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Alunos vão receber bolsa de R$ 392

Ligia Maria recebe carro automático hoje
QUARTA-FEIRA

PARCIALMENTE 
NUBLADO

19º 30º

UV 13
Fonte CPTEC/INPE

MEGA SORTEIA PRÊMIO 
DE R$ 105 MILHÕES HOJE

Os alunos do Ensino Mé-
dio que atuarem como em-
preendedores do Programa 
Escola da Família vão receber 
bolsas no valor de R$ 392,00.

O objetivo é estimular os 
adolescentes a criar e coman-
dar ações sociais, culturais e 
esportivas, entre outras ativi-
dades, aos sábados e domin-
gos, nas unidades escolares.

As inscrições para o pro-
cesso seletivo vão até o dia 27 
de fevereiro. A bolsa tem du-
ração de um ano, podendo ser 
prorrogada por mais um ano. 

Galeria no Campo Alegre entra em fase fi nal
A construção de uma nova 

rede de águas pluviais no 
Campo Alegre está em fase 
de fi nalização. A equipe da 
Secretaria de Obras da Pre-
feitura informou que está ini-
ciando o último trecho da ga-
leria, vindo da esquina da rua 
Santo Antônio, pela avenida 
Antônio Pinheiro Júnior, até 
a praça São Francisco, quan-
do será feita a ligação com a 
tubulação da avenida Albu-
querque Lins, existente no 
local. Após os serviços, será 
feito o recapeamento asfálti-
co de todo o trecho envolvido.

IPTU ON-LINE 
NO SITE DA 
PREFEITURA
Além de enviar os carnês 

do IPTU – Imposto Predial 
e Territorial Urbano – pelos 
Correios, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba também dis-
ponibiliza os boletos no site 
ofi cial www.pindamonhanga-
ba.sp.gov.br. Basta clicar no 
link IPTU 2014, digitar os da-
dos do imóvel, e será possível 
imprimir a 2ª via do tributo. 

    A artista plástica Ligia Maria Ferreira da Fonseca vai 
receber um Doblô automático 0km hoje. O veículo é fruto 
de uma campanha iniciada pelo apresentador Dunga, 
do canal católico Canção Nova, e de donativos no 
evento Casa Noel.

PINDA 
CONTARÁ 
COM ‘ESTAÇÃO 
JUVENTUDE’

Os jovens de Pindamo-
nhangaba contarão com a 
‘Estação Juventude’, um 
espaço para discutir polí-
ticas públicas e desenvol-
ver diversas atividades. O 
programa será implantado 
pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba em parceria com 
o Governo Federal.

PÁGINA 3

Programa Escola da Família oferece bolsa de R$ 392,00 por mês para estudantes do ensino médio

Nova tubulação vai aumentar captação de águas e evitar enchentes no bairro PÁGINA 3

Maria Fernanda Munhoz
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litErária

giLbERTo FREiRE...CaSa 
gRandE E SEnZaLa...

O sociólogo, antropólo-
go e historiador pernam-
bucano GILBERTO FREI-
RE (RECIFE-1900-1987) 
teve uma existência pro-
fícua dedicada  aos estu-
dos sobre o Brasil. Foi, 
reconhecidamente um in-
telectual privilegiado! Es-
teve em Columbia (USA) 
onde defendeu a sua  tese 
(1922): “Vida Social no 
Brasil em meados do sé-
culo XIX”, sob a influência 
de outro grande sociólogo 
e antropólogo Franz Boas. 
Do “Mestre de Apipucos” 
(uma referência ao apra-
zível bairro de Recife onde 
residiu toda a sua vida) 
falou Monteiro Lobato, 

outro mito da nossa Lite-
ratura: “O Brasil vai ser o 
que Gilberto Freire disser: 
é um dos gênios da palheta 
mais rica e iluminante que 
estas terras antárticas ain-
da produziram”.

Pioneiro no estudo his-
tórico e sociológico dos 
territórios de colonização 
portuguesa, é importan-
te salientar que Portugal 
sempre esteve presente no 
pensamento do Grande 
Mestre de Pernambuco.
Gilberto Freire foi inclu-
sive poeta! O seu poema: 
“Bahia de Todos os San-
tos e de todos os pecados” 
mereceu elogios rasgados 
do consagrado poeta, per-

nambucano como ele, Ma-
nuel Bandeira.

A obra que Gilberto 
Freire nos legou é mar-
cante. Na nossa modes-
ta opinião, quem desejar 
entender o Brasil tem que 
conhecer a trilogia gil-
bertiana: “Casa Grande e 
Senzala”, (1933), “Sobra-
dos e Mocambos”, (1936) 
e “Ordem e Progresso”, 
(1957). No contexto da sua 
obra, sem dúvida, “Casa 
Grande Senzala” foi o li-
vro idealizado por ele; é o 
livro-mãe, a matriz teóri-
ca do seu pensamento. E, 
lembrar que enfrentou os 
vendavais do preconceito 
quando lançou o seu livro 
mais famosso há quase 
80 anos! Um livro acusa-
do por muitas sociedades 
como imoral e anticató-
lico! E, ele apenas dizia o 
que o povo falava; citava 
fatos da realidade brasi-

leira. E, em 1933, um pa-
dre da congegação maria-
na, ligada aos jesuítas em 
Recife fez a campanha de 
queimar o livro em pra-
ça pública. Por pouco, os 
exaltados não queimaram 
o autor! “Casa Grande e 
Senzala” tornou-se um 
livro mais conhecido do 
que o próprio autor. Foi 
traduzido em diversas 
línguas em doze países; 
ultrapassou as 50 edições, 
um fato extraordinário no 
Brasil. Um livro que des-
cobre os brasileiros quem 
somos; trata do que é ser 
brasileiro, da formação 
da sociedade brasileira. 
Louvemos o grande GIL-
BERTO FREIRE que, en-
tre muitos títulos e hon-
rarias, foi Grande Oficial 
da Legião de Honra da 
França (2008) e Sir-Cava-
leiro do Império Britânico 
(1971).

Habitação será 
discutida na RMVale

Disque Denúncia tem novo formato
O Instituto São Paulo Contra 

a Violência reposicionou o servi-
ço prestado pelo Disque Denúncia 
por meio de chamadas ao 181. Para 
trazer melhorias aos usuários, o 181 
agora recebe apenas denúncias de 
homicídio, latrocínio, roubo e furto 
de veículos, outros tipos de roubo, 
procurados pela Justiça, sequestros 
e tráfico de drogas.

