SABESP ABRE
CONCURSO PARA
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Encontro trouxe modelos antigos e clássicos
Milhares de pessoas passaram pelo 1º Encontro de Carros
Antigos, realizado no domingo (26), no Largo do Quartel,
em Pindamonhangaba. Mais de 80 veículos de
colecionadores participaram do evento, que teve
carros nacionais e importados. O público aprovou
a iniciativa.
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Indústrias de inovação e tecnologia
vão acelerar geração de empregos
João Carlos Ribeiro Salgado

Pindamonhangaba vai receber um Condomínio Industrial de Inovação Tecnológica, o que permite benefícios
para a instalação de empreendimentos importadores de
máquinas e equipamentos.
Com as vantagens para os
investidores, a cidade dará
mais um passo para a atração
de empresas e geração de empregos. Durante lançamento
do condomínio, na segundafeira (27), o prefeito de Pindamonhangaba destacou a
criação de postos de trabalho
e o desenvolvimento do município, com a parceria entre
a Prefeitura e a Associação
Brasileira dos Importadores
de Máquinas e Equipamentos
Industriais.
PÁGINA 3

Prefeito assina protocolo de intenção com Abimei para instalação do condomínio industrial em Pindamonhangaba

Festival de
Marchinhas

Alunos do Estado voltam às aulas
Gilberto Marques/A2 Fotograﬁa

A comissão técnica do Departamento de Cultura está
selecionando as 20 marchinhas que vão participar do
Festival neste ano. Foram 40
inscritos, com composições
de autores de Pindamonhangaba, Taubaté, Tremembé,
São José dos Campos, Jacareí, Cachoeira Paulista, São
Paulo e Belo Horizonte-MG.
Os 20 classiﬁcados participarão de eliminatórias nos
dias 7 e 8 de fevereiro. Os 10
vencedores disputarão a ﬁnal
no dia 9 de fevereiro, no Largo do Quartel.

SAÚDE RECEBE
COMPLEMENTO
DE R$ 3,2
MILHÕES PARA
INVESTIMENTOS
PÁGINA 3

Cidade inicia
pré-seleção
dos bolsistas

O Departamento de Assistência Social da Prefeitura iniciou a
análise dos documentos entregues pelos candidatos às bolsas
de estudo universitário oferecidas pela Prefeitura de Pindamonhangaba. Após a averiguação, os pré-selecionados serão
convocadas para entregarem o
restante do material. Posteriormente serão deﬁnidos os bolsistas aprovados.
PÁGINA 3

CULTURA & LAZER 7

FATEC TEM
INSCRIÇÃO
ABERTA PARA
PROFESSORES
PÁGINA 5

Devido à Copa do Mundo no Brasil, os alunos da Rede Estadual de Ensino voltaram às
aulas na segunda-feira (27), algumas semanas antes do tradicional retorno. O novo calendário tem o intuito de colaborar com a or-

ganização dos setores públicos e privados na
oferta de serviços e diminuição do trânsito,
por exemplo, e contribuir para que a presença
dos alunos em sala de aula não sofra nenhuma interferência.
PÁGINA 5

FESTIVAL DE
VERÃO GARANTE
A ALEGRIA NAS
PISCINAS
ESPORTES 8
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Sensato, presidente
do bC cobra
crescimento do país

O

leve recuo da inflação nos últimos meses tem animado o cenário econômico
nacional, porém a alta dos preços ainda
é preocupante. Não dá para cravar os rumos da
economia com a natural oscilação do mercado,
das safras, do dólar, da taxa de juros e de ações
governamentais, principalmente em relação ao
Ministério da Fazenda, o BC - Banco Central - e
o Copom - Comitê de Política Monetária, entretanto, com base no cruzamento de informações
é possível ter uma ideia e planejar os próximos
meses com mais precisão.
Agora, parece que o Governo acordou. No final da semana passada, ainda no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, durante um
extenso debate sobre política monetária com representantes do Japão, Reino Unido e Estados
Unidos, o presidente do BC, Alexandre Tombini,
ressaltou os esforços governamentais para conter o crescimento da inflação, mas criticou o ritmo de crescimento do país.
Segundo ele, não há como fazer muitas previsões positivas. É como se a água não saísse do
pescoço e a situação ficasse sempre preocupante
para o país.
Para Tombini, embora a economia tenha
apresentado crescimento no terceiro trimestre
de 2013, com alta de 2,2% em relação ao mesmo
período de 2012, isso ainda é pouco.
De fato, o homem responsável pelo fundo monetário do país está correto. No acumulado de
2013, o Brasil apresentou resultado de 2,3% no
PIB – Produto Interno Bruto – abaixo da média
dos outros membros do Brics – que ainda contam
com Rússia, Índia, África do Sul e China, essa que
superou as metas e chegou a significativos 7,4%,
enquanto todos calculavam índice de 6%.
O que parece, e o presidente concorda, é que
aqui (Brasil) as contas são feitas para cima e o
resultado fica em baixo. Talvez seja a hora do Governo ser mais realista com as estimativas econômicas. Simular dados ou fazer projeções positivas tem forte impacto no ato das declarações,
principalmente em relação às bolsas. Todavia,
na hora de avaliar os valores, vem a decepção
dos investidores, dos especialistas, da população
e do próprio presidente do Banco Central.
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Passagem para pedestres fica mais segura
A passarela para pedestres, que
liga os bairros Mombaça e Jardim
Aurora, agora está mais segura.
Atendendo as solicitações da comunidade, a Secretaria de Obras
da Prefeitura realizou a colocação
de travas no local, impedindo a
passagem de motos. Pedestres, cadeirantes e ciclistas empurrando a
bicicleta continuam podendo usar
a via normalmente.
Para o aposentado Pedro Neves, morador do Mombaça, essa
ação “foi a melhor coisa que a Prefeitura fez”. “Aqui não é passagem
de moto, é de pedestre e de bicicleta. As motos vinham com muita
velocidade, não respeitavam a pla-

Na semana passada, o governo do Estado de São Paulo anunciou a ampliação do investimento no convênio com as unidades
da Apae – Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - e
outras entidades que atendem
a alunos com deficiência. Em
relação a 2013, o valor repassado para cada um dos alunos
cresceu em torno de 14%, passando da média de R$ 3,6 mil

Na manhã da última quinta-feira (23), foi aprovado Projeto de Lei
nº 777/2013, que proíbe o uso de
animais em testes de produtos de
higiene pessoal, cosméticos, perfumes e derivados.
Em reunião no Palácio dos Bandeirantes, o governador conversou
com representantes da classe dos
veterinários, biólogos e ativistas, e
também falou com representantes
do setor de cosméticos para explicar sobre o projeto e decidiu por
sancionar a lei.
A multa para quem descumprir a lei será de R$ 1 milhão por
animal para a instituição e estabelecimento de pesquisa. Em caso
de reincidência, o valor da multa
dobra e o estabelecimento terá a

Professora e poetisa
Gislene Alves

volta pela rua não é nada”, afirmou,
contando que usa a passarela praticamente todos os dias.

Sabesp abre
concurso
para vagas
de aprendiz

para R$ 4,1 mil per capta. Os recursos repassados são utilizados
para pagamento de professores,
diretores e coordenadores pedagógicos, além da manutenção
das classes.
As instituições conveniadas
oferecem atendimento pedagógico e educacional para crianças
e jovens com deficiência motora, visual, mental ou auditiva, e
também para autistas.

Divulgação

Divulgação

suspensão temporária do alvará de
funcionamento e em casos de reincidência, a suspensão definitiva.
Para os profissionais que descumprirem a lei, a multa é de
R$ 40 mil. O valor da multa também dobra em caso de reincidência.

