Caminhonete ‘Anastácio’, de Mazzaropi,
participa do encontro de carros antigos

Divulgação

ESPECIAL TRAZ
DESTAQUES
DO CINEMA,
DA TV E GAMES

O encontro de carros antigos, que acontecerá no Largo do Quartel no
domingo (26), das 10 às 15 horas, contará com vários veículos antigos
fabricados principalmente a partir de 1940. Um item que promete atrair
olhares é a caminhonete ‘Anastácio’, utilizada por Amácio Mazzaropi em
alguns de seus ﬁlmes.
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Inscrições para
bolsas de estudo
universitário
terminam domingo
Os interessados em obter bolsas
de estudo universitário devem fazer
as inscrições no sábado (25) e no domingo (26), das 9 às 17 horas, no ‘Juca
Moreira’. Podem concorrer às vagas
estudantes que moram no município

Divulgação

há pelo menos 48 meses; que tenham
sido aprovados no vestibular, ou que
estejam cursando faculdade; que não
possuam ensino superior completo e
pertençam a famílias em que a renda
por pessoa seja de até R$ 624,10.
PÁGINA 3

CALOR
AUMENTA
RISCO DE
PEDRA NO RIM
COTIDIANO 5

Odirley Pereira

Chupa-Cabra é um dos
destaques do ‘Sapo’

Alunos
voltam às
aulas na
próxima
semana
A Secretaria municipal de Educação preparou novas atividades
este ano para a volta
às aulas – que acontece na próxima quintafeira (30). Dentre as
ações estão dois dias
de acolhida para as
crianças, com atividades lúdicas e diferenciadas, respeitando o
período de adaptação
dos estudantes. Serão aproximadamente
12.500 alunos, em 60
unidades educacionais
da cidade.
PÁGINA 3

Instituto Federal pode
abrir vagas em Pinda
Pindamonhangaba poderá receber cursos técnicos
e licenciatura em ciências e matemática, além de formação continuada em tecnologia, engenharia e pósgraduação. A possibilidade de instalação do Instituto
Federal de São Paulo na cidade e mais uma ação que
poderá capacitar a população.
PÁGINA 3

Abertura da Copa Regional
terá clássicos da cidade
A abertura da Copa Regional categoria amador, no
domingo (26), terá clássicos do futebol de Pindamonhangaba. Bandeirante e Sapopemba, Castolira e Colorado, Areião e A Mil Por Hora e Araretama e Vila São
José. As equipes de Pindamonhangaba se reforçaram
para a competição, que traz times tradicionais de cidades vizinhas.
ESPORTES 12

Durante obras, motoristas devem evitar
trecho da ‘Antônio Pinheiro Junior’
Os serviços de uma nova
galeria que capta água de
chuvas na avenida Antônio
Pinheiro Junior e outras
ruas do Campo Alegre es-

tão adiantados. Nesta sexta-feira (24), os trabalhos
devem chegar à ‘Antônio
Pinheiro Junior’, o que
causará a interdição parcial

Festival é opção para se divertir no verão
Akim/AgoraVale

As pessoas interessadas em se divertir nas piscinas públicas
podem aproveitar a edição 2014 do Festival de Verão, que começa nesta
sexta-feira (24), no ‘Zito’ e no ‘Cidade Nova’. Organizado pela Prefeitura,
o festival só termina no dia 8 de fevereiro e ainda terá atividades no
Araretama e no ‘João do Pulo’.
ESPORTES 12

e, em alguns casos, total da
via. Assim, os motoristas
devem ter atenção especial
ao trafegar na região.
SEGUNDO CADERNO

VERÃO EXIGE
CUIDADOS
COM A PELE
COTIDIANO 5

Comunidade
deﬁne ações
do Centro
de Artes e
Esporte

Os moradores do Liberdade, Cícero Prado,
Ipê I, Ipê II e toda a região
de Moreira César podem
deﬁnir as atividades que
serão desenvolvidas no
CEU - Centro de Artes e
Esportes Uniﬁcado - que
é construído por meio de
uma parceria entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e o Governo Federal.
SEGUNDO CADERNO
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ditorial

‘rolezinho’ é
passageiro

A

s últimas semanas têm desencadeado
uma severa discussão no Brasil. Tudo
por causa dos chamados ‘rolezinhos’
de jovens nos shopping centers. As ações começaram em centros de compras da cidade de
São Paulo e logo se espalharam por todo o país.
O que começou com uma brincadeira de um
grupo de amigos de bairros da periferia da capital paulista tem se transformado em debate
social e político e gerado ações mais severas
contra os jovens. Em alguns lugares, como a
própria São Paulo, algumas pessoas que participavam do ‘rolezinho’ chegaram a ser detidas por seguranças e policiais, que usaram até
spray de pimenta.
A multiplicação dos encontros se tornou
mote de constantes argumentações entre partidos políticos, representantes de instituições
civis, econômicas/comerciais. Anteontem, até
o arcebispo do Rio de Janeiro, recém-nomeado
cardeal pelo Papa Francisco, Dom Orani Tempesta, entrou no bloco dos que se manifestam
sobre o tema.
Há os que são contra, porque acreditam que
uma concentração de jovens afugenta clientes,
causa tumulto e prejudica o ‘bom funcionamento’ do empreendimento; e os que são favoráveis, porque não há lei que impeça o direito
de ir e vir e, se os jovens forem proibidos de entrar, se trataria de uma questão de preconceito
e discriminação.
O assunto ainda vai render bastante nas próximas semanas, até porque o Governo Federal
e os estaduais estão participando mais ativamente da questão. A presidente Dilma Rousseff, por exemplo, tem conversado com o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para
tentar, ‘em vão’, uma solução.
Não há o que fazer. Se não houver dano patrimonial às lojas ou à estrutura do shopping,
nem físico às pessoas – como foi a maioria dos
‘rolezinhos’ no país, o encontro e o passeio de
jovens pelo shopping são legais.
Apesar de todo reboliço que isso tem dado,
achamos que o ato é passageiro. Daqui a dois
ou três meses, eles acabam.

S tErra

om da
João Paulo Ouverney

... VoCÊ me FaZ eSQUeCer que eu sofri no passado, você me ajuda a viver e a pagar meus pecados, quando se zanga comigo se torna atrevida, mas
se você me deixar o que eu faço da vida...”- roberto
Carlos.

anjinho do VaLe: 25/01 (Sábado 18h30) - CCi
Pinda (próximo ao Senai). 31/01 (Sexta 21h30) Ferroviária de Pinda.
aLeCrim Pinda: 25/01 (sábado 21h) - noite do
boteco (mPb). junior ribeiro e dione barroso. rod.
Caio gomes Figueiredo, km 3,5, bairro mandu
arena 101 Pinda: 25/01 (sábado) - Leo rodrigues, e daniel e jorge Lucas. elas vip até 1h. www.
arena101.com.br. Lista vip com Luzera – 9171-8990
e 7811-9776. bairro marçon, 4.900
bUTeKo Pinda: 10/05 (sábado) - bob marley in
Celebration. banda maneva. Tel. 3642-3450. av.
Luiza marcondes de oliveira, 244. www.butekopinda.
com.br
CenTro de ConViVÊnCia do idoso (CCi) Pinda
– baile todo sábado (18h30). 25/01 (sábado) - banda Chamego.com (anjinho do Vale & josy mattos) ao
vivo. av. abel Corrêa guimarães, bairro Vila rica
CLUbe da ViLa São benedito informa que, devido
a férias coletivas, em janeiro não haverá baile no
recinto São Vito. Tel (12) 3642-2087

Fundação dr. João romeiro
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Encontro de carros antigos no domingo

Divulgação

Pindamonhangaba recebe,
no domingo (26), o 1º Encontro
de Carros Antigos, no Largo do
Quartel. O evento terá entrada
gratuita e será realizado das 10
às 15 horas, pelo CAAT – Clube
de Autos Antigos de Taubaté.
Automóveis nacionais das décadas de 50 em diante e também
importados fabricados a partir
de 1940 estarão presentes.
Uma das atrações será a caminhonete ‘Anastácio’, utilizada
por Amácio Mazzaropi em seus
filmes.
Além dos carros antigos, haverá praça de alimentação, artesanato com o projeto Vitrine
Social, show musical com Fernando Zamith e City Tour Histórico Cultural do Departamento
de Turismo da Prefeitura.

População pode colaborar para evitar dengue
Marcos Vinício Cuba

A Prefeitura de Pindamonhangaba conta com a população para
evitar a dengue. Eliminar criadouros é uma das estratégias de

combate à proliferação do Aedes
aegypti. O Ministério da Saúde
fez estudos que apontam que
o município poderá registrar

mais de 20 mil notificações sobre
dengue.
De acordo com as informações
da Secretaria de Saúde, a equipe
de Controle de Vetores está fazendo as vistorias de casa em casa
nos dias de semana em horário
estendido, sendo das 17 às 20 horas, e aos finais de semana. Todos
estão devidamente uniformizados
e com crachá. É importante a contribuição da população, abrindo
as portas para que os profissionais possam fazer as atividades.
A Secretaria de Saúde também
pede para a população abrir as portas para receber os profissionais do
Controle de Vetores. A equipe também está fazendo os serviços em
horário estendido, sendo de segunda a sexta-feira das 17 às 20 horas
e aos finais de semana, a partir das
8 horas.