Além de alinhar o serviço com 
o site www.webdenuncia.org.br, 
a mudança foi importante porque 
grande parte das ligações recebidas 
eram para denunciar fatos que não 
são casos para a polícia.  

Segundo dados do Instituto, 
47% das ligações recebidas eram 
referentes a casos como violência 
intrafamiliar, barulho, assuntos da 
prefeitura, ou de concessionárias 
de serviços públicos: buracos na 
rua, colocação de lixo e entulho em 
locais impróprios e falta de ener-
gia. Além disso, o serviço também 
registrou que 20% das ligações de-
veriam ser feitas ao 190 da Polícia 
Militar, pois o crime estava aconte-
cendo naquele instante.

Segundo o diretor da Regional 
da Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba do Instituto São Paulo 

Contra a Violência, Kiko Sawaya, a 
mudança beneficiará a população. 
“Vamos otimizar o atendimento 
no 181, priorizando o registro de 
denúncias dos crimes mais graves, 
que são a maior preocupação da Se-
cretaria de Segurança Pública e que 
causam mais sensação de insegu-
rança na população”.

Ao ligar para o 181 para fazer ou-
tros tipos de denúncias, o cidadão 
será devidamente orientado pelos 
atendentes do Disque Denúncia, 
que continuará atendendo 24 horas 
e 7 dias por semana, mantendo o 
anonimato e o sigilo.

A Câmara de São José 
dos Campos recebe hoje, 
às 18 horas, a visita do Se-
cretário Estadual de Habi-
tação, Sílvio Torres, para 
tratar sobre os programas 
habitacionais da pasta, 
além de moradias para 
toda a Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba.

Representantes da 
sociedade, vereadores, 

secretários, prefeitos e 
profissionais do ramo da 
construção civil podem 
esclarecer suas dúvidas 
sobre os projetos do Esta-
do na área da habitação.

Mais informações pelo 
telefone  (12) 3925-6566. 
A Câmara fica na rua De-
sembargador Francisco 
Murilo Pinto, 33 - Vila 
Santa Luzia.

A artista plástica Ligia Maria 
Ferreira da Fonseca, 28 anos, vai 
conquistar mais um sonho hoje, às 
11 horas. A ex-atleta receberá um 
carro Doblô 1.4, azul búzios, au-
tomático 0km, que será adaptado 
para sua entrada e conforto.

O veiculo é fruto de uma cam-
panha iniciada pelo apresentador 
Dunga, do canal católico Canção 
Nova. Os donativos para a aquisi-
ção do carro foram feitos via pro-
grama de Dunga e com parte do di-
nheiro arrecadado no evento Casa 
Noel.

A entrega do Doblô ocorrerá na 
casa de Ligia Maria (rua Francisco 
Antônio Pereira de Carvalho, 40, 
Parque São Domingos).

Ligia Maria recebe carro 0km

mega-Sena deve pagar R$ 105 milhões
Quem quiser ficar milionário 

deverá ter paciência nas filas loté-
ricas de Pindamonhangaba, que 
devem ficar ainda maiores do que 
nos últimos dias.

O concurso 1.575 da Mega-Se-
na, que será realizado hoje, em 
Osasco, deve pagar R$ 105 mi-
lhões ao ganhador, de acordo com 
a Caixa Econômica Federal. Acu-
mulado pela oitava vez, o prêmio 
da Mega Sena corresponderá ao 
sétimo maior da história. 

Os números sorteados no con-
curso 1.574 foram 06, 27, 28, 33, 
46 e 48.

Divulgação

Divulgação

Parece que todo aquele discurso, quase 
ufanista do Governo, iniciado em 2011 so-
bre redução no valor de tarifa de energia 

elétrica, investimentos no setor, desenvolvimento 
do país... era tudo mais um capítulo na saga de es-
conder os defeitos do país. De fato, em 2012, até 
houve pequena redução da taxa, mas fator mera-
mente temporário. Provavelmente para acalmar 
os ânimos do consumidor, que sempre vive as-
sombrado pela inflação e a possibilidade real de 
aumento dos combustíveis.

Em resumo, fato é que a energia elétrica vai fi-
car mais cara, de novo. Gostem ou não é o que vai 
acontecer.

De acordo com publicação do Jornal Valor Eco-
nômico de ontem, a elevação na tarifa de energia 
elétrica deverá ficar na casa dos 15% - extrapolan-
do qualquer previsão e culminado na desencade-
ada crise do setor energético nacional. Na sema-
na passada, aliás, o Ministro das Minas e Energia, 
Edison Lobão, se irritou em uma entrevista co-
letiva apenas por ter sido questionado sobre os 
apagões no Brasil – cada vez mais constantes. Na 
ocasião, Lobão deixou escapar que haveria eleva-
ção no preço da energia e que seria transferido, 
obviamente, ao consumidor.

De qualquer modo, os 15% devem cobrir 50% 
do rombo das distribuidoras de energia. A outra 
metade será arcada pelo Tesouro Nacional.

Especialistas acreditam que o Governo não vai 
querer ‘provocar’ a irá do povo, já insatisfeito e se 
manifestando, é bem da verdade, por qualquer coi-
sa – sejam motivos reais ou fúteis. Pelo sim, pelo 
não, a situação pode se complicar ainda mais.

Por isso, e por ser ano eleitoral, o repasse ao 
consumidor/contribuinte deve ficar em torno dos 
10% - o que já é um absurdo. Coloque esses 10% 
na conta de energia elétrica e chega-se a um 13º 
salário. Seria como se o ano tivesse 13 meses, ou 
seja, é mais um mês ficando para o Governo.

Base para isso teremos hoje (19), quando o 
Governo anunciar a meta do superávit primário 
e o contingenciamento do orçamento federal. Os 
custos sobre energia elétrica são fundamentais 
para essa fase da economia. É bom todos ficarmos 
‘ligados’ no processo.

