Banda Eva faz show no sábado

Mixon03

CARDOSÃO E
JARDINZÃO
DECIDEM
TUBAVERÃO

O show com a Banda Eva é a principal atração do Baile
do Hawaii do Paineiras, no sábado (15). Além do grupo
baiano, o clube trará a Banda Bala, a bateria da escola
Bonecos Cobiçados (Guará), dentre outras.
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Atividade Delegada reforça segurança
Rocam

O convênio entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e
a Polícia Militar para os serviços da Atividade Delegada
vai aumentar a segurança na
cidade e garantir mais tranquilidade às pessoas e ao comércio.
Os policiais que vão participar do programa serão
apresentados em uma cerimônia na Praça Monsenhor
Marcondes, na terça-feira
(18), às 10 horas. PÁGINA 3

VILA SUÍÇA
SOLICITA CENTRO
COMUNITÁRIO

Os moradores da Vila Suíça solicitaram à Prefeitura
de Pindamonhangaba a construção de um centro comunitário e o cercamento da
área verde às margens do
ribeirão do Curtume. Os pedidos foram realizados durante reunião no bairro, na
terça-feira (11). 2º CADERNO

ANISTIA
TERMINA
EM MARÇO
PÁGINA 10

ARARETAMA
E SAPOPEMBA
SE ENFRENTAM
NO AZEREDO
O Araretama deverá usar as
laterais para furar a defesa do
Sapopemba, com Dean e Rafael,
no domingo (16), às 10 horas,
pela quarta rodada da Copa Regional.
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Cidade vai receber novas
emendas de deputado
André Nascimento

O deputado estadual Padre Afonso Lobato visitou Pindamonhangaba na última
semana e conversou
com o prefeito sobre
diversas demandas
do município.
2º CADERNO

Encontro ocorreu no
gabinete municipal

‘PEGA TUDO’
CHEGA AO
PARQUE
DAS NAÇÕES
PAGINA 3

JD. RESENDE
RECEBE EQUIPE
DE COMBATE
À DENGUE

A equipe de combate à dengue voltará ao Jardim Resende
no sábado (15) e domingo (16),
para fazer a nebulização no
bairro. Além deste serviço, as
equipes fazem vistorias nas casas e orientam moradores sobre
os cuidados necessários para
eliminar o mosquito transmissor da doença.
2º CADERNO
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Código Penal
defasado não pune
como deveria

A

ONU – Organização das Nações Unidas
– emitiu alerta ao Brasil sobre a situação
da violência no país. A instituição está
preocupada que a onda de manifestações possam
gerar mais ataques, ocasionando conflitos intensos
e mortes.
O aviso recente da ONU apenas reiterou o que já
vem sendo objeto de crítica ao Brasil, classificado
como país pouco eficaz e inócuo por organizações
não governamentais e pelos de conselhos que visam a redução da criminalidade global.
Quando alguém se depara com o Mapa da Violência, realizado anualmente pelo Instituto Sangari, a situação do Brasil é assustadora. O país fica na
4ª colocação dos mais violentos. Em determinados
trechos, o relatório aponta um tremendo descaso
nacional com a segurança pública.
Não só a violência assusta, mas também a letalidade. Os atos violentos no Brasil ocasionam muitas
mortes. Nesse ranking, infelizmente, o Brasil é o
sexto do mundo. Não há motivos para se orgulhar.
A implantação do programa Atividade Delegada
deve reduzir a violência e criminalidade no município. Com base em outras cidades que já aplicaram o modelo, é certa a diminuição dos índices
de criminalidade, mas isso não redime as falhas
do Governo Federal – que deve vigiar melhor as
fronteiras para coibir a entrada de drogas e armas
no país e usar a Polícia Federal para investigar e
detectar o mapa nacional do crime. Isso também
não exime a responsabilidade estadual – devendo
capturar e autuar os infratores.
Apenas isso não basta. Talvez mais até do que
as ações diretas, cabe ao Governo, ao Senado e à
Câmara forçarem uma reforma penal, estudada
profundamente, com a devida amplitude do que
ela representa. A pena para crimes, principalmente
homicídio, no Brasil é muito branda – quase ‘irrelevante’. A Justiça é falha e ‘favorece’, muitas vezes,
o criminoso. Alguém que tira a vida de uma pessoa
não deveria ficar apenas seis, sete ou 12 anos na
cadeia e sair com as premissas de uma Lei de Execussções Penais obsoleta. Isso é ‘estimular’ a bandidagem, os furtos, roubos, homicídios e ‘contribuir’
com a criminalidade. Independentemente das ações
de prevenção, que são eficazes, e do combate, a lei
precisa ser revista. A sociedade mudou muito e o
Código Penal está defasado.
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ARENA 101 Pinda: 15/2
(sábado) – banda Espora. E du
& michel. 21/02 (sábado) – PréCarnaval de São Luiz. Juca Teles e os Estrambelhados . www.
arena101.com.br. Lista vip com
Luzera – 9171-8990 e 78119776. bairro marçon, 4.900
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS guará: 15/2 (sábado) - baile de máscaras. banda nova Tropical
BUTEKO PINDA: 10/5 (sábado) - bob marley in Celebration. banda maneva. Tel. 36423450. av. Luiza marcondes de
oliveira, 244. www.butekopinda.com.br
CASARÃO ROSEIRA –
toda quinta, baladas em dois
ambientes. djs digão e Juninho
com diversos ritmos. Elas free
até 23h. dois ambientes
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do idoso (CCi) Pinda – baile todo sábado (18h30). banda
ao vivo no último sábado do
mês. av. abel Corrêa guimarães, bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena - 15/2 – inimigos da hP.
22/02 (sábado) – grupo bom
gosto. 8/3 (sábado) – Sorriso
maroto 15 anos. www.cervejariadogordo.com.br

Tribuna do Norte

Mega-Sena pode pagar R$ 62 milhões amanhã
As casas lotéricas de Pindamonhangaba devem ficar lotadas para
apostas da Mega-Sena, que acumulou, pela sexta vez, e tem valor estimado em R$ 62 milhões, segundo
a Caixa Econômica Federal. O prêmio de R$ 50 milhões sorteado na
quarta-feira (12), em Osasco (SP),
não teve vencedor.

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 proibido 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.
Célia Lima

missa em
intenção
Na sexta-feira (14), será celebrada na igreja São Benedito, às
19 horas, missa em intenção da
alma do professor Paulo José
Ferreira, o Paulo Cachoeira.

Empreender
realiza Ação
Beneficente

O Núcleo Itinerantes do Projeto Empreender realiza, no
domingo (16), uma Ação Beneficente entre Amigos. O bingo
acontece a partir das 14 horas, no
Centro Comunitário Nossa Senhora das Graças, no Parque São
Domingos, ao lado do C.T. Luiz
Caloi. O preço da cartela será R$
5,00. Informações e aquisições
de cartelas pelo telefone (12)
3644-7104, com Flávia Landi.

UP é lançado
em Pinda
novelis apresenta projetos
de responsabilidade social
A Novelis promove hoje, às
9h30, na Padaria Santo Pani, uma
apresentação dos investimentos em
Responsabilidade Social que a empresa fará em 2014 em Pindamonhangaba. Os projetos estão direta-

mente relacionados com a política
de responsabilidade socioambiental
da companhia e alinhados ao programa global da indústria. O evento
é destinado a convidados, autoridades e imprensa.

João Paulo Ouverney

Fundação dr. João romeiro

Divulgação

O valor da qu in a , d i s t r i b u í do entre 230 sorteados, foi
de R$ 23.076,78, e a quadra teve
19.015 ganhadores, que devem receber R$ 398,75. Os números sorteados foram 07 - 16 - 21 - 35 - 36 - 38.
Apostas para o próximo sorteio
poderão ser realizadas até sábado
(15), às 19 horas.

“...VOCÊ ERA A MAIS BONITA das cabrochas dessa ala,
você era a favorita onde eu era mestre-sala...”- Chico Buarque de Holanda
CHICK NA ROÇA Taubaté:
16/2 (domingo) – Talis e Welinton. 23/02 (domingo) – grito
de Carnaval awotrem. banda
oba!hia, e anderson & Rafael
Estrada do barreiro
CLUBE DA VILA São benedito realiza bailes no Recinto
São Vito (moreira César) aos domingos (20 às 24h) em Fevereiro, confira:
16/2 – Banda Gold. 23/2
– banda Terra nativa. Tel (12)
3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: domingo: 16/2 – 5 Estrelas. 23/2 – nova Tropical (SP)
QUaRTa-FEiRa - 19/2 – Três
Corações. 26/2 – banda Chamego.com.
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: 16/2 (sábado) – balada
Sertaneja. Elas free até 0h. SP62, 2.400, estrada Pinda-Roseira
CORINTHIANS
Pinda:
16/02 (domingo 15h) - Conexão
Samba e Pagode. homem R$
5,00 e mulher vip.
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix”: 15/2 (sábado) – não terá baile, será bingo.
22/2 (sábado) – banda gold.
23/2 (domingo 12h) – Churrasco dançante. Trio Voz de ouro.
1 a 04/3 (sábado a terça-feira) –
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bailes de Carnaval. banda gold.
Tel (12) 3674-2413
CROZARIOL
Tremembé:
14/2 (sexta) – banda Rodeio.
Tel. (12) 3672-2576. www.crozariol.com.br
ESTÂnCia naTiVa Caçapava: 15/2 (sábado) – Thaeme &
Thiago. 21/03 (sexta) – guilherme & Santiago
FERROVIÁRIA Pinda –
Som ao vivo no deck da piscina SEXTa-FEiRa: 14/2 – bruno
& hyago. 21/2 – grito de Carnaval. grupo Sedusamba. 28/2
– abertura do Carnaval. grupo
nota Samba. Para o forró de
sexta, sócio em dia não paga
e pode retirar 2 convites na
secretaria. não sócios: homem
R$ 10 e mulher vip até 23h30, e
R$ 5 após esse horário. Tel (12)
2126-4444
FESTIVAL DE MARCHINHAS de São Luiz do Paraitinga:
Termina dia 15/02.
Programação no site www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br
MANGUEIRÃO
Pinda:
14//2 (sexta) – bailão com a
banda gold. Estacionamento
grátis. Tel (12) 9174-0026
ÓbVio ChoPERia Pinda:
14/2 (sexta) – grunge ‘n’ Rap-

core. R$ 10,00. 15/2 (sábado)
– aC-dC. banda dirty Jack. 16/2
(domingo) – não informado. Tel
(12) 3648-4913
PAINEIRAS
COUNTRY
CLUB Pinda: 15/2 – baile do
hawaii. banda Eva, banda bala
e bateria da Escola de Samba
bonecos Cobiçados de guará.
Tel (12) 3642-4934
PINDABAR Pindamonhangaba: (quinta) – Sertanejo .
SEXTa – 14/02 – banda arena. Toda última sexta do mês,
Sexta maluca - Cerveja itaipava R$ 10,00 a lata. SÁbado
–15/2 – banda mais Qi. 22/2
– banda bale Cruela. domingo – 16/2 – Kipaquera. 23/2 –
É dez. Toda quarta - videokê.
Toda quinta – música sertaneja ao vivo. R$ 15 homem e R$
10 mulher. Tel (12) 3527-0510
/ (12) 7814-4029 e (12) 97498126
RANCHO SANTA FÉ aparecida: 14/2 (sexta) – Fernando
& Fabiano. 21/2 – Pralana. Tel.
(12) 3105-1663 e 8100-9062
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 13/2
(quinta 21h) – Washington dos
Teclados. 15/2 (sábado) - Washington dos Teclados. Responsabilidade dos músicos Wilson

