Exposição traz obras de Gerth
Este mês, o espaço cultural no saguão da Prefeitura de Pindamonhangaba está com a exposição do artista plástico Arthur Gerth. Muitas cores
e temas variados fazem parte da mostra do pindamonhangabense, que
tem mais de 20 anos de carreira. A visitação é gratuita e segue até
dia 28 de fevereiro, das 8 às 17 horas.
Cultura & Lazer 6
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Moradores
do Morumbi
recebem escola
O Morumbi ganha nesta quinta-feira (6), às 16
horas, a escola municipal
“Odete Corrêa Madureira”,
que tem capacidade para
240 alunos. O prédio possui
750m² de área construída e

Ano 132 - Nº 8298
Maria Fernanda Munhoz

recebe os estudantes que
tinham aulas no centro comunitário e na igreja do
bairro. A escola ﬁca na rua
Benedicto Alves dos Santos, 31 – próximo à entrada
do Morumbi.
PÁGINA 3

ETEC VAI CONTRATAR MAIS
PÁGINA 2
PROFESSORES
C&A abre
30 vagas
de emprego
em Pinda
A C&A está com 30 vagas de emprego para a
loja de Pinda, que vai funcionar no shopping. São
oportunidades para operadores de caixa, vendas e
serviços, ﬁscais e promotores de cartão. Para concorrer é preciso ter Ensino
Médio completo, com ou
sem experiência e disponibilidade de horário. Os interessados podem se candidatar pelo site www.cea.
com.br ou enviar o currículo para o e-mail rh.recrutamento@cea.com.br.
PÁGINA 2

Jovens estudantes podem fazer estágio
A Secretaria de Educação do Estado abriu
inscrições para o processo seletivo do Acessa
Escola. Os cadastros são gratuitos e vão até o
dia 12 de fevereiro. Os selecionados recebem
benefício mensal de R$ 380, além de auxílio
transporte. A relação dos candidatos e o local
Agência Governo do Estado

da realização da prova serão divulgados a partir
do dia 10 de março. A dirigente regional de ensino, Gicele de Paiva Giudice, disse que o Acessa Escola é importante porque, além de gerar
uma renda para o estudante, prepara o jovem
para o mercado de trabalho.
PÁGINA 5

Início do ano
é melhor época
para trabalho
Os primeiros meses do
ano são os melhores para
conseguir estágio. Além
das empresas contratarem, muitos estudantes
que concluíram o curso
deixam suas vagas disponíveis. Há também aquelas oportunidades de ﬁm
de ano, que não foram
preenchidas pela falta de
candidatos.
A denominada “temporada de estágios” permanece até o mês de março e, segundo o analista
de seleção Erick Sperduti, são estimadas 210 mil
vagas, 20% a mais do que
o mesmo período do ano
passado.
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o alerta é mais
importante que as
causas do apagão

S

aber exatamente o que provocou o apagão em
11 estados, dentre eles São Paulo, na tarde de
terça-feira (4), ou se pode acontecer novamente e os motivos, é pouco provável – pois o complexo
energético nacional é alimentado por várias redes de
estações e subestações, algumas até internacionais.
Além disso, há vários pontos de controle, espalhados pelo país, cujo sistema desliga automaticamente
quando há anormalidade no fornecimento, utilização
ou é cortado por técnicos, quando entendem que a
elevação do consumo pode culminar em um efeito
cascata.
Independentemente disso, ainda durante o apagão,
o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, se empenhou para explicar
o inexplicável. Segundo ele, o que provocou o problema em parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além do Tocantins, no Norte, não está relacionado
com o aumento do consumo de energia nas últimas
semanas, provocado pelo calor. Na realidade, o secretário-executivo apenas tentou esclarecer à sociedade o
que, até o momento, nem o Governo sabia.
Poderia não conhecer os detalhes, mas já estava
avisado. Na semana passada, o ONS – Operador Nacional do Sistema – enviou nota à imprensa informando que, em virtude do calor excessivo este ano,
o pico de consumo de energia elétrica havia mudado. O que prevalecia no final da tarde até o início da
noite passou a ser das 14 às 15h30. De acordo com
especialistas, no lugar do chuveiro, o vilão agora é o
ar- condicionado.
Hipóteses à parte, apenas com o retorno da energia nas áreas afetadas, na noite de terça-feira (4), o
Operador Nacional do Sistema emitiu laudo alegando que o apagão foi causado por um curto-circuito
em uma linha de transmissão localizada no Tocantins. Entretanto, especialistas em energia elétrica se
posicionaram com opiniões diferentes do ONS.
Com tudo isso, chega-se a uma conclusão. O Ministério de Minas e Energia tenta reafirmar, o tempo
todo, que não há riscos de queda energética devido
ao consumo e ao baixo nível de água nos reservatórios. Deste modo, o desabastecimento de terça-feira
foi bom para o Brasil. Porque prova para o Governo
que falhas e problemas acontecem, ainda mais quando se tem mais de 100 mil km de redes espalhadas
pelo país e muitas delas sem os serviços adequados
de manutenção. Mais que isso, o apagão é um excelente episódio para mostrar que a infraestrutura nacional precisa de ajustes e que isso tem que ser feito
imediatamente. Empurrar com a barriga só resulta
em novos problemas e velhas desculpas.
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Ambulantes devem retirar os alvarás
Os vendedores ambulantes que
irão trabalhar no Carnaval “Caia
na Folia” deverão retirar os alvarás
na Prefeitura de Pindamonhangaba ou na Subprefeitura de Moreira
César. Sem o documento é inviável
comercializar qualquer tipo de produto.
Os indivíduos que irão trabalhar
no pré-carnaval, em Moreira César,
deverão ir ao local onde fizeram a
inscrição, entre os dias 18 e 21 de
fevereiro, para a retirada do alvará. Para quem vai comercializar os
produtos nas matinês e na avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso, a
entrega dos alvarás será entre os
dias 24 e 28 de fevereiro.