‘Peneira’ seleciona atletas para o Paraná Clube
Os jovens de Pindamonhangaba que sonham em se profissionalizar no futebol podem
participar de uma ‘peneira’,
no sábado (25), às 9 horas, no

campo do Mombaça. Os organizadores solicitam como contribuição, 3 quilos de alimentos
não perecíveis. O ‘peneirão’ é
destinado aos jogadores nas-

CorinThianS Pinda: 26/01 (domingo 15h) - Conexão Samba e Pagode. homem r$ 5,00 e mulher
vip. Promoção: 3 latas de cerveja por r$ 10,00
FerroViÁria Pinda – Som ao vivo no deck da
piscina SeXTa-Feira: 24/01 – bruno & Thiago.
31/01 – banda Chamego.com. Tel (12) 2126-4444.
Site: www.aaferroviaria.com.br
KiPorÇÕeS Pinda (antigo barbabé): Som ao
vivo sexta e sábado. 26/01 (domingo 19h até meia
noite) – Trio Sem nome (músicos locais) com samba
de raiz da melhor qualidade. Via expressa, após a
Padaria Pane d’oro
ÓbVio ChoPeria Pinda: 24/01 (sexta) – a Tropa.
25/01 (sábado) – banda racional rock (Camisa de
Vênus e Ultraje a rigor). 26/01 (domingo) – Vitrola
do rock. Tel (12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.
com.br
Pindabar. SeXTa – 24/01 – Sertanejo. SÁbado
– 25/01 – grupo razão. 01/02 – Pura inocência.
domingo – 26/01 – novo Skma. 02/02 – divã.
09/02 – Parkundê. 16/02 – Kipaquera. Toda quarta
- videokê. Toda quinta – música sertaneja ao vivo.
r$ 15,00 homem e r$ 10,00 mulher. Tel (12) 35270510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126. www.
pindabar.com.br
reCanTo CaiPira Pinda, no Sindicato rural:
baile toda quinta e sábado (21h) com as melhores
bandas da região. Tel. (12) 3648-4036 e 9775-0389
Via VaLLe ShoW Pinda: 24/01 (sexta) – mcs alex
e Cacá. ingressos à venda na loja neto jeans. rua
josé gambini de Souza, bairro bela Vista, em frente
à Faculdade anhanguera

cidos entre 1995 e 2005. O exjogador Eder Aleixo, que atuou
pelo Palmeiras, Grêmio, e Atlético-MG vai participar na seleção
dos atletas.

banda eva agita baile
do hawaii no Paineiras
No dia 15 de fevereiro,
o Paineiras Country Club
promete trazer um pedacinho do Hawaii para Pinda, em uma noite de muita festa. Os convidados
poderão dançar ao som
da Banda Bala, da bateria

EXPEdiENtE

da escola Bonecos Cobiçados e curtir a Banda Eva.
Quem gosta de folia pode
ir se preparando, pois logo
serão divulgados os pontos de venda dos convites.
Mais informações pelo telefone 3642-4934.
Divulgação
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cIDADE
Rede Municipal organiza volta às aulas
Com a realização da Copa do Mundo no Brasil, neste ano o calendário escolar foi antecipado.
Por isso, as aulas na Rede Municipal de Ensino retornam no dia 30 de janeiro
Maria Fernanda Munhoz
***
Tudo pronto na Secretaria de educação da
Prefeitura para receber
os 12.500 estudantes da
rede Municipal para o
ano letivo de 2014. as 60
unidades escolares municipais, entre escolas e
creches, realizarão dois
dias de acolhida para as
crianças, com atividades
lúdicas e diferenciadas,
respeitando o período de
adaptação dos estudantes.
a partir do dia 3 de
fevereiro, começa um
trabalho pedagógico de
mapeamento das competências e habilidades
dos alunos, por parte dos
professores e gestores,
para as quatro semanas
seguintes. o trabalho
será realizado em quatro
eixos pedagógicos, com
base nos contos de fadas
recontados, dando margem para a realização de
atividades em diversas
disciplinas: matemática,

akim

As aulas retornam mais cedo neste ano: no dia 30 de janeiro
língua portuguesa, artes,
dança, teatro, entre outras.

de acordo com a secretária de educação, enquanto as crianças estive-

rem desenvolvendo essas
atividades prazerosas, os
professores estarão ob-

servando as habilidades
de cada um e, com base
nisso, será formatada a

matriz curricular do ano,
contendo atividades voltadas para o desenvolvimento das aptidões dos
estudantes. Para tanto,
haverá a utilização de material escolar específico
para esse tipo de trabalho.
após o carnaval, nos
dias 6 e 7 de março, os professores entram em planejamento, para formar a
nova matriz curricular. de
acordo com a secretária
de educação, nessa fase,
o desafio será como trabalhar de forma sistêmica
para oferecer uma educação de qualidade em um
mundo em mudança.
essa nova matriz curricular será implantada a
partir da semana do dia
10 de março, quando os
alunos receberão seus kits
de material escolar completo, contendo 24 itens.
além do material, a intenção é implementar, ainda
neste ano, a utilização de
tablets e lousa digital em
sala de aula.

Pindamonhangaba pode ter novos cursos técnicos
CinTia CaMargo
***
Foi realizado na Prefeitura de
Pindamonhangaba um encontro
onde estiveram presentes representantes do iFSP – instituto Federal
de São Paulo, o prefeito e o vereador José Carlos gomes (Cal), com
o objetivo de apresentar o instituto
e viabilizar a implantação de uma
unidade no município.
o instituto Federal de São Paulo

é uma autarquia federal de ensino
fundada em 1909 com o nome escola de Aprendizes Artífices. Antes de se transformar em instituto
(reconhecido por sua excelência no
ensino público gratuito de qualidade), recebeu os nomes de escola Técnica Federal de São Paulo e
Centro Federal de educação e Tecnologia de São Paulo.
o iFSP destina 50% das vagas
para os cursos técnicos e, no míni-

mo, 20% das vagas para os de licenciatura, principalmente nas áreas
de Ciências e de Matemática, além
de cursos de formação inicial e continuada, tecnologias, engenharias e
pós-graduação.
Para o prefeito, a possibilidade
de implantar novos cursos técnicos na cidade pode significar ainda
mais oportunidades à população,
no que diz respeito à capacitação
profissional.

divulgação

Fórum da Educação termina hoje
Evento que define ações para 2014 começou quarta-feira
a Secretaria de educação, Cultura e Turismo
está realizando um Fórum
interno para definição das
ações para 2014. a abertura foi na quarta-feira (22),

com a presença de funcionários dos departamentos
que compõem a Secretaria
e convidados, pertencentes aos conselhos municipais. o prefeito esteve

presente e elogiou a iniciativa. a secretária de
educação realizou uma
palestra para orientação
quanto ao andamento
dos trabalhos. na quin-

ta-feira (23), os grupos se
reuniram para discutir os
temas propostos e nesta
sexta-feira (24), os grupos
farão suas apresentações,
encerrando o evento.

Atividades do fórum interno da Educação também contaram com a presença do prefeito

Maria Fernanda Munhoz

Cem bolsas de estudo estão disponíveis

Inscrições para bolsas
de faculdade serão no
sábado e domingo
MarCoS ViníCio Cuba
***
interessados em
concorrer a bolsas de
estudo universitário
devem se inscrever
neste sábado (25) e
domingo (26), das 9 às
17 horas, no ginásio de
esportes Juca Moreira
(rua dr. gustavo de
godoy, centro). ao
todo, serão disponibilizadas 100 bolsas.
Podem concorrer
às vagas: estudantes
que moram em Pindamonhangaba há pelo
menos 48 meses; que
tenham sido aprovados
no vestibular, no caso
de ingressantes, ou
que estejam cursando
o ensino superior; que
não possuam ensino

superior completo;
pertençam a famílias onde a renda por
pessoa seja de até r$
624,10.
Para inscrição é
necessário: cópia do
rg, documento que
comprove residir no
município há pelo
menos 48 meses; comprovante da instituição
de ensino superior da
aprovação no vestibular; declaração do interessado informando
que não possui ensino
superior completo;
declaração de rendimento de todos os
membros de sua residência; preenchimento
da ficha de inscrição
que será fornecida no
local.
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Felipe César – FC quer a
Magrão manifesta preocupação Professor Eric pede
conserto e limpeza de bocas divulgação de lista dos pacientes
com o atraso das obras da
de lobo no bairro Ouro Verde que aguardam consultas do SUS
Ponte Mantiqueira-Pasin
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

VereAdor proFessor eriC
VereAdor mAgrão (no

destAque) Chegou

no momento e registrou o ACidente

O vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PPS)
manifesta sua preocupação
com relação às obras de reconstrução da ponte do Mantiqueira – Pasin. O vereador
disse que sua preocupação
é o transtorno com que os
moradores dos bairros Pasin,
Mantiqueira e adjacências,
tem que conviver todos os dias
porque as obras da ponte que
faz a ligação destes bairros
encontra-se paralisada. “Esta
ponte serve de ligação para o
trânsito da população que vai
ao supermercado, à escola,
entre outros locais, e, agora
com a ponte interditada eles
tem que dar uma volta pela
rotatória da Vila São José e ir
até a rotatória do Residencial
Mantiqueira, aumentando o
trajeto em mais de 2 km”,

explica o vereador.
A ponte que liga os bairros
Pasin e Mantiqueira, no Distrito de Moreira César, cedeu em
dezembro, quando a dianteira
do veículo Fiat Doblo, de
propriedade do senhor Rogério Aparecido dos Santos,
com um casal e uma criança
de 6 anos, caiu na cratera. O
vereador Magrão, esteve no
local e presenciou o acidente,
quando na oportunidade solicitou ao subprefeito Mané,
as providências necessárias
para consertar o asfalto que
cedeu. “Graças a Deus não
machucou as pessoas que
estavam no veículo, somente
danos materiais na suspensão
e no rolamento do veículo, que
devem ser indenizados pela
Administração Municipal”,
disse o vereador Magrão.

Em sessão ordinária,
o vereador Professor Eric
(PR) apresentou Requerimento n.º 1189/2013,
1190/2013, 1192/2013 e
1193/2013, pedindo, em caráter de urgência, o conserto
de algumas bocas de lobo
entupidas, nas ruas Emílio
Zaluar e Vereador José de
Souza Braga, no bairro
Ouro Verde, que causam
enchentes. “Fui acionado
por moradores e me certifiquei de que realmente
é necessário e urgente o
desentupimento e limpeza
das bocas de lobo do bairro
todo, pois fiquei espantado
ao ver a situação, uma vez
que a água da chuva invadiu
algumas casas, e vi baratas e
até ratos, que foram atraídos
por esse problema”, explica
o parlamentar.”

Parquinho do
Padre Rodolfo
O vereador Professor Eric
esteve no bairro Padre Rodolfo, no distrito de Moreira
César, para fazer algumas
inspeções. Conversando com
os moradores, o parlamentar
foi até o parquinho infantil
do bairro e constatou que
este está em más condições.
Preocupado com a segurança
das crianças, o vereador fez o
requerimento n.º 1172/2013,
pedindo o conserto dos
brinquedos. “Devemos nos
atentar a cada detalhe das
comunidades da nossa cidade, ou seja, caminhar pelos
bairros e conversar com os
moradores, afinal, eles conhecem melhor onde moram
e podem nos ajudar a eleger
as prioridades do bairro”,
conclui o Professor Eric.