Energia elétrica deve 
ficar 15% mais cara; 

consumidor terá 
reajuste na casa dos 10%
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Galeria no Campo Alegre 
entra em fase de finalização

Maria Fernanda Munhoz
* * *

as obras de galeria de 
águas pluviais no Campo 
alegre estão entrando em 
fase de finalização. A me-
lhoria levará mais quali-
dade de vida para o bairro.

a equipe da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
obras, está iniciando o 
último trecho da galeria, 
vindo da esquina da rua 
Santo antônio, pela ave-
nida antônio Pinheiro Jú-
nior até a praça São Fran-
cisco, quando será feita a 
ligação com a galeria da 
avenida albuquerque 
Lins, existente no local.

as obras tiveram iní-
cio na rua Santa Maria, 
seguindo pela rua Santo 
antônio e, depois, pela 
avenida antônio Pinheiro 
Júnior sentido Batalhão 
do exército, até a esquina 
com a rua São José, agora 
retornando sentido praça.

de acordo com infor-
mações da Secretaria de 
obras, após o término das 
obras, será feito o recape-
amento asfáltico de todo o 
trecho envolvido.

no total, a galeria do 
Campo alegre terá 416 
metros de extensão, sen-
do 32 metros na rua San-
ta Maria, 142 metros na 
Santo antônio e 242 me-

tros na antônio Pinheiro 
Júnior. Além da tubula-
ção, a equipe também está 
instalando bocas de lobo 
para a captação de águas 
e postos de visita. Em lo-
cais onde há necessidade, 
também está sendo feita a 
correção de sarjeta. 

a Secretaria de obras 
da Prefeitura solicita a 
compreensão e atenção 
dos motoristas e pedestres 
que transitam pela região 
durante esse período.

A galeria levará 
mais qualidade de 
vida para o bairro

Maria Fernanda Munhoz

 daniela GonçalveS 
 * * *

os carnês de iPTU – imposto Pre-
dial e Territorial Urbano – de Pindamo-
nhangaba começaram a ser enviados 
por meio dos Correios. neste ano, 
mais de 56 mil carnês foram postados.

o vencimento será dia 15 de mar-
ço e o departamento de arrecadação 
informa aos munícipes que não rece-
berem os carnês em tempo hábil para 
pagamento, que a 2ª via dos boletos 
está disponível no site da Prefeitura 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br, no 
link: iPTU – 2014.

2ª via do IPTU está disponível no site da Prefeitura

Empreendedores podem contar 
com o Banco do Povo Paulista

2 mil pessoAs benefiCiAdAs

de acordo com informações da 
Secretaria de finanças, a estimativa de 
arrecadação é de r$ 24.048.069,24.

Pagamentos
os contribuintes poderão optar pe-

las seguintes formas de pagamento:

Cota única (já com desconto de 
10%);

Cota dupla (já com desconto de 5% 
cada);

Pagamento em até 10 parcelas, com 
desconto de 2% até a data do venci-
mento.

o vencimento de 15 de março vale-
rá para a cota única, primeira parcela 
da cota dupla, e também a primeira 
parcela para aqueles que optarem pelo 
pagamento em até 10 vezes. os de-
mais vencimentos serão em todos os 
dias 15 dos meses subsequentes, até 
dezembro de 2014.

MarCoS viníCio CuBa
* * *

os empreendedores de 
Pindamonhangaba têm uma 
opção quando pensam em 
investir, trata-se do Banco do 
Povo Paulista, um programa 
de microcrédito implantado 
pelo Governo do estado de 
São Paulo em 1998, adminis-
trado pela Sert - Secretaria 
do Emprego e Relações do 
Trabalho - em parceria com a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba.

o Banco do Povo de Pin-
damonhangaba está localiza-
do na avenida albuquerque 
Lins, 138. O atendimento é 
de segunda a sexta-feira, das 
9 às 16 horas. De acordo com 
as informações do órgão, os 
financiamentos disponíveis 
neste banco são destinados 
aos empreendedores formais 
ou informais, cooperativas 
ou formas associativas de 
produção ou trabalho, que 
não possuam restrições e 
que não ultrapassem o fatu-
ramento bruto anual de r$ 
360.000,00. O valor de em-
préstimo varia de r$ 200 a 
R$ 15 mil.

A agência do município já 
beneficiou aproximadamente 
2 mil microempreendedores. 

Para que as empresas possam conse-
guir os empréstimos são necessários 
os seguintes documentos: contrato 
social e alterações; cartão CNPJ; 
cartão de inscrição estadual; cartão 
de inscrição municipal; identidade 
do cliente, dos sócios e dos cônju-
ges (se houver); CPF do cliente, dos 
sócios e dos cônjuges (se houver); 
comprovante de residência do cliente 
e dos sócios do mês atual ou ante-
rior; um orçamento do bem a ser 
financiado; certidão de casamento 
do cliente e dos sócios (se houver), 
sendo original e duas cópias.

Para quem trabalha por conta 
própria, não tem registro do negó-
cio, e quer solicitar empréstimo no 
Banco do Povo Paulista é preciso ir à 
agência com os seguintes documen-
tos, sendo os originais e duas cópias: 
identidade, CPF, comprovante de re-
sidência, certidão de casamento e um 
orçamento do bem a ser financiado. 
Em caso de sócios são necessários os 
documentos destes.

De acordo com as informações da 
gestão do Banco do Povo de Pinda-

monhangaba, para clientes autôno-
mos liberais, como médicos, advoga-
dos, engenheiros, entre outros, será 
solicitada a declaração de Imposto 
de Renda do ano anterior como 
forma de comprovar os rendimentos 
e para os empreendedores do setor 
de alimentos nas áreas públicas será 
exigida a autorização da prefeitu-
ra para o manuseio de alimentos e 
alvará. Caso o cliente possua renda 
adicional deverá apresentar com-
provantes.

Já as associações ou cooperati-
vas que precisam de crédito devem 
apresentar a ata de constituição; 
regimento interno; estatutos; se no 
estatuto da associação ou coopera-
tiva não estiver previsto cláusula 
autorizando obtenção de financia-
mento, deverá solicitar uma Ata 
de Reunião da Assembleia Geral 
autorizando a Diretoria a contrair 
financiamento junto ao BPP mencio-
nando o valor que deverá ser soli-
citado; cartão do CNPJ; identidade 
e CPF dos representantes legais, 
balanço patrimonial; um orçamento 
do bem a ser financiado; certidão de 
casamento dos representantes legais, 
entre outros.

