro

Maria José Ribeiro Soares

Orlando Pires
Mandú

Valéria Alves dos Santos

Maria Aparecida Camargo de Souza
luciana Amadei
D. Minica

Autores das melhores
trovas recebem
certificados e medalhas
na festa de premiação
que integra os eventos
comemorativos ao
aniversário da cidade
Arquivo TN

Manoel Cesar Ribeiro

Rosália de Fátima Queiroz/Priscila Cundari de
Melo

Jardim Morumbi

Sandra M. M. Candido

Maria Aparecida Arantes Vasques

Daniella Estefânia Pereira Miranda

Paulo Freire

Mariluce Alcides Campos

Augusto Cesar Ribeiro

Carmen Lúcia Agostinho

Gilda Piorini Molica

Miriam Alves da Silva/ Percília Jaqueline
Plácido de lima

Dulce Pedrosa Romeiro Guimarães

Cristina Miranda Norberto

André Franco Montoro

Carmen Silvia Martins Ferreira/ Roseleine
Campos de A. Caldas

Elias Bargis Mathias

Presidente da UBT-Pindamonhangaba convida
escolas para participar do XXX Juventrova

Ana Lúcia Couto Aires

Madalena Caltabiano S. Benjamim

Ana Lúcia Rodrigues Morais/ Solange Arantes
Corrêa

Angelo Paz da Silva

Elaine Prolungatti

Mário Antonio Bonotti

Ana luíza Sebastião lima Andrade

Maria Zara Miné R. dos Santos

Maria Helena de Melo

Moacyr de Almeida

Patrícia Campos

Vito Ardito lerário

Adriana Torres Roth

Francisco Bicudo lessa

Maria Angélica Guimarães

Regina Célia Madureira de Souza lima

Daniela da Silva Paula

2.2- Professores suplentes:
Adriana Cristina Pereira Vasconcelos Ribeiro
Ana Lúcia da Silva Teixeira
Ana Maria Caetano do Santo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da União dos Aposentados e Pensionistas de Pindamonhangaba – UAPP; Sr. Vicente
de Paula do Nascimento, casado, CPF: 077.922.806-59, RG: 38.275.077-9. Domiciliado a rua
Hilda Capoville, 61, Campo Belo, Pindamonhangaba – SP. Convoca os associados aposentados
e pensionistas para realização de assembléia geral ordinária, que se realizará no dia 30 janeiro
de 2014, das 9 às 11h30, na sua sede na rua Álvaro leme Celidônio, nº 112, Bairro Quadra
Coberta, Pindamonhangaba – SP. Assunto a ser tratado, mudanças no estatuto. 1) A União dos
Aposentados e Pensionistas, incluirá a palavra “IDOSOS” em sua razão social.Assim sendo
passará, a chama-se União dos Aposentados e Pensionistas e Idosos de Pindamonhangaba –
UAPIP. 2) Mudança de sua sede para um novo endereço: Carlos Maria Koeher Asseburg, nº 53,
Parque dos Ipês, Pindamonhangaba – SP. 3) Mudança também no que se refere a extinção da
entidade. Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2014 - Vicente de Paula do Nascimento - Presidente
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PINDAMONHANGABA-ACIP
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital de Convocação à Assembléia Geral Extraordinária, a Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba – ACIP, conforme prevê seu Estatuto (Capítulo XI – Das Eleições e
do Mandato e Capítulo XII – Das Assembléias Gerais) CONVOCA todos os seus associados quites
com a tesouraria da entidade, para a ElEIÇÃO DE DIRETORIA, CONSElHO DElIBERATIVO e
SUPlENTES, para o mandato de 2 anos – 2014/2016, à realizar-se dia 23 de janeiro de 2014,
quinta-feira, às 19h30min, em seu auditório, situado na Rua Deputado Claro César – 44, nesta
cidade. Havendo quorum de 50% (cinqüenta por cento) mais 01 (um) de associados quites com a
tesouraria da entidade, a Assembléia se realizará em 1ª (primeira) chamada, ou em 2ª (segunda)
chamada, meia hora mais tarde, com qualquer número de associados.
Pindamonhangaba, 08 de Janeiro de 2014.
Elisabete Aparecida dos Santos - Presidente

Catarina Rodrigues de Araújo Prado
Cristiane Donizeti de Oliveira
Júlia de Carvalho Vieira Guimarães
Kátia Eliza Ferreira Pedro de Andrade
Nathali de Paula Garcia da Silva
Roseli dos Santos Barbosa
Sandra Regina dos Santos de Paula
Suzete laurena de Oliveira Santos

3. ASSESSOR LÚDICO PEDAGÓGICO:
3.1- Professores Selecionados na primeira etapa:
Ana Paula silva de Souza
Elaine Grazieli Garcia de Andrade
Joana Regina de Oliveira Teberga

COLORADO ESPORTE CLUBE
EDITAL
Ficam convocados todos os associados do COlORADO ESPORTE ClUBE para comparecerem no
dia 22 de Janeiro de 2014, às 19 horas, em sua sede, à Rua São Judas, 140, na Vila São Benedito,
Pindamonhangaba-SP, para uma Assembleia Geral, de qual constará em sua pauta principal, a
ALTERAÇÃO DO ESTATUTO da agremiação. Caso não haja números suficientes de associados
no horário marcado, a referida Assembleia será realizada 30 minutos após a convocação, com
associados presentes. Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2014.
José Carlos de Line - Presidente

Julieta Maria da Silva

3.2- Professores suplentes:
Ana Catarina Marcon
Fabíola Queiroz

LICENÇA DA CETESB
CLEIDE MARIA OURIVAL DE JESUS 36567541873 MEI, torna público que solicitou junto à CETESB
a Licença Prévia, de Instalação e de Operação para atividade de “Montagem e acabamento de
móveis de madeira, associados a fabricação de, sito à AV FRANCISCO GUSTAVO TEXEIRA, 380
– RES COMERCIAL VL VERDE PINDAMONHANGABA/SP.

loana Costa Scussel

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 282/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 282/13, que cuida de “Aquisição de medicamentos atendimento
dos pacientes autorizados pela Comissão de Medicamentos e Assistência Farmacêutica (COMAF),
programa de infectologia e saúde da mulher”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr.
Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas leis Federais nº. 8666/93 e
suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2014.