A Sabesp abriu, na segundafeira (27), inscrições para concurso público para 565 vagas de
aprendiz nas cidades atendidas
pela companhia, inclusive em
Pindamonhangaba. A oferta é
para jovens de 14 a 21 anos que
estejam cursando o 1º e 2º ano
do Ensino Médio.
O salário é de R$ 724 e os
aprendizes terão ainda benefícios como assistência médica,
vale-refeição e vale-transporte.
O contrato é de 24 meses.
Os aprendizes terão oito horas
semanais de formação teórica e
outras 32 horas por semana de
atividades na Sabesp, em funções técnicas e administrativas,
sempre das 8 às 17 horas.
As inscrições devem ser feitas
pela internet e vão até 24 de fevereiro. O valor da inscrição é de
R$ 48. Mais informações no site
www.concursosfcc.com.br.

Luiza, a inesquecível

n

o dia 18 último seria o aniversário de nascimento da artista
igarapavense que se tornou exemplo de pindamonhangabense de
coração: maria Luiza Silva de oliveira (1928 – 2006). ela ocupava
a cadeira nº 1 da academia Pindamonhangabense de Letras e, em maio
de 2009, a entidade, então presidida pela escritora bete guimarães,
promoveu uma mostra de arte com suas obras de pintura, realizada no
saguão da Prefeitura. o objetivo foi homenagear (em memória) a artista
plástica, poetisa, professora e carnavalesca, carinhosamente conhecida
como malu. o evento da aPL teve o intuito de resgatar a memória de seus
membros mais ilustres, aqueles que trabalharam pelo enriquecimento da
cultura brasileira.

REVINDA

Arquivo TN

ca que diz que não é permitido. Era
perigoso para nós. E outra coisa, a
distância para carro e moto dar a

Lei impede testes com animais

Altair Fernandes

Voltei a ter pesadelos...
Voltei a apreciar vinhos...
Voltei a me enforcar nas
cordas do meu violão
Voltei a fazer planos de viver,
planos de morrer...
o retorno nos ensina que não
fugimos de nós mesmos...
ausentamo-nos e na lacuna
nos encontramos...
e agora que voltei para mim
mesma,
Quero decifrar o mundo,
quero ampliá-lo...
Voltei a ter sonhos...

Maria Fernanda Munhoz

estado aumenta repasse
de verbas para as apaes

a volta da poetisa
a poetisa gislene alves, da aPL – academia
Pindamonhangabense de
Letras, obteve o terceiro
lugar em um concurso de
âmbito nacional realizado
pela academia divinopolitana de Letras, da cidade de
divinópolis - minas gerais. o
certame foi dividido nas categorias: Trova, Soneto, Prosa e Poesia Livre. gislene,
que participa de concursos
literários sob o pseudônimo
‘gis Lenne’, foi a terceira colocada em Poesia Livre com
o poema ‘revinda’.

28 de janeiro de 2014

malu no carnaval

S

obre a produtiva participação de maria Luiza nos carnavais pindamonhangabenses, quem nos relembra a
atuação da mestra é a professora de dança rute eliana em sua fala na abertura daquela mostra de pinturas
realizada em 5 de maio de 2009, no saguão da Prefeitura:
“Os carnavais? Tudo começava na cozinha depois ia pro quintal, pra sala e tudo era beleza arte e carnaval. De lá
saíram as primeiras fantasias grupais para o clube Literário e daí para a avenida.
Foram: Sinaleiro, depois Andrômeda, Festa Oriental, Souvenir de Veneza, Alvorada em Brasília e assim por
diante.Até que a coisa cresceu tanto e surgiu a USPP (Unidos Sambamos Por Pindamonhangaba) - e aí teve que ser
montada uma sede especial para escola de samba.
E foi sempre um banho de cultura, com pesquisa, bom gosto e arte... a cada nova criação.
Eu me lembro de uma ocasião em que fomos para o Rio de Janeiro buscar em Mestre André, lá em São Miguel,
recursos para melhoria da musicalidade da bateria. Trouxe o Dico da Viola, nosso amigo, e com ele o famoso samba
-enredo “Bota pimenta nesse vatapá”. Cantado e recantado até nessa avenida nova que aí está.”

Certificado recebido por Gislene

Fundação dr. João romeiro
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cIDADE
Condomínio de indústrias tecnológicas vai
acelerar geração de empregos em Pinda
João carlos ribeiro salgado

cíntia caMargo
***
a abimei - associação brasileira dos importadores de Máquinas
e Equipamentos industriais - lançou na segunda-feira (27), o condomínio industrial de
inovação e tecnologia
de Pindamonhangaba. a
iniciativa tem apoio da
Prefeitura e contou com a
presença do prefeito, do
secretário de Desenvolvimento Econômico, além
de diretores e membros
da abimei.
o condomínio vai
ocupar uma área de aproximadamente 183 mil m²
em um Distrito Empresarial, que fica na estrada
que liga Pindamonhangaba à Moreira césar. o
local tem localização privilegiada, pois fica entre
o rio de Janeiro e são
Paulo.
Para o prefeito, a concretização desta parceria

Evento realizado em São Paulo definiu investimento no setor de
tecnologia industrial para Pindamonhangaba

aporte de r$ 3,2 milhões
vai beneficiar Saúde
Marcos Vinício cuba
***
a câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
realizou nos últimos dias
o repasse de r$ 3,2 milhões, verba referente ao
duodécimo. o valor devolvido aos cofres públicos
será investido na pasta de
saúde.

o montante será aplicado em compra de equipamentos, como raio-x
digital por exemplo, aparelhos para sala de urgência e emergência, instalados dentro do Pronto
socorro.
a secretária de saúde de Pindamonhangaba
agradece a câmara de Ve-

readores e o prefeito. Ela
destaca que esta verba será
devolvida à população em
serviços. Haverá compra
de equipamentos, aquisição de novo espaço para
atendimentos e reestruturação de unidades básicas
de saúde, lembrando que
o município conta com 21
PsF e três ubs.

Prefeito conversou com vereadores sobre a utilização do duodécimo

cíntia camarago

fortalece ainda mais a
posição de destaque de
Pindamonhangaba entre as cidades do Vale do
Paraíba, apresentando
uma excelente logística
e infraestutura. “com a
demanda cada vez maior
de novos investimentos
na cidade, a economia se
diversifica gerando novas
oportunidades de emprego”, salientou.
Durante o lançamento
do empreendimento, foi
assinado o protocolo de
intenção entre a Prefeitura e a abimei.
o objetivo, segundo
o presidente da associação, Ennio crispino, é incentivar o investimento
estrangeiro no setor industrial do brasil. “Queremos estimular as filiais
brasileiras a trazer investimentos de suas matrizes para o nosso país, incentivando a geração de
emprego e a renovação
da manufatura nacional.
Essa é a nossa contribui-

ção à inovação tecnológica do País”, ressalta.
as empresas que aderirem ao condomínio
terão vários benefícios,
desde a doação do terreno, além de isenções
fiscais no município e
amplo
financiamento
através de bancos apoiadores do projeto. Qualquer importadora de máquinas e equipamentos
industriais pode ter acesso às vantagens do condomínio, a única condição é ser associada da
abimei, associação que
conta atualmente com 90
associados.
a associação espera
que o novo projeto esteja
pronto em até 24 meses
após a assinatura da participação das primeiras associadas. Estiveram ainda
presentes ao encontro,
representantes do banco
do brasil e da caixa Econômica Federal, possíveis
facilitadores econômicos
do novo projeto.