A Concessionária Dokar
promove hoje, das 8 horas,
às 10 horas, o lançamento
do UP – uma das apostas da
Volkswagen para o mercado
nacional. Na última semana,
o veículo foi lançado oficialmente no Brasil; no domingo
(16), o governador do Estado,
visitou a fábrica da VW em
Taubaté para conhecer a linha
de montagem do carro.

(pai) e Washington (filho), que
também animam os bailes. Tel.
(12) 3648-4036 e 9775-0389
VIA VALLE SHOW Pinda:
14/2 (sexta) – aventura no-

turna. mc bó do Catarina. 15/
(sábado) open bar. Elas vip até
1h. Rua José gambini de Souza,
bairro bela Vista, em frente à
Faculdade anhanguera.

DESTAQUE DA SEMANA
Vem aí o CaRnaVaL da FERRoViÁRia (após o grande sucesso
do baile do hawaii), também animado pela banda Folia (participação da banda arena), grupos de samba e intérpretes de escolas de
samba cariocas. Eventos dias 21, 24, 26 e 28/02. Carnaval de 1 a
4/3, com 4 bailes noturnos e 3 matinês. Programação completa no
site www.aaferroviaria.com.br
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cIDADE
Prefeitura e Polícia Militar
iniciam Atividade Delegada
Daniela Gonçalves
***
a Prefeitura de Pindamonhangaba assinou um convênio com a Polícia Militar para
efetivação da atividade Delegada na cidade. na próxima
terça-feira (18), às 10 horas,
em uma cerimônia na Praça
Monsenhor Marcondes, serão
apresentados os policiais que
vão desenvolver esse trabalho.
Com a assinatura do convênio, os policiais em horário

de descanso poderão atuar e
auxiliar na segurança do município.
a cidade contará com dez policiais a mais por dia, o que trará
um reforço, resultando na inibição da atuação de criminosos.
Para o prefeito, a efetivação
da atividade Delegada em Pindamonhangaba vai intensificar
ainda mais a segurança, colaborando para a diminuição da
violência.
De acordo com informações
andré nascimento

Assinatura do convênio da Atividade Delegada

do Comandante da Policia Militar de Pindamonhangaba, Paulo
Henrique lourusso Cavalheiro,
o convênio é de extrema importância e a população só tem
a ganhar com o acordo. “Com a
atividade delegada, esperamos
uma redução do índice de criminalidade”.
Trânsito mais seguro
Um outro convênio assinado com a Policia Militar tem
como objetivo disciplinar as atividades previstas no Código de
Trânsito Brasileiro, por meio da
secretaria da segurança Pública
do estado de são Paulo e do Departamento estadual de Trânsito – Detran.
o convênio consiste em permitir que a Polícia Militar intervenha e possa atuar nas infrações de solo e uso de via em
apoio e complemento ao serviço
já desenvolvido pelo Deptran –
Departamento de Trânsito de
Pindamonhangaba.
a partir de agora, a Policia Militar poderá autuar, por
exemplo, motoristas que estacionem em locais proibidos,
dentre outras ações de trânsito.
este convênio foi assinado no
final do ano passado pelo prefeito e está na secretaria da segurança Pública do estado de são
Paulo para análise. Com a apro-

Blog do sargento Tavares

Com a Atividade, PM espera redução da criminalidade
vação, será realizado um treinamento da Policia Militar e do
Deptran para afinar como será
desenvolvido o auto de infração.
o comandante Cavalheiro
avaliou que esse convênio trará

solução para casos pendentes
de trânsito, principalmente em
horários avançados, quando os
agentes não estão mais em atuação, acarretando em mais benefício ao cidadão.

Serviços de manutenção
continuam pela cidade
Maria FernanDa MUnHoz
***
Continuam pela cidade
os serviços de manutenção tanto nos bairros da
área urbana como na zona
rural. as ações são realizadas pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da secretaria de obras e
Departamento de serviços
Municipais.
entre os dias 7 e 12 de
fevereiro, foram realizadas roçada e limpeza na
praça Carlos Kano, área
verde em frente ao CT
luiz Caloi e iniciado o serviço na praça são Paulo,
no Campo alegre. as equipes também realizaram a
roçada nas praças Getúlio
vargas e santo antonio, e
no Cemitério Municipal,
todos no bairro santa luzia e proximidades, além
de roçada no Jardim Mariana, na área verde do
sindicato rural (centro),
na área verde do Parque
das nações, ao lado do
campo de futebol do Cidade Jardim e na área verde
ao lado do centro comunitário do araretama.
a equipe da regional leste realizou o roçamento e varrição no
centro esportivo do Cidade nova, praça e centro comunitário do santa

RetiRADA De lixo e entulho

A

s equipes de retirada de lixo e de
entulho realizaram, entre os dias
7 e 12 de fevereiro, a limpeza no
Campo Alegre e Res. Fabrilar, na rotatória do Anel Viário, na rua Padre Jair
Machado (Jardim Mariana) e no centro
comunitário do Jardim Bela Vista. Tam-

Cecília, avenida Gastão
vidigal neto, próximo à
ponte do Feital.

bém fizeram a remoção de entulhos no
início do bairro Castolira e na Estrada
Municipal Alcides Soares de Oliveira,
avenida Rio de Janeiro com a rua Gastão
Vidigal Neto, rua Isaura Vieira da Fonseca no bairro Água Preta, Parque das
Palmeiras e Morumbi.

Já as equipes de limpeza estiveram no trevo da
usina de asfalto, na pra-

ça santo antonio, na rua
sagrado Corações, além
da capina nas ruas João
Divulgação

Equipe da Prefeitura realiza capina e limpeza de vegetação no Campo Alegre

esaur Bicudo e oito de
Maio, no Cidade Jardim.
o pessoal da capina
realizou o serviço na rua
José inácio (araretama),
ruas do bairro são Benedito, rua Carlos Goffi
Goulart (Jardim Cristina)
e ruas do Centro. a varrição e retirada de mato foi
realizada na rua Manoel
Martiniano de Godoy, no
araretama.
Também foram feitas a
limpeza das valetas e córregos na rua raul Borges
(antiga rua 01) no Beta,
rua dos Canários e no
bairro solorrico, limpeza
de terrenos na rua alcides
José aresi (Parque das
Palmeiras), área verde,
rua José alfredo Junior
com a avenida Hélio Jair
Balarin, bairro Castolira, na entrada ao lado do
bairro Yassuda e vila suíça. a rua Galdino José
dos santos, na vila suíça,
recebeu limpeza e reparos
em bocas de lobo.
Estradas rurais
as equipes de manutenção de estradas rurais realizaram o serviço
de máquina na estrada
da Tetequera, estrada
do rodeio, estrada do
Pau’alho, estrada dos
Mirandas e estrada do
sertãozinho.

Pega Tudo
inicia na
região do
Parque das
nações
Maria FernanDa MUnHoz
***
O “Pega Tudo”
realizará a capina,
varrição, limpeza
geral e retirada
de entulho no Socorro, Parque das
Nações, Ariene e
Nehemia, entre
os dias 17 e 20 de
fevereiro. Durante o período em
que a equipe estiver no bairro, os
moradores devem
colocar o entulho
de seus quintais
na calçada, para
que possa ser
recolhido.
Hoje, a equipe
está finalizando
os serviços no
Jardim Resende e
Vila Rica, de onde
já foram retiradas 54 viagens
de caminhão de
entulho. O “Pega
Tudo” é realizado
pela Prefeitura
de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de
Obras e Departamento de Serviços Municipais.
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Roderley Miotto busca mais
Dr. Marcos Aurélio está satisfeito Martim Cesar
solicita melhorias
policiamento para Pindamonhangaba com inauguração da Escola
Odete Madureira, no Morumbi no Residencial Lessa
no Distrito de Moreira César
O vereador Roderley Miotto (PSDB) enviou uma solicitação através de Requerimento ao Governador Geraldo
Alckmin, pedindo a criação
de uma nova Companhia da
Polícia Militar no Distrito de
Moreira César.
Preocupado com o aumento da criminalidade em nossa
cidade, o vereador Roderley
Miotto, em reunião com o
Comandante da 2ª Companhia
de Polícia Militar de Pindamonhangaba, Capitão Paulo Henrique Lourusso Cavalheiro,
resolveu solicitar, em caráter
de urgência, a criação de mais
uma Companhia da Polícia
Militar para aumentar a segurança da população. O município conta hoje, com apenas
uma Companhia, enquanto a
vizinha Taubaté, tem quatro
Companhias. Comparando as
cidades, só os policiais da atividade delegada em Taubaté,
150 homens, ultrapassam todo
o efetivo da Polícia Militar em
Pindamonhangaba.
“Não podemos continuar
crescendo se a Segurança
não acompanhar esse ritmo.
O Capitão Cavalheiro faz
um excelente trabalho com
o que tem em mãos e está de
parabéns por isso, mas Pindamonhangaba precisa de mais
efetivo para cobrir os novos
bairros. Fiz esta solicitação e
vou pessoalmente levar meu
pedido ao Governador Geraldo Alckmin, para termos uma