O Banco do Povo atende de segunda a sexta-feira

Marcos vinício Cuba
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

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

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Felipe César – FC pede  
criação da Secretaria da 
Agricultura

FC reitera ao Governo Fede-
ral, através do Ministério da 
Educação e ao Governo do Es-
tado, através da Secretaria de 
Educação, a possibilidade de 
instalação de cursos técnicos 
à distância, em diversas áreas 
para beneficiar principalmente 
os jovens e trabalhadores que 
não têm tempo suficiente de 
frequentar as aulas diaria-
mente.

De acordo com o vereador, 
esta iniciativa se faz necessária 
para dar condições aos jovens 
e aos trabalhadores em geral, 
sobretudo os mais carentes, de 
ter acesso à formação técnica 
de forma gratuita.

Rodoviária na
Via Dutra
O vereador Felipe César – 

FC reitera ao Prefeito, a reali-
zação de estudos para viabilizar 
a construção de uma rodoviária 
interestadual às margens da 
Rodovia Presidente Dutra. Em 
sua justificativa, o vereador 
alega que a atual rodoviária, 
construída há mais de 30 anos 
é pequena e não comporta 
a entrada de mais empresas 
com novas linhas de ônibus. A 
construção de uma outra, mais 
moderna, com mais guichês e 
plataformas, à beira da Via Du-
tra, vai proporcionar que novas 
empresas e novas linhas possam 
ser criadas e atendidas, prin-
cipalmente ligando as regiões 
norte e sul do Brasil, permitindo 
que Pindamonhangaba possa 
ter ligações com outras cidades 
e capitais do país. “Nossa cida-
de cresce a cada dia, e a Dutra 
está cada vez mais próxima, 
desta forma, uma rodoviária 
às margens desta rodovia, vai 
facilitar novas linhas e novas 
empresas”.

O vereador Felipe César – 
FC (PMDB) enviou sugestão ao 
prefeito, através de Indicação, 
em que solicita a criação da 
Secretaria da Agricultura em 
Pindamonhangaba. O vereador 
alega que o prefeito transferiu 
a Diretoria da Agricultura, que 
estava vinculada à Secretaria 
de Indústria e Comércio, para 
a Secretaria de Governo e Inte-
gração, o que tem dificultado a 
tramitação de ações vinculadas 
ao meio rural. Além do mais, a 
Diretoria da Agricultura e a Se-
cretaria de Governo e Integra-
ção, estão em locais diferentes, 
fazendo com que os agricultores 
de nosso município passem por 
um verdadeiro “calvário” para 
resolverem as suas questões ru-
rais. “Entendemos que a criação 
de uma Secretaria específica 
vai melhorar a tratativa com 
a questão rural, já que somos 
polo regional da agricultura e o 
prefeito, por raízes de família, 
é ligado a área rural”, enfatiza 
o vereador.

Cursos técnicos
a distância
O vereador Felipe César - 

Vereador Toninho da Farmácia

O Vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) preocupado 
com as últimas notícias sobre 
abandono de animais nos bair-
ros de nossa cidade, destaca 
a importância da realização 
de uma campanha educativa 
sobre posse responsável e a 
conscientização da população 
de que um animal necessita de 
cuidados e a decisão de levar 
um animal para casa deve ser 

Toninho da Farmácia 
destaca a importância 
da posse responsável

discutida com toda a família 
e analisado todos os prós e 
contras.

Algumas das principais 
características que devem 
ser analisadas são: tamanho 
do animal; comportamento 
(ativo, calmo, etc); custos de 
vacinação; custos de alimenta-
ção; tempo disponível para dar 
atenção ao animal; aceitação 
dos membros da família com 
animais, entre outros.

Castração
O vereador Toninho da 

Farmácia solicita da Admi-
nistração, o inicio imediato 
da Campanha de Castração de 
Cães e Gatos no município. A 
castração impede a prolifera-
ção de animais abandonados 
nas ruas da cidade, evitando 
com isso episódios lastimá-
veis e cruéis de abandono.

Direito dos Animais
O vereador Toninho da 

Farmácia destaca o Artigo 1º 
da Declaração Universal dos 
Direitos Animais, proclamada 
em Assembleia pela UNES-
CO, em Bruxelas, Bélgica, em 
27 de Janeiro de 1978.

“Art. 1º – Todos os ani-
mais nascem iguais diante da 
vida e têm o mesmo direito à 
existência”.

O vereadOr TOninhO da 
Farmácia pede aOs munícipes que 

presenciarem siTuações cOmO 
esTas, de maus-TraTOs,

que denunciem

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Cal agradece ao Executivo 
pela implantação da 
Atividade Delegada

Vereador Fel ipe césar - Fc

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) está 
agradecendo ao Prefeito Vito 
Ardito Lerario e ao Capi-
tão Paulo Cavalheiro pelo 
convênio firmado visando 
os serviços da “Atividade 
Delegada”, que vai aumentar 
a segurança na cidade, dando 
mais tranquilidade às pessoas 
e ao comércio.

Cal também pediu ao Pre-
feito e ao Capitão Cavalheiro 
que seja aumentado o número 
de policiais da “Atividade 
Delegada”, para que possam 
atender o Distrito de Moreira 
César. Hoje, a região do dis-
trito atravessa um período de 
muitas ocorrências policiais, 
principalmente no comércio.

O vereador Cal ressal-
ta, ainda, que já solicitou 

ao Governador 
e as Autoridades 
Competentes que 
a Delegacia da 
Polícia Civil de 
Moreira César atue 
24 horas e que 
seja aumentado o 
seu efetivo para 
que se amplie o 
poder de inves-
tigação em todas 
ocorrências poli-
ciais do distrito, já 
que a região conta 
atualmente com 
aproximadamente 
50 mil habitantes. 
Segundo Cal, com 
a construção das 
inúmeras casas e 
apartamentos que 

estão sendo projetadas no 
distrito, certamente aumentará 
ainda mais a população.

O vereador Cal solicitou 
também ao Governador Ge-
raldo Alckmin, à Secretaria de 
Segurança do Estado, ao Pre-
feito Vito Ardito Lerario, com 
apoio dos deputados federal 
Arnaldo Faria de Sá e estadual 
Campos Machado que seja 
criada mais uma Companhia 
da Polícia Militar no Distrito 
de Moreira César. O objetivo 
é dar mais segurança à região. 
Desta forma, a cidade ficaria 
com duas companhias da 
PM, que melhoraria muito 
a segurança de toda a nossa 
população, pois o efetivo atu-
aria em toda a cidade, bairro 
central, na região Leste e no 
Araretama.