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

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

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

DER atende solicitações Cal pede que Prefeitura
do vereador Janio
aplique devolução da
Ardito Lerario
Câmara na Saúde
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereadores deVolVem r$ 3.200.853,04 à
Prefeitura, Para ser aPlicado na saúde.
o Valor corresPonde a sobra do duodécimo
recebido no exercício 2013
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

VereAdor CAl, VereAdor riCArdo piorino e o diretor de FinAnçAs dA CâmArA gerAldo
mArins, JuntAmente Com o preFeito Vito Ardito, segurAm os Cheques dA CâmArA

VereAdor JAnio Ardito lerArio

O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) recebe
constantemente reclamações
dos motoristas que utilizam
a rodovia SP-62, que faz a
ligação entre a cidade e o
Distrito de Moreira César,
pois trata-se de uma estrada
com um movimento intenso
de veículos, principalmente
nos horários de “pico”.
Por esta razão, o vereador
Janio solicitou providências
junto ao DER (Departamento
de Estradas de Rodagem),
regional Taubaté, para que
fossem tomadas algumas
medidas para aumentar a segurança dos usuários, como
a poda da grama do canteiro
central, que estava prejudicando a visão dos motoristas,
uma vez que o mato em alguns

locais ultrapassava mais de
um metro de altura; operação
“tapa-buracos”, entre outras
coisas.
“Muitas vezes os pedidos
demoram para serem atendidos, mas o importante, é que
os serviços de recuperação
do asfalto nos trechos ruins
da SP-62 até Moreira César,
foram recuperados e ficou
muito bom”, comentou Janio
Lerario
O parlamentar estava preocupado com os riscos que a
rodovia apresentava, principalmente por conta da existência de um buraco localizado na
curva da rotatória na entrada
de Coruputuba. “Aproveitamos para agradecer ao DER
por ter atendido nosso pedido”, destacou.

O vereador José Carlos Gomes
– Cal (PTB) está agradecendo ao
Presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Piorino, em nome
da Mesa Diretora e de todos os demais vereadores, pela devolução
de cerca de R$ 3,2 milhões, pois
é a economia que a Câmara fez e
está sendo devolvida à Prefeitura,
para ser aplicado na maior reivindicação do povo, que é a melhoria
no atendimento da Saúde.
No último dia 21 de janeiro
de 2014, o vereador Cal esteve
acompanhando o Presidente da
Câmara, vereador Ricardo Piorino, no gabinete do Prefeito Vito
Ardito, quando na oportunidade,
fizeram a entrega do cheque no
valor de R$ 3.200.853,04 (três
milhões, duzentos mil, oitocentos
e cinquenta e três reais e quatro
centavos), que ficou acertado que
este dinheiro vai ser aplicado na
melhoria no atendimento para a
população.
O vereador Cal ressalta que
fez o Requerimento nº 3277/2013,
ao Presidente da Câmara, Ricardo
Piorino, aprovado pelos demais
vereadores, no qual agradece
a todos por esta devolução do

saldo do Duodécimo, e que
fosse solicitado ao Prefeito Vito
Ardito, a aplicação na melhoria
do atendimento da população na
área da Saúde; como exemplo,
na melhoria dos equipamentos
do Pronto Socorro Municipal,
como a compra de um Raio X
Digital, na sala de emergência, um
desfibrilador e uma reforma geral
nos equipamentos, que melhorará
e dará maiores condições de atendimento à população, e na sala de
emergência do PAdo Distrito, uma
condução adaptada para atender os
pacientes de Moreira César e uma
ambulância para atender 24 horas
no Araretama. Também ficou
acertado, que metade desta verba
vai ser aplicada para o início do
pagamento da desapropriação do
PA da Unimed, onde será implantado o Pronto Socorro Infantil,
um sonho e uma reivindicação da
população. “Nós ficamos felizes e
agradecemos ao prefeito Vito Ardito, aos vereadores e a Secretária
de Saúde, Sandra Tutihashi, que
vão aplicar este dinheiro, que é do
povo, na melhoria do atendimento
da Saúde da nossa população”,
conclui o vereador Cal.

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
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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) é autor do
Projeto de Lei 158/2013,
que está em tramitação, que
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.
Boxes do mercado
municipal
O vereador Felipe César
– FC enviou solicitação ao
prefeito pedindo mais prazo
para que os permissionários
dos boxes do mercado municipal possam quitar seus
débitos em atraso, causados
pela falha da administração
que não cobrou os aluguéis

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

dos mesmos.
“Pedimos ao
prefeito, que
faça a cobrança dos aluguéis atrasados
em até 24 parcelas, já que
a falha foi da
administração
e não dos permissionários
dos boxes do
mercado municipal. Muitos estão em
má situação,
pois enfrentam a concorrência dos
supermercados e atacadões,
que fazem com que o movimento caia e o fluxo de caixa
seja menor, o que dificulta o
pagamento das parcelas que
a atual administração quer
cobrar”, enfatiza o vereador.
Beneficio a entidades
sociais e associações
de bairros
O vereador Felipe César
– FC apresentou o Projeto de
Lei 168/2013, que prevê a
publicação a título gratuito
de documentos oficiais
de entidades assistenciais
e associações de bairros,
devidamente constituídas
no jornal Tribuna do Norte,
pertencente à Fundação Dr.
João Romeiro. O vereador
justifica seu projeto no fato
de as entidades assistenciais
e a associações de bairros,
muitas vezes não terem
condições de arcar com os
custos de suas publicações,
onerando as mesmas, que
em muitos casos, não possuem renda suficiente para
se manter.

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
1ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 27 de janeiro de 2014, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Veto n° 02/2013, ao Autógrafo n° 96/2013 (Ref. Ao Projeto de Lei n° 171/2013, do Vereador Professor Eric
de Oliveira e do Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi), que dispõe sobre a realização do “Teste da Linguinha”
dos recém-nascidos nas Unidades de Saúde do Município de Pindamonhangaba.
II. Projeto de Lei n° 08/2013, do Vereador José Carlos Gomes - Cal, que “Denomina a Escola Municipal do
Residencial Morumbi, de Professor a ODETE CORRÊA MADUREIRA”.
III. Projeto de Lei n° 76/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe sobre o patrocínio de centros esportivos
municipais por empresas”.
IV. Projeto de Lei n° 80/2013, do Vereador Felipe César, que “Cria o Cemitério Público AMIGO DOS ANIMAIS
em Pindamonhangaba”.
V. Projeto de Lei n° 100/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina de FREI FABIANO DE CRISTO
a Rua Guaratinguetá no Bairro Crispim”.
VI. Projeto de Lei n° 109/2013, do Vereador Roderley Miotto, que “Autoriza o Poder Executivo instituir em todas
as escolas da rede municipal e privada de ensino atividades pedagógicas com o objetivo de transmitir aos alunos
informações sobre as consequências do uso de drogas lícitas e ilícitas”.
VII. Projeto de Lei n° 117/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Cria o Programa Municipal de
Educação PROFESSOR DO ANO e fixa outras providências”.
VII. Projeto de Lei n° 118/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Dispõe sobre a concessão de alvará
de funcionamento a bancos oficiais e particulares, no Município, e a instalação de bebedouros e banheiros por esses
estabelecimentos, e dá outras providências”.
IX. Projeto de Lei n° 136/2013, do Vereador Felipe César, que “Estabelece que o PROCON de Pindamonhangaba divulgue e disponibilize, para o conhecimento dos consumidores, a lista dos dez estabelecimentos com maior
número de reclamações”.
X. Projeto de Lei n° 139/2013, do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão, que “Dispõe sobre o plantio de
uma muda de árvore na compra de automóvel novo no município de Pindamonhangaba”.
XI. Projeto de Lei n° 148/2013, do Vereador Felipe César, que “Autoriza o Poder Executivo a especificar e
implantar ponto de ônibus no sistema “Baias Recuadas”, quando da análise e aprovação de novos projetos de
loteamentos, reformas, reposicionamentos ou instalação de pontos de ônibus no município de Pindamonhangaba”.
XII. Projeto de Lei n° 167/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização
de plantas quando da compra de imóveis ‘na planta’”.
XIII. Projeto de Lei n° 178/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Torna obrigatória a aquisição
de um kit de primeiros socorros para as creches e escolas de educação infantil da rede municipal de ensino de
Pindamonhangaba”.
XIV. Projeto de Lei n° 180/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Dispõe sobre a colocação de
travessias elevadas para pedestres em frente de todas as Instituições de Ensino, públicas ou privadas, localizadas
no Município de Pindamonhangaba”.
XV. Projeto de Lei n° 186/2013, do Vereador Roderley Miotto, que “Dispõe sobre o prazo de remarcação para
atendimento de consultas e exames na Rede Pública Municipal de Saúde, no âmbito da cidade de Pindamonhagaba”.
XVI. Projeto de Lei n° 193/2013, do Poder Executivo, que “Altera dispositivo da Lei n° 5.461, de 05 de outubro
de 2012, que dispõe sobre a apresentação do Documento de origem Florestal”.
Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2014.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

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

de

ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
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COTIDIANO
Verão também pode ocasionar doenças de pele
Além das tradicionais
queimaduras, outras doenças de
pele, como micoses, também são
comuns nessa época
A maioria das pessoas
relaciona o verão com as
queimaduras provenientes do sol. Entretanto,
doenças como fungos ou
micoses podem ser frequentes se não houver o
cuidado necessário.
Uma delas é a candidíase - uma infecção
vaginal
desencadeada
pelo calor, umidade e
trauma. O fungo cândida
já existe no organismo,
mas quando aparecem
condições propícias ele
se desenvolve. Segundo
especialistas, a doença
não é grave e não coloca
a vida em risco, mas o incômodo é muito grande e

Candidíase:

Sintomas: coceira, irritação, ardor e
corrimento branco.
Como prevenir:
evite roupas de material sintético e peças
muito justas. Absorventes diários usados
para proteger a calcinha também devem
ser evitados, porque
diminuem a ventilação
do local. Quando sair
da praia ou da piscina,
não fique com o biquíni
molhado, é melhor
trocá-lo por uma peça
seca.
Tratamento: pode
ser com cremes ou
líquidos aplicados no
local ou com remédios tomados via oral.
Quem vai dizer o que é
melhor para o seu caso
é o médico, portanto,
não hesite em procurá-lo.

crescente. Caso a pessoa
note qualquer manifestação diferente no corpo, a
orientação é procurar um
médico.
De forma semelhante,
a ocorrência de micoses
também podem ser comum. Causadas por fungos, elas coçam e deixam
a pele feia. É comum que
surjam na virilha, abaixo
dos seios e entre os dedos.
São causadas por fungos
adquiridos no contato
com animais, areia e outras pessoas.
Fique atento também
se, repentinamente, começarem a surgir algumas manchinhas esbran-

quiçadas na pele. Quando
é inverno e você não está
bronzeado, tudo parece normal. Mas quando
passa algum tempo no
sol, manchas brancas
aparecem na pele.! Essas
manchinhas se chamam
pitiríase e são causadas
por fungos cujos esporos
ficam nos cabelos, por
isso, elas costumam surgir nos ombros ou perto
deles.
Já o famoso bicho geográfico anda na superfície da pele e forma escoriações semelhantes a
um mapa, diferentemente das manchas brancas
da pitiríase.