Valéria Maria de Oliveira

A SECRETARIA MUNICIPAl DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAl TORNA PÚBlICO
O RESUlTADO DA SElEÇÃO DO PROCESSO ClASSIFICATÓRIO DOS CANDIDATOS A BOlSA
DE ESTUDOS DO COLEGIO “DR. JOÃO ROMEIRO”.
OS CANDIDATOS ClASSIFICADOS DEVERÃO COMPARECER A SECRETARIA DA ESCOlA NO
HORÁRIO DAS 14h as 21h30 PARA EFETUAREM AS RESPECTIVAS MATRÍCUlAS
OS APROVADOS EM SUPlÊNCIA DEVERÃO PROCURAR A REFERIDA SECRETARIA PARA
INFORMAÇÕES SOBRE DISPONIBILIDADE DE FUTURAS VAGAS.
ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICADOS
Nome Completo
1º
MICHElE PIRES lEITE
2º
GISELI RIBEIRO DOS SANTOS SILVA
3º
JANDERSON lUIZ DIAS DOS SANTOS
4º
WESlEY AlVES DA SIlVA
5º
ANA PAUlA AlVES lUCINDO
6º
CRISTIANE APARECIDA MARCONDES
7º
MARIA BENEDITA DOS SANTOS DE AlMEIDA
8º
SUEllEN CUNHA AlTAMIRO
SEGURANÇA DO TRABALHO
CLASSIFICADOS

Irene Ribeiro de Aguiar Mello

1.2-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA - SECRETARIA DE SAÚDE
E ASSISTENCIA SOCIAL - Departamento de Assistência Social

Maria Dulcina Monteiro França Eugênio
Rochester de Andrade lima

Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2014.
Elizabeth Cursino Rodrigues
Secretária de Educação e Cultura

Nome Completo
1º
VAlDIR DA SIlVA lOlA
2º
VIVIANE MICHElE AlVES DE SOUZA
3º
lUCIO FABIO DA SIlVA lEANDRO
4º
DORAVI DElFINA DE OlIVEIRA
5º
IZA ALVES BARBOSA SANTIAGO
6º
INES lUCIA DE OlIVEIRA
7º
JOÃO MARCOS GONÇALVES REBOUÇAS
8º
ERICK lUIZ ARlINDO
9º
AlEX lUIS lEITE MATHIAS
10º
FAGNER NASCIMENTO DE SOUZA
11º
JOSE DA SIlVA MENDES ROSA
12º
JOSE ANTONIO DONIZETTI DOS SANTOS
13º
MARIA ANTONIETA DE OlIVEIRA
14º
KARINA APARECIDA BENCO
15º
JAMIlE MARCElE DA SIlVA lINO
16º
GISELLE APARECIDA CRESPO
17º
CARlOS DA SIlVA SOUZA DE SAlES
SEGURANÇA DO TRABALHO
SUPLENTES
Nome Completo
1º
PEDRO FLAVIO DA SILVA FRAGA
2º
TATIANE NANETTY GOMES
3º
PRISCILA GOMES DE ALMEIDA
4º
JOÃO PAULO RODRIGUES FEITOSA
5º
MARCElO HENRIQUE DA SIlVA OlIVEIRA
6º
ANDRESSA GABRIELLE SILVA APOLINARIO
7º
ELAINE MARSON SANTIAGO MACEDO
8º
ILMA ARLINDO GODOI DE SÁ
9º
LETICIA DOS SANTOS GREGORIO
10º
lUCAS EDUARDO AlMEIDA COBRA
11º
DANIEl AlVES DE QUEIROZ
12º
AMERCIO EMERSON SOARES FERREIRA
13º
KATHIElY FERNANDA CORREA DA SIlVA
14º
GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA SANTOS
15º
ÉDIPO RIBEIRO MONTEIRO
16º
JONATHAN DE OlIVEIRA
17º
ALEXSANDER LUIZ MARSON SANTIAGO
18º
TIAGO BERTHOUD RODRIGUES CARDOSO
19º
lAIZ FERNANDA PIRES lEITE
20º
JOÃO PAUlO DE OlIVEIRA
21º
ELISANGELA FABIANA MARSON SANTIAGO
22º
NATAN RIBEIRO FERREIRA
23º
EWERTON REZENDE
PINDAMONHANGABA, 10 DE JANEIRO DE 2014.
MARIA CONCEIÇÃO BISPO
DIRETORA DA ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº4.160, DE 02 DE
JANEIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve EXONERAR, o Sr.
Clovis Sávio Simões de Paula do emprego
de provimento em comissão de Diretor do
Departamento Técnico e Administrativo de
Obras, a partir de 02 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 02 de janeiro de
2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app
Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Departamento de Administração
Fiscalização de Posturas
PRÉ CARNAVAL /2014
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES para
trabalhar como Vendedor Ambulante no PRÉ
CARNAVAl, que será realizado no dia 22 de
Fevereiro de 2014 em Moreira Cesar.
Período das Inscrições:
INÍCIO: 13/JAN/2014 - TÉRMINO: 31/JAN/2014
*Obs.: Não poderá ter VASIlHAMES DE
VIDRO no local, somente em lATAS
Documentos necessários para inscrição:
CÓPIAS do RG, CPF e de Comprovante de
Endereço de Residência no município de
Pindamonhangaba.
A Entrega dos Alvarás será no(s) dia(s): 17 a
21 de Fevereiro de 2014.
Gastão José Schmidt
Gerente da Fiscalização
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Administração
Fiscalização de Posturas
CARNAVAL /2014
lOCAl: AVENIDA NOSSA SENHORA DO
BOM SUCESSO
DIA(S) 28 de Fevereiro à 04 de Março DE 2014
OBS.: Não poderá ter VASIlHAMES de vidro
no local, somente em latas
Período das INSCRIÇÕES para trabalhar
como Vendedor Ambulante:
INÍCIO: 13/JAN/2014 - TÉRMINO: 31/JAN/2014
Documentos necessários para Inscrição:
CÓPIAS do RG, CPF e Comprovante de
Endereço de residência no município de
Pindamonhangaba.
*OBS.: A Entrega dos Alvarás será no Período
de: 24 à 28 de Fevereiro 2014
Gastão José Schmidt
Gerente da Fiscalização
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Administração
Fiscalização de Posturas
CONCURSO DE MARCHINHAS /2014
lOCAl: PRAÇA DO QUARTEl
ABERTURA DAS
INSCRIÇÕES
para
trabalhar como Vendedor Ambulante no
CONCURSO DE MARCHINHAS, que será
realizado de 07 à 09 de Fevereiro/2014
Período das Inscrições:
INÍCIO: 13/JAN/2014 - TÉRMINO: 31/JAN/2014
*Obs.: Não poderá ter VASIlHAMES DE
VIDRO no local, somente em lATAS
Documentos necessários para inscrição:
CÓPIAS do RG, CPF e de Comprovante de
Endereço de Residência no município de
Pindamonhangaba.
A Entrega dos Alvarás será no(s) dia(s):
03,04,05, 06 e 07/Fev/14
Gastão José Schmidt
Gerente da Fiscalização