Vereador cal

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Professor Eric fiscaliza 
a situação das REMEFIs 
do Feital e Liberdade
Vereador foi informado da situação pelos 

pais de alunos das remefis 
“seu Juquinha” e “João Cesário”

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

secreTário de obras, José anTonio, Vereador proFessor eric e o secreTário norberTo

Preocupado com a educação 
da cidade, o vereador Professor 
Eric (PR) apresentou na sessão, 
vários requerimentos solicitan-
do, em caráter de urgência, a 
colocação de ventiladores na 
REMEFI “Seu Juquinha”, no 
bairro Liberdade. Segundo o 
parlamentar,  o calor excessivo 
está fazendo com que os alunos 
tenham dificuldades de concen-
tração durante as aulas. O vere-
ador Professor Eric pede, ainda, 
a colocação de um bebedouro, 
pois os alunos precisam levar 
garrafa de água congelada, uma 
vez que na REMEFI a água está 
muito quente sem possibilidades 
de consumo.

O vereador solicitou também 
um bebedouro para a REMEFI 
“João Cesário”, no bairro Fei-
tal. “Agradeço aos pais que me 
procuraram e denunciaram os 
problemas destas duas REME-
FIs.  Não podemos colocar em 
risco a saúde e o conforto de 
nossas crianças e não podemos 
fechar nossos olhos para estes 
problemas que, com a devida 
atenção, serão solucionados 
de maneira simples e rápida, 
potencializando o aprendizado 
de nossas crianças ”, finalizou o 

vereador Professor Eric.
Túnel do bairro das
Campinas
O vereador Professor Eric 

participou da inauguração da 
REMEFI “Odete Correia Ma-
dureira” e parabenizou a Gestora 
Sandra Maria Monteiro Cândido, 
desejando muito sucesso à frente 
da unidade escolar inaugurada 
no bairro do Morumbi. O Pro-
fessor aproveitou a ocasião para 
solicitar ao Secretário de Obras, 
José Antônio Rodrigues Alves - 
“Peixão” e ao Prefeito, em caráter 
de urgência, o recapeamento no 
acesso ao túnel no bairro das 
Campinas. “Há muitos buracos 
no acesso e dentro do túnel, o 
que vem causando transtornos 
e prejuízos aos motoristas que 
necessitam, diariamente, trafe-
gar pelo local.” Em questão de 
poucos dias, o secretário provi-
denciou os reparos necessários, 
beneficiando os motoristas que 
por ali transitam. “Obrigado, 
secretário José Antonio, pela 
agilidade na realização dos 
serviços. É desta maneira, com 
vereador e prefeitura unidos, que 
daremos melhores condições de 
vida à nossa população”, afirmou 
o vereador.

Vereador Magrão conquista 
a construção da quadra 
poliesportiva no Mantiqueira
“parlamentar aCompanha iníCio das obras 

e Comemora Com a população”

O vereador Carlos Edu-
ardo de Moura – Magrão 
(PPS) havia protocolado o 
requerimento nº 1.335/2013, 
em 27/05/2013, solicitando à 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, a cobertura da quadra de 
esportes do bairro Mantiquei-
ra. Em junho de 2013, recebeu 
o ofício nº 1.369/13, do Exe-
cutivo, informando que seria 
construída uma nova quadra 
na área institucional, situado 
na Rua Geraldo Derrico, a qual 
já encontrava-se em processo 
licitatório.

No requerimento, o ve-
reador Magrão destacou a 
importância do bairro ter uma 
quadra coberta, pois além do 
esporte, a mesma 
poderá atender a 
comunidade, com 
ações culturais, so-
ciais, assim como 
na promoção de fei-
ras, festas e outros 
eventos.

A construção foi 
iniciada, com servi-
ços do nivelamento 
do solo. De acor-
do com informa-

ções da Prefeitura, 
a obra está sen-
do realizada pelo 
PAC 2 – Programa 
de Aceleração de 
Crescimento, por 
meio do FNDE-
Fundo Nacional 
de Desenvolvimen-
to da Educação, 
com investimento 
de R$ 536.998.42, 
incluindo a contra-

partida da Prefeitura. Segundo 
a Secretaria de Obras da Pre-
feitura, a quadra terá alam-
brado, palco, dois lances de 
arquibancada, mureta externa 
de proteção feita de alvenaria, 
além da cobertura. “Agradeço 
à SubPrefeitura de Moreira 
César, Subprefeito Mané e 
parabenizo os moradores do 
bairro que vão receber esta 
quadra poliesportiva com toda 
infraestrutura para realização 
de práticas esportivas, no 
intuito de retirar as crianças 
das ruas, formando cidadãos 
através do esporte e melho-
rando a qualidade de vida das 
pessoas”, conclui o vereador 
Magrão.

Vereador magrão acompanha o início da consTrução da 
quadra, com serViços do niVelamenTo do solo no bairro 
manTiqueira

desenho da FuTura quadra que Vai beneFiciar os moradores 
do manTiqueira

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Janio solicita 
construção de praça no 
bairro Araretama

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador 
Janio 
ardiTo 
lerario

O Vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) foi procura-
do por moradores do bairro 
Araretama, que solicitaram 
providências com relação a 
uma área localizada próxima 
à rua Olavo Jorge.

Como sempre, o vereador 
Janio dedicou toda a atenção 
aos moradores e, inclusive, 
já tomou as providências 
necessárias e apresentou na 
Câmara Municipal um pedido 
para que a Prefeitura faça um 
estudo, visando a possibilida-
de de  construir  uma  “praça 
pública” no local.

Para Janio a benfeitoria 
proporcionará melhorias, 
além de ser uma opção de 

lazer à comunidade. “A praça 
vai ser um ponto de encontro 
entre os moradores e um 
lugar de descanso”. “Espero 
que a Prefeitura atenda esse 
pedido que fizemos em nome 
de todos os moradores do 
bairro Araretama”, destacou 
o parlamentar.