MiCoses

Sintomas: vermelhidão e coceira
Como prevenir:
“Fungos gostam de
locais quentes, úmidos e escuros”, avisa
o médico do Hospital São Camilo. Por
isso, não passe o dia
todo com o biquíni e
o chinelo molhados.
Evite roupas muito
justas e de material
sintético
Tratamento: o
médico deve receitar
um remédio que será
aplicado no local
da micose. Não use
soluções caseiras e
nem peça indicação
na farmácia para
amenizar a coceira,
pois isso pode aumentar a proliferação dos
fungos.

Divulgação

alimentação
Outro aspecto que merece atenção nessa época
do ano é a alimentação.
A ingestão de água e alimentos sobre os quais
não se sabe a procedência
também podem oferecer
riscos à saúde. Principal-

Divulgação

mente no litoral, a dica é
ficar atento, pois além da
água utilizada para o preparo do que será consumido, quesitos como o prazo
de validade e o óleo onde
os alimentos são fritos
merecem atenção.

e, mesmo que a época
seja de muitas baladas e poucas noites de
sono, procure sempre
descansar.
Tratamento:
os médicos devem
indicar remédios para
aplicar no local e
também um shampoo
adequado para eliminar os esporos.

BiCho
geográfiCo

Pitiríase

Sintomas: manchas esbranquiçadas
arredondadas
Como prevenir: “O
fungo está presente no
corpo humano, mas se
prolifera com o estres-

se, a baixa imunidade e
a exposição ao sol”, explica a médica dermatologista do Hospital
São Luiz Samar El Harati. Portanto, mantenha uma alimentação
saudável e balanceada

Sintomas: escoriações e coceira intensa.
Como prevenir:
evite contato direto
com a areia e não leve
animais à praia.
Tratamento:
“Pode ser tratado com
pomada, remédio via
oral e choques térmicos, ou seja, alternando
gelo e água quente no
local”, explica Samar.

Epidemias de diarreia
são muito comuns quando há superpopulação nas
praias, tanto nos hospitais
da região quando das cidades de origem dos turistas.
Fonte: Tempo de mulher

intoxiCação
aliMentar:

Sintomas: dor
abdominal, vômitos,
náuseas e diarreia.
Algumas pessoas têm
dor de cabeça antes
dos sintomas.
Como prevenir:
beba somente água
mineral, sempre de
garrafas fechadas, e
verificar se as garrafas
adquiridas estão lacradas. Tome cuidado com
o que come nos quiosques e carrinhos.
Tratamento:
alimentação leve, sem
carne, fritura, leites
e derivados. Tome
bastante líquido, água
de coco e chá preto.
Não tome chá de erva
doce! Você também
pode comer bolachas
de água e sal, torradas
e frutas como banana,
goiaba e maçã, mas
sem casca. Picolés de
limão também podem
diminuir as náuseas.

Calor aumenta risco de pedra no rim
O Centro de Referência
em Saúde do Homem,
unidade da Secretaria de
Estado da Saúde de São
Paulo gerenciada em parceria com a SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, na
capital paulista, faz um alerta à população: o intenso
calor de verão, associado ao
aumento da transpiração e
a falta da ingestão adequada
de água podem gerar sérios
riscos para o surgimento de
“pedra nos rins”.
Mudanças na alimentação, constante reposição
de líquidos e a atenção à
coloração da urina, são
algumas das principais recomendações para evitar
o cálculo renal.
Segundo o urologista
Fábio Vicentini, médicochefe do ambulatório de

litíase renal do centro, nos
períodos mais quentes do
ano, há um aumento de 30%
dos casos de cálculos renais.
As vítimas mais comuns
são homens, porém o alerta
inclui toda população.
Para o especialista,
no verão, a dieta ideal
para a saúde dos rins
inclui
primordialmente
o aumento da ingestão
de água (cerca de dois
litros ao dia) e de sucos de
frutas cítricas, associado
à diminuição do uso de
sal nos alimentos. As
refeições diárias devem
conter mais verduras,
legumes frutas e saladas.
Os frutos do mar contêm altas doses de ácido
úrico, um dos responsáveis pelo desenvolvimento
dos cálculos renais. «É
importante também con-

siderar a redução de frituras e carne vermelha
nesta época de calor”,
enfatiza o urologista.
Mais de 15% da população mundial apresenta
cálculos renais, sendo
que na maioria dos casos,
85% conseguem expelir as
pedras naturalmente, pela
urina. Para evitar esse
transtorno, o urologista
explica que a maneira
mais fácil de monitorar a
hidratação ideal do corpo
está ao observarmos a
coloração da urina.
“Quanto mais transparente estiver a urina,
melhor. Se estiver com
aparência amarelada e escura, é sinal de que o corpo
precisa de mais líquidos
para manter-se hidratado,
longe dos cálculos renais”,
explica.

É importante que o
paciente esteja atento para
os perigos das receitas
caseiras como chás popularmente conhecidos co-mo

‘quebra-pedras’. “Nos casos
de dores e cólicas renais,
os pacientes com cálculos
renais devem procurar o
médico para evitar infecções

graves”, ressalta.
O Centro de Referência
em Saúde do Homem realiza mais de 200 cirurgias
de cálculo renal por mês.
Divulgação

Mudanças na dieta ajudam a diminuir as chances de cálculo renal
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polícia
Homem erra tiros e mulher sobrevive
Violência contra mulHeres

Pesquisa revela que 56% dos homens já
foram agressivos com a companheira

O

instituto Data Popular elaborou uma
pesquisa que revela que 56% dos homens já demonstraram atitudes que
caracterizam violência contra suas parceiras.
Foram entrevistados 995 homens e 505
mulheres a partir de 16 anos em 50 municípios
das cinco regiões do país. Na capital paulista,
41% dos brasileiros conhecem pelo menos um
homem que tenha sido violento com sua esposa

ou companheira. Dentre os entrevistados, 16%
admitem já ter sido agressivos com a companheira. Mas quando listada uma série de
atitudes consideradas violentas, é que se chega
ao resultado de 56% deles admitindo terem
sido agressivos.
Entre os itens apontados estão: xingou, empurrou, ameaçou com palavras, deu um tapa,
um soco, impediu de sair de casa, arremessou
Divulgação

algum tipo de objeto, humilhou em público,
obrigou a fazer sexo sem vontade e ameaçou
com arma.
Sobre a Lei Maria da Penha, 92% dos homens se disseram favoráveis, mas 35% afirmaram que a desconhecem parcial ou totalmente.
A maioria dos homens não entende que a lei
atua para diminuir a desigualdade de gênero.
Para 37%, as mulheres desrespeitam mais os
homens por causa da lei e 81% defendem que
os homens também deveriam ser protegidos
pela lei.
O estudo aponta que 53% dos homens entram no casamento com expectativa de felicidade, mas a mesma porcentagem culpa a mulher
pelo insucesso da união. Neste mesmo quadro,
85% acham inaceitável a mulher ficar alcoolizada, 69% não concordam que ela saia com
amigos sem sua companhia, e 46% consideram
inaceitável o uso de roupas justas e decotadas.
A mulher ainda é vista pelos homens como
responsável pelo trabalho doméstico, já que
89% não aceitam que a mulher não mantenha
a casa em ordem. Em outro aspecto a pesquisa
constatou que 29% dos entrevistados acreditam
que o homem só bate porque a mulher provoca
e 23% batem porque só assim a mulher “cala a
boca”, além de que 12% acha que têm razão em
bater na mulher em caso de traição.
Ambiente de infância também colabora
no comportamento do homem adulto. 67%
dos agressores presenciaram discussões dos
pais quando crianças, enquanto entre os não
agressores esse número cai para 47%. Entre os
agressores 21% viram violência física e entre
os não agressores esse índice cai para 9%.

A biofarmacêutica e ativista pelos direitos das mulheres, Maria da Penha

DroGas

rapaz é
preso ao
esconder
cocaína e
maconha
no banheiro
Um jovem foi pego com
drogas em um bar localizado em Moreira César
na noite de sábado (18).
A PM estava em patrulhamento de rotina quando
avistou o rapaz em atitudes suspeitas próximo a
um bar. Quando os policiais se aproximaram para
abordá-lo, o jovem seguiu
para o banheiro do estabelecimento, os PMs foram
atrás e, no local, verificaram que o rapaz, identificado como sendo LHSC,
19 anos, havia dispensado três pinos de cocaína
vazios na pia, uma sacola
plástica com 13 pequenos
plásticos contendo cocaína e ainda cinco porções
de maconha, todos prontos para o comércio. Com
ele, havia um telefone
celular e R$ 576 em dinheiro. Apesar de negar
a prática, pelos indícios,
foi preso por tráfico de
drogas e encaminhado ao
CDP de Guaratinguetá.