Estudantes concorrem
a bolsas de estudos
Marcos Vinício cuba

Marcos Vinício cuba
***
Estudantes de
vários cursos de
nível superior concorrem a uma das
100 bolsas de estudos oferecidas pela
Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio do Departamento de assistência social. as
inscrições foram
feitas no ginásio de
esportes Juca Moreira, no sábado
(25) e no domingo
(26).
a equipe do
Departamento de
assistência social
da Prefeitura fará
a análise de toda a
documentação entregue e, após uma
seleção criteriosa,
irá chamar os préselecionados para
fazer a entrega de
outros documentos exigidos.
Maria Eduarda
bassílio matriculou-se no curso de
Educação Física.
Ela pratica ginástica rítmica e já
representou a cidade em várias
competições. a jovem comenta que
decidiu fazer este
curso para poder

Inscrições ocorreram no ginástio Juca Moreira
continuar trabalhando com
a ginástica e destaca que
as bolsas são excelentes,
pois é um incentivo para
quem não tem condições
de estudar. Ela também
parabeniza organizadores
pelos critérios adotados
para que as bolsas possam ser renovadas. “Eu li
o edital e achei bem interessante. não é simplesmente ganhar uma bolsa,
é preciso comprometi-

mento. os organizadores
estão de parabéns”.
glaucia santos oliveira
está no sétimo semestre de
administração e também
se inscreveu no processo.
“É uma oportunidade para
as pessoas que não têm
condições se beneficiarem.
atualmente é muito difícil
se manter na faculdade,
porque eu tiro metade do
meu salário para custear os
estudos”.
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Magrão tem pedido
Toninho da Farmácia
solicita fechamento do Posto atendido pela
Secretaria de Saúde
de Entulhos do Bosque

Vereador Toninho

da

Farmácia

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) solicita com urgência o
fechamento imediato do Posto de
Entulhos localizado
ao lado do Campo
do Estrela no bairro
do Bosque. Esta
solicitação foi feita
pois diariamente
vários caminhões
pesados passam pelas ruas deste bairro
para ter acesso ao
“lixão”, fato este
que acaba destruindo o asfalto das ruas
do bairro, trinca nas paredes das
residências e árvores danificadas
devido a altura das caçambas destes caminhões, comprometendo
assim a qualidade de vida dos
moradores. “Mesmo com as placas
colocadas nos postes indicando os
dias permitidos para o depósito de
entulho, muitos caminhoneiros não
respeitam, prejudicando os moradores das proximidades. Por isso a
melhor solução para este problema
é o fechamento do atual Posto de
Resíduos do Bosque, e a mudança
para outro bairro distante, aonde
possa evitar prejuízos a população”,
destaca Toninho da Farmácia.

Quadra do Bosque
O vereador Toninho da Farmácia encaminhou ao prefeito
Vito Ardito, um requerimento
solicitando informações, sobre a
cobertura da quadra de esportes
do Bosque. O vereador conseguiu
através do Deputado Federal João
Dado (PDT), uma verba no valor
de R$ 250 mil para a cobertura
e fechamento desta quadra localizada no bairro do Bosque.
“Esperamos que esta obra possa
começar já neste primeiro trimestre
de 2014, para que os moradores
desta região possam aproveitar
da melhor forma esta quadra de
esportes coberta”, disse Toninho
da Farmácia.

agendamento de consultas nos bairros
começa a Partir de feVereiro

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador proFessor eric

Vereador maGrão
Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Limpeza
O vereador Toninho da Farmácia solicita também que seja feito
o serviço de varredura e capina do
mato nas ruas do bairro do Bosque.
O pedido foi feito pois desde novembro do ano passado que as ruas
deste bairro não são limpas. “Afalta
deste serviço e a sujeira no bairro
do bosque é inadmissível para a
prefeitura que tem neste bairro
o seu Departamento de Obras e
Serviços. Espero que esta limpeza
seja feita o mais rápido possível
para que os moradores do bairro
não sejam prejudicados”, finaliza
Toninho da Farmácia.

Professor Eric faz um
balanço do primeiro
ano de mandato

em reunião com a

secreTária

O vereador Carlos Eduardo
de Moura - Magrão (PPS) usou
a Tribuna da Câmara, no dia 25
de novembro do ano passado,
onde na oportunidade requereu
à Secretaria da Saúde, através
do requerimento nº 3112/2013,
urgência para organizar o
agendamento de consultas,
bem como os atendimentos
dos munícipes que utilizam os
postos de saúde da rede pública.
Na ocasião, o vereador havia
recebido diversas reclamações
de munícipes, pela demora
na marcação de consultas e
de exames, e também pela
aglomeração de pessoas, pois
a marcação de consultas e
exames estavam centralizados
no Postão do centro.
A partir de agora as pessoas
que utilizam os serviços de
saúde pública em Pindamonhangaba poderão agendar as
consultas nos próprios bairros

de

saúde sandra TuTihashi

eliminando assim a necessidade
de marcar os procedimentos no
CEM – Centro de Especialidades Médicas, que concentrará
os serviços de atendimento
com médicos especialistas. De
acordo com as informações
da Secretaria da Saúde, as
especialidades passarão a ser
agendadas nos locais onde as
famílias são atendidas, ou seja,
no PSF ou UBS mais próximo
de casa.
“Fico feliz em ver mais um
pedido nosso ser atendido. Eu
que trabalhei no atendimento na
Prefeitura, sei da importância
do bom atendimento às pessoas.
Agradeço a Secretária da Saúde,
Sandra Tutihashi e sua equipe,
pelas providências, para organizar o agendamento de consultas,
descentralizando do Postão no
centro, e fazendo com que os
munícipes sejam atendidos no
seu bairro”, conclui o Vereador.

O vereador Professor Eric (PR)
faz um balanço de seu primeiro ano
de mandato, com 828 proposituras
realizadas. O Vereador ressalta
a importância de trabalhar com
a comunidade. “Agradeço aos
2080 eleitores que depositaram

a confiança em meu trabalho, e
aos Departamentos da Prefeitura
que sempre, quando solicitei, me
atenderam prontamente ou me direcionaram para auxiliar da melhor
maneira os moradores de nossa
cidade”, ressalta o Professor Eric.

Emendas Parlamentares..................12
Indicações.....................................297
Indicações de Projetos de Lei...........3
Moções.............................................3
Projetos de Lei Ordinária.............. 23
Requerimentos.............................489
Substitutivo......................................1
TOTAL....................................... 828

Segurança no carnaval
Preocupado com a segurança
do Distrito de Moreira César, o
vereador Professor Eric disse
que prevenção às drogas deve
ser feita durante o ano todo e,
em especial, durante o período
de carnaval. O vereador ressalta
a importância da realização da
festa, que é tradição em nosso
País, e disse que a população
precisa de entretenimento e diversão, enfatizando que o carnaval
em Pindamonhangaba será uma
festa para toda a família. Com
relação à segurança, o parlamen-

tar afirmou que as leis federais
são fracas e brandas. “Temos
que ter leis mais severas, pois
tem menor de idade que já foi
detido 13 vezes e ainda está nas
ruas. A Segurança Pública é dever
de toda a comunidade mas, em
especial, dos governos Federal
e Estadual, responsáveis pelas
polícias. As cidades vizinhas
tem que trabalhar em conjunto,
se ajudando na prevenção deste
mal que são as drogas, e a nossa
maior arma é a denúncia”, observa o vereador Professor Eric.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

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

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

Felipe César – FC insiste na Janio agradece
Cal pede que Prefeitura
instalação de um Poupatempo trabalhos realizados pela aplique devolução da
Administração Municipal Câmara na Saúde
para o Produtor Rural
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Felipe césar - Fc

O vereador Felipe César –
FC (PMDB) insiste junto ao
Governador Geraldo Alckmin,
pedindo a instalação de um
Poupatempo para o trabalhador
rural, nos moldes das cidades
de Itapetininga e Avaré, com
os mesmos serviços oferecidos pelo programa, de modo
a facilitar o atendimento para
o “homem do campo”. Em
sua justificativa, o vereador
alega que o trabalhador rural
não pode deixar seus afazeres
por muito tempo, e um atendimento direto e diferenciado
a ele, facilitará em muito para
que possa regularizar sua documentação. “Tudo que uma
casa de agricultura faz, esse
Poupatempo Rural também
faz, de uma forma ainda mais
eficaz. O produtor terá acesso
a mais de 50 tipos de serviços
oferecidos, como a emissão
de Guia de Trânsito Animal
Eletrônica (e-GTA), adesão
aos programas da Secretaria
de Agricultura, linhas de crédito, financiamento e seguro
rural do Feap, entre outros”,

explica o vereador Felipe
César – FC.
Benefício 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.
Restaurante para
funcionários municipais
O vereador Felipe César – FC enviou a Indicação
1183/2013, solicitando ao
prefeito estudos visando a
implantação de um restaurante
municipal para os servidores da administração direta,
fundacional e da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba, nos mesmos moldes do
que foi implantado na cidade
de Osasco. De acordo com o
vereador, este restaurante vai
proporcionar ao funcionário
público municipal uma alimentação mais regrada, com
melhores valores nutricionais,
e mais qualidade de vida.