AssessoriA

nova Companhia da Polícia
Militar em Moreira César”,
afirma Roderley Miotto.
Delegacia 24 horas
em Moreira César
O vereador Roderley Miotto também encaminhou solicitação ao Governador através
da Secretaria de Segurança
Pública, pedindo, em caráter
de urgência, a possibilidade
da Delegacia de Polícia do
Distrito de Moreira César - 2º
DP, funcionar 24 horas.
Atualmente, a Delegacia
funciona até as 18 horas e as
ocorrências noturnas, e nos
finais de semana e feriados são
encaminhadas até o plantão
da Delegacia de Pindamonhangaba, o que causa uma
morosidade, principalmente
devido a distância, o que
poderá ser resolvida com o
funcionamento ininterrupto
da Delegacia do Distrito.
AssessoriA

de

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

O vereador Martim
Cesar (DEM) enviou solicitação ao prefeito Vito
Ardito, pedindo providências para que sejam feitos
estudos visando a limpeza
do canteiro central entre
as vias públicas, rua Professora Myrian Penteado
Rodrigues Alckmin e avenida Dr. Francisco Lessa
J u n i o r ( Vi a E x p r e s s a ) ,
no Residencial Lessa. De
acordo com o vereador, o
local se encontra com mato
muito alto, prejudicando a

AssessoriA

Vereador dr. Marcos aurélio

O vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR), sempre atuante e participativo, está
muito satisfeito e parabeniza a Prefeitura, pois uma antiga reivindicação sua para
o bairro Cidade Morumbi
foi atendida no dia 06 de
fevereiro, quando foi inaugurada a Escola Municipal
Odete Corrêa Madureira.
Com a construção desta escola, as crianças do referido
bairro, que antes estudavam
em uma sala improvisada
do Centro Comunitário,
terão um ensino com mais
qualidade e conforto, pois
contarão com instalações
adequadas e modernas.
PSF com farmácia
gratuita no Morumbi
O Dr. Marcos Aurélio
também tem se empenhado
e cobrado da Administração

C o m u n i C A ç ã o /CVP

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

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

AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador MartiM cesar

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

C o m u n i C A ç ã o /CVP

“Estamos sintonizados com a população do
distrito, buscando mElhorias nEcEssárias”

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA

t e r r e n o on d e s er á
c on st r u i d a a quad r a
c ob e rta n o bair r o

M a n t i qu e ir a M or eir a

4ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues

de

Alckmin”, no próximo dia 17 de fevereiro de 2014,

Fotos: AssessoriA

derrubada do veto do prefeito,
o vereador Professor Osvaldo
justificou seu projeto no fato
das constantes e intermináveis filas que são registradas
e mostradas em vários meios
de comunicação, e este projeto
tem por objetivo solucionar ou
amenizar os problemas que
afetavam os usuários do SUS
– Sistema Único de Saúde.
“Com a derrubada do
Veto, acredito que poderemos
amenizar a situação em que se
encontra a Saúde de nosso município; e fiscalizarei para que
o atendimento não continue
sendo realizado de forma precária, sobrecarregando assim
funcionários e prejudicando
em muito a nossa população”,
ressalta o vereador professor
Osvaldo.

de

e de seus órgãos competentes para que, através
da Secretaria de Saúde,
sejam realizados estudos
visando a implantação do
PSF (Programa Saúde da
Família), que deverá conter
uma farmácia de medicamentos gratuitos, no bairro
do Morumbi. O vereador
alega que esta unidade
seria extremamente útil e
facilitaria a vida de todos
os moradores deste e de outros bairros adjacentes, que
poderão utilizar os serviços
prestados pelo referido
programa. De acordo com
o Dr. Marcos Aurélio “este
bairro ainda não possui este
programa e a demanda de
atendimentos nesta região
justificaria uma unidade
do PSF no bairro, o que
beneficiaria a todos”.

Câmara derruba veto ao Projeto do
Ricardo Piorino
vereador Professor Osvaldo de
demonstra fidelidade ao
agendamento de consultas por telefone Distrito de Moreira César
O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) autor do Projeto de
Lei 196/2013, que Dispõe
sobre a marcação de consulta
por agendamento telefônico
nas UBS – Unidades Básicas
de Saúde de Pindamonhangaba, vetado pelo prefeito Vito
Ardito, teve o veto derrubado
pelos vereadores na última
Sessão Ordinária do dia 10.
O projeto visa que toda a
população possa marcar suas
consultas por telefone, afim de
evitar as constantes horas de
espera nas filas, evitando constrangimentos, considerando
também que muitos pacientes
são idosos, deficientes físicos,
mães com crianças pequenas
e crianças de colo.
Na ocasião da votação da

visibilidade e colocando
em risco a segurança dos
moradores e motoristas que
trafegam pelo local.
Chácara da Galega
O vereador Martim Cesar
solicita ao Poder Executivo,
para que seja feita a poda da
grama na Praça Marechal
Humberto Castelo Branco,
na Chácara da Galega. “O
local está com mato muito
alto, situação que gera infestação de insetos, sujeira
e desconforto aos usuários”,
destaca o vereador.

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 139/2013, do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão,
que “Dispõe sobre o plantio de uma muda de árvore na compra de automóvel

l i M P e z a d a M ata c i l i a r n o
bairro

Mantiqueira

novo no município de Pindamonhangaba”.

II. 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”.

C o m u n i C A ç ã o /CVP

a c i M a , n o d e s ta q u e , o
Vereador ricardo Piorino

III. Projeto de Lei n° 188/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que

que Pede construção de

“Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal, do “Programa da

uMa noVa Ponte no bairro

Mantiqueira (foto ao
l a d o ), P o i s a at u a l d e s a b o u

Cidadania” e dá outras providências.

IV. Projeto de Lei n° 193/2013, do Poder Executivo, que “Altera dispositivo

Vereador Professor osValdo

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

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador
Ricardo Piorino (PDT) vem
intensificando cada vez mais
seu trabalho no Distrito de
Moreira César. Durante esta
semana, juntamente com o
Subprefeito “Mané”, o vereador Ricardo Piorino acertou o
início de diversas obras:
- construção de uma quadra
coberta no bairro Mantiqueira,
na rua Geraldo Derrico Moreira;
- construção de uma creche
ao lado da REMEFI do bairro
Liberdade;
- limpeza da mata ciliar no
bairro Mantiqueira;
- construção de uma nova
ponte no bairro Mantiqueira,
pois a atual está interditada e
com risco iminente de queda;
- construção de um muro

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

AssessoriA

para proteção do Centro Comunitário do bairro Ipê II e
- reforma geral do Centro
Comunitário do bairro Feital.
Segurança
Em razão da ocorrência
de diversos homicídios nas
últimas semanas em nosso
município, o vereador Ricardo
Piorino esteve reunido com o
Prefeito Vito Ardito Lerario
e estão definindo ainda para
este mês de fevereiro, uma
reunião com o Governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin,
oportunidade em que reivindicarão o aumento do efetivo
policial (Civil e Militar); mais
viaturas e, ainda, celeridade
na construção do 2º DP em
Moreira César e a instalação
de uma nova Companhia da
PM na cidade.
de

ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper

da Lei n° 5.461, de 05 de outubro de 2012, que dispõe sobre a apresentação
do Documento de origem Florestal”.

V. Projeto de Lei n° 01/2014, do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão,
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores nas vias públicas
da cidade e dá outras providências”.
Pindamonhangaba, 12 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

Pindamonhangaba
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Escola da Família

Inscrições para Programa terminam hoje
Marcos vinício cuba
***
os interessados em
concluir o curso superior
com bolsa de estudos, por
meio do Programa Escola
da Família, têm até hoje
para fazer a inscrição.
Em Pindamonhangaba,
há 104 vagas abertas. as
inscrições devem ser feitas pelo site www.escoladafamilia.fde.sp.gov.br.
o regulamento do programa pode ser acessado
pelo mesmo endereço eletrônico. Todos os beneficiados terão bolsa integral
e irão desenvolver atividades junto à comunidade

aos finais de semana, tendo que cumprir uma carga
horária de oito horas.
na região de Pindamonhangaba, segundo
as informações da Diretoria de Ensino, as faculdades que possuem convênio com o Programa
Escola da Família são:
Fapi, Fasc, anhanguera
Taubaté, unitau, unisal
e Fatea.
os selecionados poderão
atuar numa das 14 unidades escolares do município
ou nas escolas de Tremembé, são bento do sapucaí e
campos do Jordão.

Maria Fernanda Munhoz

O programa Escola da Família realiza ações junto à comunidade

Veja em quais escolas os universitários poderão
atuar e o número de vagas disponíveis:

horário de verão acaba domingo
Divulgação

À meia noite de
sábado para domingo (16), a população
de 11 estados vai se
despedir do horário
de verão, que está
em vigor desde o dia
20 de outubro do ano
passado. na época, a

Paineiras traz banda Eva
para agitar baile do hawaii
Calor, muitas flores,
frutas e alegria. É esse
ambiente que aguarda a
população de Pinda na
noite de sábado (15). o
Paineiras country club
promove mais uma edição
do seu tradicional baile do
Hawaii, que promete muita animação ao som da
banda bala, da bateria da
escola bonecos cobiçados
e da principal atração da
noite: a banda Eva. com
um novo vocalista, Felipe
Pezzoni, que substituiu
saulo Fernandes, a banda
promete agitar a noite dos
presentes com os maiores
sucessos da banda, como

Divulgação

Clube informou que a noite terá várias atrações
Eva, não Precisa Mudar e
Levada Louca. os ingressos podem ser adquiridos

na secretaria do clube.
Mais informações pelo telefone 3642-4934.

estimativa do Governo Federal, anunciada pelo secretário de
Energia Elétrica do
Ministério de Minas
e Energia, ildo Grüdtner, era de que a
adoção da alternativa representaria uma

economia de r$ 4,6
bilhões em investimentos que deixariam de ser feitos
em geração e transmissão de energia, e
de r$ 400 milhões
sem o acionamento
de usinas térmicas.
segundo o ons operador nacional
do sistema Elétrico
- em 2012/2013, o
horário de verão gerou uma economia
de 4,5% no período
de pico nos estados
em que o implementaram. Para o período 2013/2014, a ons
ainda não tem dados
consolidados.
É preciso lembrar
que todos devem
atrasar os relógios
em uma hora.