Juliana Rosa

Etec está com inscrições para professores
A Etec João Gomes
de Araújo está com as
inscrições abertas para
processo seletivo de
professores. Há oportunidade para atuação
no Ensino Médio ou
Técnico. As inscrições
poderão ser feitas entre os dias 10 e 14 de
fevereiro na unidade
educacional localizada
no bairro Boa Vista.
Este processo é para
formação de cadastro
de docentes.
Poderão inscreverse professores das seguintes disciplinas: artes, biologia, filosofia,
física, geografia, história, espanhol, inglês,
matemática, química,
sociologia, profissionais formados em administração, informá-

Arquivo TN

tica, mecânica, direito e logística.
As inscrições serão recebidas das 8 às 11h30
e das 13h30 às 16h30. A escola fica na rua professor José Benedito Cursino, 75 – Boa Vista. O
valor da hora-aula é de R$ 14,81.

Divulgação

noite da Pizza
na Transitória
A Casa Transitória Fabiano de
Cristo realiza, neste sábado (8),
mais uma Noite da Pizza, a partir
das 20 horas. O rodízio de pizza
custa R$12,90 por pessoa. A Casa
Transitória fica na rua Guaratinguetá, 555, Crispim.

ViVa mais feliz, deixe uma
troVa falar por Você

trova

José Ouverney

biogRaFiaS dE TRoVadoRES

P

retendemos publicar uma série de
resumos biográficos de trovadores,
principalmente daqueles de
quem quase nada se ouviu falar. Por
um motivo ou por outro, sua obra
e seus feitos foram se perdendo no
esquecimento.
ARAÍFE DAVID nasceu em Taubaté, no dia 08
de janeiro de 1907. Filho do
libanês Said David (o “João
Turco” e de Minervina Miguel Rodrigues).
Quando ainda estudante,
foi protagonista de rumoroso caso de crime passional ocorrido no centro de
Taubaté, em 09 de dezembro de 1932, que culminou
na morte da estudante Olga
Guedes Tavares, oriunda de
tradicional família taubateana,que passou a ser conhe-

O primeiro deles é Araífe David. Confesso que, desde o primeiro momento em
que li sua biografia, fiquei admirado e até
assustado. Como poderia, um autor tão
capacitado, com tanta fluência de bom
humor em suas trovas, ter feito o que fez?
Bem, mas quem foi ele?

cida, posteriormente, como
a “Santinha de Taubaté”. Seu
túmulo, até hoje, é visitado
por muita gente que ali procura conforto para suas dores de amores.
A TV Band Vale exibiu,
em 1997, uma minissérie
intitulada “Cravos Vermelhos”, na qual retrata o desfecho dramático dessa infeliz
história de amor. Dos trinta
anos a que foi condenado,
por bom comportamento Araífe cumpriu apenas
quinze, no Rio de Janeiro e

Fundação dr. João romeiro

depois retornou a Taubaté,
onde exerceu a função de
jornalista, tendo fundado o
jornal “O Papagaio”. Chegou
a premiar em um concurso
em Nova Friburgo: 9º lugar
em 1968:
Adeus! Tu partes, menino,
e, em teus sonhos colossais,
sendo Friburgo o destino,
eu sei que não voltas mais!
Paradoxalmente, sua trova era quase que totalmente

C&A abre 30
vagas em Pinda
A C&A vai contratar 30 funcionários para a loja que será inagurada no shopping. As vagas são para
operadores de caixa, vendas e serviços, fiscais de loja e promotores
de cartão e para concorrer é preciso
ter Ensino Médio completo, com ou
sem experiência. Os benefícios são
assistência médica e odontológica,
vale transporte, refeição, participação nos resultados, desconto de 20%
nas lojas C&A e plano de carreira. Os
interessados podem se candidatar
pelo site www.cea.com.br ou enviar
o currículo para o e-mail rh.recrutamento@cea.com.br.

2013 foi 6º ano mais
quente desde século XIX

www.falandodetrova.com.br

alando de
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voltada ao humor. Residiu
à Rua Cel. João Afonso, 324,
em Taubaté. Através da Lei
2.415, 10 de maio de 1989,
de autoria do Vereador Djalma de Castro, o poeta empresta seu nome a uma Rua
no Bairro do Barranco, em
Taubaté, hoje, Parque Aeroporto. Eis algumas de suas
trovas, de teor criativo e espirituoso:

A OMM – Organização
Meteorológica Mundial
anunciou, na quarta-feira (5), que o ano de 2013
foi, ao lado do de 2007, o
6º ano mais quente desde
meados do século XIX,
quando começou o registro moderno de temperaturas.
Tanto em 2013 como
em 2007, as temperaturas da superfície do
oceano e da Terra fo-

ram 0,5 °C maiores em
relação à média de 1961
a 1990, e 0,03°C mais altas que a média da década
mais recente (2001-2010).
A OMM ainda afirmou
que 13 dos 14 anos mais
quentes foram registrados
no século XXI.
Os mais quentes já registrados foram 2005 e
2010, com temperaturas
mundiais 0,55°C acima da
média a longo prazo.
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Gostei da Graça de outrora,
mas hoje, quando ela passa,
sem graça me sinto agora,
achando a Graça sem graça...
Quando te vejo, vizinha,
corpo bem feito a gingar,
eu lembro um violão que eu tinha,
sem nunca poder tocar...
São Benedito, eu sei quantos
milagres faz tua fé,
pois, se o Pelé é do Santos,
dos santos és o Pelé...