Operação tapa buracos
O vereador Janio também 

pede ao Executivo que seja fei-
ta a operação tapa buracos na 
rua Celeste, no bairro Campo 
Alegre. “Apesar de serem bu-
racos de pequenas proporções, 
os mesmos apresentam riscos 
de acidentes, principalmente, 
para os motociclistas”, con-
cluiu Lerario.
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Anvisa eleva para 89 número de 
substâncias proibidas no Brasil

A Anvisa - Agência Na-
cional de Vigilância Sani-
tária -  ampliou a lista de 
substâncias de uso proi-
bido no Brasil. Até agora, 
68 substâncias, entre as 
quais a heroína e a coca-
ína, integravam a lista. 
Após reunião da diretoria 
colegiada ontem, mais 21 
passaram a fazer parte da 
relação, totalizando 89 
substâncias de uso proibi-
do no país.

O diretor-presidente 
da Anvisa, Dirceu Bar-

bano, explicou que o pe-
dido de revisão da lista 
foi feito pela Polícia Fe-
deral e pelo Ministério 
Público.

“Quando apreendidas, 
são consideradas subs-
tâncias de trânsito ilíci-
to. A comercialização, o 
porte ou a utilização são 
considerados crime ou 
contravenção”, ressal-
tou Barbano. Uma das 
substâncias incluídas é a 
metilona, um alucinóge-
no sintético estimulante 

semelhante ao ecstasy. 
Outra substância que 
teve o uso proibido foi a 
metoxetamina, droga re-
creativa com efeitos esti-
mulantes.

A lista completa das 89 
substâncias consideradas 
de uso proibido deve ser 
publicada hoje, no Diário 
Oficial da União, e será 
disponibilizada também 
no site da Anvisa. A úl-
tima atualização da lista 
havia sido feita pela agên-
cia em 2012.

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, 
faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 
e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que 
institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: Dia  
26 de Fevereiro de 2014 às 11:00 horas. Segundo Leilão: Dia 06 de Março de 
2014 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 -  
Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no 
catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel sito à: 
Imóvel situado na Rua José Benedito dos Santos, nº 323, e seu respectivo terreno 
constituído pela área remanescente do lote nº 993, da Quadra 30, do loteamento 
denominado “RESIDENCIAL MANTIQUEIRA”, no bairro de Taipas, Distrito de 
Moreira Cesar, com a área de 132,00m², onde foi edificado um prédio residencial 
com 33,775m² de área construída. Matrícula nº 33.820 no Oficial de Registro de 
Imóveis da Comarca da Pindamonhangaba/SP. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito, 1º Leilão R$ 87.416,05. Valor de Venda do Imóvel acima descrito,  
2º Leilão R$ 50.607,11. A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, 
o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o 
segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão será aceito o maior 
lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, 
dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições 
condominiais, atualizados até a data do leilão. Não foi averbada a construção na 
matricula, ficará a cargo do Comprador a regularização da construção. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, 
como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura 
Pública, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registrários etc. O imóvel se encontra ocupado, e será vendido no 
estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento 
das condições, características e estado de conservação. A desocupação do imóvel 
deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como 
todas as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura 
da competente reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97.

Informações no escritório do leiloeiro: (11) 4083-2575
www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO

COMUNICADO
O Coordenador da APTA e diretor do Departamento deDescentralização do Desenvolvimento faz saber 
que se encontradisponível para venda de tilápias no Polo Regional de DesenvolvimentoTecnológico 
do Vale do Paraíba - Pindamonhangaba:Produto - Unidade - Valor (R$) - Quantidade. Adulto de Tilápia 
(0,5 kg)* - Quilo - 200 - R$ 5,00 - Adulto de Tilápia Vermelha Flórida (0,5 a 3 Quilos)* - Quilo - 400 - R$ 
6,00 - Alevinos Macho e Fêmea de Tilápia do Nilo** - Milheiro - 10 - R$ 100,00 – Alevinos Revertidos 
(100% macho) tilápia do Nilo** - Milheiro - 40 - R$150,00 - Juvenis Macho e Fêmea tilápia do Nilo*** - 
Milheiro- 4 - R$ 300,00 - Juvenis Revertidos (100% Macho) tilápia doNilo*** - Milheiro - 2 - R$ 400,00. 
Observação: *Peixes Adultos > 500 g, **Alevinos = 5 a 10 cm, ***Juvenis = 11 a 15cm. Venda a partir 
do dia 07-02-2014 até o dia 31-12-2014, as Terças e Quintas - Feiras das 08h às 11hh e das 14h 
às 17hh. Endereço: Estrada Avenida Professor Manoel César Ribeiro n°1.920 - CEP: 12.411-010 - 
Pindamonhangaba/SP – Telefone (12) 3642-3921. Para a aquisição dos produtos o interessado deverá 
comunicar-se previamente para certificar-se da disponibilidade. Processo SAA: 2.615/2014.

APTA 3 cm

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 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
08 - Carteira Nacional de Habilitação definitiva A, B ou AB;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

AGENTE DE TRÂNSITO

Dia  27/02/2014 às 14:00 horas

4º ERIKA REGINA CARVALHO DA SILVA
AV. PROF. MIRIAN MARIA MONTEIRO FERRAZ, 91 – VILA SÃO PAULO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-582