Anhanguera promove trote
solidário na segunda-feira
a volta às aulas para os
novos alunos na Faculdade anhanguera de Pindamonhangaba acontece na
segunda-feira (17). Para
acolher os estudantes que
iniciam a vida acadêmica
em 2014, a instituição vai
promover mais uma edição do Trote solidário.
a iniciativa visa despertar nos acadêmicos a
importância do exercício
da cidadania e da respon-

sabilidade social, além de
alertar a população sobre
a prevenção e os cuidados
com a saúde.
além das palestras na
área de saúde, alunos,
professores e a população
interessada também podem participar das campanhas de doação de sangue, cadastro para doação
de medula óssea, arrecadação de medicamentos e
produtos de higiene pes-

soal para doação.
as atividades têm início no dia 17 de fevereiro
e vão até o dia 12 de março. serão arrecadados os
medicamentos: Dipirona,
Paracetamol, aas infantil (100 mg), xarope para
tosse, vitamina c e sulfato
ferroso.
Eles serão doados para a
associação santo antônio
dos Pobres, que fará a entrega à população carente.

Caixa Federal prorroga inscrições para concurso
a Caixa Econômica
Federal prorrogou, até
às 23h59 deste domingo (16), o prazo para
inscrições nos concursos públicos que formarão cadastro de reserva
nas carreiras de técnico
bancário (nível médio),
engenheiro e médico do
trabalho(nível superior).

originalmente, o prazo
final era esta terça (11).
os interessados devem efetuar a inscrição
no site do Cespe/Unb
até às 23h59. o valor
da taxa é de R$ 43 para
técnico e R$ 74 para engenheiro e médico.
a contratação ficará
condicionada à existên-

cia de vagas até o término do prazo de validade
do concurso, que é de
um ano e pode ser prorrogado por igual período. assim, a Caixa não é
obrigada a empossar todos os candidatos aprovados, porque se trata
de formação de cadastro
de reserva.

de acordo com portaria divulgada pelo dest
(departamento de Coordenação e governanças
das Empresas Estatais),
somente para 2014 estão previstas 4.850 contratações e, até 2015, o
total de admissões deverá chegar a 9.873.
a remuneração inicial

para o cargo de técnico
bancário é de R$ 2.025
com jornada de 30 horas semanais. o médico do trabalho receberá R$ 4.021 e cumprirá
jornada de 20 horas
semanais. Já os engenheiros cumprirão 40
horas semanais e receberão R$ 8.981.

os novos servidores
terão direito a auxílio
-refeição e cesta alimentação, plano de saúde e
previdência complementar, participação nos lucros da empresa, entre
outros benefícios.
as provas objetivas e
discursivas serão aplicadas em 30 de março.
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POLÍCIA
Homem
morre após
ser baleado

Polícia esclarece caso de professor
morto após sequestro
O corpo que seria do
professor Paulo José
Ferreira, o Paulo Cachoeira, desaparecido desde
o dia 29 de janeiro, foi
encontrado após uma
operação conjunta das
polícias Civil e Militar na
quinta-feira (6).
O corpo, que já estava em decomposição, foi
encontrado nas proximidades do bairro das Oliveiras. Já havia suspeitas de que ele havia sido
morto após ter saído de

Homem
sofre
atentado
com
paulada e
tiros
Uma tentativa de homicídio foi registrada no
ﬁnal da noite de segunda-feira (10), no bairro
Delta. A PM foi acionada
para comparecer ao Pronto Socorro, onde havia um
rapaz com ferimentos.
Diante dos policiais, JEG,
de 35 anos, informou que
chegava a sua residência
quando dois indivíduos
desconhecidos surgiram
em uma motocicleta e o
atingiram com uma paulada, que ocasionou ferimentos. Não satisfeitos,
eles retornaram depois e,
armados, ﬁzeram dois disparos em direção à vítima,
que não foi atingida. JEG
conseguiu refúgio dentro
de casa e após a fuga dos
agressores se dirigiu ao
PS para ser medicado.

Foi
ajudar
e levou
a pior
Ainda na noite de terça-feira (11), um rapaz foi
surpreendido na estrada
do Ribeirão Grande, na altura do bairro Graminha.
LEMP, de 31 anos,
transitava pela estrada
quando se deparou com
uma bicicleta caída às
margens da pista e dois
indivíduos: um caído no
chão e outro em pé, solicitando ajuda. A vítima
parou seu veículo e foi em
direção aos dois. Repentinamente, um deles sacou
uma arma e anunciou o
assalto, levando o veículo
Clio sedan e abandonando
o rapaz no local.

uma festa no bairro Parque das Nações, última
vez em que foi visto.
Após tomar conhecimento do sumiço do professor, a investigação da
Polícia Civil chegou até
duas pessoas que teriam
sido vistas com a vítima
naquela noite, um deles
era seu ex-aluno.
Na noite do crime,
Paulo estava com seu veículo GM Ágile, quando foi
surpreendido por dois indivíduos na praça do Cru-

zeiro, no centro da cidade.
Eles entraram no veículo e
obrigaram a vítima a sentar no banco do carona seguindo para o Piracuama,
onde colocaram o professor no porta-malas, com
os pulsos amarrados.
Na manhã do dia seguinte, pararam na estrada das Oliveiras e obrigaram a vítima a sair do
porta-malas e caminhar
até a um pequeno lago,
situado às margens da
estrada, e então teriam

afogado o professor.
Saíram do local, levando o veículo da vitima e R$ 32,00. Veículo
esse que foi encontrado
pela polícia em um pátio,
com o interior desmontado, o que deu indícios
de envolvimento de outras pessoas em suposto
esquema criminoso.
Um parente da vítima
reconheceu, no Chevette
de um dos envolvidos, o
volante do veículo Ágile
que pertencia ao profes-

sor. O rapaz confessou
o homicídio e revelou
nomes dos outros participantes da ação. Outro
envolvido é um dos participantes da tentativa
do furto de um cofre em
uma farmácia na área
central da cidade.
Segundo um dos capturados, a intenção era somente roubar o carro, mas
seu companheiro ﬁcou
com medo de ser reconhecido pelo professor e, então, resolveram matá-lo.

Dois são pegos
transportando
drogas em
Moreira César
Um homem foi preso quando carregava 10
tabletes de cocaína na
noite de terça-feira (11).
Ele estava dentro de um
ônibus que seguia de São
Paulo para Caratinga/
MG, veículo esse que foi

abordado pela Polícia
Rodoviária no km 87 da
Via Dutra, altura de Moreira César.
Em revista, os policiais
encontraram uma mochila embaixo de um dos
bancos, que continha a

Divulgação

Assalto no
Ribeirão
Grande
droga. O rapaz ﬁcou nervoso e começou a chorar,
aﬁrmando que somente se
pronunciaria em juízo.
De forma semelhante,
no mesmo veículo, JMG,
de 41 anos, foi preso pela
posse de 20 pinos de co-

caína. Ele assumiu a propriedade do entorpecente, alegando ser usuário e
que havia ganho o conteúdo de um desconhecido.
Entretanto, ele foi preso e
encaminhado ao CDP de
Guaratinguetá.

RAPAZ É PRESO POR TRÁFICO
Também no início da noite
de terça (11), um rapaz foi preso em ﬂagrante por tráﬁco de
drogas e porte ilegal de armas,
no bairro Jardim Resende.
A PM fazia patrulhamento
de rotina pelo bairro quando
avistou três indivíduos em atitude suspeita em frente a uma
residência. Quando avistaram

Um homem foi baleado
na noite de sábado (8), na
avenida Antonio Pinheiro
Junior, no bairro Campo
Alegre. A PM foi acionada
para atender a uma ocorrência de indivíduo baleado no local. Quando os
policiais chegaram, avistaram a vítima caída na
calçada, próxima ao meio
ﬁo, com uma motocicleta
entre as pernas. Apesar de
ter sido levado pelo resgate, o homem não resistiu e
morreu.
JETCG, de 45 anos, foi
atingido com um tiro na
cabeça. Segundo testemunhas que estavam em um
mercadinho que ﬁca próximo ao local do crime,
um indivíduo baixo e que
estava de capacete foi visto atravessando a rua com
um objeto preto nas mãos,
que aparentava ser uma
arma. Quando ele se aproximou da vítima, efetuou
o disparo.

a viatura, dois dos rapazes
conseguiram fugir. Na perseguição, IBCA, de 26 anos, foi
capturado e informou que a referida residência seria de uma
mulher que está presa pela
prática de tráﬁco. Com ele,
nada foi encontrado, mas no
local a polícia se deparou com
R$ 140 e uma cédula de 2 mil

guaranis, além de 306 pinos
de cocaína vazios, saquinhos
plásticos, cinco porções de maconha, dois pinos de cocaína
com a substância, um revólver
calibre 38, uma arma de brinquedo, cinco lâminas de barbear e uma faca de cozinha. O
rapaz foi preso e encaminhado
ao CDP de Guaratinguetá.

Um homem foi assaltado enquanto fazia o trajeto Ribeirão X Mantiqueira
no ﬁm da tarde de terçafeira (11).
JBPF, 46 anos, seguia
com seu veículo ﬁat uno
quando reduziu a velocidade para passar por um
“mata burro”, com espaço
somente para um carro.
Nesse momento, ele foi
surpreendido por dois indivíduos desconhecidos,
que saíram do mato anunciando o assalto.
Após levarem a carteira da vítima, que continha
documentos e R$ 200,
ele fugiram pelo mesmo
sentido em que a JBPF seguia.

QUADRILHA É PRESA EM FLAGRANTE APÓS ASSALTO A PESQUEIRO
Divulgação

Na tarde de
domingo (9), a
polícia prendeu
em ﬂagrante
quatro rapazes
que assaltaram
um pesqueiro
no bairro Santa
Luzia.
Um policial
à paisana avistou a quadrilha
enquanto fugia
do local após levarem R$ 500.
Ele anotou a
placa do veículo
e acionou a PM,

o que permitiu
que um cerco
fosse feito para
capturar os indivíduos. O veículo foi barrado
na Estrada do
Atanazio, em
Moreira César.
Os homens
foram presos e
encaminhados
à Delegacia.
Além do dinheiro, foram apreendidas duas
armas usadas
no assalto.
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Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Muita felicidade

Toda a felicidade do mundo
para a aniversariante do dia
16 de fevereiro, Marina Vieira
Munhoz. Seus filhos, noras,
genros, netos e bisnetos lhe
desejam tudo de ótimo sempre!
Arquivo pessoal

felicidade

Parabéns para
Jairo Cypriano,
que comemora
aniversário no dia
18 de fevereiro.
Seus familiares
e amigos lhe
desejam muita
felicidade, em
especial a esposa
Andréa.