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 004/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica o Sr. MARCOS lOPES SOARES,
responsável pelo imóvel situado a Rua
Fernando Rodrigues Garcia, Cidade Jardim,
Quadra 15, lote 2, inscrito no município sob
a sigla SO22.14.05.003.000, 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.
Edson Macedo de Gouvêa
Secretario de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 005/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica o Sr. lUIZ CARlOS CARNEVAllI,
responsável pelo imóvel situado a Rua Pedro
Angelo Foroni, Cidade Jardim, Quadra 33,
lote 13, inscrito no município sob a sigla
SO32.03.02.014.000, 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.
Edson Macedo de Gouvêa
Secretario de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 007/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica o Sr.ARAGUAIA C. BRAS RODOVIAS
S/A, responsável pelo imóvel situado a Rua
Helvecio Azevedo Toffuli, Araretama, Quadra
G-02, Lote 25, inscrito no município sob a
sigla SO23.04.01.011.000, 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.
Edson Macedo de Gouvêa
Secretario de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 006/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica o Sr. CICERO G. RESENDE E
OUTROS, responsável pelo imóvel situado
a Rua Alvaro Pinto Madureira, Vila Rica,
Quadra M, lote 498, inscrito no município sob
a sigla SO12.16.02.001.000, 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.
Edson Macedo de Gouvêa
Secretario de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Administração
Fiscalização de Posturas
MATINÊ /2014
lOCAl: PRAÇA DO QUARTEl
DIA(S) 28 de Fevereiro à 04 Março DE 2014
OBS.: Não poderá ter VASIlHAMES de vidro
no local, somente em latas
Período das INSCRIÇÕES para trabalhar
como Vendedor Ambulante:
INÍCIO:13/JAN/2014 - TÉRMINO: 31/JAN/2014
Documentos necessários para Inscrição:
CÓPIAS do RG, CPF e Comprovante de
Endereço de residência no município de
Pindamonhangaba.
*OBS.: A Entrega dos Alvarás será no Período
de: 24 à 28 de Fevereiro 2014
Gastão José Schmidt
Gerente da Fiscalização

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 14 de janeiro de 2014
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Cursos profissionalizantes
retomam atividades em 2014
AnA CAmilA CAmpos
O mercado de trabalho
está cada dia mais exigente.
Para conseguir uma boa colocação é preciso disposição
e, além de tudo, qualificação
profissional. Em Pinda, uma
parceria do Salesianos com o
Senai, por meio do Pronatec
– uma iniciativa do Governo
do Estado, é a oportunidade
para as pessoas que desejam
ingressar no mercado de trabalho.
Essa é uma parceria que
existe há alguns anos, porém, em 2012 e 2013, as
atividades de capacitação

profissional estão mais intensas, pois a demanda tem sido
muito maior.
Volta às aulas
As aulas recomeçaram na
última segunda-feira (13), dia
em que os alunos já voltaram
com total ânimo e os professores, ainda mais. Em muitas
salas, a retomada das matérias
já estava a todo vapor.
Como de costume, os
estudantes são diariamente
recebidos com palavras de
boas-vindas. Na manhã do
primeiro dia, o padre Antônio Carlos Reami foi o responsável pela recepção. Ele

saiba o que é o pronatec
O Pronatec - Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego tem o objetivo de
ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica para a população brasileira.
O Pronatec envolve um conjunto de iniciativas e
projetos , dentre eles, a oferta de vagas gratuitas
nos cursos profissionalizantes.
Podem participar:
• Estudantes matriculados no Ensino Médio
de escolas públicas, com
idade mínima de 16 anos,
inclusive alunos do EJA
-Educação de Jovens e
Adultos;
• estudantes que
tenham cursado o ensino médio completo em
escola da rede pública ou
em instituições privadas
na condição de bolsista
integral;
• beneficiários do
programa Bolsa Família e seus dependentes,
pessoas que recebem
benefícios dos programas
federais de transferência
de renda; que estejam
cadastrados no CadÚnico
ou em processo de cadastramento;
• desempregados que

deram entrada ou estão
recebendo pela terceira vez, em dez anos, o
seguro-desemprego.
• trabalhadores*, inclusive agricultores, silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores;
• pessoas com deficiências;
• reservistas das Forças Armadas (Exército,
Marinha, Aeronáutica ou
Tiro de Guerra).
Como se inscrever:
O próprio candidato
tem acesso ao site do
Pronatec, o que permite
que ele mesmo faça sua
matrícula, escolha seu
polo e anote o número do
protocolo, assim procedendo, estará praticamente com a vaga
garantida.

destacou a importância dos
valores na vida e na carreira,
ressaltando que ser o melhor
profissional depende de cada
um e que todos devem se tornar pessoas de qualidade.
“Os professores transmitem o que o mercado está
precisando. As indústrias que
temos na cidade são grandes
e precisam de mão de obra
qualificada”, apontou.
O programa
São oferecidos cursos nas
áreas de logística, administração, recursos humanos,
padaria, jardinagem, inspetor de qualidade, eletricista,
manipulação de alimentos,
PCP - Planejamento de Controle de Produção e pintura
de obras.
A duração é de três meses e o aluno pode escolher
entre manhã, tarde ou noite,
dependendo do curso que escolher. Em cada sala de aula
a quantidade máxima permitida é de 20 alunos.
Segundo a coordenadora

Ana Camila Campos

Os professores já iniciaram o primeiro dia de curso com conteúdo

de Projetos Sociais dos Salesianos, Maria de Fátima
Santos, a maioria dos alunos
migra para outro curso, ou

seja, acaba aproveitando a
oportunidade de adquirir conhecimento em diversas áreas. Cada aluno tem o limite
Ana Camila Campos

Todos os dias os alunos do Pronatec são recepcionados; no retorno às aulas,
padre Reami incentivou a turma reunida na igreja dos Salesianos

Temperaturas altas requerem
cuidados com a pele

O

verão chegou junto com as férias
e, nesse período, é grande o número de pessoas que aproveitam
para ir à praia ou piscina. Entretanto, as
temperaturas têm se mantido muito altas

e a exposição ao sol pode acarretar problemas à pele.
Nessa época do ano, os cuidados com
a pele devem ser redobrados. Deixar de
utilizar o protetor solar pode ocasionar

manchas, envelhecimento, linhas de expressão, flacidez, entre outros. Além das
questões estéticas, doenças e transtornos
dermatológicos como o câncer de pele,
podem aparecer.