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

desde o início do ano, a Prefeitura Vem
realizando limPeza e manutenção em
Praças, ruas e aVenidas da cidade

AssessoriA de ComuniCAção/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 lerario

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) está satisfeito
com os trabalhos realizados
pela Administração Municipal
desde o início do ano. O parlamentar destaca os serviços de
manutenção efetuados desde
janeiro em avenidas, praças
públicas e ruas da cidade,
como a limpeza de canteiros,
poda do malto alto, entre outras
coisas. “Com as chuvas que
ocorrem nessa época do ano
o mato cresce rapidamente,
deixando os canteiros e praças
sem condições de permanência, e com o calor excessivo

que tem feito nos últimos dias,
as pessoas procuram locais ao
ar livre, e assim, precisam que
estes lugares estejam limpos”,
comentou o vereador.
O vereador disse ainda que
“a limpeza e manutenção nesses locais são necessárias, pois
além de deixarem o ambiente
limpo, também contribuem
com a segurança, tornando os
locais menos perigosos, tanto
para visibilidade de motoristas
e pessoas que circulam nas
ruas e avenidas, como para
evitar possíveis criadouros do
mosquito da dengue”.

Fale com o Vereador Janio Lerario

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

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

AssessoriA

de

ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper

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

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 :
luiz CArlos pinto (mtb 32.783)
robson luís monteiro (mtb 18.021)

www.camarapinda.sp.gov.br

telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279

e

3644-2281
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cIDADE
Alunos da Rede Estadual voltam às
aulas com calendário letivo alterado

AiAndrA Alves MAriAno
****
na segunda-feira (27),
os alunos da rede estadual de ensino em Pindamonhangaba voltaram
às aulas, antecipando em
uma semana o calendário
do ano letivo.
o calendário especial
se dá por conta da Copa
do Mundo de Futebol,
que será sediada pelo
Brasil. Uma das principais mudanças foi a alteração das férias escolares, que irão de 12 de
junho a 11 de julho, período em que os jogos de
futebol acontecem.
em outubro, os alunos terão uma semana de
recesso (13 a 19). A reorganização do calendário
mantém a garantia dos
200 dias letivos previstos
em lei, sem nenhum prejuízo curricular ou pedagógico aos estudantes.
Para receber os estudantes, algumas escolas
passaram por reformas e
a secretaria de estado da
educação fará a distribuição de livros e material
didático para os alunos

Gilberto Marques/A2 Fotografia

Devido à Copa do Mundo de Futebol, em 2014 as aulas começaram mais cedo

empresa solicita “recall” de
modelos, entre eles Fiat 147
Em Pindamonhangaba, cerca de 450 veículos devem procurar
empresa para substituição de peças, tanto de veículos novos, como
de antigos, como é o caso do Fiat 147 e do Panorama.
A empresa de autopeça sKF do Brasil está
convocando varejistas,
mecânicos e também
proprietários de veículos que receberam um
determinado lote de
peças de reposição do
sistema de direção da
marca a comparecerem
à oficina onde foi realizada a troca para verificação e substituição do
componente.
no comunicado, a
empresa informa ter
constatado que a peça
envolvida – articulações axiais – neste chamado pode se romper
integralmente, principalmente em ocasiões
de manobra do veículo,
causando perda da dirigibilidade e acidentes,
com riscos de danos
físicos e materiais ao
condutor, ocupantes e
terceiros. A peça tem a
função de ligar a cremalheira aos terminais de
direção, possibilitando
movimentos angulares
ascendentes e descendentes da suspensão.

Maria Fernanda Munhoz

Objetivo do recall é corrigir sistema de direção dos veículos

Os mOdElOs

O

recall envolve 34 modelos de
automóveis, incluindo importados, como o Volkswagen Bora e o Ford
Explorer, e modelos que já saíram de
linha há décadas, entre eles os Fiat 147,
Oggi e Panorama.
Os demais modelos são: (Audi)
A3; (Fiat) Brava, Elba, Fiorino, Idea,
Pick-up, Premio, Siena, Strada, Tempra
e Uno; (Ford) Courier, EcoSport, Escort,
Fiesta, Ka e Ranger; (Chevrolet) Agile,
Celta, Corsa, Classic, Meriva, Montana,
Prisma e Tigra; (Volkswagen) modelos
Golf e New Beetle.
As peças problemáticas estão no lote
VKY 49 com finais 04, 05, 13, 15, 24, 25,

34, 36, 37, 58, 59, 70, 73, 77 e 81, adquiridas no mercado de reposição de autopeças a partir de novembro de 2013,
fabricadas entre 23/8/13 a 3/11/13, com
código de fabricação 0813, 0913 e 1013.
A empresa informou que está levantando o número de peças afetadas.
Segundo montadoras, o caso deverá ser
resolvido diretamente com as autopeças,
que prometem administrar a campanha
de recall. Para saber mais detalhes, é
possível entrar em contato pelo telefone
0800-141-152, de segunda a sexta-feira,
das 8 às 18 horas, pelo e-mail fale.conosco@skf.com ou acessando o site www.
skf.com.br. O serviço é gratuito.

nas próximas semanas.
Para os pais e responsáveis, a secretaria dá algumas dicas para que organizem estratégias para
participar da vida escolar
das crianças e jovens. “A
participação da família é
fundamental para o ensino e alguns mecanismos
são fundamentais, como
reuniões de pais e mestres
periódicas, boletins escolares bimestrais na versão
online e impressa, além
de um canal sempre aberto entre direções escolares
e família”, afirma a diretora do CGeB - Centro de
Planejamento e Gestão do
Quadro do Magistério da
Coordenadoria da educação Básica - da secretaria,
eunice Turrini.
o novo planejamento do ano letivo foi feito
pela CGeB com o intuito
de colaborar com a organização dos setores públicos e privados na oferta de
serviços e diminuição do
trânsito, por exemplo, e
contribuir para que a presença dos alunos em sala
de aula não sofra nenhuma interferência.