Felicidade para o
aniversariante do
dia 14 de fevereiro,
dr. Francisco Piorino
Filho. Ele recebe os
cumprimentos dos
familiares e amigos.

Parabéns

Muita felicidade para Mariana
Martins Camargo, que completa 21
anos no dia 18 de fevereiro. Recebe o
carinho dos familiares e amigos.

Parabéns para a historiadora
Vanessa Nicoletti Gomes de Oliveira,
aniversariante do dia 19 de fevereiro.
Recebe o carinho do marido Marcos,
demais familiares e amigos.
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

felicitações

Arquivo pessoal

feliz
aniversário

tudo de boM

Tudo de bom para
a aniversariante do
dia 13 de fevereiro,
Maura Valentini.
Seus familiares e
amigos lhe desejam
muita felicidade.

Parabéns - Tudo de bom para Eliane
Prado Marcondes, aniversariante do dia
17 de fevereiro. Recebe o abraço do marido
Lafayette Marcondes, demais familiares e
amigos.
Arquivo pessoal

felicidades
Para Izabela dos
Santos Guerreiro,
que comemora
mais um ano de
vida na terça-feira
(18). Ela recebe
o carinho do
namorado Paulo,
do pai Sidnei, da
mãe Rita e da irmã
Gabriela.

Arquivo pessoal

2 aninhos!
Valentina Fernandes
Assumpção comemora
2 aninhos no dia 17 de
fevereiro. Ela recebe
os parabéns da avó
Jô e dos familiares
que desejam muita
felicidade. Parabéns.

Arquivo pessoal

felicidade - Parabéns para Andréia Galembeck, aniversariante do dia
19 de fevereiro. Recebe o carinho do filho Eric e da mãe Telma, com ela na
foto, demais familiares e amigos.
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ENTRETENIMENTO
Tribuna do Norte
Divulgação

Anos Incríveis
será lançado em
DVD neste ano
Depois de anos de espera, o seriado
Anos Incríveis (The Wonder Years) ﬁnalmente será lançado em DVD. O anúncio
foi feito na terça-feira (11) e a ideia é que
o box saia no segundo semestre, nos Estados Unidos.

KEVIN É UM MENINO
CRESCENDO EM
UMA TÍPICA FAMÍLIA
AMERICANA NO
FINAL DOS ANOS 60
Anos Incríveis foi exibido originalmente de 1988 a 1993 e mostrava o ﬁm
da infância e a adolescência de um garoto chamado Kevin Arnold (Fred Savage)

O seriado conta a história de Kevin Arnold e seus amigos

D

e olho
no cine

O ﬁlme "Uma aventura Lego", que estreou nos
cinemas brasileiros na
semana passada, aposta em uma história que
mostra o que é ser criança e que os pais devem
brincar mais com seus
ﬁlhos. Indicado para
toda a família, o longa de

e seus amigos Winnie (Danica McKellar)
e Paul (Josh Saviano) no ﬁnal dos anos
1960, durante a Guerra do Vietnã.
Por causa das muitas canções populares usadas em episódios, a necessidade
de garantir os direitos de cada uma delas
inviabilizou o lançamento até hoje.
A StarVista - conhecida por coleções
de DVDs de séries como Agente 86 e The
Carol Burnett Show - disse que negocia
cada uma dessas faixas, incluindo músicas dos Beatles, Bob Dylan, Smokey Robinson, Joni Mitchell e Van Morrison,
além, claro, da versão que Joe Cocker
eternizou de “With a Little Help From
My Friends” dos Beatles, tema que abre
a série.
A distribuidora ainda promete extras
e outros mimos para os fãs.

‘Uma aventura Lego’ quer
atrair crianças e adultos
animação é muito mais
do que uma vitrine para
vender as edições do
brinquedo.
Para isso, o ﬁlme
apresenta um mundo - de peças de Lego
- totalmente controlado
pelo "vice-presidente de
negócios". Neste mun-

do, um trabalhador na
área de demolição da
cidade Emmet acaba encontrando um item que
pode salvar o lugar do
apocalipse. Figuras conhecidas dão as caras na
produção. Batman aparece para tentar dar uma
força para Emmet. Super

-Homem tenta se livrar
de um apaixonado Lanterna-Verde. Gandalf, de
"O Senhor dos Anéis",
discute com Dumbledore, de "Harry Potter".
Quem não gosta tanto
de Lego, mas se interessa por cultura pop, vai se
animar.

QUADRINHOS

Marvel Comics lança
encadernados nacionais
de Magneto e Justiceiro

Divulgação

A animação tem 1h40min de duração e é indicada para crianças a partir dos seis anos

A Marvel Comics está
lançando dois novos encadernados dedicados a personagens bem queridos pelos
leitores brasileiros. Os novos
volumes são protagonizados
por Magneto e Justiceiro.
“Magneto: Atos de
Terror” reúne os quatro
volumes da minissérie
“Magneto: Not a Hero”,
escrita por Skottie Young e
desenhada por Clay Mann.
A HQ explora as motivações
do personagem, que já foi o
mutante mais temido e odiado do planeta, mas acabou
lutando ao lado dos X-Men
para impedir a extinção da
espécie.
A edição com capa dura
e 100 páginas custa R$17,90
e já pode ser encontrada em
bancas e livrarias.
“Justiceiro Max: O Rei do
Crime” é uma compilação
com os primeiros cinco números de “Punisher Max”, a

série lançada em 2010 após
o ﬁm do título homônimo
que contou com diversas
histórias escritas por Garth
Ennis.
O livro terá 124 páginas, a R$22,90, com capa
dura, e começa a chegar às
livrarias e bancas a partir de
sábado (15).

Divulgação

Livro será lançado dia 15

Disco do Queen bate recorde de vendas no Reino Unido
Divulgação

A coletânea “Greatest
hits”, do Queen, o álbum mais
vendido na história no Reino
Unido, atingiu esta semana a
marca de seis milhões de cópias comercializadas, segundo
dados divulgados pela The
Ofﬁcial Charts Company.
Pelas estimativas da empresa, responsável pelos

registros oﬁciais na Inglaterra, Escócia, País de Gales e
Irlanda do Norte, cópias do
disco podem ser encontradas
em uma a cada quatro casas
britânicas.
Lançado em 1981, o álbum
vendeu 124 mil cópias digitais, e todo o restante corresponde a LPs e CDs. O segundo

volume da coletânea, “Greatest hits II”, que chegou às
lojas dez anos depois, aparece
em décimo lugar na lista, com
3,9 milhões.
Ainda segundo os dados da
The Ofﬁcial Charts Company,
o segundo posto na lista de
discos mais vendidos no Reino
Unido é dividido por outra co-

letânea, “Gold: Greatest hits”,
do Abba, e “Sgt. Pepper’s
lonely heart club band”, dos
Beatles, empatados em 5,1
milhões de cópias.
Completam o top 5 os
álbuns “21”, de Adele (4,7
milhões) e “(What’s the story)
Morning glory?”, do Oasis (4,6
milhões).

SEXTA-FEIRA

Pindamonhangaba

14 de janeiro de 2014

2º caderno
Tribuna do Norte
Moradores do Vila Suíça definem
obras em encontro com administração
Cintia Camargo
***
a exemplo de outros
bairros de Pindamonhangaba, o Loteamento Vila Suíça, que possui
160 residências, também
esteve reunido com representantes da Prefeitura na terça-feira (11),
para discutir propostas
para o local.
os moradores solicitaram à administração
providências em relação
ao fechamento de uma
área que fica paralela
ao ribeirão do Curtume,
que passa pelo bairro.
além dessa solicitação,
os moradores presentes
à reunião ainda pediram
maior rigidez da Prefeitura em relação aos
proprietários que não
mantém seus terrenos
limpos, para que o bairro
seja mais seguro.
Para Patrícia garcez
de oliveira, moradora
no bairro há 10 anos e
uma das munícipes que
solicitou o encontro, a
oportunidade foi muito satisfatória. “temos a
possibilidade de conversar com os representantes da administração e
fazer as nossas reivindicações, mostrando nossa
realidade”, disse.
o munícipe José alves
neto também fez várias
solicitações em relação
ao bairro, como a instalação de uma ami - academia da melhor ida-

de, mais iluminação e a
construção de calçadas
na área verde do bairro.
“Sabemos que a administração tem um roteiro
de obras em toda a cidade, mas acredito que
com essa reunião muitas
questões serão atendidas”, afirmou.
Francisca Cunha de
Lima Fonseca, moradora há 14 anos, aprovou
a ida de representantes
da Prefeitura. “É uma
oportunidade de conversarmos com quem pode
resolver nossos problemas, levando inclusive
às outras autoridades

andré nascimento

andré nascimento

Patrícia Garcez
de Oliveira

José Alves Neto

Francisca Cunha de
Lima Fonseca

nossas
necessidades,
como a questão de maior
segurança e opções de

lazer no Vila Suíça”, salientou.
Com a participação

de muitos moradores,
duas obras foram escolhidas como prioridade:

a construção de um Centro Comunitário e o fechamento da área verde
ao lado do ribeirão, próximo a um local que tem
também uma rede de alta
tensão.
o prefeito salientou
que, além das obras votadas pelos moradores, outros procedimentos serão
realizados no local, como
a instalação de um parque
infantil, calçadas em volta
da área verde, a construção de galerias e a análise
do tráfego de veículos na
via de entrada e saída do
bairro para melhoria da
mobilidade.
andré nascimento

População solicitou à Prefeitura de Pindamonhangaba diversas melhorias para o bairro e definiu as prioridades

equipe de combate à
dengue visita jd. resende
marCoS ViníCio Cuba
***
a equipe de combate
à dengue tem realizado
várias ações durante o ano
todo. nesta semana os
profissionais da Secretaria
de Saúde da Prefeitura de
Pindamonhangaba fizeram
visitas no bairro jardim
resende e neste sábado
e domingo, dias 15 e 16,
eles estarão novamente
no bairro, a partir das 9 às
13 horas, fazendo nebulização.
de acordo com as informações do responsável pela
equipe, durante a semana
foi realizada orientação sobre os cuidados para evitar
a proliferação do mosquito

andré nascimento

aedes aegypti e ocorreu a
retirada de objetos que poderiam tornar-se criadouros.
Fevereiro está na primeira
quinzena e já foram feitas 28
notificações de casos de dengue, sendo 20 descartados e
oito autóctones. Para evitar
que os dados do ministério
da Saúde se confirmem é
preciso a colaboração de
todos, pois, o órgão fez estudos em que apontou que o
município poderá sofrer uma
epidemia em 2014.
ações de prevenção são
extremamente importantes.
em menos de 10 minutos é
possível seguir um cronograma prático para eliminação
de qualquer espaço onde o
mosquito possa se proliferar.
Célia Lima