Confiram cinco dicas entre mitos e verdades:
Passar protetor solar apenas
quando se chega à praia é
suficiente?
MITO. O protetor solar deve ser
reposto a cada duas horas. Opte por
loções que tenham UVA e UVB e o FPS
deve ser acima de 50. Um detalhe
importante é que se deve passar o
protetor antes de sair de casa, pois no
trajeto a pele já está em contato com
o sol. Além disso, passe nas orelhas
e use um protetor especifico para
os lábios com FPS. Lábios, orelhas e
pescoço são áreas também sujeitas
ao câncer de pele e não podem ser
esquecidas.
Ficar em baixo do guarda-sol não
queima a pele?
MITO. Ficar em baixo do guarda-sol
ajuda a não estar tão exposto ao sol,
porém requer os mesmos cuidados.
Uma dica é escolher guarda-sol com
cores claras e de lona plástica, são
os mais recomendados. É importante
lembrar que no horário das 8 às 11
horas e no final da tarde, quando o
sol já está baixando, por volta das 16
horas, os raios ultravioleta são menos
agressivos, mas isso não quer dizer
que se pode dispensar o protetor solar.
Uso de boné ou chapéu é essencial
para proteger o rosto do sol?
VERDADE. O rosto é uma área
muito sensível e, por isso, merece

mais atenção. Além de passar
protetor específico para essa região
é fundamental o uso de boné ou
chapéu. Ao fazer caminhada na praia
não esqueça de usá-los, pois o couro
cabeludo e os olhos são também áreas
que precisam estar protegidas.
Divulgação

Tratamentos estéticos não podem
ser realizados no verão?
MITO. Muitos tratamentos estéticos
são realizados no auge do verão.
Claro que será preciso tomar alguns
cuidados, por exemplo, quando se está
fazendo depilação definitiva é preciso se
dedicar mais na aplicação de protetor
solar para não manchar a pele. Fora
isso, vida normal. Na clínica de estética,
os especialistas passam informações

sobre os cuidados que devem ser
tomados. Por isso, o melhor a ser feito
é procurar um especialista da área e
tirar todas as dúvidas referentes ao
procedimento estéticos que se irá fazer.
Alimentação rica em caroteno deve
ser consumida no verão.
VERDADE. Caroteno é um pigmento
orgânico encontrado nas plantas e
em micro-organismos e o fato de não
ser sintetizado por nenhum animal
faz com que seja preciso incluir na
dieta, pois são essenciais para a vida.
Caqui, cenoura e beterraba são alguns
exemplos que, além de saudáveis,
deixam a pele um pouco mais escura e
ajudam a manter o bronze.

máximo de se capacitar em
dois cursos.
“O ingresso deles no mercado de trabalho para nós é
um sucesso. Ainda não há
como mensurar esses dados,
mas o retorno que temos é satisfatório”, comenta Fátima.
Ela ainda completa, destacando que “a juventude perde
oportunidade de se capacitar
e fica na ociosidade. Quando
se tem essa oportunidade, que
venha com disposição e motivação para fazer o curso para
entrar no mercado de trabalho
preparado”.
Para Phelippe Citro, aluno de logística, o curso foi
uma surpresa. “Na verdade,
eu me surpreendi. Não sabia
que era tão bom. O meu professor é muito bom, tem bastante didática”, afirmou.

Pasin comemora
34 anos com festa
AnA CAmilA CAmpos
Para os moradores do
residencial Pasin, o último fim de semana foi de
festa. A população comemorou junto os 34 anos
de existência do bairro
com uma programação
recheada, promovida pela
Amorpas – Associação de
Moradores do Pasin e sediada pelo centro comunitário do bairro.
Na noite de sexta-feira
(10), foi realizado o “Baile da Amizade”, que reuniu maiores de 14 anos
em uma noite agitada,
com música ao vivo, salgados, refrigerantes e coquetel. Houve sorteio de
brindes e teve até champagne para comemorar a
realização da festividade.
Já no sábado (11), pessoas de todas as idades

apreciaram uma espécie
de “exposição” com assuntos, fotos e bate-papo
sobre o Pasin e a evolução
da nova diretoria. Outro
momento marcante foi a
exibição da apresentação
que demonstrou a evolução e reforma das casas
abandonadas do bairro.
O evento também contou com apresentação da
Banda Orquestral (formada
por moradores do residencial) e exibição de capoeira. Também houve distribuição de algodão doce,
pipoca, refrigerantes, que
fizeram a alegria da criançada. A comemoração, que
teve início às 9 horas, foi
encerrada com o tradicional
“parabéns a você” – com
direito ao bolo que celebrou
mais um ano de existência
da localidade.
Divulgação

Água e sucos naturais mantêm a
pele hidratada.
VERDADE. Se em outras estações
do ano é preciso ingerir grandes
quantidades de água, imagine no
verão quando transpiramos bastante?
Por esse motivo, precisamos repor
os 95% de água e 5% de eletrólitos,
substâncias como sódio, potássio,
cálcio e magnésio, que perdemos no
suor. A recomendação é tomar água,
água de coco, isotônicos, sucos. Além
disso, comer saladas e frutas, que
também contêm sais minerais.
Fonte: Tempo de Mulher
Moradores prestigiaram o baile na sexta-feira
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Ricardo Piorino
Roderley Miotto luta
Toninho da Farmácia diz que
intensifica trabalho no
por ponto de ônibus
nova escola e complexo esportivo
coberto para o Shopping Distrito de Moreira César trarão melhorias para o Crispim
AssessoriA

de
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No retorno
do recesso do
Legislativo,
Roderley Miotto (PSDB) já
trabalha buscando soluções
para problemas
apontados pela
população. O
sol e as chuvas
fortes dos últimos dias fizeram aumentar
os pedidos dos
munícipes por
uma cobertura
para os pontos
de ônibus do
Shopping Pátio
Pinda. Buscando atender às v e r e a d o r r o d e r L e y m i o tt o
inúmeras solicitações re- durante o período das festas
cebidas, o vereador está de fim de ano e o edil está
conversando com a Prefei- negociando uma solução urtura Municipal e a empresa gente para atender ao povo.
“Independente dos reViva Pinda.
querimentos
protocolados
Ainda em 2013, na 44ª
Sessão Ordinária da Câma- e seus prazos, estou conra, no dia 09 de dezembro, versando com a Prefeitura
Roderley apresentou dois e com a Viva Pinda para
requerimentos: o docu- conseguirmos as melhomento número 3173/2013, rias do ponto de ônibus do
solicitando um recuo no Shopping o mais rápido
ponto que fica às margens possível. Tenho certeza que
da SP-062 e o 3176/2013 todos entenderão a situação
solicitando essa cobertura e o problema será resolvido
nos pontos. No entanto, com a rapidez que se exias reclamações se multi- ge nesse caso”, afirmou o
plicaram nas redes sociais vereador.