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA - ASSEMBLéIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente Edital, convocamos os cooperados da UNIODONTO de Pindamonhangaba  
Cooperativa  Odontológica,  que  nesta data  somam 57(cinqüenta e sete),  para   se   reunirem  em 
Assembléia Geral Ordinária, em conformidade  com o Artigo 41 do Estatuto Social, no dia 13 (treze) 
de março de 2014, na sede da Uniodonto de Pindamonhangaba , localizada  à Praça  Padre João 
Faria Fialho , nº 51 - Centro – Pindamonhangaba,  às  18:30  horas,   em   primeira  convocação,   com   
a presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados, às 19:30 horas, em segunda convocação, com a 
presença de mais da metade dos Cooperados e às 20:30 horas,  em  terceira  e  última  convocação, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, para deliberarem sobre a seguinte.
ORDEM DO DIA:
1.  Prestação de contas dos órgãos de administração, presente o parecer do Conselho fiscal, 
compreendendo:
    a) Relatório de Gestão;
    b) Balanço Patrimonial;
    c) Demonstrativo das Sobras e Perdas e demais demonstrativos contábeis
2.  Destinação das sobras ou rateio das perdas.
3.  Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2014 / 2015.
4.  Planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração, para o exercício entrante.
5. Fixação dos honorários do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal.
6. Integralização de Capital para Margem de Solvência.
7. Manutenção do fundo de marketing;
8. Critério de Remuneração de Cooperado.
Obs.:
a) Para a eleição prevista no item 3 da ordem do dia, os candidatos deverão estar inscritos até 
05 (cinco) dias antes da realização da Assembléia Geral Ordinária, na sede da Cooperativa 
UNIODONTO de Pindamonhangaba, observando-se o artigo 59 a 64 do Estatuto Social.
b) Os candidatos a cargos no Conselho Fiscal deverão apresentar declaração, nos moldes exigidos 
pela RN 311 da ANS, contendo, entre outras, as seguintes informações: (I) não estão impedidos 
por lei para exercer os cargos para os quais foram eleitos; (II) têm reputação ilibada; (III) não 
estão sob os efeitos de condenação criminal; (IV) não participaram da administração de empresa 
que esteja em direção fiscal ou que esteja em liquidação extrajudicial ou judicial; e (V) não estão 
inabilitados para cargos de administração em outras instituições sujeitas à autorização ao controle 
e à fiscalização de órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta.
c) Para efeito de cálculo de quorum, o número de associados em condições de participar é de 57 
(cinquenta e sete) cooperados.  
d) Os ausentes ficarão obrigados a adotar e acatar todas as deliberações tomadas pela Assembléia, 
implicando tal fato como aprovação tácita de tudo o que for decidido.
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014.

ACILIA APARECIDA CESAR LOURENÇO - PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2013 
 
     A Prefeitura comunica a retificação da publicação veiculada no dia 11/02/2014,  
     referente ao PPRP nº 179/2013 de “Aquisição de cópias e impressões para  
     Secretaria de Planejamento”, onde deve ser considerada a tabela abaixo: 

 
ATA nº 133/2013 Empresa: PAP COP PAPELARIA E COPIADORA LTDA. 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 Unid. 040.001 - Cópia em papel a0 mono – 
Unid: 1 

5,90 203,39 

02 Unid. 040.001 - Cópia em papel a0 color – 
Unid: 1 

8,00 600 

03 Unid. 040.001 - Cópia em papel a1 mono – 
Unid: 1 

4,80 250 

04 Unid. 040.001 - Cópia em papel a1 color – 
Unid: 1 

6,00 500 

05 Unid. 040.001 - Cópia em papel a2 mono – 
Unid: 1 

3,70 194,595 

06 Unid. 040.001 - Cópia em papel a2 color – 
Unid: 1 

5,00 240 

07 Unid. 040.001 - Cópia em papel a3 mono – 
Unid: 1 

3,00 240 

08 Unid. 040.001 - Cópia em papel a3 color – 
Unid: 1 

3,50 1.371,428 

09 Unid. 040.001 - Cópia em papel a4 mono – 
Unid: 1 

0,13 1.200 

10 Unid. 040.001 - Cópia em papel a4 color – 
Unid: 1 

1,79 100 

 

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2012 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar. 
ATA nº 40/2012 Empresa: GUIN COMéRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 

Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
23600/2012 2331/2012 11.672,29 24/08/2012 
24781/2012 2341/2012 9.562,61 24/08/2012 
25375/2012 2370/2012 9.145,80 30/08/2012 
25948/2012 2451/2012 7.180,01 06/09/2012 
26736/2012 2516/2012 9.166,73 14/09/2012 
27444/2012 2595/2012 7.504,54 21/09/2012 
27950/2012 2612/2012 7.494,03 27/09/2012 
28595/2012 2699/2012 7.022,62 08/10/2012 
29161/2012 2727/2012 7.798,41 11/10/2012 
29932/2012 2782/2012 5.001,23 22/10/2012 
30594/2012 2857/2012 4.691,77 26/10/2012 
31406/2012 2872/2012 3.021,28 05/11/2012 
32023/2012 2907/2012 5.569,81 13/11/2012 
32262/2012 2925/2012 5.661,10 14/11/2012 
32937/2012 3028/2012 12.093,21 23/11/2012 
34245/2012 3183/2012 1.196,00 17/12/2012 
1459/2013 17/2013 12.406,99 18/01/2013 

5082013 155/2013 12.354,22 22/02/2013 
6403/2013 230/2013 12.458,77 08/03/2013 
7218/2013 261/2013 1.877,50 19/03/2013 
8224/2013 294/2013 4.684,14 25/03/2013 
9171/2013 379/2013 6.940,15 09/04/2013 
9329/2013 380/2013 6.383,18 18/04/2013 

10246/2013 381/2013 7.015,01 18/04/2013 
10737/2013 435/2013 7.576,85 19/04/2013 
11667/2013 495/2013 5.608,48 30/04/2013 
12367/2013 604/2013 6.302,64 10/05/2013 
13180/2013 615/2013 4.924,09 16/05/2013 
13736/2013 668/2013 6.733,35 24/05/2013 
14290/2013 688/2013 6.120,50 28/05/2013 
15123/2013 794/2013 5.563,09 07/06/2013 
15631/2013 817/2013 7.452,30 17/06/2013 
16220/2013 819/2013 1.315,73 18/06/2013 
16895/2013 935/2013 1.183,98 26/06/2013 
18343/2013 1079/2013 3.084,42 12/07/2013 
19024/2013 1095/2013 4.051,87 19/07/2013 
19507/2013 1159/2013 5.492,61 31/07/2013 
19529/2013 1113/2013 11.197,43 25/07/2013 
20002/2013 1197/2013 9.537,12 31/07/2013 
20235/2013 1208/2013 32.324,20 01/08/2013 

ATA nº 41/2012 Empresa: NUTRICIONALE COMéRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 

1473/2013 16/2013 61.749,32 21/01/2013 
5083/2013 156/2013 47.941,09 22/02/2013 
6404/2013 231/2013 39.472,47 08/03/2013 
7221/2013 260/2013 8.721,98 19/03/2013 
8223/2013 296/2013 19.189,77 25/03/2013 
9172/2013 376/2013 22.771,55 09/04/2013 
9327/2013 377/2013 21.755,18 11/04/2013 

10179/2013 378/2013 17.013,06 18/04/2013 
10736/2013 434/2013 19.087,64 19/04/2013 
11549/2013 496/2013 23.791,59 29/04/2013 