Agentes da Sáude vistoriam vaso em residência

Deputado visita Pinda para
definir emendas parlamentares
Cintia Camargo
***
o prefeito de Pindamonhangaba
recebeu a visita do deputado estadual Padre afonso Lobato, com quem
falou sobre a administração e as
principais demandas do município.
O deputado confirmou ao prefeito
a vinda do ame - ambulatório médico
de especialidades - para Taubaté,
fato que irá beneficiar a população
de dez cidades da região, incluindo
Pindamonhangaba.
“isso vai apressar o atendimento
de pedidos de exames como tomografia, endoscopia, raio-x e outras
especialidades”, disse Padre afonso, responsável pela retomada do
projeto.
o parlamentar também entregou
ao prefeito uma publicação com recursos parlamentares solicitados por
ele para Pindamonhangaba.
de acordo com o documento, via
Câmara dos deputados e governo do
estado, ele destinou ao município, no
período entre 2003 e 2013, um total
de r$ 1,33 milhão, sendo r$ 390 mil
apenas em 2013, estando algumas
emendas ainda por serem pagas.
durante a conversa, o prefeito
agradeceu o empenho do deputado para serviços realizados para
a recuperação da rodovia dr. Caio
gomes Figueiredo (Pinda/Piracuama)

e Francisco alves monteiro (Pinda/
Tremembé), dentre outros.
obras de infraestrutura como
o asfaltamento de ruas no jardim
arco Íris e residencial Castolira e do
acesso à Faculdade de Pindamonhangaba, além de recursos para investimentos nas áreas de planejamento e
infraestrutura, também tiveram participação do deputado, que atendeu as
solicitações do município.
a compra de equipamentos para
o setor de saúde e aquisição de
ambulâncias, uma delas incluídas no
orçamento estadual do ano passado, e
uma van, estão entre emendas solicita-

das pela Prefeitura e atendidas pelo
parlamentar.
Outros serviços
“Procuramos ajudar a cidade o
máximo possível, pois sabemos que,
apesar do processo de desenvolvimento pelo qual passa Pindamonhangaba, a Prefeitura tem dificuldades
para atender todas as suas necessidades”, disse Padre afonso.
o deputado ainda obteve verbas
para a amar - associação de moreira
César de artesanato e reciclagem e o
instituto Salesiano. além disso, articula politicamente para cessão de áreas
do estado ao município.
andré nascimento

Prefeito e deputado estadual Padre Afonso
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Anistia de multas e juros e honorários
pode ser aproveitada até 31 de Março
DANIELA GONÇALVES
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba informa aos
contribuintes que possuírem
débitos com o município
que eles podem aproveitar
o beneﬁcio da anistia em
multas, juros e honorários
para negociar suas dívidas
até 31 de março de 2014.
Nos acordos à vista,
será concedida anistia
de 95%, onde o contribuinte também poderá
dividir o valor em até
quatro vezes.
Já nos acordos parcelados, será possível optar
pelo pagamento em até 30

vezes, respeitando o valor
mínimo de parcela de uma
UFMP – Unidade Fiscal
do Município de Pindamonhangaba.
Para negociar, os interessados devem procurar
o setor de atendimento da
Prefeitura, ou da Subprefeitura de Moreira César,
das 8 às 17 horas, munidos
dos documentos pessoais,
documentos do imóvel ou
do cadastro mobiliário.
É importante lembrar
que ao regularizar suas
dívidas com o município,
todos estarão colaborando com o desenvolvimento da cidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL N.º 4.189, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2014.
Declara Facultativo o ponto nas repartições públicas, e dá outras providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e:
Considerando que no dia 04/03/2014 (terça-feira) é comemorado o “Carnaval”;
Considerando que no dia 01/05/2014 (quinta-feira) é comemorado o “Dia do Trabalho”;
Considerando que no dia 19/06/2014 (quinta-feira) é comemorado “Corpus Christi”;
Considerando que no dia 09/07/2014 (quarta-feira) é comemorado o “Dia do Soldado
Constitucionalista”;
Considerando que no dia 10/07/2014 (quinta-feira) é comemorada a Emancipação Política da
Cidade”;
Considerando que no dia 28/10/14 (terça-feira) é comemorado o “Dia do Servidor Público”;
Considerando que no dia 25/12/2014 (quinta-feira) é comemorado o dia de “Natal”;
Considerando que no dia 01/01/2015 (quinta-feira) é comemorado o dia do Ano Novo
“Confraternização Universal”;
Considerando que o calendário deste ano marca os dias 02/05/2014, 20/06/14, 11/07/2014,
26/12/2014 e 02/01/2015 (sexta-feira), dias intercalados com os respectivos feriados;
Considerando os dias anteriores aos pontos facultativos de 04/02/14 (Carnaval) e 28/10/2014 (Dia
do Servidor Público), o dia subsequente ao Carnaval e os dias anteriores aos feriados de 25/12/14
(Natal) e 01/01/14 (Ano Novo – Confraternização Universal);
RESOLVE:
1 - Declarar FACULTATIVO o ponto nos dias 03/03/14, 04/03/14, 02/05/14, 20/06/2014, 10/07/2014,
11/07/2014, 27/10/2014, 28/10/2014, 24/12/2014, 26/12/2014, 31/12/2014 e 02/01/2015 não
havendo expediente normal nesses dias.
2 – Declarar FACULTATIVO PARCIAL o ponto no dia 05/03/14, devendo o expediente normal nesse
dia iniciar-se no 2º período da jornada.
3 – Os efeitos desta Portaria não se aplicam aos serviços que, por sua natureza e interesse público,
não possam ser interrompidos.
4 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº 403/2013-SEA

ABANDONO DE EMPREGO
OURO NEGRO AGROPECUARIA LTDA situada na Estrada Municipal dos Martins, 4001 – Bonsucesso
Pindamonhangaba - SP, DECLARA que o funcionário JORGE MARCOS TORQUATO, portador da CTPS nº 64509
serie 00353 está ausente do emprego desde o dia 21/12/2013, conﬁgurando assim o abandono de emprego de acordo
com as leis trabalhistas (art.482 Letra I ) vigentes no Pais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.021, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
Declara de utilidade pública, para ﬁns de desapropriação, áreas localizadas na Rua Alcides Ramos
Nogueira, bairro Mombaça, necessárias para construção de prédio público.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e nos
termos do art. 5º, letra “m”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A :Art.1º. Ficam declaradas de utilidade pública, para ﬁns de desapropriação amigável ou judicial,
03 (três) áreas localizadas na Rua Alcides Ramos Nogueira, bairro Mombaça, necessárias para
construção de prédio público, as quais possuem as seguintes medidas e confrontações:
Área 01. Proprietário Geraldo Deliperi Bezerra
Rua Alcides Ramos Nogueira ( antiga rua 24 )
Lote nº 02 da Quadra “01” do Loteamento “ Real Ville”
“lote de terreno nº 02 da Quadra “01” do Loteamento denominado “ Real Ville”, “ Setor Residencial/
Comercial”, situado nesta cidade, no Bairro da Mombaça, medindo 19,00 m (dezenove metros ) de
frente para a Rua Alcides Ramos Nogueira, antiga rua vinte e quatro; 45,00 m ( quarenta e cinco
metros ) no lado direito, de quem da referida rua o terreno olha , confrontando com o lote 01; 45,00
m ( quarenta e cinco metros ) no lado esquerdo confrontando com o lote 03; 19,00 m ( dezenove
metros ) nos fundos confrontando com a Área Institucional I; encerrando uma área de 855,00 m2 (
oitocentos e cinqüenta e cinco metros quadrados)”. Cadastrado sob a sigla : SO.22.08.04.008.00
Matrícula nº 32858 do CRIA
Área 02. Proprietário Ulysses Borges de Andrade , Wadiha Lídia Farhud de Andrade e Fernando
Borges de Andrade
Rua Alcides Ramos Nogueira ( antiga rua 24 )
Lote nº 03 da Quadra “01” do Loteamento “ Real Ville”
“lote de terreno nº 03 da Quadra “01” do Loteamento denominado “Real Ville”, “Setor Residencial/
Comercial”, situado nesta cidade, no Bairro da Mombaça, medindo 19,00 m (dezenove metros ) de
frente para a Rua Alcides Ramos Nogueira, antiga rua vinte e quatro; 45,00 m (quarenta e cinco
metros) no lado direito, de quem da referida rua o terreno olha , confrontando com o lote 02; 45,00
m (quarenta e cinco metros) no lado esquerdo confrontando com o lote 04; 19,00 m (dezenove

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE SEOB-04/2014
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. ARMANDO GALEMBECK JUNIOR,
responsável pelo imóvel localizado na Avenida João Ribeiro, nº 16, para que tome ciência do
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 465/2014, lavrado em função de construção, reforma ou
ampliação em desconformidade com o projeto aprovado, infringindo o disposto no artigo 212, letra
II do Código de Ediﬁcações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para que apresente defesa,
05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publicação.
SANDRA NOGUEIRA MATHIAS - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.190, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, Resolve
DESIGNAR o Sr. Rafael Ribeiro Cavalcante de Souza, Encarregado de Setor, para substituir o Sr.
José Maria Rodrigues, Gerente do Parque Natural e Municipal do Trabiju, durante o período em que
a mesmo encontrar-se em férias, de 17 de fevereiro a 08 de março de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 07 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

498-01.14.12.08.244.0019.2002.3.50.39.01,

499 – 01.14.12.08.244.0019.2002.3.3.50.43.01,

500 – 01.14.12.08.244.0019.2002.3.3.50.43.02,

501 – 01.14.12.08.244.0019.2002.3.3.50.43.05,

511 – 01.14.13.08.244.0019.2002.3.3.50.43.01,

512 – 01.14.13.08.244.0019.2002.3.3.50.43.02,

517 – 01.14.14.08.244.0019.2002.3.3.50.43.01,

518 – 01.14.14.08.244.0019.2002.3.3.50.43.02,

519 – 01.14.14.08.244.0019.2002.3.3.50.43.05
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº07/2014