EXPEdiENtE
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cIDADE
Maria Fernanda Munhoz

Morumbi recebe
nova escola hoje
MaRia FeRnanDa Munhoz
***
a escola municipal
“odete Corrêa Madureira”
será entregue à comunidade do Morumbi nesta quinta-feira (6), pela
Prefeitura de Pindamonhangaba. a cerimônia de
inauguração será realizada às 16 horas, com a presença de autoridades.
Com a entrega da nova
escola, as crianças que

antes estudavam em uma
sala cedida no centro comunitário e na igreja do
bairro agora terão novas
instalações, mais modernas e adequadas. a unidade escolar tem capacidade
para atender até 240 alunos, nos períodos da manhã e da tarde.
o prédio tem 750m²
de construção, com quatro salas de aula, pátio
coberto (com palco),

sala multiuso, cozinha
com dispensa e área de
serviço, sanitários, vestiário, sanitários masculino, feminino e adaptado para pessoas com
deficiência, sala de professores, diretoria e secretaria. o investimento
da Prefeitura na obra foi
de R$ 815.670,47.
A escola fica na rua Benedicto alves dos santos,
31, Jardim Morumbi.

A escola tem capacidade para receber até 240 estudantes
Daniela Gonçalves

Prefeitura faz blitz
na estrada do borba
o objetivo do departamento é, em primeiro
lugar, orientar os motoristas
quanto aos riscos que os
mesmos correm ao trafegar
naquela estrada, que é bem
estreita e pode ocasionar
acidentes. mesmo alertados, os condutores que não
respeitarem a sinalização
poderão ser autuados.
A fiscalização é feita em
horários e dias aleatórios,
para flagrar caminhoneiros
que utilizam o acesso a
Lagoinha.

Daniela Gonçalves
***
a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
departamento de Trânsito,
orienta os motoristas para
que não trafeguem de caminhão na estrada do borba, via que liga o município
à cidade de Lagoinha.
de acordo com informações do deptran, mesmo
com a sinalização no local, os
condutores de veículos pesados não respeitam as placas
e cometem a infração.

Divulgação

Primeira reunião de trabalho do Conselho Consultivo, no auditório

Conselho da RMVale promove encontro
Daniela Gonçalves
***
na manhã dessa terça-feira (4),
foi realizada, no auditório da Prefeitura de Pindamonhangaba, a primeira reunião de trabalho do Conselho Consultivo da 2ª sub-região
da Região Metropolitana do vale do
Paraíba e litoral norte.
o Conselho Consultivo da RMvale-ln é constituído por representantes dos poderes executivo
Municipal, executivo estadual e
legislativo dos municípios que in-

tegram as sub-regiões; legislativo
estadual e sociedade civil.
a segunda sub-região é composta
pelos seguintes municípios: Campos
do Jordão, são Bento do sapucaí,
lagoinha, são luiz do Paraitinga,
natividade da serra, Taubaté, Pindamonhangaba, Tremembé, santo antônio do Pinhal e Redenção da serra.
o objetivo foi elaborar propostas representativas dos municípios e da sociedade civil, a serem deliberadas pelo
Conselho de Desenvolvimento; propor
a constituição de Câmaras Temáticas

Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 255/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 255/2013 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”,
foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em
24/01/2014:

ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

02

un

Empresa:

CCM – COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.
DESCRIÇÃO

SUCO DE FRUTAS

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

IZZY

0,81

80.000

Suco (néctar) de frutas envasados em embalagem
tetra com no mínimo 200ml – diversos sabores
ATA nº 017/2014
ITEM

01

UNID.
DE
MEDIDA
un

Empresa:

NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
DESCRIÇÃO

BARRA DE CEREAL

MARCA

IN NATURA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)
0,89

Equipe de orientação de trânsito e fiscais,
durante blitz na estrada do Borba
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
LEI Nº 5.606, DE 04 DE FEVEREIRO 2014.
Denomina o Centro Comunitário do Loteamento Residencial Parque das Palmeiras de BENEDICTO
ALENCAR DA SILVA.
(Projeto de Lei nº 03/2014, de autoria do Vereador Roderley Mioto *Subscrito pelos Vereadores
Felipe César, José Carlos Gomes-Cal e Ricardo Piorino)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominado de CENTRO COMUNITÁRIO BENEDICTO ALENCAR DA SILVA, o Centro
Comunitário do Loteamento Residencial Parque das Palmeiras.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na nata de sua publicação.
Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 04 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/spc/Projeto de Lei nº 03/2014

LICENÇA DA CETESB
MONTE LIBANO MINERADORA E DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA-ME torna público que
requereu da CETESB Agência de Taubaté, a Renovação da Licença de Operação para distribuição e
mineração de água mineral, sito à Estrada Municipal da Santa Cruz, s/n, bairro Santa Cruz, Aparecida/SP.

Pefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ATA nº 016/2014

e de Câmaras Temáticas especiais;
opinar por solicitação do Conselho de
Desenvolvimento sobre questões de
interesse da RMvale-ln.
Foram levantados 11 temas que
serão debatidos nos próximos encontros, como afirmou o coordenador do escritório Regional da
RMvale-ln, José Celso Bueno.
Trimestralmente o grupo debaterá
dois temas. especialistas serão convidados para participar do debate.
a próxima reunião tratará do tema
Resíduos sólidos, Cultura e Turismo.