(fonte: Agência Brasil)

Posto de combustível
é novamente assaltado
Um posto de combustível localizado na avenida Nossa Senhora do
Bonsucesso foi novamente assaltado na noite de terça-feira (21).
O funcionário JB, 45 anos, informou que trabalhava normalmente no local quando, por volta das

21 horas, dois indivíduos vieram
caminhando e, repentinamente,
sacaram uma pistola calibre 22 e
obrigaram-no, mediante ameaça,
a entregar o dinheiro. Após pegarem a quantia de R$ 110, eles
fugiram.
Divulgação

Postos de gasolina são alvos frequentes de assaltantes

Posto na Via Dutra
Uma outra unidade da mesma
rede de postos também foi roubada
na noite de sábado (19). A PM foi
acionada para atender a uma ocorrência registrada em um posto localizado no km 96 da via Dutra, altura
do bairro das Campinas. Segundo o
frentista AFS, por volta das 18h30
um homem abasteceu seu veículo
Honda I30, custo que ficou em R$
180, e, no momento em que o funcionário foi efetuar a cobrança o condutor apontou uma arma, anunciando
o assalto. Ele pegou os R$ 71, do estabelecimento e fugiu. Como o frentista havia anotado a placa do veículo, a polícia conseguiu constatar que
o automóvel era produto de roubo,
registrado em São José dos Campos.
Por volta de 20h30, o veículo foi visto estacionado em frente a uma igreja, localizada na rua Paulo Carvalho.
Os policiais conseguiram fazer com
que o condutor, TBB, 27 anos, saísse do local para conferir algo na rua,
quando efetuaram a prisão.
No interior do carro foi encontrada a quantia levada do posto. Sobre
a arma, TBB alegou que seu pai é
colecionador. Em sua casa, além de
quatro projéteis intactos, foram encontrados o boné e a camiseta utilizados no assalto ao posto.
Reconhecido pela vítima joseense, que teve o veículo roubado, e
pelo frentista, ele teve a sua prisão
efetuada.

Uma tentativa de homicídio foi registrada na
madrugada de sábado
(19) no bairro Jardim
Regina. CCS, 37 anos,
informou à polícia que
seu companheiro teria
tentado matá-la com
dois tiros, disparados no
interior de sua residência. Ela ainda disse que
o autor, MMS, 37 anos,
havia implicado com
ela durante uma festa
no bairro e que, quando
chegaram em casa, ele a
agrediu com socos, pontapés e puxões de cabelo.
Ela não soube informar o
motivo da agressão.
GAS, 32 anos, prima
da vítima, tentou defendê
-la e também foi atingida
por MMS com um soco na
boca.

briga conjugal
‘fere’ menina
de três anos

Na madrugada de
quarta-feira (22), a PM
atendeu a uma ocorrência de agressão entre homens, cuja causa seria
uma mulher, no bairro
Araretama.
LDS, 27 anos, informou que estava discutindo com J por causa de sua
ex-mulher, a “D”, atual
companheira de J. Em
determinado momento,
entraram em uma luta
corporal e J atingiu a cabeça de LDS com um capacete. A mulher também
entrou na discussão e
acertou o carro da vítima
com uma paulada, quebrando o vidro traseiro
do lado direito.
Com a quebra, os estilhaços acabaram atingindo o rosto da filha de
“D”, que tem somente três
anos.

Pai e filHo
De cinco
anos são
ameaçaDos
Por 20 Pessoas
Um homem foi
agredido por cerca
de 20 pessoas na
noite de domingo
(20), no bairro Liberdade 3. FDM, 31
anos, informou que
foi cercado por 20
pessoas desconhecidas e ameaçado de
morte por um deles,
que empunhava uma
arma de fogo apontada para sua cabeça.
DFM reiterou a
afirmação de que não
os conhece e que não
tem condições de
descrevê-los. Informou também que
o rapaz que estava
armado disse que não
o mataria naquela
hora porque a vítima
estava acompanhada
do filho de cinco anos.

Tribuna do Norte
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SOCIAIS
Arquivo pessoal
Arquivo pessoal
Arquivo pessoal

MUITA FELICIDADE - Toda a felicidade do mundo para

Silvia Munhoz, que comemora aniversário no dia 29
de janeiro, recebendo o carinho do marido Renato,
ﬁlhos Maria Fernanda, Pedro Rodrigo e Ramon, da
nora Camila, demais familiares e amigos. Parabéns!

ANIVERSÁRIO - Tudo de bom para Eliane

PARABÉNS - Tudo de bom
para Maria Júlia Nicoletti,
aniversariante do dia 28 de
janeiro. Familiares e amigos lhe
desejam muita felicidade.

Arquivo pessoal

Chinaque, que assopra velinhas no dia
24 de janeiro. Ela recebe os parabéns dos
familiares e amigos, que mandam aquele
abraço.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

FELIZ ANIVERSÁRIO - Para

Andreia Gomes Rabello, que
assopra velinhas no dia 24 de
janeiro. Parabéns.

9 ANOS DE CASADOS - Felicidade para Tatiane
Flauzino e Marcos Roberto, que comemoraram
Bodas de Cerâmica no dia 22 de janeiro. Parabéns do

TUDO DE BOM - Para a aniversariante do dia
28 de janeiro, Juliana Moreira Monteiro, que
recebe abraços dos amigos e familiares.

ﬁlhinho Luis Gustavo, dos familiares e amigos.

Arquivo pessoal
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

FELIZ ANIVERSÁRIO - Felicidade
TUDO DE BOM - Parabéns para
Márcia Oliveira, que comemora
aniversário no dia 28 de
janeiro, recebendo o abraço dos
familiares e amigos.

ANIVERSÁRIO - Completa 13 anos no dia 24 de janeiro

a Vitória Caroline. Seus familiares e amigos desejam
muita felicidade.

para o aniversariante do
dia 29 de janeiro, Ricardo
Camargo Leite. Ele recebe
o abraço dos familiares e
amigos.

Ana Camila Campos

PASSAGEM DE

Arquivo pessoal

COMANDO
Família do major
Pedrosa e família
do major Menegatto
celebrando a passagem
de comando da 12ª
Cia de Engenharia
de Combate Leve. A
Tribuna parabeniza
o major Pedrosa pelo
trabalho desenvolvido
na cidade e deseja boa
sorte em sua nova
empreitada. Ao major
Menegatto, damos as
boas-vindas.

PARABÉNS - Lincoln Lazarim, comemora mais um
aniversário no dia 26 de janeiro. Familiares e amigos
desejam muita felicidade pela data festiva.

SEXTA-FEIRA
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ENTRETENIMENTO
Tribuna do Norte
‘Confissões de Adolescente’
traz dilemas da juventude
Com o mesmo nome da
serie exibida da TV Cultura
dos anos 90, o ﬁlme Conﬁssões de Adolescente estreou
dia 10 de janeiro nos cinemas. Para quem espera um
remake, pode se preparar.
Apesar das intérpretes de
Diana, Bárbara, Natália e
Carol participarem do longa,
a história narrada apresenta
vínculos bem tênues com o
seriado, mas mantém a essência.
Trazendo os conﬂitos do
dia a dia dessa fase tão conturbada e cheia de descobertas, o ﬁlme aborda com
suavidade temas polêmicos,
como gravidez na adolescência, aborto e preconceito.
Na essência, aborda as primeiras experiências na vida
da garotada. Crys D’amato,
diretora, conta que eles reuniram o máximo de material
possível, além de aliar experiências pessoais e do convívio,
como situações vividas com
os ﬁlhos, por exemplo.
Alguns críticos, como
no blog “em cartaz”, ousam
dizer que o ﬁlme chega no
momento exato em que os
adolescentes não tem um
programa que fale sem pudor para este público e que
talvez esta seja a grande diferença com Malhação.
Para o blog, a novela global aborda os temas sempre
de forma superﬁcial, já o ﬁlme trata sobre temas tabus
sem se preocupar em chocar

Divulgação

G

Frankenstein – Entre
Anjos e Demônios
AÇÃO

Nessa sexta-feira (24),
uma versão moderna da história do cientista Frankenstein e de seu monstro ganha
os cinemas americanos e
brasileiros. Desta vez, a criatura participa de uma longa
e sangrenta batalha entre
dois grupos que se opõem
há séculos.
O ﬁlme de Stuart Beattie
moderniza o mito de Franke-

nstein em uma trama de
policial noir. O cenário é similar
a uma Gotham City moderna,
Darkhaven, onde os monstros
se misturam num submundo
de criminosos. Aaron Eckhart
interpreta Adam Frankenstein.
Yvonne Strahovski (Chuck) e
Miranda Otto (O Senhor dos
Anéis) também estão no elenco de Frankenstein – Entre
Anjos e Demônios.
Divulgação

Filme relembra a série exibida pela TV Cultura nos anos de 1990
e falando com a maior sinceridade que os jovens buscam.
A série
Exibida em agosto de
1994, o seriado retratava a
vida de quatro irmãs adolescentes do Rio de Janeiro. As
garotas, interpretadas pelas
atrizes Deborah Secco, Maria Mariana, Daniele Valente
e Georgiana Góes, eram criadas apenas pelo pai, papel
interpretado por Luis Gustavo.

A história
Conﬁssões de Adolescente
foi inspirada no livro baseado
nos diários de Maria Mariana,
uma das atrizes da versão original. O texto foi parar no teatro e já era um projeto de longa
data para estrear nas telonas.
O roteirista Matheus Souza conta que reuniu muitas
referências jovens, ajudando a
desenvolver o roteiro e revela
que a primeira versão possuía
140 páginas, que ele denomina

“Senhor dos Anéis da Adolescência”. Para quem achar que
o ﬁlme termina meio “no ar”,
existe uma explicação. Daniel
Filho, produtor e diretor, destaca que não se trata de um
drama, porque em tese, todos
os personagens acabam felizes,
mas a história continua. “Se eu
terminasse a história, eu iria
concluir a vida das meninas e
não posso fazer isso. Na história, elas ﬁzeram ritos de passagem”, salienta.