ANEXO ÚNICO – LEI Nº 5607, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2014
Serviço de
Proteção Social

Entidade

Modalidade

Projetos

ESPECIAL MÉDIA

Ass. Salesianos
Cooperadores

Convênio

MSE-LA/PSC

Lar da Criança Irmã
Julia

Convênio

ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL

Lar Irmã Terezinha

Convênio

Lar São Vicente de
Paulo

Convênio

SOS

Convênio

Serviço de
Proteção Social

Básica

BASICA

ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL QUALIDADE DE VIDA
INSTITUIÇÃO DE LONGA
PERMANÊNCIA PESSOA
IDOSA

Estadual

Municipal

TOTAL
Projeto

105.600,00

143.992,80

249.592,80

43.788,60

55.146,00

92.508,50

191.443,10

28.344,36

62.796,02

59.878,50

151.018,88

23.463,48

55.576,02

63.658,50

142.698,00

75.200,00

50.638,50

125.838,50

Estadual

Municipal

TOTAL
Projeto

Federal

CASA DE PASSAGEM

Descrição

Modalidade

Projetos

APAE

Convenio

Básica

APAMEX – Ass. Pinda.
do Amor Exigente

Subvenção

PREV. USO ÁLCOOL E
OUTRAS DROGAS

Ass. para Auxílio da
Criança e do
Adolescente - Projeto
Crescer

Subvenção

COMUNIDADE EM AÇÃO

Assoc. Caridade Santa
Rita

Subvenção

O BEM ESTAR DA FAMILIA

Assoc. Criança Feliz São
Gabriel

Subvenção

Casa São Francisco
Casa Transitória
Fabiano de Cristo

Federal

6.890,00

6.890,00
22.327,20

22.327,20

51.326,43

31.915,80

83.242,23

6.300,00

63.504,00

69.804,00

FAMILIA FELIZ

47.023,20

47.023,20

Subvenção

DIVERSOS

20.512,80

20.512,80

Subvenção

PLANO BEM - ESPAÇO DA
CRIANÇA

116.751,60

116.751,60

Convênio

SEARA

3.642,00

3.600,00

18.307,80

25.549,80

Convênio

COLHEITA

25.089,96

11.600,00

6.400,80

43.090,76

Convenio

LAZER DO IDOSO

7.353,00

7.200,00

9.097,20

23.650,20

Liceu Coração de Jesus

Convenio

CPDB/PROVIM

89.689,96

97.902,00

187.591,96

Obra Padre Vita

Subvenção

CRIANÇA ATIVA

45.914,40

45.914,40

Lar São Judas Tadeu

Subvenção

ATENDIMENTO SOCIAL
CRIANÇA E ADOLESCENTE

29.787,62

76.960,80

106.748,42

SOS

Subvenção

FORTALECENDO FAMÍLIAS
"FAMÍLIA CIDADÃ"

18.000,00

61.689,60

79.689,60

SOS

Subvenção

IDEM UNIDADE M. CESAR

116.537,40

116.537,40

Associação dos
Salesianos
Cooperadores de
Pindamonhangaba

Subvenção

CURSOS
PROFISSIONALIZANTES

89.523,00

89.523,00

Subvenção

CAMERATA

77.175,00

77.175,00

Subvenção

APRENDIZ NA EMPRESA

42.000,00

82.000,00

Subvenção

VEM SER JUNTOS

61.740,00

61.740,00

Centro Convivência
Idoso – Francisca
Inácio Ribeiro
(Campinas)
Centro Convivência
Idoso – Cônego Nestor
de Azevedo (Vila Rica)
Convivência de Idosos
de Moreira César
(CIMC)

IA3

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 011/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 11/14, que cuida de “Aquisição de tijolo de barro cerâmico
para ser utilizado em diversas obras no município de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior
homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa
(itens/preços R$): Depósito Avenida Materiais de Construções Ltda. EPP (01 – 0,66; 02 – 1,30);
Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2014.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

ESPECIAL ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.191, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
NOMEIA o Sr. Marilda Usier Homem de Melo, para o emprego de provimento em comissão de
Assessor de Gabinete, a partir de 1º de fevereiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro
de 2014.
Pindamonhangaba, 08 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.607, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2014.
Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção e celebrar convênios às entidades que
especiﬁca.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção e celebrar convênio às entidades
sociais, sem ﬁns lucrativos, constantes do Anexo Único desta Lei, oriundas de verba municipal,
estadual e federal.
Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a subvenção e/ou
convênio à entidade.
Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos
documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de Contas
e Lei Federal 8.666/93.
Art.3º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou re-ratiﬁcação,
que se ﬁzerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos projetos.
Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de verbas consignadas no orçamento
vigente, ﬁcando autorizada a abertura de crédito suplementar e/ou especial, se necessário.
Art. 5º. As dotações orçamentárias a serem oneradas nos repasses ou para anulação para a
abertura de crédito adicional suplementar e especial são:

metros) nos fundos confrontando com a Área Institucional I; encerrando uma área de 855,00 m2
(oitocentos e cinqüenta e cinco metros quadrados).” Cadastrado sob a sigla : SO.22.08.04.009.00
Matrícula nº 32859 do CRIA
Área 3 Proprietários – Balafrê Ribeiro de Andrade Junior, Carlos Alberto Bonito e Roseli Sommadossi
Plaça Bonito
Rua Alcides Ramos Nogueira ( antiga rua 24 )
Lote nº 04 da Quadra “01” do Loteamento “ Real Ville”
“lote de terreno nº 04 da Quadra “01” do Loteamento denominado “Real Ville”, “Setor Residencial/
Comercial”, situado nesta cidade, no Bairro da Mombaça, medindo 19,00 m (dezenove metros ) de
frente para a Rua Alcides Ramos Nogueira, antiga rua vinte e quatro; 45,00 m ( quarenta e cinco
metros ) no lado direito, de quem da referida rua o terreno olha , confrontando com o lote 03; 45,00
m ( quarenta e cinco metros ) no lado esquerdo confrontando com o lote 05; 19,00 m ( dezenove
metros ) nos fundos confrontando com a Área Institucional I; encerrando uma área de 855,00 m2 (
oitocentos e cinqüenta e cinco metros quadrados )”. Cadastrado sob a sigla: SO.22.08.04.010.00
Matrícula nº 32860 do CRIA
Art.2º. As áreas descritas no artigo 1º serão necessárias para implantação construção de prédio
público.
Art. 3º. As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação
orçamentária própria já consignada no orçamento vigente na rubrica 06.10.4.4.90.51.15.451.004
0.01.000000 ﬁcha 102.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 12 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 12 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ PMP_SAJ nº 1405/2014

40.000,00

Ficam convocados os 136 (cento e trinta e seis) médicos cooperados da UNIMED
DE PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico, a se reunirem em
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, no auditório da ACIP – Associação Comercial e Industrial, à
Rua Deputado Claro César, 44 – Centro, em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de março de 2014,
às 18h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 19h em
segunda convocação, com a presença de metade e mais um dos cooperados, e, às 20h em terceira
convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
1. Prestação de contas do exercício anterior, compreendendo:
1.1 Relatório do Conselho de Administração;
1.2
Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2013, com o demonstrativo da
conta Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Dar destino ao resultado do exercício de 2013;
3. Eleger os membros dos Conselhos de Administração e Técnico para o exercício de
2014/2016;
4. Eleger os membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2014/2015;
5. Fixar os valores a serem pagos inerentes a produção dos ocupantes de cargos sociais.
Obs.:
1. Para as eleições previstas nos itens “3” e “4” da ordem do dia, as chapas deverão estar inscritas
até 15 (quinze) dias antes da realização da Assembleia Geral Ordinária, na sede desta, de acordo
com art. 93, Parágrafo 2o, do Estatuto Social, observados os requisitos dos artigos do Capítulo X;
2. Para efeito de quorum, o número de cooperados em condições de votar é de 102 (cento e dois).
Pindamonhangaba, 11 de fevereiro de 2014.
DR. JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT,
Diretor Presidente,
UNIMED DE PINDAMONHANGABA - Cooperativa de Trabalho Médico.
ANS Nº 342343

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classiﬁcação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justiﬁcaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certiﬁcado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de registro na OAB-SP ;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos ﬁlhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos ﬁlhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos ﬁlhos (de 6 a 14 anos).
Dia 21/02/2014 às 15:00 horas
ADVOGADO
3º ALEXANDRE DE JESUS SILVA
RUA ANGELICA SAMAHA DE FARIA, 228 – NOVA ESPERANÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-300
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
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CULTURA

& LAZER

Arthur Gerth mostra sua arte
em exposição na Prefeitura
Maria Fernanda Munhoz
***
Cores, formas, traços
precisos. unindo intuição
e técnica, o artista plástico
arthur Gerth está expondo um pouco de seu trabalho durante este mês, no
espaço cultural no saguão
da Prefeitura. das 8 às 17
horas, de segunda a sextafeira, o público pode conferir, gratuitamente, as
telas coloridas e vivas do
artista, feitas no período
entre 2003 e 2013.
Com 36 anos de idade
e publicitário por formação, Gerth trabalha há 24
anos exclusivamente com
arte. há 12, dá aulas de

artes em escolas e de pintura em seu espaço, na rua
Guaratinguetá (Crispim):
a “arthur artes”.
estudioso das cores
desde a adolescência, arthur Gerth está constantemente realizando experiências com texturas e
formas, em todos os campos da pintura. “realmente as cores são o ponto forte do meu trabalho. não
costumo ficar satisfeito
com trabalhos monocromáticos”, explicou.
na mostra da Prefeitura,
o artista sai do usual e apresenta mandalas em telas
redondas, paisagens do rio
de Janeiro e dois nus, enMaria Fernanda Munhoz

mandalas, destaques do artista na exposição

tre outras. a predominância dos tons de marrom em
algumas telas é explicada:
“acredito que o marrom traz
estrutura, segurança, base
familiar e aconchego. Talvez a predominância dessa
tonalidade nas telas reflita
uma parte da minha personalidade”, disse.
dentre os trabalhos expostos, Gerth confessa ter
uma predileção pelas mandalas. essa foi uma das
séries mais estudadas e
planejadas pelo artista capricorniano. as telas foram
mandadas fazer sob medida, os amigos e familiares
ajudaram a reunir embalagens de chocolate para a
parte das colagens, e cada
quadro foi feito com muito carinho e cuidado, para
manter a simetria. antes
de iniciar a série, o artista
foi estudar. “Sempre como
artista me cobrei por uma
identidade. as mandalas
vieram após um estudo
sobre toda a sua simbologia, principalmente para
os povos orientais, que as
utilizam como instrumento de meditação. acredito
que, com as mandalas, estou mais próximo do tema