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

“Estamos rEunidos diariamEntE no
distrito com o subprEfEito “mané” para

realidade na Administração
do Prefeito Vito Ardito”,
agradece o vereador Toninho
da Farmácia.
Complexo Esportivo
O vereador Toninho da Farmácia recebeu informações da
prefeitura municipal que em
breve começará a construção
no bairro do Crispim de um
complexo para a prática esportiva que contará com um
ginásio poliesportivo com medidas oficiais, arquibancadas
móveis, quadras transversais
para atender o maior número de atletas e uma pista de
atletismo para treinamento de
todas as modalidades. “Venho
cobrando desde 2005 este
benefício para os moradores
do bairro do Crispim. Agora
que Pindamonhangaba foi
contemplada através do PAC2 (Programa de Aceleração do
Crescimento) conseguimos
trazer para o bairro do Crispim
este complexo, que trará inúmeros benefícios não só aos
moradores do Crispim como
de toda a população de nossa
cidade”, destaca o vereador
Toninho da Farmácia.

contribuir com mElhorias para
a comunidadE”

Durante os últimos dias, o Presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Piorino (PDT), está intensificando seu trabalho
no Distrito de Moreira César.
Após reuniões na Subprefeitura com o Subprefeito “Mané”,
ficou acertado a realização de diversas obras no Distrito, bem
como a retomada de outras que estavam paralisadas.
Segundo Piorino, o subprefeito “Mané” vem realizando
um excelente trabalho no Distrito. “Trata-se de uma pessoa
honesta e muito capacitada, merecendo todo o nosso respeito
e admiração”. “Estou sendo muito bem recebido em Moreira
César”, destacou o vereador.
Fotos: AssessoriA

no
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ao chegar no distrito, piorino visitou o
deLegado de poLícia, dr. migueL, conhecendo
as novas instaLações da deLegacia,

subpreFeito “mané”,

acertaram as obras mais urgentes

oportunidade em que conversaram sobre o
prédio que será construído no bairro

assumpção, pois o atuaL é provisório

Laerte

preocupado com a meLhoria da saúde no município, o vereador soLicitou ceLeridade nas obras da
ubs terra dos ipês ii e que a upa seja construída ao Lado do cisa, no centro do distrito

no vaLe

das

término das

acáceas, piorino soLicitou
obras na avenida das rosas

demonstrando FideLidade ao bairro
Laerte assumpção, o vereador soLicitou

vereador toninho

da

Farmácia

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) aguarda o
início das obras da nova escola do bairro do Crispim que
será construída na rua Ceará,
próxima a APAE. Esta escola
contará com 12 salas de aula
e beneficiará as crianças dos
bairros Crispim, Andrade,
Bosque, Carangola e Santana.
“Quero agradecer a Secretária
de Educação, Profa. Beth Cursino, pelo seu trabalho à frente
da Secretaria de Educação.
Há mais de dois anos, desde a
administração passada, venho
solicitando a construção desta
escola, e agora começa a virar

a

construção de uma quadra poLiesportiva

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

Magrão agradece
aprovação do Projeto
Atividade Delegada

LocaL

O vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS)
havia protocolado no dia
28/01/2013, o requerimento nº
43/2013, requerendo a implantação da “atividade delegada”
no município de Pindamonhangaba. Assim depois de um
intenso trabalho com os demais
vereadores, o Projeto de Lei nº
95/2013, que altera a Lei nº
5198, de 19/05/2013, que cria
a gratificação por desempenho
de atividade delegada, e que
autoriza o convênio entre o município e o Governo do Estado,
foi aprovado por unanimidade
na sessão do dia 08 de julho.
“Agradeço ao Capitão
Cavalheiro, comandante do
5º BPM/I, que não mediu
esforços para que este projeto
fosse implantado na cidade, e

o vereador soLicitou a construção de
um muro e caLçadas ao redor do centro
comunitário, no cdhu - terra dos ipês ii

piorino visitou também as obras do ceu
das artes, antiga praça dos esportes e
cuLtura (pec) – pac ii – que também está
prevista para ser entregue ainda este ano

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

Professor Eric pede
Felipe César – FC pede a
limpeza da rua São Pedro, publicação dos estabelecimentos
na Vila São Benedito
com mais reclamações no Procon
AssessoriA

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

vereador proFessor eric

sem dúvida foi o grande protagonista desta conquista para
Pindamonhangaba”, disse o
vereador Magrão.
A Atividade Delegada foi
implantada na capital em 2009,
com o objetivo de contribuir
para o aumento do efetivo,
buscando-se a redução da
violência. Possibilita que o
policial militar trabalhe para
a Prefeitura nos seus dias de
folga e receba uma gratificação
pelo serviço desempenhado
utilizando os equipamentos da
PM e realizando policiamento
preventivo. “É uma grande vitória para Pindamonhangaba,
pois, com a assinatura deste
convênio o efetivo da polícia
vai aumentar nas ruas inibindo
as ações dos bandidos”, finaliza
o vereador.

crispim

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

vereador magrão

onde será construída a nova escoLa do

O vereador Professor
Eric (PR), na penúltima
Sessão Ordinária de 2013,
fez dois requerimentos ao
Departamento de Obras,
com cópia à subprefeitura
de Moreira César, pedindo
a limpeza e a poda de mato
em toda extensão da rua
São Pedro, na Vila São
Benedito. O Parlamentar
verificou que o excesso de
lixo e entulhos acumulados, somando ao mato alto,
estavam colocando a saúde
dos moradores em risco,
uma vez que estavam sendo atraídos animais peçonhentos. “Fico preocupado
com esse tipo de situação,
ainda mais ao considerar

que o mato alto
é propício para
a proliferação
do mosquito da
dengue. Tenho a
consciência que
é nosso dever zelar também pela
saúde dos nossos
munícipes”, enfatiza o vereador.
Asfalto no
Distrito de
Moreira César
O vereador
Professor Eric
também fez diversos requerimentos pedindo
a pavimentação
asfáltica nas ruas Osmir
José de Jesus e Manoel
Jesus, no bairro Karina
e na rua Pirapitingui, em
Moreira César. O vereador
pediu ainda reparos asfálticos em alguns trechos
nas ruas Luiz Gonzaga
Ribeiro, no bairro Jardim
Regina, rua Venezuela, na
Vila São José e as ruas José
Cassiano da Palma e Joaquim Ramos, na Vila São
Benedito. “Temos que ficar
atentos também no asfalto,
para que todos os munícipes tenham garantido o
direito de trafegar por ruas
seguras, afinal, devemos
evitar acidentes”, finaliza
o parlamentar.