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL
80.000

Barra de cereal - diversos sabores - ingredientes:
xarope de glicose, granola (flocos de aveia,
açúcar invertido, farelo de trigo, flocos de
cevada, flocos de trigo, açúcar mascavo, mel,
flocos de arroz e aromatizante), flocos de arroz,
aveia em flocos, castanha de caju, gordura de
palma, açúcar, cookies( farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura de palma, margarina, amido de milho,
sal, fermento químico, bicarbonato de sódio,
profosfato ácido de sódio e bicarbonato de
amônio e estabilizante leotina de soja),
emulsificante lecitina de soja, corante caramelo
IV. Valor energético 96 kcal. Peso de cada barra:
entre 22 e 25 gramas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
hOMOLOGAÇÃO - 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 HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Engenharia e Construções CSO
Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 03 de fevereiro de 2014.
PREGÃO Nº. 007/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 07/14, que cuida de “Aquisição de medicamentos homeopáticos
através de farmácia especializada em manipulação, preparo e fornecimento para os pacientes
atendidos pelo Serviço Municipal de Homeopatia realizado no Centro de Praticas Integrativas e
Complementares (CPIC)”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro
no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): F. M. A. de Almeida Ferraz &
Cia. Ltda. (01, 02 e 03).
Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2014.
PREGÃO Nº. 009/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 09/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada
para transporte de animais de grande porte (incluindo: motorista, manutenção, pedágio e
combustível), dentro do município de Pindamonhangaba - SP, por um período de 12 meses”, a
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra em favor da empresa (item/lote): Rafael de Paiva Pinto Transporte ME (01).
Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2014.

CMAS - CONSELhO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO PARA A 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 2ª reunião Ordinária de 2014, a
realizar - se:
Dia: 12/02/2014
Horário: 8h30 – oito horas e trinta minutos
Local: Auditório da Prefeitura Municipal
PAUTA:
• Aprovação de ata;
• Composição das comissões permanentes;
• Capacitação aos conselheiros – MDS/CadÚnico/PBF – Milton Rodrigues;
• Relatório de visita da comissão de assessoria ao Lar Nova Esperança;
• Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho.
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que comuniquem
seus suplentes e justifiquem sua falta através do email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
Benedito Sergio Irineu - Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO - PREGÃO Nº 032/2013
Aditamento nº 01/2014 do Contrato nº 102/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de poda e supressão de árvores para
o município de Pindamonhangaba, incluindo o Distrito de Moreira César pelo período de 06 meses.
Contratada: Paranaverde Ltda.
Data de assinatura: 17/01/14.
Vigência: 06 meses.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva de Moraes.
Assina pela contratada: Cleverson José Ramos.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2014.
APTA/SAA - POLO REGIONAL VALE DO PARAíBA
ÁREA DE PESQUISA EM APICULTURA
Disponibiliza aos Apicultores até 31/12/2014
— ABELHA RAINHA AFRICANIZADA FECUNDADA - (valor unitário R$ 15,00)
— ABELHA RAINHA AFRICANIZADA VIRGEM - (valor unitário R$ 6,00)
— SERVIÇO DE ALVEOLAGEM DE CERA - (20% do peso da cera bruta recebida)
Av. Prof.º Manoel César Ribeiro, 1920 -Pindamonhangaba/SP - (12) 36427822, apicultura@apta.
sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA

LEI Nº 5.605, DE 04 DE FEVEREIRO 2014
Denomina a Escola Municipal do Residencial Morumbi, de Professora ODETE CORRÊA
MADUREIRA.
(Projeto de Lei nº 08/2013, de autoria do Vereador José Carlos Gomes- Cal
*Subscrito pelos Vereadores Antonio Alves da Silva e Felipe César)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de Professora ODETE CORRÊA MADUREIRA a Escola Municipal do
Residencial Morumbi, localizada entre a Rua Shiduca Yassuda e a Rua Letícia Bononcini Santos.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 04 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm/Projeto de Lei nº 08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 209/2013 de “Aquisição de pneus e câmara de ar para
a frota da Prefeitura de Pindamonhangaba”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 02/01/14:
ATA nº 001/2014

Empresa:

COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA

ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

12

PC

18

PC

PNEU RADIAL 165/70R13 LARGURA: 165 MM,
ARO: 13", ALTURA: 70 MM

134,50

FIRESTONE/S
EIBERLING

48

19

PC

PNEU RADIAL 175/70R13 NOVO, MATERIAL
BANDA
RODAGEM
BORRACHA
ALTA
RESISTENCIA LARGURA: 175 MM, ARO: 13",
ALTURA: 70 MM

136,90

FIRESTONE/S
EIBERLING

204

21

PC

PNEU RADIAL 295/80R22.5
LISO.
PNEU
RADIAL
RODOVIÁRIO LISO

1.151,74

FIRESTONE

16

25

UNID.

CÂMARA DE AR AUTOMOTIVA
METAL, PARA PNEU 900X20

61,38

JFF

32

34

UNID.

PNEU 1300 X 24 LISO – CAPACIDADE 8 LONAS
- TIPO COMPACTADOR. APLICAÇÃO: ROLO
COMPACTADOR DYNAPAC, MODELO CA15.