Fatec tem inscrição
aberta para professores
AnA CAMilA CAMPos
***
A Fatec - Faculdade de
Tecnologia de Pindamonhangaba - vai realizar
um concurso público para
o preenchimento de três
vagas para professores.
Todas as vagas são para
disciplinas do curso de
projetos mecânicos. A primeira para desenho técnico mecânico i; a segunda,
para fabricação mecânica,
e a terceira para tecnologia de produção mecânica.
As inscrições podem
ser feitas até o dia 5 de fevereiro, das 9 às 17 horas,
na diretoria administrativa da unidade, rodovia
vereador Abel Fabrício
dias (sP 62), 4.010 - Água
Preta CeP 12414-000 Pindamonhangaba/sP
Telefone: (12) 3648-8756.
A taxa é de r$ 40. Até o
fechamento desta edição,
segundo a secretaria da
instituição, havia apenas
um candidato inscrito em
uma das modalidades.
Condições para
inscrição
ser graduado e ter pósgraduação em nível de
mestrado (acadêmico ou
profissional) ou doutorado obtido em programas
reconhecidos ou recomendados em forma de lei; ou
ser graduado e especialista na área da disciplina e
possuidor de experiência
profissional relevante por
pelo menos três anos na
disciplina após a gradu-

ação, as quais ao menos
metade em atividades
não escolares (docência,
direção,
coordenação);
experiência na docência
computada apenas em nível superior ou na mesma
disciplina; ou ainda ser
graduado e especialista
na área da disciplina e
possuidor de experiência profissional relevante por pelo menos cinco
anos as quais ao menos
metade em atividades
não escolares (docência,
direção, coordenação);
experiência na docência
computada apenas em nível superior ou na mesma
disciplina.

Documentação
no ato da inscrição o
candidato deve preencher
uma ficha e, além disso,
apresentar
documentos
como cópia do documento de identidade; comprovante de estar em dia com
as obrigações militares
(caso seja homem); comprovante de estar em dia
com as obrigações eleitorais; diploma de graduação registrado ou pedido
de registro; diploma de
pós-graduação, certificado
de especialização na área
e experiência comprobatória como explícito acima
nas condições; apresentação de Memorial ou Curriculum vitae et studiorum
baseado no Curriculum
vitae da Plataforma lattes,
do CnPq e com documentação comprobatória.
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CMAS – Conselho Municipal de
Assistência Social

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA A
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014

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 11/02/2014 às 15:30 horas
AJUDANTE
9º WILCEIA DE CASTRO ALVES
RUA
DAS
VIOLETAS,
386
RESIDENCIAL VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440.350

–

Dia 11/02/2014 às 16:00 horas
AJUDANTE
10º PAULO CESAR LEITE DE ASSIS
RUA PROFESSORA IDALINA CESAR,
592 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422.460
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Conforme deliberado na 13ª reunião
extraordinária de 2013 e na assembléia de
posse dos novos conselheiros representantes
da sociedade civil, ficam os Conselheiros e
conselheiras, titulares e respectivos suplentes
do CMAS – Conselho Municipal de Assistência
Social, gestão 2014/2015, bem como os
representantes das entidades abaixo citadas,
convocados a comparecerem à 1ª reunião
Ordinária de 2014, a realizar - se:
Dia: 29/01/2014 - Horário: 9h00 – nove horas Local: Auditório da Prefeitura Municipal
PAUTA:
• Eleição da nova diretoria; Palavra aberta aos
representantes das respectivas entidades:
APAE, Lar Nova Esperança, Salesianos
Cooperadores e IA3; Deliberação dos Projetos
pendentes da 13ª reunião extraordinária

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE PINDAMONHANGABA
Convida à todos os Integrantes e População
para primeira Sessão Ordinária do Ano de
2014.
Dia 29/01/2014 às 18h, no CEM - Centro de
Especialidade Médicas - 1º Andar, av: Frederico
Machado, 179 - Centro - Pindamonhangaba.
PAUTA
1ª - Leitura e Aprovaação da ATA anterior.
2ª - Informes e Comissões
3ª - Cartão de Ponto
4ª - Crachás com Identificação e foto
5ª - Sugestão para Mudança de Dia das
Reuniões
6ª - Posse dos Candidatos Eleitos. Segto
Trabalhador
José Fernandes Ribeiro
Presidente

Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE PINDAMONHANGABA
ELEIÇÃO 2014 PARA RECOMPOR O
SEGMENTO TRABALHADOR
Votaram 334 trabalhadores e elegeram os
seguintes Representantes:
1º Fábio Lemes
2º Maria Cristina E. Campmany
3º Edwin Camargo Pinho
4º Solange Maria Oliveira Mello
5º Alessandra Aparecida Beraldo
6º Érika Patrícia Sírio
7º José Luiz Alves Gonçalves
Serão empossados na Sessão Ordinária do dia
29/01/2014 no CEM às 18h.
José Fernandes Ribeiro
Presidente

Convocação para a 1ª Reunião
Ordinária do CMDM – 2014.
Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas
a comparecerem, na data e local abaixo,
para a realização da 1ª reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Processo eleitoral para os representantes da sociedade civil,
• Dia Internacional da Mulher
Dia: 27/01/2014 (segunda-feira)
Horário: 18h (tolerância de 10min)
Duração: Aproximadamente 90 minutos
Local: CIAS – Centro Integrado de Assistência Social (Setor executivo dos
conselhos municipais)
Observação:
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverao justificar a ausência atraves
do email – cmdm@pindamonhangaba.
sp.gov.br
Ana Maria Braz Cavalcante
Presidente

CONVOCAÇÃO PARA 1ª REUNIÃO
ORDINÁRIA 2014
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras
Conselheiras,
Titulares
e
Suplentes,
convocados a comparecer à 1ª Reunião
Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no
dia e local abaixo discriminados:
Dia: 06/02/2014 (quinta - feira)
Horário: 14h (tolerância de 10 min)
Duração prevista: aproximadamente, 2 horas
Local: LAR SÃO VICENTE DE PAULO –
3642.1656
Pauta:
I. Balanço FMI
II. Apresentação dos Planos de Trabalho 2014
– entidades de acolhimento
III. Deliberação dos recursos doados pela
Confab
IV. Planejamento/2014
V. Informes e encerramento
Favor confirmar a presença e/ou justificativa
da ausência no endereço:
cmi@
pindamonhangaba.sp.gov.br, ou cmipinda@
gmail.com ou conselhospinda@gmail.com
Patricia Campos
Presidente

Lembrando aos conselheiros que não
puderem comparecer (sociedade civil e
poder público) que comuniquem seus
suplentes e justifiquem sua falta através
dos emails: cmaspinda@gmail.com ou
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

Conselho Municipal do Idoso
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PORTARIA GERAL Nº 4.172 , DE 16 DE
JANEIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, NOMEIA a Sra. Jamile Duarte
Irias, para o emprego de provimento em
comissão de Coordenador de Projeto Social,
a partir de 1º de janeiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de
janeiro de 2014.
Pindamonhangaba, 16 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 16 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 219/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 219/2013,
que cuida de “Aquisição de aparelho de
ar condicionado a ser utilizado no prédio
da Secretaria de Habitação”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em
favor da empresa (itens/lotes): Luiz C. de Melo
Souza ME (01 e 02).
Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2014.
PREGÃO Nº. 225/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 225/2013,
que cuida de “Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço
(óculos com armação) para atendimento à
população em situação de vulnerabilidade
social”, a Autoridade Superior HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório supra em favor da
empresa (item/lotes): Rodger Yukio Kobayashi
ME (01).
Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 260/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 260/2013,
que cuida de “Aquisição de material para
cama, mesa e banho para atendimento as
creches municipais. Conforme Termos de
Referência”, a Autoridade Superior, com base
na análise técnica da Secretaria de Educação,
anexo aos autos, HOMOLOGA e ADJUDICA
no procedimento licitatório supra em favor da
empresa (item/lotes): Simples Comércio de
Máquinas e Equipamentos Ltda. ME (01, 02,
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11). Item cancelado:
10
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2014.