Especial vira seriado e volta com tudo
No mundo artístico há fortes indícios da volta de ‘Doce
de Mãe’ , que deve estrear na
próxima quinta-feira (30).
Trata-se de um seriado em 14
episódios, que retoma o chamado “teleﬁlme” de 70 minutos que foi ao ar em dezembro
de 2012, como parte da programação de ﬁm de ano da
rede Globo.
Segundo o diretor Jorge
Furtado, ‘Doce de Mãe’ é diferente do que vemos hoje na TV,
pois é uma história bem família, sem sexo nem violência, que
vai ao ar logo após o BBB 14.
Como surgiu
O jornalista Carlos Helí de
Almeida comenta que Ana Luiza Azevedo já há algum tempo
queria fazer uma história sobre
uma senhora em seus 70 anos
que havia perdido o marido, e

D

e olho
no cine

Divulgação

A menina que
roubava livros
DRAMA
Os leitores vorazes que
acompanham os lançamentos dos seus romances preferidos dos livros para as telonas também podem esperar
vários lançamentos em 2014.
Um dos mais esperados é
“A Culpa é das Estrelas”, de
John Green, cujo lançamento
está previsto para novembro. Em compensação, na
próxima sexta-feira (31), um
dos livros mais admirados
no mundo juvenil : A menina

que roubava livros.
Com Sophie Nélisse e
Geoffrey Rush, o enredo se
passa durante a Segunda
Guerra Mundial, uma jovem garota chamada Liesel
Meminger sobrevive fora de
Munique através dos livros
que ela rouba. Ajudada por
seu pai adotivo, ela aprende
a ler e partilhar livros com
seus vizinhos, incluindo um
homem judeu que vive na
clandestinidade.

Vamos esquecer?

Elenco de “Doce de Mãe”, que estreia na próxima quinta-feira (30)
cujos ﬁlhos não queriam que
ﬁcasse sozinha em casa. Ela
colecionava um monte de histórias ouvidas da mãe, das tias
e avós, e tinha Fernanda Montenegro como intérprete ideal.

ames

Nintendo
prepara novidade
para bater
concorrentes
O site nintendonews.com divulgou a notícia onde especula
que a Nintendo está atualmente
trabalhando em um novo projeto
de hardware, que seria um console
de nova geração contra Xbox One
(Microsoft) e PS4 (Sony): o Fusion
Terminal – e que ainda daria fruto a
um handheld (dispositivo portátil),
conhecido como Fusion DS.

“Apresentamos a ideia à
Fernanda e ela adorou”, conta
o diretor gaúcho. ponto de partida a reviravolta gerada por
Zaida (Mirna Spritzer), empregada e amiga de Dona Pi-

cucha, quando decide se casar
e sair da casa da patroa, para
quem trabalhara por 27 anos.
A série, concebida em 14 episódios, retoma a problemática da
saída da empregada.

Resident Evil 4 Ultimate HD
Edition terá versão para PC
A Capcom conﬁrmou na última
quarta-feira (22), que o jogo “Resident Evil 4 Ultimate HD Edition”
chegará para PC no próximo mês.
Segundo eles, o jogo terá melhorias gráﬁcas signiﬁcativas e rodará
a 60 fps. O jogo chega na Steam
em 27 de fevereiro e já está em
pré-venda por R$ 40 e terá total
compatibilidade com os serviços,
como conquistas, cartas, registro
de progresso em nuvem e placares globais. Ele também terá total
suporte a controles e virá com
todos os extras lançados, inclusive o epílogo “Separate Ways”.
Segundo o especialista em
games Leo Lorenzoni, diferentemente de “Resident Evil 6” e “Resident

O dia 25 de janeiro foi a
data escolhida para celebrar o
Dia Nacional do “Esqueça um
livro”. A ideia é que o Brasil
todo esqueça um livro para alguém nesta data. Em São Paulo, Felipe Brandão, idealizador
do projeto, vai esquecer 600 títulos de uma só vez na avenida
Paulista. O ponto de encontro
será em frente do Conjunto
Nacional, às 14 horas.
Entretanto, não é preciso morar em São Paulo para
participar da ação.Quem não
é de São Paulo, pode esquecer um livro e subir a foto do
esquecimento no tumblr oﬁcial do projeto por meio do
link http://bit.ly/1dhkxDd
ou pela página no facebook
Esqueça um livro.
Para sinalizar que o título faz parte do projeto (e
que deve ser passado adian-

te após a leitura), é indicado que o leitor escreva uma
dedicatória ou coloque um
marcador personalizado.
Iniciativa
A iniciativa é inspirada no
conceito do BookCrossing,
uma atividade que surgiu
com o intuito de “esquecer”
livros em lugares públicos,
para que mais pessoas tivessem acesso à sua leitura.
Inspirado nessa ideia, Felipe Brandão começou a esquecer livros pela cidade de
São Paulo com a dedicatória
“Se você achou esse livro, ele
é seu! Ele é para você! Leia e
passe adiante. Se quiser, entre em contato pelo facebook
Esqueça um livro”.
Segue um recado do idealizador: “Compartilhem esta
ideia! Pequenas ideias podem mudar o mundo”

Arquivo TN

Evil: Revelations”, não terá opção de
legendas em português. Quem comprar durante a pré-venda também
ganhará a trilha sonora digital (mais
de 60 faixas) e um artbook digital.

No sábado (25), 600 livros serão esquecidos na
Paulista. Acima, o idealizador Felipe Brandão
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2º caderno
Tribuna do Norte
Obra de galeria no Campo
Alegre segue para terceira fase
Maria Fernanda Munhoz
***
os moradores do Campo alegre iniciaram o ano
recebendo uma melhoria
que levará mais qualidade
de vida para o bairro. Trata-se das obras de galeria
de águas pluviais, que tiveram início na rua Santa
Maria, seguindo pela rua
Santo antônio e a partir
desta sexta-feira (24), na
avenida antônio Pinheiro
Júnior.
inicialmente, a obra
na avenida começará na
esquina com a rua Santo
antônio e seguirá no sentido do Batalhão do exército, até a esquina com a
rua São José. em seguida,
a equipe da Secretaria de
obras da Prefeitura retor-

nará para a esquina com
a rua Santo antônio e seguirá sentido praça São
Francisco, onde será feita
a ligação da nova galeria
com a já existente na avenida albuquerque Lins,
finalizando a obra.
a iniciativa da Prefeitura atende uma antiga
reivindicação dos moradores, resolvendo o problema de escoamento das
águas das chuvas, que se
acumulavam em algumas
casas do local.
no total, serão 416 metros de obras. na rua Santa Maria, foram feitos 32
metros de tubulação; em
seguida, na Santo antônio, mais 142 metros de
obras; e, finalizando, na
avenida antônio Pinheiro

Comunidade
pode participar
de reunião
sobre o CEU
MarCoS ViníCio CuBa
***
os moradores dos bairros Liberdade, Cícero Prado, ipê i, ipê ii e Cdhu de
Moreira César estão convidados para participar de
uma reunião sobre o Ceu
- Centro de artes e esportes Unificado. Durante
o encontro serão feito o
lançamento e a apresentação do Ceu. a solenidade
acontecerá no Centro Comunitário Cecília nicoletti, localizado na avenida
Lloyd Figueiredo Pereira
da rocha, 526, às 19 horas.
Participarão deste encontro, profissionais do
departamento de assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba. eles informarão ao
público sobre as oficinas
de mobilização social, que
são destinadas à formação
do Conselho Gestor, que

será composto por funcionários da Prefeitura,
membros da sociedade civil e moradores do entorno do Ceu.
os interessados em
participar das oficinas
poderão procurar o Cras
- Centro de referência
em assistência Social de
Moreira César (rua Carlos
augusto Mesquita, 63). o
horário de atendimento é
de segunda a sexta-feira,
das 7h30 às 11h30 e das 13
às 17 horas,
os moradores das
proximidades
poderão
frequentar as oficinas sobre sensibilização, gestão
compartilhada, grupo gestor, entre outras. a mobilização tem como objetivo
garantir a participação da
sociedade durante a implantação do estabelecimento, visando potencializar a gestão do espaço.

Local onde obra está sendo realizada

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Júnior serão 242 metros
de tubulação.
além da galeria, serão instaladas 20 bocas
de lobo para a captação
das águas mais sete PV
(postos de visita) e, onde
houver necessidade, também será feita a correção
de sarjeta. após as obras,
haverá o recapeamento do
asfalto nas três ruas.
a Secretaria de obras
da Prefeitura solicita a
compreensão e atenção
dos motoristas e pedestres
que transitam pela região
durante esse período.
A obra segue
agora para a
avenida Antônio
Pinheiro Júnior

Programa Fique Sabendo eStá diSPonível
MarCoS ViníCio CuBa
***

As doenças sexualmente
transmissíveis, DSTs, podem
ser evitadas com o uso de
preservativos. No entanto,
caso alguma pessoa tenha
dúvidas sobre determinada
doença pode fazer os exames
disponibilizados por meio do
Programa Fique Sabendo. As
ações deste programa são oferecidas em todas as unidades
de saúde do município e no
Setor de Infectologia.
Sífilis, gonorreia, candidíase, entre outras, são DSTs que
devem ser tratadas o quanto
antes. A sífilis, por exemplo,
possui vários estágios e há
uma série de complicações
à saúde, caso o paciente não
siga o tratamento adequado.

Marcos Vinício Cuba

Para evitar
as DSTs e Aids
a Prefeitura de
Pindamonhangaba fornece
preservativos à
população. Há
“camisinhas”
masculinas e
femininas na
rede pública
de saúde. Os
preservativos
femininos podem ser retirados no Setor
de Infectologia,
no Centro de
Praça Mons. Marcondes recebeu serviços
Especialidades
Médicas.
próxima de casa e solicitar ao
Para participar das ações do
médico para fazer os exames,
“Fique Sabendo” basta procupara pegar o encaminhamento
rar a unidade de saúde mais
para coleta de sangue.