2.540,34

FIRESTONE

04

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

ATA nº 002/2014

DESCRIÇÃO

MARCA

PNEU RADIAL 175/70R14 NOVO, MATERIAL
BANDA
RODAGEM
BORRACHA
ALTA
RESISTENCIA MEDIDAS: LARGURA: 175 MM,
ARO: 14", ALTURA: 70 MM

157,00

Empresa:

RODOVIÁRIO
295/80R22.5
BICO

EM

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

FIRESTONE/S
EIBERLING

112

DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

01

PC

PNEU 750X16 LISO 10 LONAS

364,32

PIRELLI

24

02

PC

PNEU 900X20 LISO 14 LONAS

642,00

PIRELLI

100

03

PC

PNEU 900X20 BORRACHUDO 14 LONAS

706,00

PIRELLI

128

04

PC

PNEU 1000X20 LISO 14 LONAS

811,00

PIRELLI

20

05

PC

PNEU 1000X20 BORRACHUDO 14 LONAS

868,00

PIRELLI

8

06

PC

PNEU 1100X22 LISO

1.019,70

PIRELLI

8

11

PC

PNEU 700X16 LISO

303,00

PIRELLI

48

13

PC

PNEU RADIAL 225/75R15 NOVO, MATERIAL
BANDA
RODAGEM
BORRACHA
ALTA
RESISTENCIA MEDIDAS: LARGURA: 225 MM,
ARO: 15 ", ALTURA: 75 MM

304,00

PIRELLI

48

15

PC

PNEU 10.5/65X16 LISO DIANTEIRO

471,00

PIRELLI

60

31

PC

PNEU RADIAL 265/65R17

734,00

PIRELLI

12

ATA nº 004/2014
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

09

PC

30

UNID.

32

UNID.

DESCRIÇÃO

Empresa:

PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

PNEU RADIAL 185R14C NOVO, MATERIAL
BANDA
RODAGEM
BORRACHA
ALTA
RESISTENCIA

228,69

FIRESTONE

235

PNEU RADIAL 265 / 70R16

520,00

FIRESTONE

12

PNEU RADIAL 275/80R22.5

1.029,00

FIRESTONE

32

4
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Martim Cesar solicita a
Professor Osvaldo
poda de árvores para melhor apresenta o XVI Festival
segurança dos moradores de Música Comunica Som

O vereador Dr. Marcos Aurélio (PR), em
constante luta para a
melhoria da qualidade
de vida da população,
solicitou à Prefeitura
e aos órgãos competentes, estudos e
providências para a
implantação de uma
AMI (Academia da
Melhor Idade) na Praça Marechal Castelo
Branco, localizada no
bairro Quadra Coberta.
A prática de esportes e uma vida ativa
previnem e evitam
problemas de saúde
ocasionados pelo sedentarismo, que hoje é uma das
maiores causas de problemas sérios como a obesidade, a hipertensão arterial
e o diabetes. O combate
ao sedentarismo pode ser
feito com o apoio à prática
de atividades físicas e ao
lazer, que melhoram a qualidade de vida dos cidadãos
e proporcionam uma vida
saudável e ativa. A AMI
será um local onde todas as
pessoas, principalmente as
da melhor idade, poderão
realizar estas atividades
físicas. “O grupo da melhor
idade, que também será beneficiado com esta iniciativa, vem se destacando cada
vez mais na área esportiva
e dá exemplos de saúde e
de cidadania para todos
nós”, ressalta o vereador
Dr. Marcos Aurélio.

O vereador Martim Cesar (DEM) solicita ao Prefeito, providências junto ao departamento competente, para que sejam
feitos estudos visando a poda de árvores localizadas à rua José
Benedito Salgado, no centro, pois as mesmas estão dificultando
a iluminação, colocando em risco a segurança dos moradores.
Chácara da Galega
O vereador Martim Cesar também solicita providências
junto ao departamento competente, para que seja feita a
poda de árvores localizada à rua Francisca Bicudo de Melo,
altura do Nº 441, na Chácara da Galega, pois os galhos da
mesma, encontra-se envolvidos junto ao cabo de energia,
colocando em risco a segurança do local.
Outro pedido do vereador Martim Cesar é para que sejam
feitos estudos visando a possibilidade da retirada de uma
árvore que está comprometendo a estrutura da calçada e da
residência, localizada à rua Francisca Bicuda de Mello, altura
do nº 389, no bairro Chácara da Galega, comprometendo a
segurança do local.

AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o / CV P

Dr. Marcos Aurélio
solicita AMI para a
Quadra Coberta

AssessoriA

Vereador dr. Marcos aurélio

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Reforma das quadras
do Alto do Cardoso
e do Bela Vista
O Dr. Marcos Aurélio
também solicitou à Prefeitura,
estudos e providências para
que sejam realizadas reformas
nas quadras de esportes dos
bairros Alto do Cardoso e
Bela Vista.
Com a reforma das quadras
de esportes, os moradores
dos referidos bairros poderão
realizar atividades físicas tais
como, futebol, voleibol, basquetebol e as quadras poderão
também, ser utilizadas por
crianças e adultos como local
de entretenimento. “A reforma
das quadras de esportes destes
bairros, proporcionará mais
qualidade de vida, saúde, esporte, lazer e entretenimento
aos moradores da região”,
enfatizou o vereador.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Vereador MartiM cesar

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

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

Ricardo Piorino
sugere reunião com
Governador do Estado
“Nossa polícia Necessita de melhores
coNdições para ateNder a população”
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador ricardo Piorino

Durante a última sessão
de Câmara, fazendo uso da
tribuna, o Presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo
Piorino (PDT), preocupado
com melhorias na segurança da cidade, sugeriu aos
colegas o agendamento de
uma reunião, em caráter de
urgência, junto ao Governo
do Estado de São Paulo, com
a presença do Prefeito Municipal, para reivindicarem
melhorias para a polícia de
nossa cidade.
Segundo Piorino, nossa
polícia (Civil e Militar) está
extremamente sobrecarregada, necessitando de um
investimento com responsa-

de

bilidade, principalmente, no
aumento do seu efetivo.
“Nossos policiais são eficientes e capazes, porém, estão em números insuficientes
para atenderem a demanda”.
“A cidade cresceu muito, e
inevitavelmente, os problemas aumentaram, havendo a
necessidade de buscar o equilíbrio”, pontuou o vereador.
Guarda Municipal
Nessa mesma linha de
raciocínio, o vereador tem
persistido para uma reestruturação completa na corporação, com aumento do efetivo;
compra de equipamentos
e viaturas; e melhorias no
salário.