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

vereador FeLipe césar - Fc

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) é o autor do
Projeto de Lei 136/2013, que
estabelece que o PROCON de
Pindamonhangaba, divulgue
e disponibilize para conhecimento dos consumidores, a
lista dos 10 estabelecimentos
com maior número de reclamações, do município de
Pindamonhangaba. De acordo
com o projeto, esta lista deverá
ser atualizada mensalmente,
de modo que o consumidor
saiba quais empresas não
estão cumprindo o Código
do Consumidor, sendo que a
divulgação desta relação, fará
com que as empresas tenham
uma atenção maior com relação ao trato com seus clientes.
Cursos técnicos
a distância
O vereador Felipe César
- FC reitera ao Governo Federal, através do Ministério
da Educação e ao Governo do

de
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Estado, através
da Secretaria
de Educação,
a possibilidade
de instalação de
cursos técnicos
à distância, em
diversas áreas
para beneficiar
principalmente
os jovens e trabalhadores que
não tem tempo suficiente
de frequentar
as aulas diariamente.
De acordo
com o vereador,
esta iniciativa
se faz necessária para dar
condições aos jovens e aos
trabalhadores em geral, sobretudo os mais carentes, de
ter acesso à formação técnica
de forma gratuita.
Divulgação de listagem
de pacientes que
aguardam consultas
O vereador Felipe César
– FC é autor do Projeto de
Lei 158/2013, que está em
tramitação, e Dispõe sobre a
divulgação de listagem dos
pacientes que aguardam por
consultas com especialistas,
exames e cirurgias na rede
pública do município. O
vereador quer, de modo que
seja garantido a privacidade
dos pacientes, a divulgação de
maneira mais clara, a posição
de espera dos munícipes que
aguardam por uma consulta
com especialistas, exames e
cirurgias na rede pública do
município.

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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Vereador Janio
Cal sugere Bolsa
SAMU, PS Infantil e Creche do
considera positivo início de Creche para suprir falta Idoso são as principais metas do
mandato no ano de 2013 de vagas no município
Dr. Marcos Aurélio para 2014
AssessoriA

de
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VereAdor JAnio Ardito lerArio

O ano de 2013 foi significativo para o Vereador
Janio Lerario (PSDB) que
realizou reuniões em diferentes bairros da cidade com
o intuito de estreitar a comunicação com os munícipes e
colher as principais solicitações. Para o parlamentar,
é fundamental esse contato
com a comunidade. “É
através desse trabalho que
identificamos os principais
problemas do município”,
destacou.
Para o vereador, o que
contribuiu para Pindamonhangaba avançar, além
da comunicação com a
comunidade, foi também o
empenho e trabalho em con-

junto com o Sr. Prefeito, Vito
Ardito, e a colaboração dos
demais vereadores da Casa.
“Busco acompanhar e
encaminhar os pedidos de
forma com que todos sejam
atendidos, e aproveito a
oportunidade para parabenizar o Sr. Prefeito, pois com
o seu empenho Pindamonhangaba está dando uma
boa alavancada”. “Deus tem
nos dado paciência e discernimento para desempenhar
bem o nosso trabalho, e embora estejamos em recesso,
meu gabinete e assessores
continuam a disposição para
atender nossos munícipes e
os anseios de Pindamonhangaba”, finalizou o vereador.

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

O vereador José
Carlos Gomes – Cal
(PTB) está preocupado com a falta de vagas nas creches para
as crianças de nossa
cidade, e está sugerindo ao Prefeito para
que seja instaurada a
bolsa creche, em caráter de urgência, para
auxiliar as mães que
precisam deixar seus
filhos para poderem
trabalhar e sustentar
suas famílias.
Cal disse ainda
que mesmo que se VereAdor CAl
inicie a construção de novas
creches nos bairros, de imediato, a administração não
conseguirá atender a demanda
por vagas, esta bolsa, ajudará
as mães a terem oportunidade
de trabalhar, por isso a razão
dessa sugestão.
Campo do Araretama
O vereador Cal também
solicitou ao Prefeito que se
inicie de imediato a revitalização do campo de futebol

VereAdor CAl

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

de

do Araretama, para que as
equipes do bairro possam participar do calendário esportivo
da Liga Municipal de Futebol
de Pindamonhangaba.
Cal sugere que seja utilizados pessoas da frente
de trabalho, para agilizar os
trabalhos no campo e que seja
indicado também uma pessoa
da frente de trabalho para ser
zelador do campo, escolhido
pelos esportistas do bairro.

pede A reVitAlizAção do CAmpo de futebol do

ArAretAmA

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
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VereAdor dr. mArCos Aurélio

Martim Cesar pede faixa Professor Osvaldo
elevada de pedestres na pede de instalação de
rotatórias na cidade
Manoel César Ribeiro
AssessoriA

AssessoriA

AssessoriA

de

O vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR), desde o início
do seu primeiro mandato, tem
lutado por melhorias na área
da saúde de Pindamonhangaba e neste ano de 2014, tem
como principais metas, a vinda
do SAMU, a construção do
Pronto-Socorro Infantil e da
Creche do Idoso.
Segundo o vereador, o
SAMU é muito importante
porque atende rapidamente o
paciente no local em que ele
está, faz o socorro pré-hospitalar em casos de emergência
e, desta forma, reduz o número de óbitos, o tempo de
internação em hospitais e as
sequelas decorrentes da falta
de pronto-atendimento. “A
implantação do serviço será
mais uma conquista para a
população e para a melhoria da
saúde no município”, afirma o
vereador Dr. Marcos Aurélio.
Preocupado com o bem-estar dos munícipes, Dr. Marcos
Aurélio também solicita

a construção
do Pronto-Socorro Infantil,
onde haverá
uma área de
atendimento específico
para as crianças, o que evitaria que elas
presenciassem momentos chocantes
de pacientes
terminais ou
com ferimentos graves. “Essa separação
ajudaria na recuperação mais
rápida das crianças que ficam
esperando por atendimento e
na desaglomeração de pessoas
em um mesmo ambiente, podendo, até mesmo, acarretar
sérios traumas aos mesmos”,
esclareceu o vereador.
Outra meta do Dr. Marcos Aurélio é a construção
da Creche do Idoso pois “é
importante termos um lugar
adequado e confortável para a
estadia de nossos entes queridos e a Creche do Idoso é um
lugar apropriado e especial
para as pessoas experientes
e que servem de exemplo de
vida para nós, mas que hoje
se encontram em estado de
dependência. Essas pessoas
precisam ter um ambiente
seguro e confortável no qual
possam exercer várias atividades de forma criativa ao longo
do dia e, no final da tarde,
retornam para seus lares”,
enfatizou o vereador.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

Comunicado
Importante
AssessoriA
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VereAdor mArtim CesAr