PORTARIA GERAL Nº 4.173 , DE 16 DE
JANEIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
NOMEIA a Sra. Denise Balbo, para o emprego
de provimento em comissão de Gerente de
Unidade, a partir de 15 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de
janeiro de 2014.
Pindamonhangaba, 16 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 16 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm

PREGÃO Nº. 287/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 287/2013,
que cuida de “Contratação de empresa
especializada para prestação de serviço de
assistência à saúde multiprofissional continuada
na modalidade Home Care, conforme termo de
referência, pelo período de 12 meses, podendo
ser prorrogado nos termos da lei, para atender
a paciente Lígia Maria Ferreira da Fonseca,
conforme termo de ajustamento de conduta
nº 14.0378.00002057/2013-2”, a Autoridade
Superior, ante análise da Secretaria de Saúde
e Assistência Social e parecer Secretaria de
Assuntos Jurídicos, anexos aos autos, nega
provimento ao recurso interposto pela empresa
Sorocaba Serviços de Saúde Ltda. EPP (proc.
ext. 33.051 de 26/12/13). E HOMOLOGA e
ADJUDICA o procedimento licitatório supra
em favor da empresa (item/lote): Silva & Silva
Assistência a Saúde Ltda. ME (01).
Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 002/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 02/14,
que cuida de “Aquisição de água mineral 20
litros para consumo dos Deptos. e Setores
da Prefeitura pelo prazo de 12 meses”, a
Autoridade Superior, face à manifestação do
Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação
FRACASSADA, com base nas Leis Federais
nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5.018, DE 16 DE JANEIRO DE 2014.
Declara de utilidade pública, as obras de limpeza e desassoreamento nos locais que
especifica.
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e nos
termos do art.5º, letra “d”, Decreto nº 3,365, de 21 de junho de 1941, e art. 6º, inciso VI, alíneas “b” e
“c” da Lei Orgânica Municipal de Pindamonhangaba, data de 05.04.90.
DECRETA:Art.1º. Ficam declaradas de utilidade pública, as obras de limpeza e desassoreamento dos locais
abaixo descriminados:
Ribeirão da Galega: Por uma extensão de 3.184 m
UTM Inicial
450364 E
7463096 N
Ribeirão do Curtume: Por uma extensão de 4.324 m
UTM Inicial
453873 E
7462391 N
Ribeirão da Água Preta: Por uma extensão de 6.264 m

UTM Final
454597 E
7466041 N

UTM Inicial
457066 E
7460922 N
Ribeirão do Ipiranga: Por uma extensão de 6.109 m

UTM Final
456690 E
7466807 N

UTM Inicial
459093 E
7461984 N
Ribeirão Capituba: Por uma extensão de 1.105 m

UTM Final
456690 E
7466807 N

UTM Inicial
459916 E
7468258 N
Ribeirão Barranco Alto: Por uma extensão de 5.641 m

UTM Final
460064 E
7469330 N

UTM Inicial
UTM Final
463046 E
461933 E
7465011 N
7469910 N
Art.2º. A utilidade pública, mencionada no caput do art.1º, se faz necessária para a limpeza de
margens, que se encontram invadidas por gramíneas causando represamento de água e alagamento.
Art.3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 16 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Secretário de Governo e Integração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/spc/ Memo nº 007/2014-DLA

COMBATER A DENGUE É MUITO
FÁCIL, MAS É PRECISO AGIR
ANTES QUE SEJA TARDE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 4.183, DE 21 DE JANEIRO DE 2014.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e
em conformidade com a Lei nº 5.318 de 21 de dezembro de 2011, Resolve DESIGNAR os professores
abaixo relacionadas para exercerem a função de GESTOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA,
GESTOR DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ASSESSORES LÚDICO-PEDAGÓGICOS, a
partir de 02 de janeiro de 2014:
1- GESTOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO
1.2- Professores suplentes:
BÁSICA:
1.1- Professores selecionados na primeira
- Ana Cláudia Silva Pinheiro
etapa:
- Márcia Fernandes Lima Silva
- Auxiliadora Rita de Toledo
- Daniele Monteiro Correard
- Ione de Almeida Barbosa
2- GESTOR DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO
- Irene Ribeiro de Aguiar Mello
BÁSICA:
- Luciana de Oliveira Ferreira
- Marta do Nascimento Bicho Freitas
2.1- Professores selecionados na primeira
- Rosana Balbina Conceição Naressi
etapa:
- Sueli de Paula Duarte de Oliveira

Dedicando apenas 10 minutos
por semana, você pode verificar
na sua casa os possíveis locais
de reprodução do mosquito da
dengue e garantir que ela não
seja um foco.
Não deixe água parada.

Janeiro/2014

Escola Municipal- Creche

Dia 11/02/2014 às 15:00 horas
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 7
11º EUNICE DE SANT’ANNA ALMEIDA
MARTINS
RUA HITLER RIBEIRO, 308 – RESIDENCIAL
ARCO-ÍRIS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-140
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento
de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os
candidatos nominados a seguir, por ordem
de classificação, munidos da seguinte
documentação, em original e cópia:

Ana Claudia Martins de Souza Macedo
Ida Hebe da Costa
Elaine Aparecida Antunes
Flávia Regina Campos Assis
Andrea Fonseca de Oliveira
Luciana Simonetti
Elizabeth Alckimin Ramos Nogueira
Tânia Mara Bento Rodolfo
Ana Luisa Bernardo
Cláudia dos Santos Bolson
Elaine Cristiane C. Santos
Vilda Márcia de Oliveira Andrade
Maria Benedita de Faria
Letícia Aparecida S. Pedroso Bento
Lucimara de Jesus Santos Rios
Gestor de Unidade de Educação Básica
Solange Pessoti de Almeida / Célia Regina Ascenço

Arthur de Andrade

Denise Sannino Marcondes
Rosalina de Fátima dos Santos Picolo

Ruth Azevedo Romeiro
Abdias Júnior Santiago e Silva
Maria Helena Vilela Ribeiro
Alexandre Machado Salgado

Edma Cardoso Bacelar Silva
Roselaine Moreira
Maria Suzilei da Silva
Elisa Maria de Melo Duque

João Cesário

Rosemar Aparecida da Silva
Vania Maria Andrade

Yvone Apparecida Arantes Corrêa
Padre Zezinho
Serafim Ferreira

Tatiane Regina Joana Ferreira dos Santos
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Claudia Inês dos Santos
Vivian Figueiredo Zaccaro P. Luz/
Tayla Catalina Zarzur Lopes
Elisa Constantino
Elisabety Aparecida Gonçalves Lúcio
Patrícia Bittencourt/ Luciana Penina Teixeira
Adriana Alexandrina Nogueira Miranda Picca
Carlos José Laurindo Lemes
Soraia Silva de Paula Gonçalves
Cristiane Carneiro Garcez
Maria José Ribeiro Soares

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram
a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou
Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme
exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme
exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e
dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0
a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de
6 a 14 anos).
Dia 10/02/2014 às 15:00 horas
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 3
12º SOLANGE INES VALERIO
AVENIDA FRANCISCO DA SILVA, 1861 –
FEITAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-240
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital de Convocação à Assembleia Geral Ordinária, a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
E INDUSTRIAL DE PINDAMONHANGABA – ACIP-, conforme prevê seu Estatuto (Capítulo XII –
Das Assembléias Gerais, artigo 37) CONVOCA todos os seus associados quites com a tesouraria
da entidade, a) para eventual distribuição de títulos e troféus a associados ou entidades; b) relato
geral de todas as atividades elaboradas durante o mandato que ora se finda, e c) posse da Diretoria
e Conselho Deliberativo, legalmente eleitos, para o mandato 2014/2016, a realizar-se dia 06 de
fevereiro de 2014, Quinta-feira, às 20h, em seu auditório, situado na Rua Deputado Claro César 44,
Centro, nesta cidade. Havendo quorum de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) de associados
quites com a tesouraria da entidade, a Assembleia se realizará em 1ª (primeira) chamada ou em 2ª
(segunda) chamada, meia hora mais tarde, com qualquer número de associados.
Pindamonhangaba 24 de Janeiro de 2014.
Elisabete Aparecida dos Santos - Presidente