Serviços de capina e roçada
continuam pelo município
Maria Fernanda Munhoz
***
os serviços de capina,
roçada e limpeza de vegetação não param pela cidade.
na semana entre os dias 15
e 22 de janeiro, as equipes
da Prefeitura, por meio da
Secretaria de obras e departamento de Serviços
Municipais, estiveram em
diversos bairros.
a equipe da limpeza
esteve na rua Álvaro Pinto
Madureira (Quadra Coberta), na rua Carlos de Castro
(Vila Prado), área verde do
Crispim e realizou a limpeza da academia ao ar livre
no Beira rio e da boca de
lobo na rua Gino amadei
(Jardim Morumbi).
Já as equipes de capina e varrição atuaram nas
ruas do ouro Verde e do

araretama, nova esperança e Cdhu. as equipe de
roçada realizaram o serviço no campo do Vila rica,
área próxima à Prefeitura,
Vila Prado, Bonsucesso,
Cerâmica, Cidade Jardim,
Maricá, bairro das Cam-

pinas, Jardim eloyna, Cidade nova, Santa Cecília e
estrada Municipal alcides
Soares oliveira.
além desses serviços,
foi realizada, ainda, a aplicação de mata-mato nos
seguintes locais: loteamen-

to nossa Senhora do Socorro e Parque das nações,
alto Cardoso, Maria Áurea,
Jardim Bela Vista, Vila Verde, Centro de Convivência
na Vila rica, avenida albuquerque Lins e outras ruas
do São Benedito.
divulgação

Limpeza
de área
verde
no
Crispim
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Candidatos para Eleição do COMUS Segmento Trabalhador:
Alessandra Beraldo - USF Bom Sucesso
Érika Sírio - P.A. Moreira César
Edwin Camargo - Controle Vetor
Fábio Lemes - UBS Vila São Benedito
José Luiz - Secretaria de Saúde
Maria Cristina Campmany - CISAS
Solange Melo - USF Cidade Jardim
Contamos e agradecemos a participação de todos os Servidores.
José Fernandes - Presidente





PreFeITUrA MUNICIPAL De PINDAMONhANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
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 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 04/02/2014 às 15:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
98º LUCIA HELENA VIEIRA DA CRUZ
RUA CONDESSA DE VIMIEIRO, 260 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-200
eDSON MACeDO De GOUVÊA - SeCreTÁrIO De ADMINISTrAÇÃO

POrTArIA GerAL Nº 4.177, De 20 De JANeIrO De 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Art. 1º REVOGAR a Portaria Geral nº 4.165, de 07 de janeiro de 2014.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 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 20 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm

POrTArIA GerAL Nº 4.179, De 20 De JANeIrO De 2014
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Art. 1º REVOGAR a Portaria Geral nº 4.160, de 02 de janeiro de 2014.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 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 20 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm

POrTArIA GerAL Nº 4.180, De 20 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 14 de janeiro de
2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de janeiro
de 2014.
Pindamonhangaba, 20 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 20 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm





























































































































































































































































POrTArIA GerAL Nº4.181, De 20 De JANeIrO De 2014.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 

Resolve EXONERAR, a Sra. Regiane Ferreira Carvalho Lucio, para emprego de provimento em

comissão de Assessor de Gabinete, a partir de 20 de janeiro de 2014.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 20 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 20 de janeiro de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/valm

COMUNICADO
A empresa Nelson dos Santos Pindamonhangaba-ME, R. Major Antonio R. dos Santos, 194 Jd Resende - Pindamonhangaba - SP, CNPJ 01.666.407/0001-15, Inscrição Estadual 528.055.523.110,
comunica o extravio dos talões de NF. nºs 001 a 250 - serie D1.










































































































































































































 














































































































































































POrTArIA GerAL Nº 4.182, De 20 De JANeIrO De 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
NOMEIA a Sra. Regiane Ferreira Carvalho Lucio, para emprego de provimento em comissão de
Diretor do Departamento de Licitações e Compras, a partir de 20 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de janeiro de 201
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm
eXTrATO De CONTrATO
PREGÃO Nº 222/2013
Contrato nº 212/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em oftalmologia com fornecimento de material e mão-de-obra, na especialidade de oftalmologia, para
realização de cirurgias de vitrectomia, pelo período de 12 (doze) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda.
Data de assinatura: 09/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 390.026,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Assina pela contratada: André Luís Alvim Malta
Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2014.
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
eXTrATO De CONTrATO
PREGÃO Nº 288/2013
Contrato nº 230/2013
Objeto: Aquisição de medicamentos para abastecimento do município em caso de uma possível
epidemia de dengue nos próximos meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Centrovale Soluções para Saúde Ltda.
Data de assinatura: 27/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 38.558,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Assina pela contratada: Marco Antonio Souza Santos
Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2014.
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças

PreFeITUrA MUNICIPAL De PINDAMONhANGABA
Edital de Notificação
Controle SEOB-02/2014
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr.ª FERNANDA KATO RAMALHO LIMA,
responsável pelo imóvel localizado na Rua 19, Loteamento Parque Shangri-lá, no lote 10, quadra
“23”, Cadastrado sob a sigla SE.33.12.09.007.000, para que tome ciência do Auto de Infração
e Imposição de Multa nº 464/2014, lavrado em função de serviços de terraplanagem, sem ART
do profissional em desacordo com o artigo 206º da Lei Complementar nº 9 de 16/12/2008, tendo
como prazo para que apresente defesa, 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publicação.
SANDrA NOGUeIrA MAThIAS
DIreTOrA DO DePArTAMeNTO De LICeNCIAMeNTOS
PreFeITUrA MUNICIPAL De PINDAMONhANGABA
PREGÃO Nº. 139/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 139/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada
para locação de 1.000 (mil) horas de serviço de escavadeira hidráulica sobre esteiras 700mm,
carro longo ou similar”, 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, 16 de janeiro de 2014.
PreFeITUrA MUNICIPAL De PINDAMONhANGABA
PREGÃO Nº. 213/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 213/13, que cuida de “Aquisições de feno e farelo para o
abrigo Municipal de Animais na cidade de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior, face à
manifestação do Sr. Pregoeiro, considero a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis
Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2014.
PREGÃO Nº. 283/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 283/13, que cuida de “Aquisição de Mini Carregadeiras, a ser
utilizadas pela Secretaria de Obras e Serviços desta municipalidade, conforme especificações no
Termo de Referência”, a Autoridade Superior, face ao parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos
retro, nega provimento ao recurso interposto pela empresa Shark Máquinas para Construção Ltda.
(proc. ext. 0060 de 02/01/2014), e mantém sua inabilitação.
Sendo assim, está a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e
nº. 10.520/02 e suas alterações
Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2014.













Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado
e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos,
em 13 de dezembro de 2013.


Synthea
Telles de Castro Schmidt


Secretária de Assuntos Jurídicos
DFI /


PreFeITUrA MUNICIPAL De PINDAMONhANGABA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº. 217/2013
A Prefeitura comunica que
no PP nº. 217/2013, que cuida de “Aquisição de lavadora
e secadora de pisos industrial
aplicação: Secretaria de Saúde e Unidades de

Saúde”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Entek Equipamentos
Taubaté Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba,
17 de janeiro de 2014.

PREGÃO Nº. 242/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 242/2013, que cuida de “Aquisição de veículos,
três furgões cor branca, zero 0km, com salão adaptado para ambulância de simples
remoção, aplicação Secretaria de Saúde e Assistência Social”, a Autoridade Superior, ante parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, nega provimento ao recurso
interposto pela empresa Autêntica Multimarcas Comércio de Automóveis Ltda. (proc.
ext. 30958 de 27/11/13). E HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório
supra em favor da empresa (item/lote): Union Veículos e Peças Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 255/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 255/13, que cuida de “Aquisição de barra
de cereais (diversos sabores) e suco (embalagem tetra) para consumo de atletas e
alunos que participarem de competições, campeonatos e festivais e para suprir aos
eventos organizados pela SEJELP”, a Autoridade Superior, ante manifestação da
Secretaria de Assuntos Jurídicos, indefere o recurso interposto pela empresa Casa
de Merenda Comércio de Alimentos Ltda. (proc. ext. 32.648 de 17/12/13), mantendo

assim sua inabilitação. E HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra
em favor das empresas (itens/preços R$): CCM – Comercial Creme Marfim Ltda.
(02 – 0,81); Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda. (01 – 0,89).
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 291/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 291/13, que cuida de “Aquisição de material
de expediente para uso na administração geral e aquisição de material para compor
o kit escolar para atendimento aos alunos da rede municipal de ensino”, a Autoridade Superior, ante manifestação da Secretaria de Educação e Cultura referente à
análise técnica das amostras, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório
supra em favor das empresas (itens/preços R$): Manu Form Papelaria e Informática
Ltda. (01 – 8,44); Mega Paper Papelaria e Informática Ltda. ME (06 – 1,88; 09 –
2,46); Orla Distribuidora de Produtos Eireli (05 – 3,30; 15 – 3,00; 18 – 1,49); Real
Distribuidora de Artigos de Informática e Representação Comercial Ltda. (10 – 0,50).
Itens fracassados: 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2014.

POrTArIA GerAL Nº 4.178 , De 20 De JANeIrO De 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. José Antônio Rodriguês Alves, para
responder interinamente pela Secretaria de Obras e Serviços a partir de 02 de
janeiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
02 de janeiro de 2014.
Pindamonhangaba, 20 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 20 de janeiro de
2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
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HISTÓRIA

Altair Fernandes Carvalho

A criação do museu de Pindamonhangaba (I)
Em pesquisa realizada
com o objetivo de buscar
dados referente às origens
do Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina, fomos
encontrar na edição de 3
de julho de 1949 do Jornal
7 Dias (extinto), um artigo
do professor Nelson Pesciotta (IEV – Instituto de
Estudos Valeparaibanos),
na época vereador local,
no qual ele apresenta para
consideração dos seus
colegas do Legislativo
Municipal, projeto de lei
criando o Museu Histórico Municipal. Segundo
Pesciotta, o museu deveria ser instalado no dia 1°
de janeiro de 1950, anexo
à Biblioteca Pública Municipal, (criada oficialmente
em 13/2/1941).
De acordo com o projeto de Pesciotta, ficaria o
prefeito, era o professor
Manoel Ribeiro, “autorizado a constituir uma comissão de vereadores e cidadãos, para recolher, por
doações, objetos e documentos de valor histórico,
para constituir o primeiro
patrimônio do museu, e,
igualmente para proceder
a um levantamento que
poderia ser adquirido, futuramente, om o mesmo
objetivo”.
O vereador alertava à
população quanto à importância de se conservar
o patrimônio histórico de
Pindamonhangaba, que
estaria se consumindo de
forma injustificável.
“Berço de figuras gigantescas do Império e
da República; terra em
que a tradição se conservou, como relíquia, no
frontispício das vivendas coloniais, nas salas
de jantar faustosas que
marcaram o apogeu do
café, bem como na austeridade
conservadora
dos pró-homens que até
a pouco perambulavam
pelas nossas ruas como
marcando a presença do
passado no nosso presente; a curiosidade turística, se por um lado tem
contribuído para fazer de
toda a cidade um permanente Museu Histórico e
Artístico, por outro lado
tem feito dispersar, por
mágicas de interesse contra condescendência da
nossa vida política e social”, justificava.
Para concluir o motivo de sua iniciativa obje-