O vereador Martim Cesar
(DEM) encaminhou Indicação
ao Prefeito Vito Ardito, solicitando providências para que
sejam feitos estudos visando
a confecção de faixas de pedestre elevada, com lombada,
na avenida Professor Manoel
César Ribeiro, no trecho entre o
Destacamento da Polícia Militar
e a rotatória de acesso ao Tenda
Atacado. “Tendo em vista que
neste trecho o tráfego de veículos
é muito intenso e coloca a segurança dos pedestres e ciclistas em
risco”, comenta Martim.
Recapeamento
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Poder Executivo é para que seja feito estudos
visando o recapeamento do piso
asfáltico no trecho que liga a
rua Manoel da Silva Carvalho,
com a rua Dez e rua José Aneas
Rodrigues, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mais
precisamente nas proximidades
da Escola Estadual Profª. Yonne
César Guaycuru de Oliveira e a
Guarda Municipal. De acordo

com o vereador, a condição atual
desta via vem trazendo risco
aos pedestres e condutores de
veículos que trafegam pelo local.
Anistia
Fiscal de Impostos
O vereador Martim Cesar faz
um alerta sobre prazo para anistia
de multas e juros de IPTU, e comunica que o prazo para descontos e anistia de multas e juros de
mora sobre os débitos em divida
ativa no município, ocorre entre
os meses de dezembro de 2013
a março de 2014. “O munícipe
deverá se dirigir à Prefeitura
ou a Subprefeitura de Moreira
César, munido dos documentos
originais e cópias do RG, CPF, e
o carnê de IPTU. “O desconto e
a anistia de multas e juros variam
de acordo com uma tabela que
leva em consideração o débito
e a forma que será efetuado o
pagamento do mesmo, podendo
em alguns casos chegar a até
95%, em outro, o contribuinte
poderá quitar o valor em até 30
parcelas”, enfatiza o vereador
Martim Cesar.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

VereAdor professor osVAldo

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) pede a instalação
de rotatórias em vários
pontos na cidade, tendo em
vista que os locais abaixo
descritos apresentam um
aumento considerável de
acidentes, o que tem preocupado a população.
O cruzamento entre a rua
Barão Homem de Mello e
a rua Gregório Costa e a
entrada do bairro Carangola, que teve a saída do

bairro fechada; mas que
infelizmente não diminuiu
os acidentes e os transtornos
são os locais que merecem
atenção para que a população se sinta mais segura.
“Acredito que seja necessário um estudo para
a instalação de rotatórias
nesses locais ou outras medidas que tragam mais segurança para os moradores
e motoristas que transitam
por esses locais”, ressalta o
professor Osvaldo.

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

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que desde o dia
21 de dezembro se encontra em período
de Recesso Parlamentar, retomando os
trabalhos com a 1ª Sessão Ordinária do
ano de 2014 no dia 27 de janeiro, às
18 horas.
Se faz importante ressaltar que os trabalhos do Legislativo, Administrativo,
Gabinetes e funcionamento da Casa de
Leis permanecem normal durante o mês
de janeiro.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

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

de

ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper
A s s i s t e n t e s d e i m p r e n s A p A r lA m e n tA r :
l u i z C A r l o s p i n t o (mt b 32.783)
r o b s o n l u í s m o n t e i r o (mt b 18.021)
t e l e f o n e s : (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Equipe de Rugby da cidade
busca patrocinadores
Divulgação

Divulgação

Equipe do município vai disputar o Campeonato Paulista nas categorias XV e VII

MARCOS VINÍCIO CUBA
A equipe do Pinda Rugby
tem como desaﬁo para 2014
fechar patrocínios com as
empresas da cidade. Os responsáveis contam que estão
ﬁrmando parceria com uma
faculdade e revelam que a
intenção deste ano é participar do Campeonato Paulista
de Rugby de XV, que deverá
começar em março; do Campeonato Paulista de VII, em
novembro, e aumentar os polos de treinos no município.
De acordo com o jogador
Isaac Nocera, os jogadores
de 2014 serão os mesmos do

ano passado. Ele garante que
o bom da equipe é que a formação já dura três anos.
O Pinda Rugby foi fundado em agosto de 2010, e
em março de 2013, foi oﬁcialmente constituída como
pessoa jurídica, denominando-se: ADPRC - Associação
Desportiva Pinda Rugby
Clube. “Durante estes três
anos a ADPRC vem trabalhando com a prática do esporte em Pindamonhangaba
e também no Vale do Paraíba, por meio de atividades
socioeducativas, culturais,
torneios e campeonatos.

Hoje contamos com 40 jogadores entre as categorias:
adulto, base e feminino”,
aﬁrma Nocera.
Os treinos do Pinda Rugby acontecem às terças e
quintas-feiras no campo do
Centro Esportivo José Ely
Miranda, “Zito”, em Moreira
César, das 19 às 21 horas. No
período de férias, eles se encontram no campo do Santa
Luzia, das 18 às 20 horas.
Fábio Antonio Machado
Alves, Antonio Rodrigues
da Silva Neto, Carlos André Moreira de Melo, Elcio
José de Oliveira, Frank Fer-

nandes Carvalho, Francisco
Ramos Dutra Neto, Gabriel
Nogueira Oliveira, Eduardo
Alves Souza, Isaac Nocera,
João Paulo de Oliveira Santos, João Paulo de Oliveira,
Luiz Gustavo Machado Cursino, Marcelo Siqueira Cortez, Rômulo Soler, Flávio
Guera, Vinícius Alves, Yago
Moreira César, Ovídio Moreira Neto, Jonathas Souza
Pereira, Felipe Alves, Peterson Silva Castro, Isaac Jesus
de Oliveira, Rhuan Carlos
R. Dias e Rafael Carvalho
de Oliveira Dias integram a
equipe adulta.