Joaquim Pereira Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento
de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, o
candidato nominado a seguir, munido da
seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram
a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou
Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme
exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme
exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e
dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0
a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de
6 a 14 anos).
Dia 10/02/2014 às 15:30 horas
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 4
10º GEISA PEREIRA DE GOES
RUA STHEPHANO EUGENIO,
CASTOLIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-560

134

–

Dia 10/02/2014 às 16:00 horas
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 4
11º FERNANDA APARECIDA PONTES
AVENIDA RODRIGO DA SILVA ARAUJO, 124 –
JARDIM SANTA CECÍLIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-230
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Gestor de Unidade Escolar de Educação básica

Frei Reynaldo Neiborg
João Fleury Filho
CAIC
Josefina Cembranelli Schmidt
Francisco Lessa Júnior
Dona Yolanda Immediato
CAIC- Anexo
Aníbal Ferreira Lima
Maria das Dores Santos Marcondes
Olímpia Franco César
Maria Benedita Cabral San Martin
Durvalino dos Santos
Sá Maria- Maria Aparecida Gomes
José Ildefonso Machado
Marli Lemes de Moura Camargo
Escola Municipal-REMEFI
Julieta Reale Vieira

Ayrton Senna da Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento
de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os
candidatos nominados a seguir, por ordem
de classificação, munidos da seguinte
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram
a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou
Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme
exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme
exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e
dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0
a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de
6 a 14 anos).

UTM Final
451715 E
7465720 N

Francisco de Assis César
Mario de Assis César
Lauro Vicente de Azevedo
Raquel de Aguiar Loberto
José Gonçalves da Silva
Jairo Monteiro
Orlando Pires
Mandú
Maria Aparecida Camargo de Souza
D. Minica
Manoel Cesar Ribeiro
Jardim Morumbi
Maria Aparecida Arantes Vasques
Paulo Freire
Augusto Cesar Ribeiro

Valéria Alves dos Santos
Luciana Amadei
Rosália de Fátima Queiroz/Priscila Cundari de Melo
Sandra M. M. Candido
Daniella Estefânia Pereira Miranda
Mariluce Alcides Campos
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
Madalena Caltabiano S. Benjamim
Angelo Paz da Silva
Mário Antonio Bonotti
Maria Zara Miné R. dos Santos
Moacyr de Almeida
Vito Ardito Lerário
Francisco Bicudo Lessa
Regina Célia Madureira de Souza Lima

Ana Lúcia Couto Aires
Ana Lúcia Rodrigues Morais/ Solange Arantes
Corrêa
Elaine Prolungatti
Ana Luíza Sebastião Lima Andrade
Maria Helena de Melo
Patrícia Campos
Adriana Torres Roth
Maria Angélica Guimarães
Daniela da Silva Paula

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

3.2- Professores suplentes:
- Ana Catarina Marcon
- Fabíola Queiroz
- Loana Costa Scussel
- Maria Dulcina Monteiro França Eugênio
- Rochester de Andrade Lima
- Valéria Maria de Oliveira
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de
janeiro de 2014.
Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Elizabeth Cursino Rodrigues
Secretária de Educação e Cultura
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 21 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/spc/ memo nº 27/14-SEC

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
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
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
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 011/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica a Sr. OSWALDO MASSARU ARAI,
responsável pelo imóvel situado a Rua
Eduardo da Silva Neto, Jardim Mariana,
Quadra 07, Lote 14, inscrito no município sob
a sigla SO11.06.08.031.000, 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
Controle 012/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica a Sr. JOSÉ APARECIDO BELOTTO,
responsável pelo imóvel situado a Rua João
Paulo I, Lessa, inscrito no município sob a
sigla SO22.04.02.004.000, 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
Controle 013/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica a Sr. LOURIVAL MACHADO DA
SILVA, responsável pelo imóvel situado a
Rua Independência, Cidade Nova, Quadra
R, Lote 15, inscrito no município sob a sigla
SE23.11.01.014.000, 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
Controle 014/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica a Sr. ANTONIO FONTES DE OLIVEIRA
FILHO, responsável pelo imóvel situado a Rua
Abel Correa Guimarães, Vila Rica, Quadra
P, Lote 602, inscrito no município sob a sigla
SO12.16.03.013.000, para que efetue a
limpeza do referido imóvel no prazo de 07
dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Edson Macedo de Gouvêa
Secretario de Administração
Controle 015/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica a Sr. JOSÉ FELIX DA SILVA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Lídio
Candido Amorim, Campos Maia, Quadra D,
Lote 08, inscrito no município sob a sigla
SO11.11.12.008.000, 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
Controle 016/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica a Sr. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA
PINTO, responsável pelo imóvel situado
a Rua Baltazar de Godoy Moreira, Lessa,
Quadra 15, Lote 04, inscrito no município sob
a sigla SO11.14.05.014.000, 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
Controle 017/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica a Srª. ELISANGELA MONTEIRO
DA SILVA E OUTROS, responsável pelo
imóvel situado a Rua Francisco de Oliveira
Penteado, Vila Rica, inscrito no município sob
a sigla SO11.13.11.014.000, 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
Controle 018/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica a Sr. SEBASTIÃO VICENTE,
responsável pelo imóvel situado a Rua Francisco
de Oliveira Penteado, Vila Rica, inscrito no
município sob a sigla SO11.10.10.011.000,
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
Controle 019/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica a SOCITECA LTDA, responsável
pelo imóvel situado a Rua Sergio Marcondes
Salgado, Campos Maia, inscrito no município
sob a sigla SO11.11.09.007.000, 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

COMUNICADO
A empresa Denis Marques - ME,
R. Fortunato Moreira, 232 - Centro
Pindamonhangaba, inscrita sob o CNPJ
07.745.613/0001-05 e Inscrição Estadual
528.134.362.111 comunica o extravio do
talão de NF. nº 001 - serie D1 que constam
as notas de numeração 01 à 50.
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& LAZER

Festival de Marchinhas tem 40 inscritos
Maria Fernanda Munhoz
***
o Festival de Marchinhas
“Cida novaes” encerrou as inscrições na sexta-feira (24), com
saldo positivo. Foram 40 ins-

critos, de cidades como Pinda,
Taubaté, Tremembé, São José
dos Campos, Jacareí, Cachoeira Paulista, São Paulo e até Belo
horizonte-MG.
de acordo com informações

do diretor de Cultura, o número
de inscritos foi acima das expectativas da organização do evento. agora, será feita a triagem
que definirá os 20 participantes
que estarão nas duas eliminató-

Exposição de
Léo Ventura
segue até o
final do mês
o espaço cultural, no
saguão da Prefeitura, segue com a exposição do
artista plástico Léo Ventura, até sexta-feira (31).
a mostra “dunas e Cajuais” tem trabalhos inspirados na infância do

artista, passada em natal
-rn. Cores vivas e curvas
marcam as obras em exposição.
as telas podem ser visitadas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas,
com entrada gratuita.

rias, dias 7 e 8 de fevereiro, no
Largo do Quartel.
Para este ano, uma novidade: a melhor torcida receberá
o troféu “Luiza Bartholomeu”.
Também serão premiados os

melhores intérpretes e autores
de marchinhas.
o evento tem entrada gratuita e abre a programação de
carnaval deste ano em Pindamonhangaba.