Arquivo TN

Interior do Palacete Visconde da Palmeira, que passou por restauração para abrigar o Museu Pedro I e Dona Leopoldina
tivando a criação de um
museu na cidade, Pesciotta ressaltava que caberia
à administração pública
zelar pelo patrimônio histórico e cultural da Princesa do Norte e destacava:
“Quem aqui chega, sentese envolvido pela mística
do nosso passado, que nos
engradece e orgulha. Mas
é necessário que se coloque, um dique à evasão
das relíquias históricas de
Pindamonhangaba. Com
a generosidade das famílias tradicionais, com a
pacenciosa procura, com
seu cuidado carinhoso,
poderemos reunir, em alguns anos, considerável
soma de objetos, documentos, jornais, fotografias, e
tantas outras cousas, que
darão ao visitante arguto, uma ideia precisa do
quanto foi grande a nossa
gente e a nossa terra. E à
nova geração, esse museu
será um permanente convite ao trabalho fecundo
em favor da dignificação
do glorioso passado da
Princesa do Norte.”
Um fato interessante
a respeito desse projeto
apresentado naquela ocasião à Câmara Municipal
de
Pindamonhangaba,
pelo vereador Nelson Pes-

Anúncio do passado

ciotta, não pode deixar de
ser mencionado. Segundo
dados fornecidos pelo escritor de várias obras relacionadas à história deste
município, Francisco Piorino
Filho, o professor Nelson
Pesciotta não é natural de
Pindamonhangaba. Nascido
em Campinas, sua família
aqui residia. Aqui ele fez os
estudos primário e secundário, foi professor, diretor e supervisor de ensino.
Além de vereador também
foi um dos fundadores e
diretor do periódico local (extinto) jornal 7 Dias.
Atualmente ele reside em
Lorena onde preside o
IEV – Instituto de Estudos
Valeparaibanos e a ALL –
Academia Pindamonhangabense de Letras.
Esta revelação é mais
uma prova de que assim
como muitos pindamonhangabenses
brilham
fora deste município, há
filhos de outros terras que
aqui se destacam devido
ao interesse e carinho pela
história desta cidade e fatores ligados ao seu progresso e desenvolvimento.
Pesciotta, que hoje também ocupa uma cadeira
na Academia Pindamonhangabense de Letras, é
deste naipe.

Jornal 7 Dias, 3 de julho de 1949

A instalação
oficial do museu
Apesar dos esforços
do vereador, a ideia de se
criar um espaço para abrigar, preservar e proteger
a história de Pindamo-

L

nhangaba – uma história
privilegiada por fatos e
feitos ligados ao caminhar
da própria pátria – só veio
a tomar forma no ano de
1957 e consistência em
1958, quando, finalmen-

te, aconteceu a instalação
oficial do Museu Histórico
e Pedagógico D. Pedro I e
Dona Leopoldina.
Este será o assunto da
próxima edição de nossa
página de História.

iteráriAs

embranças

speechess2.blogspot.com

RetoRno
Quando chegar o instante da partida,
dois corações unidos num só peito,
pulsarão juntos, porque a dor sentida
é igual. o amor nunca será desfeito!
Escolhi-te - Uma flor entre as mulheres –
o teu perfume ficará comigo.
e quanto mais distante me estiveres,
mais perto me estarás, visão que sigo!
o destino cruel separa a gente.
e o amor une os que amam nos seus laços.
Um dia voltarás alegremente
tombando como um anjo nos meus braços.
Marcondes Cesar, Jornal Tribuna do Norte, 20/4/1958

SEXTA-FEIRA

Pindamonhangaba

24 de janeiro de 2014

esportes
Tribuna do Norte
Copa Regional

Contra Bandeirante, Vicente aposta
em Chupa-Cabra e reforços do ‘Sapo’
odirley Pereira

Vicente está otimista
oDirley Pereira
***
o técnico do sapopemba, Vicente, está confiante
no grupo para a disputa
da copa regional. a equipe manteve a base de 2013
e ainda contratou vários
jogadores, como coninha,
brunão, João carlos e Jackson.
Para a estreia fora de
casa diante do bandeiran-

odirley Pereira

te, no Feital, no domingo
(26), às 10 horas, Vicente deve manter os principais jogadores do ano
passado, principalmente
chupa-cabra, Hernandes,
rafael e Dean, dentre outros. “não tivemos muito
tempo na pré-temporada
para nos prepararmos,
mas o time está entrosado e o chupa-cabra com
apetite”.
Vicente elogiou o ataque e as laterais do adversário. “Pelos jogos que assistimos, o bandeirante é
bastante perigoso, porque
tem atacantes decisivos
e laterais rápidos e com
bom passe”.
Procurados pela reportagem da Tribuna, celão e
Gilson, representantes do
bandeirante, não foram
encontrados para avaliar o
jogo de estreia.

Confira aS
demaiS partidaS
da Categoria
prinCipal,
àS 10 horaS
Castolira x Colorado, no
bosque.
areião x a mil Por hora,
no São Paulinho.
araretama x Vila São
josé, no jd. resende.
Força jovem x Capituba,
no haras Paulista.
Lyon x Floresta,
no macedão (ipê i).
Cantareira x abaeté, no
maricá.

rodada do
Quarentão
independente x Santana,
no jd. resende.

SoBre a Competição

Cobra x Tipês, no
machadão.
imperial x abaeté, no
São Paulinho.
estrela x Sajart, no
bosque.
os jogos do Quarentão
serão no domingo (26),
às 8h30.

A Copa Regional categoria amador começa neste
domingo (26) com sete jogos. São 14 equipes divididas
em dois grupos. Grupo A: Força Jovem, Lyon, Cantareira, Castolira, Areião, Araretama e Bandeirante.
Grupo B: Capituba, Floresta, Abaeté, Colorado, A Mil
Por Hora, Vila São José e Sapopemba.
Os times de um grupo enfrentam os do outro e os
quatro melhores de cada avançam às quartas-de-final.

Chupa-Cabra protege a bola do volante do Areião, na final do Amador 2013

Ipê II e Guerreiros estreiam com
vitória na Copa Guga de Futsal
Marcos Vinício cuba
***
na abertura da copa
Guga de Futsal, na quarta-feira (22), no “Zito”, o
ipê ii venceu o Vila são
José por 4 x 2; o Guerreiros goleou o santa
rita, 6 x 1.
os jogos
ipê ii começou a balançar a rede com Douglas
e Wellington marcou o segundo em menos de cinco
minutos. o goleiro da Vila

são José aproveitou que o
defensor do ipê ii estava
adiantado e fez o primeiro
gol de cobertura. no segundo tempo, Jeca empatou para a Vila são José.
o placar manteve-se igual
até que houve uma pequena confusão, onde o árbitro expulsou um de cada
lado. após isto, Wellington fez o 3º e Douglas fechou o placar da partida.
no outro jogo, o santa
rita abriu o placar com

Marcos Vinício cuba

Vila São José encara Guerreiros na 2ª rodada
Marcelo, mas foi só. Final,
6 x 1 para os Guerreiros,

gols de Éder, Walter, alexandre e roberson.

Natação e hidroginástica reiniciam as atividades

Horário das turmas é o mesmo de 2013

Marcos Vinício cuba

Marcos Vinício cuba
***
começaram na segunda-feira (20), as aulas de
natação e hidroginástica,
oferecidas pela Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da secretaria de
esportes. os alunos destas atividades devem ir
aos locais onde faziam as
aulas em 2013, nos mesmos dias e horários.
apenas na natação
adulta, a secretaria de
esportes atende mais de
1.600 alunos, nas pisci-

nas dos centros esportivos
João carlos de oliveira,
“João do Pulo”, José ely
Miranda, “Zito”, no bairro
cidade nova e no araretama.
interessados em fazer uma das modalidades
devem procurar o centro
esportivo mais próximo
de casa e deixar o nome
na lista de espera. o horário de atendimento é de
segunda a sexta-feira, das
7h30 às 11h30 e das 13h30
às 17h30. É necessário levar um documento.

Começa Festival de
Verão nas piscinas
Marcos Vinício cuba
***
o Festival de Verão da
secretaria de esportes da
Prefeitura de Pindamonhangaba começou.
nesta sexta-feira (24)
e no sábado (25) ficam liberadas para a utilização
dos moradores, a partir
das 9 horas, as piscinas do
bairro cidade nova e do
centro esportivo “Zito”.
a atividade será oferecida
até o dia 8 de fevereiro.
o Festival de Verão é
realizado às sextas-feiras
e aos sábados. o domingo
é reservado para limpeza e
manutenção, para que as
aulas possam ser realizadas na segunda-feira. De
acordo com as informações
da secretaria de esportes
e lazer, o atendimento

nas piscinas conta com
monitores e salva-vidas.
o horário de funcionamento nas piscinas
do “Zito” e cidade nova,
nesta sexta-feira é das 9
às 12h30 e das 13h30 às
20h30. no sábado, das 13
às 20h30.
no dia 31 de janeiro,
as piscinas do araretama e do centro esportivo
“João do Pulo” serão liberadas das 9 às 12 horas e
das 13h30 às 20 horas. no
dia 31, das 13 às 20 horas.
nos dias 7 e 8 de fevereiro as piscinas do araretama, “Zito”, “João do
Pulo” e cidade nova terão
o Festival de Verão. nestes
dois últimos dias o horário de funcionamento será
idêntico aos dos dias 31 de
janeiro.

Marcos Vinício cuba

Atividades serão monitoradas por profissionais