Maria Fernanda Munhoz

Gerth fala sobre a nova série que está iniciando, com o tema parques
que me representa, pela
dificuldade e desafio que
foi fazer cada uma delas”,
contou.
a tela mais recente,
“Chapéu Mexicano”, de
2013, inaugura a nova
fase do artista, quando ele
retratará os parques de diversões. as emoções são
transmitidas nas telas por
meio de cores e traços que
indicam movimento. “novas telas já estão desenha-

das e, em breve, teremos
a série, inspirada em parques que conheci dentro e
fora do país, unindo com
imagens que marcaram
a minha infância”, anunciou o artista.
a respeito da mostra
na Prefeitura, arthur Gerth se mostrou satisfeito
com o espaço aberto para
os artistas da cidade. “estou muito feliz com essa
quantidade de espaços e de

oportunidades que estão
surgindo para os artistas
de Pinda. está sendo feito
um verdadeiro resgate dos
tempos em que comecei a
estudar pintura, e vejo que
estamos no caminho de retomar aqueles grandes salões de artes plásticas, que
eram muito importantes
para a troca de experiências entre os expositores e
aproximação com o público”, concluiu.

População pode participar do grupo
de estudo do Conselho de Cultura
Maria Fernanda Munhoz
***
o Conselho Municipal de Cultura iniciou
suas atividades de 2014
com a realização de uma
reunião, no dia 31 de janeiro, quando foi formado um grupo de estudos,
aberto para a população.
Todas as pessoas que estiverem interessadas em
discutir os assuntos relacionados ao desenvolvimento da cultura na
cidade podem participar

do grupo, que se reúne
na segunda sexta-feira
de cada mês.
de acordo com o presidente do Conselho, Kiko
nogueira, o grupo foi formado para aprofundar o
campo de ação da instituição, inclusive no que
se refere às implicações
do ingresso do município no Sistema nacional
de Cultura. ele explicou
que Pinda já é cadastrada neste Sistema, tendo
assinado o acordo de co-

operação federativa, mas
que algumas ações ainda
são necessárias para que
a cidade tenha acesso às
verbas e outros benefícios
na área. “Juntos, realizaremos os estudos para
entendermos todos os trâmites necessários, definir
os papéis e as ações que
podem ser realizadas”,
afirmou.
além do grupo de estudos, o Conselho discutiu sobre a formação de
multiplicadores em gestão

cultural, para que se possa
chegar mais próximo da
comunidade dos bairros, e

entender as necessidades
de cada um. O objetivo final é auxiliar o trabalho do
Maria Fernanda Munhoz

Projetos do dePArtAmento de CulturA PArA 2014
Projeto Arte: esPelho
dA ComunidAde
1ª etapa: Pinda em Cena
– a arte na rua
2ª etapa: Pólos culturais
(centros comunitários)
Projeto de GrAffiti no
ViAduto “joão KoslowsKi”
este projeto visa a produção de
painéis artísticos com a técnica de
graffiti (pintura com tinta pulverizada
com spray ou pistola de tinta) nos
baixos do viaduto “João Koslowski”.
Projeto ofiCinA de
fotoGrAfiA Com CelulAr olhos de PindAmonhAnGAbA
dar continuidade à parceria com a
fundação fórmula Cultural para a
implantação desse projeto na rede de
ensino municipal e nos pólos culturais.

Apresentação de metas da Cultura durante fórum

departamento de Cultura,
sinalizando a vontade dos
moradores para que a Prefeitura possa direcionar
suas ações.
no início deste ano, a
Secretaria de educação,
Cultura e Turismo da Prefeitura realizou um fórum
interno, para a definição
de projetos a serem desenvolvidos ao longo de 2014.
Cabe, também, ao Conselho Municipal de Cultura
– que colaborou com o fórum – acompanhar a implantação dessa metas.
Mais informações podem ser obtidas pelo
e-mail conselhodeculturapinda@outlook.com

Projeto feirA de
ArtesAnAto - dar continuidade à
reformulação da feira de artesanato
da praça monsenhor marcondes

Maria Fernanda Munhoz

Projeto CriAção do CorAl
muniCiPAl - vinculado às oficinas
culturais
Projeto fAnfArrAs nAs
esColAs muniCiPAis - vinculado
às oficinas culturais
Ceu dAs Artes - moreira
César (Centro de artes e esportes
Unificados) - Jul/2014-CRAS, salas
multiuso, biblioteca, telecentro,
cineteatro/auditório, quadra
poliesportiva coberta, pista de skate,
cursos para formação e qualificação
para o mercado de trabalho...

o grupo de estudo se reúne na segunda sexta-feira de cada mês

SEXTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
COPA REGIONAL

‘Arara’ e ‘Sapo’ fazem jogo do equilíbrio
O técnico do Araretama, Tiagão, não deve fazer muitas mudanças no
time para enfrentar o Sapopemba, no Azeredo, no
domingo (16), às 10 horas, pela quarta rodada da
Copa Regional, categoria
Amador.
Tiagão dá indícios de
que está satisfeito com a
evolução de sua equipe,
que está invicta (dois empates e uma vitória). O
alvi-azul da região oeste
deve manter a base para

Odirley Pereira

encarar o Sapopemba,
treinado por Vicente, que
não quis adiantar quem
entra em campo, mas garantiu empenho total.
O Sapopemba também
acumula dois empates e
uma vitória. Para Vicente, a vitória deixa o ‘Sapo’
com grandes possibilidades de avançar às quartas
de ﬁnal.
O jogo coloca frente
a frente duas das equipes mais tradicionais
da cidade.

Conﬁra os demais jogos da rodada
de domingo (16), às 10 horas:
Capituba x Lyon – Ipê I
Floresta x Cantareira – Maricá
Abaeté x Castolira – São Paulinho
Colorado x Areião – Vila São Benedito
A Mil Por Hora x Bandeirante – Jd. Regina
Vila São José x Força Jovem – Zito
Tabela da categoria Quarentão,
com jogos no domingo, às 8h30.
Abaeté x Santana – Aﬁzp
Cobra x Sajart – Jd. Resende
Tipês x Estrela – Ipê I
Imperial x Independente – Vila Verde

Escola de iniciação
esportiva está
com vagas abertas
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Para quem tiver o interesse em praticar voleibol,
judô, ginástica rítmica, ginástica artística, basquete,
entre outras modalidades,
basta procurar o centro
esportivo mais próximo
de casa.
A Secretaria de Esportes da Prefeitura de Pindamonhangaba convida
a população para praticar
atividades físicas. Há
vagas abertas em vários
locais, basta escolher a
modalidade que mais lhe
agradar para iniciar as aulas.
Para fazer as matrículas é preciso comparecer
aos locais com cópia do

RG ou certidão de nascimento e duas fotos 3x4. As
ﬁchas podem ser retiradas
onde as práticas esportivas são oferecidas e os interessados podem levá-las
aos pais ou responsáveis
para colher as assinaturas.
As aulas da escola de
iniciação esportiva são
destinadas às crianças e
adolescentes dos 7 aos 17
anos. As práticas acontecem nos seguintes locais:
João Carlos de Oliveira,
“João do Pulo”, José Ely
Miranda, “Zito”, “Pai
João”, Cidade Nova,
Jardim Eloyna, Centro
de Treinamento Luiz
Caloi, Raquelzão, Rita
Eni Cândido – “Ritoca” e
Alto Tabaú.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES
SOBRE AS MODALIDADES OFERECIDAS
EM CADA LOCAL BASTA LIGAR PARA UM
DOS SEGUINTES TELEFONES:

João do Pulo – 3648-2248
Centro de Treinamento Luiz Caloi – 3642-1998
Cidade Nova – 3643-9282
Zito – 3637-5425
Alto Tabaú – 3642-5054
Ritoca – Araretama – 3643-1400
Juca Moreira – 3643-4936

Volante Ju (Araretama), com a bola, terá a missão de anular as jogadas de criação do Sapopemba

Vera Assoni sedia duas grandes ﬁnais
O campo Vera Assoni, localizado no Socorro, será palco de duas
grandes ﬁnais do futebol
pindamonhangabense.
Os confrontos irão acontecer nos dias 15 e 16. No

sábado, o desafio é do
campeonato Tubaverão,
onde o Jardinzão encara o Cardosão, às 16
horas. Já no domingo,
o jogo da final da Copa
Giba vai ser entre Afizp

e Maricá, às 9 horas.
O organizador das
competições, João Tubarão, conta que o artilheiro da Tubaverão
é Wellington, do Jardinzão, com 13 gols e o

goleiro menos vazado é
Alex, do Flamengo. Já
na Copa Giba, o goleiro
menos vazado é o Caito,
do Flamengo, e o artilheiro é o Bocão, do Maricá, com 13 gols.

Alunos de treinamento participam de testes
Marcos Vinício Cuba

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Secretaria de Esportes da Prefeitura de Pindamonhangaba atende a
centenas de alunos e, nesta semana, as turmas de
treinamento e pré-treinamento estão participando
de vários testes. Os atletas
ﬁzeram, por exemplo, testes de impulsão vertical e
horizontal, envergadura,
entre outros.
Este tipo de trabalho
tem como objetivo oferecer aos alunos informações sobre a evolução de
cada um na modalidade.
Desta forma, o atleta saberá como está o próprio
desempenho e poderá
superar novos desaﬁos.
De acordo com as informações da Secretaria de
Esportes, estas avaliações
serão feitas de forma contínua.

Professor observa características de atletas em avaliação
Os alunos da Secretaria de Esportes da
Prefeitura de Pindamonhangaba retornaram

às aulas no dia 10 de
fevereiro. As competições terão início a partir
de março. Os pais dos

jovens atletas poderão
comparecer aos jogos
para vibrar pelos representantes da cidade.