Roderley Miotto cobra
gratuidade nos ônibus para
idosos de Pindamonhangaba
O vereador Roderley
Miotto (PSDB) solicitou
explicações junto ao Governo Estadual sobre a
exclusão de Pindamonhangaba, junto
às outras cidades da
região, do benefício
de gratuidade para
idosos no serviço
intermunicipal de
transporte coletivo,
regulamentado pelo
decreto 60.085, de 22
de janeiro de 2014.
A princípio, terão
direito a esse benefício de gratuidade
os idosos de cidades
atendidas pela Agência
Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de
Transporte do Estado de
São Paulo (ARTESP), excluindo-se a EMTU, que
atende Pindamonhangaba.
O edil não acredita que
exista embasamento legal
e, por isso, questiona essa
exclusão junto ao Governo
Estadual. “Estou certo que
essa é uma questão técnica,
que não pode atrapalhar a
chegada de um benefício
tão importante para os idosos de Pindamonhangaba,
então estou pedindo esclarecimentos ao Governo Estadual para normalizarmos
a situação o quanto antes”,
garantiu o vereador.
Mais iluminação na Fatec
Durante a sessão, rea-

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

lizada na segunda-feira,
03 de fevereiro, Roderley
Miotto solicitou melhorias
na iluminação da SP-062
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

AssessoriA
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Vereador Professor osValdo

Está Seu Irmão faturou como
melhor torcida, a Comunidade
São Vicente de Paula, teve o
melhor interprete João Felipe,
com a canção Eu Te Chamo; a
Comunidade Paz e Bem cantou a canção Contemporânea
Escravidão; a Comunidade
Jovens e Paz cantou a canção
Mar Vermelho; a Comunidade Grupo Cenáculo cantou a
canção Quem é Como Deus;
a Comunidade Louvores a
Deus cantou a canção Preço
de Deus; a Comunidade Bom
Jesus cantou a canção Livre
Sou; e a Comunidade São
Francisco de Assis cantou a
canção de Cristo a Liberdade.
O vereador Professor Osvaldo ressaltou a importância
do tema Fraternidade e Tráfico
Humano, já que a escravidão
atual é feito nos moldes do
século passado através da
ganancia por se ter mais dinheiro e salientou a grande
importância de se combater
escravidão dos dias atuais
através de Políticas Públicas
de Segurança.

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
3ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo
dia 10 de fevereiro de 2014, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Veto n° 01/2014 – Comunica VETO ao Autógrafo n° 103/2013, que
“Dispõe sobre a remarcação de consulta por agendamento telefônico
no âmbito da cidade de Pindamonhangaba”. (Ref. Projeto de Lei n°
196/2013, de autoria do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão).

V e r e a d o r r o d e r l e y M i o tt o

em frente a Fatec. Reclamações recebidas dão
conta que o trecho fica
mal iluminado, causando
uma grande sensação de
insegurança nos alunos e
funcionários da instituição, que ficam esperando
o ônibus nos pontos que
atendem à faculdade.
Melhorias
na Escola do
Jardim Morumbi
O vereador Roderley
Miotto solicitou melhorias para a recém-inaugurada Escola Municipal
Odete Corrêa Madureira,
no Jardim Morumbi: bebedouros, que já foram
instalados, além de ventiladores e cortinas para
as salas de aula.

Fale com o vereador:

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto
AssessoriA

O vereador Professor Osvaldo
Macedo Negrão
(PMDB) participou
no último sábado,
dia 1º, no auditório da ETEC João
Gomes de Araújo,
do XVI Festival de
Música Comunica
Som, onde na oportunidade participou
da apresentação do
mesmo, em companhia de Priscila Ocaña. O
Festival de Música Comunica
Som, retornou ao cenário musical da região 12 anos depois
de sua última edição em 2002.
O festival contou com a
participação de 9 bandas e 2
solos, que cantaram canções
com os temas da Campanha
da Fraternidade deste ano,
Fraternidade e o Tráfico Humano, que foi prestigiado por
centenas de pessoas que estiveram presentes e animaram
o festival.
O XVI Festival de Música
Comunica Som, contou com
a presença de diversas Comunidades de Pindamonhangaba
e região, e na oportunidade a
Comunidade de São Francisco
ficou em 1º lugar com a canção
Livre Coração; já a Comunidade Banda Parusia pegou a
2ª colocação com a canção
Zelo; o 3º colocado foi para a
Comunidade de Nossa Senhora Aparecida, com a canção
Qual é o Valor que também
faturou com o melhor arranjo
musical, a Comunidade Pleroma cantou a canção Onde

de

ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper

II. Veto n° 03/2014 – Comunica VETO ao Autógrafo n° 104/2013, que
“Dispõe sobre a possibilidade de agendamento telefônico de consultas
para pacientes idosos, pessoas com deficiência e pacientes que acabaram
de fazer cirurgia, já cadastrados nas Unidades de Saúde do Município
de Pindamonhangaba e dá outras providências”. (Ref. Projeto de Lei
n° 197/2013, de autoria do Vereador Roderley Miotto).
III. Projeto de Lei n° 181/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Dispõe sobre a reserva de no mínimo 5% das vagas de
emprego para mulheres na área de construção civil de obras públicas
e dá outras providências”.
IV. Projeto de Lei n° 188/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal,
do “Programa da Cidadania” e dá outras providências.
V. Projeto de Lei Complementar n° 03/2014, do Poder Executivo,
que “Altera dispositivos da Lei Complementar n° 09 de 16 de dezembro de 2008, que Institui o Código de Edificações do Município de
Pindamonhangaba”.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro 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