Maria Fernanda Munhoz

museu terá exposição
sobre carnaval

O

Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina está organizando a exposição
“Reminiscências”, sobre o tema carnaval. Os
preparativos já estão adiantados e os visitantes poderão conferir fotos, fantasias e adereços de carnavais
de Pindamonhangaba de antigamente. A abertura
está marcada para sexta-feira (31), e a mostra seguirá até o dia 28 de fevereiro, com entrada gratuita.
Maria Fernanda Munhoz

Artista plástico expõe telas inspiradas em sua
infância passada na cidade de Natal (abaixo)
Maria Fernanda Munhoz

Encontro de carros é sucesso de
público em Pindamonhangaba
Maria Fernanda Munhoz
***
Milhares de pessoas
passaram pelo Largo do
Quartel no domingo (26),

para conferir o 1º encontro de Carros antigos de
Pindamonhangaba. Mais
de 80 veículos compareceram no evento realizado

pela CaaT – Clube de autos antigos de Taubaté.
automóveis nacionais
e importados, a partir da
década de 1920, marcaram
Maria Fernanda Munhoz

Evento contou com grande diversidade de modelos nacionais e importados

o evento. o veículo original
“anastácio”, utilizado nos
filmes de Mazzaropi, foi
um dos destaques, mas vários carros, vans, kombis e
até caminhões integraram
a exposição.
os visitantes da festa
eram só elogios. Para roberto Correard, morador
do Bosque, o evento foi
muito bom. “Gostei muito
e espero que o encontro
faça parte do calendário
de eventos da cidade. Parabéns aos organizadores!”, elogiou.
Sidney Camargo, morador do centro, aprovou
a iniciativa. “Gostei muito,
tinham várias opções de
carros antigos para serem
vistos. Com o evento, pudemos matar a saudade
dos tempos antigos”, disse.
na opinião de Bruna
antunes Pires, moradora
da Vila Bourghese, eventos como esse promovem
um resgate histórico. “não
sou conhecedora profunda de carros antigos, mas

Maria Fernanda Munhoz

O público compareceu e aprovou o evento
me interesso pelo tema e
sempre que posso, participo. adoro carros e poder
ver os modelos antigos, alguns customizados outros
com peças originais, é algo
que faz a gente voltar no
tempo”, avaliou.
além dos carros antigos, o Largo do Quartel

contou, ainda, com praça
de alimentação e show de
Fernando zamith. o artesanato do projeto Vitrine
Social também marcou
presença e a equipe do departamento de Turismo
realizou, ainda, o City Tour
histórico Cultural com os
visitantes do encontro.

TERÇA-FEIRA

Pindamonhangaba
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esportes
Tribuna do Norte
Festival garante alegria nas piscinas
Marcos Vinício cuba
***
Teve início na sextafeira (24), e prosseguiu no
sábado (25), o projeto Verão, no qual a população
pode aproveitar as piscinas dos centros esportivos para se banharem. as
atividades foram para os
moradores da região de
Moreira césar e da cidade nova. nesta sexta-feira
(31) e no sábado (1º/3),
serão no “João do Pulo” e
no araretama.
na sexta-feira, o horário será das 13h30 às 20
horas; no sábado, será das
13 às 20 horas. nos dias 7
e 8 de fevereiro, a Prefeitura irá liberar as piscinas
do “João do Pulo”, araretama, “Zito” e do bairro
cidade nova. no dia 7,
os espaços estarão abertos das 9 às 12 horas e das
13h30 às 20 horas, já no
dia 8 é das 13 às 20 horas.

arquivo Tn

o funcionário público Denilson assunção foi
com a família na piscina do centro Esportivo
“Zito” e diz que o projeto é
bom para as crianças e jovens que não têm opções
em casa e podem se divertir nos centros esportivos.
Ele aprovou a iniciativa da
Prefeitura.
andreia da silva trabalha com coleta de materiais
recicláveis, no entanto,
aproveitou a tarde de sexta-feira para se divertir ao
lado dos filhos e sobrinhos.
“isto que eles estão fazendo é muito bom, achei ótimo. Vim com o meus filhos
e sobrinhos, ao todo, são
oito crianças e elas ficaram
supercontentes”.
A Prefeitura irá liberar
as piscinas do “joão
do Pulo”, Araretama,
“Zito” e do bairro
Cidade nova

ipê ii enfrenta o Vila
São josé nesta quarta-feira

Marcos Vinício cuba
***
Pela categoria adulta,
o ipê ii venceu o Vila são
José por 4 x 2 no jogo de
abertura da copa Guga de

Futsal. os defensores da
categoria infantil de ambos os times entrarão em
quadra nesta quarta-feira
(29), às 18h30. o técnico
do time adulto do ipê ii,

conFrontos até quinta-Feira
DIA 28 DE jAnEIRo
Categoria Infantil
Santa Cecília x estrela Futsal – 18h30
Unidos araretama x mantiqueira – 19h15
Categoria Adulta
Unidos araretama x mantiqueira – 20h
Santa Cecília x estrela Futsal – 20h45
DIA 29 DE jAnEIRo
Categoria Infantil
Vila São josé x ipê ii – 18h30
UBDF x Benfica – 19h15
Categoria Adulta
Benfica x UBDF – 20h
Tigrão x Cícero Prado – 20h45
DIA 30 DE jAnEIRo
Categoria Infantil
Cantareira x adC novelis – 18h30
São Caetano x olimpiákus – 19h45
Categoria Adulta
Cantareira x São Caetano – 20h
adC novelis – Umuarama – 20h45

Jorjão, conta que a equipe está bem unida e vai
em busca do bicampeonato.
até março, a bola vai
rolar pelo campeonato
que homenageia o jogador Luiz Gustavo. o pai
do atleta, Luiz Dias, agradece aos organizadores do
evento pela homenagem.
Ele destaca que o filho está
sabendo da competição
que está rolando na cidade e ficou muito contente,
inclusive, se for possível, o
volante poderá conferir a
grande final.
Todos os jogos são realizados no ginásio do
centro Esportivo José Ely
Miranda, “Zito”, em Moreira césar, a partir das
18h30. são realizados dois
jogos da categoria infantil
e, na sequência, dois da
adulta. a copa está sendo
promovida pela parceriaPrefeitura de Pindamonhangaba (secretaria de
Esportes), Liga Pindamonhangabense de Futebol
de salão e José Leonil de
almeida – Leão.

jogos da Copa Guga de Futsal costumam ser bastante disputados

resultados da copa regional: quarentão e amador

T

eve início no domingo (26), a
Copa regional nas categorias
Quarentão e amador. as partidas são realizadas aos domingos a
partir das 8h30. Pelo Quarentão, os
resultados foram: jardim Santana 5
x 2 independente; Terra dos ipês 2
x 0 Cobra, imperial 2 x 1 abaeté, e
estrela 2 x 1 Sajart.
no primeiro dia do campeonato
os jogos do Quarentão foram nos seguintes campos: machadão, morumbi
Pindense, bosque e jardim resende.

no dia 2 de fevereiro os confrontos
serão no macedão, Vila São benedito,
bosque e morumbi Pindense.
Pela categoria amador, que conta
com os grupos a e b, com sete equipes cada, os resultados foram: Capituba 5 x 1 Força jovem; Floresta 3 x
0 no Lyon; Cantareira 3 x 2 abaeté;
Unidos do Castolira 3 x 2 Colorado.
as partidas entre araretama x Vila
São josé, bandeirante x Sapopemba
ficaram tudo igual, 1 a 1. O Areião
fez 1 x 0 no a mil Por hora.

arquivo Tn

Marcos Vinício cuba

Dez jogadores foram selecionados para testes em times profissionais

peneira

jogadores de Pinda farão testes
no Paraná e no São Caetano
após mostrarem bom desempenho
em uma peneira realizada no sábado
(25), no campo do Mombaça, 10 jovens jogadores de Pindamonhangaba farão testes no Paraná clube e no

são caetano. De acordo com a Promo sports, empresa que promoveu o
evento, uma nova peneira deverá ser
realizada no município nos próximos
meses.