Campo Alegre lidera Copa Giba
MARCOS VINÍCIO CUBA
A equipe do Campo Alegre mantém-se na liderança
da Copa Giba mesmo tendo
perdido o último jogo, no
domingo (12), para o Maricá, por 2 x 0, no campo Vera
Assoni. O líder está com 20
pontos e a equipe do Maricá
com 11 pontos. O Flamengo,
vice-líder, também foi derrotado no domingo, placar ﬁnal
1 x 0 para a Aﬁzp.
O Estrela venceu o RBS
por 2 x 0. No primeiro tempo,
quem aproveitou para balançar a rede foi Ari. No segundo tempo, o RBS arriscou e
quase empatou a partida, mas
o goleiro do Estrela contava
com a “amiga” trave. Jeri, do

Marcos Vinício Cuba

Jogos da competição são disputados no
estádio Vera Assoni, no Socorro

Estrela, ampliou o placar.
Os jogadores ﬁzeram um
minuto de silêncio antes do
início da segunda partida
da rodada em homenagem a
Marquinho Miranda, que jo-

gou por vários anos na Ferroviária e no Taubaté.
Campeonato Tubaverão
O Tubaverão acontece
aos sábados e conta com

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Processo Seletivo Simpliﬁcado nº 004/2013
CLASSIFICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Processo Seletivo
Simpliﬁcado nº 004/2013

Médico Ambulatorial Oftalmologista
CLASSIFICAÇÃO

1º

NOME

GABARITO

NOTA

Daniela Conti Rodrigues

QUESTÃO

RESPOSTA

A

11

C

A

12

B

03

B

13

A

04

E

14

E

05

C

15

B

6,0

06

E

16

C

07

D

17

A

6,0

08

D

18

C

09

B

19

C

10

D

20

A

6,0

Médico Plantonista Clínico Geral
CLASSIFICAÇÃO

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

NOME

Erik Oliveira Lang
Marcella Moura Câmara da
Silva
Marina Pontes Hungria
Thiago Conti Almeida
Luísa Mucci Brandão
Alexandre Magno Guimarães
Vanessa Vitorino Aguiar
Patrícia Campos Teixeira
Eny Câmara Guimarães

NOTA

6,0
5,0
5,0
4,5
4,5
4,5
3,5

Médico Plantonista Pediatra
CLASSIFICAÇÃO

NOME

quatro equipes. Flamengo
e Jardinzão empataram em
2 a 2, e são os líderes, com
quatro pontos. O Cardosão
massacrou o Esporte Modelo: 14 x 1.

NOTA

1º

Ana Paula Speroto

6,0

2º

Alessandra Lacerda
Pontes Guimarães

5,5

3º

Tatiana Puppio Querido

5,0

4º

Priscila Ribeiro da Silva

4,5

QUESTÃO

RESPOSTA

01
02

Secretaria de Saúde e Assistência Social,
13 de janeiro de 2014.
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
PREFEITURA mUNICIPAL DE pINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.169 , DE 09 DE JANEIRO DE 2014.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, Resolve
DESIGNAR a Sra. Denise Carvalho de Mello, ﬁscal de posturas, para substituir o Sr. Gastão José
Schmidt, Gerente da Fiscalização de Posturas, em gozo de férias, de 06 de janeiro de 2014 a 15
de janeiro de 2014.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 06
de janeiro de 2014.
Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 09 de janeiro de 2014.

Secretaria de Saúde e Assistência Social, 13 de janeiro de 2014.
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

SAJ/valm

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Jogador de Pinda
vai para o Botafogo
Mais um jogador pindense terá a oportunidade de
mostrar as habilidades em
uma equipe proﬁssional. O
atleta Diogo Calixto acertou
contrato com o Botafogo de
Ribeirão Preto para disputar
o Campeonato Paulista da
série A-1. Diogo foi formado nas categorias de base do
Mirassol e estava emprestado para o Atlético Mineiro.
O jogador é de Moreira
César e no dia 26 de janeiro
completará 21 anos. O jovem
tem a carreira administrada
pelos professores Alcides Junior (Jú), Adalberto Figueira
(Beto) e pelo agente Neto.
Conforme os responsáveis pela carreira do jogador,
Diogo é versátil, pode atuar
como volante, meia e lateral
esquerdo. Ele é canhoto, tem
1,81m de altura e pesa 75
quilos.
O Botafogo irá enfrentar

Divulgação

Meia Calixto vai jogar no
time que projetou Raí

as equipes do São Paulo, Palmeiras, Santos, Ponte Preta,
Portuguesa, entre outras,
sendo uma grande vitrine
para Calixto, que sonha em
jogar o Brasileiro por uma
equipe grande e depois ir
para a europa.
Diogo está treinando em
dois períodos para suportar o
ritmo. O Botafogo vai estrear
no Paulista dia 18 de janeiro,
contra o São Bernardo.

Sorteio da Copa Guga
de Futsal acontece
nesta terça-feira
MARCOS VINÍCIO CUBA

A

partir de sexta-feira (17), Moreira César vai
estar movimentada com a
Copa Guga de Futsal. Os
jogos serão no ginásio do
Centro Esportivo José Ely
Miranda, “Zito”. O sorteio das chaves acontece
nesta terça-feira (14), às
19 horas, quando também
será deﬁnido o horário de
início das partidas.
Na noite do último
dia 10 foi realizada uma
reunião com os organizadores e representantes das equipes, mais de
50 dirigentes. O jogo de
abertura acontecerá às
19 horas.
O campeonato vai reunir atletas das categorias
sub 15, adulta e veterana e
será promovido por meio
de parceria entre a Prefeitura de Pindamonhangaba, Liga de Futebol de
Salão e José Leonil de
Almeida, o “Leão”.
Durante a reunião do
dia 10 foi lido e apro-

vado o regulamento da
competição. Uma das
regras é que qualquer jogador que seja suspenso por agressão, verbal
ou física, estará eliminado por dois anos de qualquer competição que
seja promovida pelas Ligas de Futebol e Futebol
de Salão e Prefeitura de
Pindamonhangaba.
De acordo com o diretor de Esportes da Prefeitura de Pindamonhangaba, a inscrição dos
times será feita mediante a apresentação de uma
cesta básica de alimentos. A intenção é ajudar instituições beneﬁcentes de Moreira César.
Os organizadores manterão o que era exigido por
Leão nos anos anteriores:
o jogador que receber um
cartão amarelo terá que
doar óleo de cozinha; em
caso de cartão vermelho,
doar um saco de arroz de
5 quilos, além de estar
suspenso da partida seguinte.

PREFEITURA mUNICIPAL DE pINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL N.º 4.170, DE 09 DE JANEIRO DE 2014.
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, Resolve Alterar a Portaria Geral nº 4.145, de 16/12/2013, que designou os Pregoeiros, nos itens seguintes
que passam a vigorar da seguinte forma:
1. Cessar a Designação de Pregoeiro:
HUMBERTO PAIM DE MACEDO
Diretor do Departamento de Licitações e Compras
Permanecem inalterados os demais dispositivos da Portaria Geral nº 4.145, de 16 de dezembro de
2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de janeiro de
2014.
Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 09 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos Interino
SAJ/spc/

PREFEITURA MUNICIPAL DE pINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.166 , DE 08 DE JANEIRO DE 2014.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, Resolve DESIGNAR
a Sra. Melissa Vieira da Silva, oﬁcial de administração, para substituir a Sra. Rosangela Pedersoli
Cesar Verdi Cosme, Coordenadora de Recursos Humanos, durante o período em que a mesma
encontrar-se em gozo de férias, de 06 janeiro a 25 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de janeiro de
2014.
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm