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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Início do ano é a melhor
época para conseguir estágio
Arquivo pessoal

Cristian ressalta que a experiência adquirida é o mais importante
AnA CAMilA CAMPos
***
Para quem procura uma oportunidade de
estágio, o início do ano
traz
mais possibilidades. Além das empresas
contratarem, muitos estudantes que já concluíram
o curso deixam suas vagas
disponíveis para novos
estagiários. Há também
aquelas vagas acumuladas de fim de ano, que não
foram preenchidas pela
falta de candidatos. A denominada “temporada de
estágios” permanece até o

mês de março e, segundo
o analista de seleção erick
sperduti, são estimadas
210 mil vagas no período, 20% a mais do que o
mesmo período do ano
passado.
segundo ele, um dos
motivos para o aumento
das oportunidades é que,
no início do ano, as empresas estão se reestruturando e contratando mais
estagiários até para suportar a demanda.
A estagiária Karen Gabriela diniz, 16 anos, cursa técnico de administra-

ção na etec João Gomes
de Araújo e vê o estágio
como uma oportunidade.
“os professores falam que
é bom para o nosso currículo e, por mais que não
tenhamos carteira assinada, é válido como experiência”, relata.
ela já está há três semanas no CeM - Centro
de especialidades Médicas - e passou por vários
segmentos do local, como
a marcação de consultas e
o arquivo.
“A nossa supervisora
nos treina, pois não so-

mos tratados como estagiários, mas sim, como profissionais e isso contribui
com o aprendizado”.
segundo Karen, o
começo do ano foi ótimo para conseguir uma
oportunidade, pois além
das provas para seleção,
ela comenta que o Ciee
– Centro de integração
empresa escola, onde
está cadastrada, entrou
em contato para oferecer
vagas, mas ela acabou optando pela Prefeitura, devido aos horários.
Desafios
não só na categoria
estágio, mas em todo o
mercado, uma das maiores reclamações dos contratantes é a falta de qualificação.
Uma dica dos especialistas é investir na fase
de preparação. Procure
ampliar a cultura geral,
por meio da leitura de
revistas e livros. Quando
for participar de um processo seletivo, conhecer
um pouco a realidade da
empresa pode ser um diferencial.
Vantagens
o maior ganho que o
estagiário tem, a princípio, não é o financeiro.
É a aprendizagem. isso
deve ser levado em consideração no momento
de se analisar a remuneração. embora não seja o
principal, a remuneração
é válida para estudantes,
que muitas vezes utilizam
o valor para custear (ou
ajudar a bancar) os estudos.
Prova
da
afirmação acima é o estagiário
Christian lucas Amaro da
silva, 17 anos, que tam-

bém tem no estágio do
CeM como sua primeira
experiência no mercado.
Para ele, que também
escolheu o estágio pela
Prefeitura, a aprendizagem é fator fundamental
na opção de estagiar. “o
estágio não é só pelo dinheiro ou pelo currículo
(papel), mas sim, pelo conhecimento que agregamos”, ressalta.
inclusive, ele também
reconhece os valores que
vêm acrescentando com
essa oportunidade.
“Já melhorei minha
forma de tratar e atender
às pessoas, estou trabalhando a “timidez” e sendo
mais atencioso”, revela.
Áreas
Alguns especialistas
comentam que em determinadas áreas a facilidade de encontrar um
estágio é maior, como
administração e informática, pois são as áreas
que mais contratam. entretanto, se a intenção é
ganhar mais, o foco são
áreas de engenharia, es-

tatística e matemática.
Já segmentos como secretariado executivo, informática e pedagogia são
cursos em que há maior
dificuldade de encontrar
candidatos quando existem vagas abertas. nas
áreas de comunicação e
design, a dificuldade é a
de encontrar candidatos
por causa da grande oferta
de mercado.
Dica
durante a conversa
com Christian, ele deixou
uma dica bem interessante para quem deseja
se arriscar no mercado.
“Quando fui aprovado,
tinha para mim que queria ir para qualquer área,
menos na saúde. entretanto, foi exatamente
para onde fui alocado.
Hoje, estou estagiando
no posto, gosto muito e
prefiro não mudar. Por
isso, minha dica é que as
pessoas não desanimem,
pois algo que pode não
ser tão bom em um primeiro momento, pode superar as expectativas”.

LeI estágIo:
- os contratos de estágio têm duração
máxima de dois anos;
- a jornada de trabalho é de até seis horas
diárias;
- os estagiários têm direito a remuneração
mensal, o bolsa auxílio;
- Transporte;
- Seguro contra acidentes;
- Folga semanal;
- direito a recesso de 30 dias depois de um ano
de trabalho na empresa.
Fonte: Abre - Agência Brasileira de Emprego e Estágio

Estado abre inscrições para alunos atuarem
como estagiários no Acessa Escola
Arquivo Tn

Dirigente regional de
ensino Gicele Giudice
AiAndrA Alves MAriAno
***
A secretaria da educação do estado abriu inscrições para o processo seletivo
do Acessa escola, programa
que oferece ferramentas digitais de aprendizagem nas
escolas estaduais. Todos os
alunos do ensino médio podem participar.
Coordenado pela Fde
- Fundação para o desenvolvimento da educação, órgão da secretaria,
o Acessa escola oferece
acesso livre à internet nas
escolas como forma de
inclusão digital e social.
os convocados atuarão
nas salas de informática
das escolas da rede que

contam com o programa.
A carga horária do
estágio é de quatro horas semanais e pode ser
cumprida nos períodos
da manhã, tarde ou noite.
A relação dos candidatos
e o local da realização da
prova serão divulgados a
partir do dia 10 de março. Já a publicação do
gabarito sairá no dia 17
de março e a classificação dos indicados, a partir do dia 27 de março. A
duração do estágio é de
12 meses, podendo ser
prorrogado até 24 meses.
neste ano, 5 mil jovens já
começaram a estagiar no
Acessa, sendo 415 deles
do vale do Paraíba.
As inscrições são gratuitas e vão até o dia 12
de fevereiro. os selecionados recebem benefício mensal de r$ 380,
além de auxílio transporte. Mais informações no
www.educacao.sp.gov.br.
A prova acontece no dia
16 de março e não é eliminatória e, sim, classificatória. Isso significa que

Agência do Governo do estado

Legenda:

O programa oferece ferramentas digitais de aprendizagem para alunos da Rede Estadual
quem não for chamado na
primeira convocação, terá
outras oportunidades.

em 2013, o Acessa escola alcançou a marca de
30,7 milhões de acessos à

internet, sendo 1,9 milhão
deles no vale do Paraíba.
o número representa au-

mento de 62%, comparado aos 18,9 milhões de
registros em 2011.

Pindamonhangaba

QUINTA-FEIRA

6 de fevereiro de 2014

CULTURA
&
Tribuna do Norte

LAZER

Festival de Marchinhas
será neste final de semana
arquivo Tn

Maria Fernanda Munhoz
***
O final de semana será
mais animado em Pindamonhangaba, com a realização do Festival de Marchinhas Cida novaes, de
sexta-feira (7) a domingo
(9). o evento terá entrada gratuita e será realizado no Largo do Quartel, a
partir das 20 horas.

os ensaios abertos tiveram início na quarta-feira (5) e continuam nesta
quinta-feira (6), servindo
como aquecimento para os
intérpretes, com o público
presente e com a banda cedida pela Prefeitura.
na sexta-feira (7) e no
sábado (8) serão realizadas as semifinais. Em
cada dia, se apresentam

dez concorrentes e são selecionados cinco pela comissão julgadora. a grande final será no domingo
(9), com a participação de
dez finalistas. Serão escolhidos quatro vencedores,
além de melhor intérprete
e melhor torcida.
Toda a população está
convidada a participar e
se divertir no evento.

Saguão da Prefeitura
tem nova exposição

Concorrentes estão ensaiando nesta quarta e quinta-feira com a banda
cedida pela Prefeitura ao Festival de Marchinhas, no Largo do Quartel

Coro da osesp se
apresenta eM pinda
Maria Fernanda Munhoz
***
Cultura não para em Pindamonhangaba! na próxima quintafeira (13), o Coro da osesp se
apresenta, gratuitamente, na igreja
matriz, a partir das 20 horas.
a osesp – orquestra Sinfônica do
estado de São Paulo – é a combinação de um grupo de cantores de
sólida formação musical com a condução de uma das principais regentes
brasileiras: naomi munakata.
nas apresentações, grandes obras
do repertório coral-sinfônico, abor-

a

dando diferentes períodos musicais,
com ênfase nos séculos XX e XXi e
nas criações de compositores brasileiros e também obras consagradas,
que integram o cânone da música
ocidental, como verdi, mozart, bach,
brahms, bernstein e outros.
Criado como Coro Sinfônico do
estado de São Paulo em 1994, passou a se chamar Coro da osesp em
2001. em 2009, o Coro da osesp
lançou seu primeiro disco, Canções
do brasil, e em 2013 lança novo Cd,
inteiramente dedicado às obras de
aylton escobar.
odirley Pereira

Maria Fernanda Munhoz
***
o espaço cultural no
saguão da Prefeitura de
Pindamonhangaba está
iniciando a exposição de
fevereiro. neste mês, o artista plástico arthur Gerth
mostrará um pouco de seu
trabalho. a entrada é gratuita.
o artista está apresentando telas em diversas
técnicas e formatos. Muitas cores e temas variados
fazem parte da mostra. na
segunda-feira (10), arthur
Gerth receberá a imprensa para uma entrevista
coletiva, quando falará a
respeito de seus mais de
20 anos de carreira e das
inspirações para essa exposição.

Maria Fernanda Munhoz

Parte da exposição, que tem entrada gratuita
a visitação será até o
dia 28 de fevereiro, das
8 às 17 horas. a organização da exposição é do
departamento de Cultura da Prefeitura, que visa

dar espaço para os artistas da cidade mostrarem
seu trabalho, assim como
possibilitar ao público que
tenha contato com as diversas formas de arte.

Turismo forma grupo
para city tour gratuito
Maria Fernanda Munhoz
***
a população pode conhecer mais de perto os
locais turísticos da cidade participando do
projeto “Conheça Pindamonhangaba” e do City
Tour histórico Cultural
gratuito.
o departamento de
Turismo da Prefeitura
está formando o próximo
grupo. Para participar,

basta entrar em contato
pelos telefones 3643-1761
ou 3643-1424. Quando o
grupo estiver formado, o
departamento entrará em
contato com os interessados informando o dia, horário e local da saída.
o roteiro passa pelos
prédios históricos do centro da cidade, com o acompanhamento de um guia,
que conta a história dos
locais e outras curiosida-

des sobre Pindamonhangaba. há duas paradas:
uma visita monitorada
no Museu histórico e Pedagógico dom Pedro i e
dona Leopoldina, e outra
no Bosque da Princesa,
para lanche.
o projeto tem por objetivo informar os munícipes
sobre o potencial turístico
da cidade e, assim, sensibilizar para a valorização do
patrimônio histórico.
Maria Fernanda Munhoz

O coro se apresentou na Igreja Matriz em julho do ano passado
O museu histórico é uma das paradas do city tour