 12365/2013 605/2013 19.756,43 10/05/2013 
13179/2013 616/2013 19.520,07 16/05/2013 
13723/2013 667/2013 37.515,42 23/05/2013 
14289/2013 687/2013 17.492,46 28/05/2013 
15122/2013 787/2013 20.975,83 07/06/2013 
15630/2013 828/2013 20.008.16 17/06/2013 
16219/2013 818/2013 2.650,26 18/06/2013 
16920/2013 929/2013 2.448,30 26/06/2013 
18342/2013 1080/2013 4.786,92 12/07/2013 
19022/2013 1094/2013 6.580,02 19/07/2013 
19506/2013 1146/2013 17.928,68 29/07/2013 
19662/2013 1147/2013 12.103,64 29/07/2013 
20001/2013 1196/2013 17.283,83 31/07/2013 
20234/2013 1207/2013 59.436,30 01/08/2013 

 
 
Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - SETOR FARMACÊUTICO
Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de 
Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida, Potin e Arapei, por seu representante legal, convoca 
os trabalhadores associados ou não, da categoria dos trabalhadores nas indústrias de produtos 
farmacêuticos, enquadrados no 10º Grupo, do quadro anexo ao artigo 577 da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, para se reunirem em assembléia geral extraordinária que se realizará no dia 
24/02/2014 ás 14h00 na sede do Sindicato, localizada na Rua dos Bentos, nº 481 – São Benedito – 
Pindamonhangaba - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão e deliberação 
sobre a pauta de reivindicações a ser apresentada ao Sindicato representativo da respectiva categoria 
econômica. b) Outorga de poderes à entidade, por seus representantes legais, para negociação 
coletiva, celebrar acordos, requerer realização de mesa redonda junto ao MTb, constituir comissão 
de negociação e, ainda, em caso de malogro das negociações, suscitar dissídio coletivo junto ao 
Tribunal competente, assistido pela Federação da categoria. c) Discussão e deliberação sobre a 
cláusula que trata das Contribuições. d) Posicionamento da categoria sobre a eventual realização 
de movimento paredista em caso de malogro das negociações. Não havendo número suficiente de 
acordo com as normas aplicáveis, em primeira convocação, nos horários supra - mencionados, as 
mesmas se realizarão, no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes, para os efeitos de 
direito. Pindamonhangaba, 19 de Fevereiro de 2014 – Sebastião de Melo Neto

DATA: 12/02/2014 
 

 

FUNÇÃO 
ACABADOR DE MARMORE E GRANITO 
ASSISTENTE DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE 
ATENDENTE DE LANCHONETE  
AUXILIAR DE LIMPEZA 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
ABATEDOR EM MATADOURO 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
LOMBADOR EM MATADOURO 
BALCONISTA DE LANCHONETE 
CALDEIREIRO   
FUNILEIRO DE AUTOS 
JARDINEIRO 
LAVADOR DE VEICULOS  
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
MOTORISTA ENTREGADOR 
OPERADOR DE VARREDEIRAS E LAVADORASTRIPULADAS 
OPERADOR DE TRATOR E ROÇADEIRA 
OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 
PORTEIRO 
PINTOR DE AUTOS  
REPRESENTANTE  COMERCIAL AUTONOMO 
TÉCNICO ELETRICISTA – TRABALHAR EM LOJA 
TECNICO MECÂNICO 
VENDEDOR EXTERNO   

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR 
DE PINDA/MOREIRA CESAR

ACESSE O SITE:  MAISEMPREGO.MTE.GOV.BR OU COMPARECER AO PAT: PARA CADASTRO
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP OU AINDA NA
AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR.
O HORÁRIO DE SEGUNDA À SEXTA DAS 8:00 AS 16:00 HORAS, MUNIDO DE PIS ATIVO, 
CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER 
ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

Divulgação

DANielA GONçAlVeS
***

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba informa 
aos contribuintes que 
possuem débitos com o 
município que eles po-
dem aproveitar o bene-
fício da anistia em mul-
tas, juros e honorários 
para negociar suas dívi-
das até 31 de março de 
2014.

Nos acordos à vista, 
será concedida anistia 
de 95%, na qual o con-
tribuinte também pode-
rá dividir o valor em até 
quatro vezes.

Já nos acordos par-
celados, será possível 
optar pelo pagamento 

anistia de multas e juros 
e honorários pode ser 
aproveitada até 31 de março

em até 30 vezes, res-
peitando o valor míni-
mo de parcela de uma 
UFMP – Unidade Fiscal 
do Município de Pinda-
monhangaba.

Para negociar, os in-
teressados devem pro-
curar o setor de atendi-
mento da Prefeitura, ou 
da Subprefeitura de Mo-
reira César, das 8 às 17 
horas, munidos dos do-
cumentos pessoais, do-
cumentos do imóvel ou 
do cadastro mobiliário.

É importante lembrar 
que ao regularizar suas 
dívidas com o municí-
pio, todos estão colabo-
rando com o desenvolvi-
mento da cidade.
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Tribuna do Norte
cidade

Secretaria de esportes 
estuda ampliação de 
festival de verão

Alunos da rede estadual podem 
se inscrever no ‘Escola da Família’

Marcos Vinício cuba
* * *

foi realizada em Caraguatatuba, 
na semana passada, uma reunião 
sobre pré-inscrição para a 18ª edi-
ção dos Jori - Jogos regionais dos 
idosos. representantes da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba marcaram 
presença no evento, que contou 
com a participação de dirigentes 
esportivos dos municípios do vale 
do Paraíba e Litoral norte.

de acordo com as informações 
da diretora regional de esportes da 
região de São José dos Campos, 
natália fernanda Lucas de almeida, 
os custos com alimentação e aco-
modação serão do governo do esta-
do e as prefeituras serão responsá-
veis pelo transporte dos atletas.

a 18ª edição dos Jogos regio-
nais dos idosos será em Caraguata-
tuba entre os dias 23 e 27 de abril. 
o congresso técnico está previsto 
para o dia 14 de abril. esta será a 
quarta vez que a cidade litorânea 

aiandra alVes Mariano
* * *

a secretaria da educa-
ção do estado de são Pau-
lo está oferecendo bolsas 
no valor de r$ 392 para os 
alunos de ensino Médio da 
rede estadual de ensino, in-
teressados em atuar como 
empreendedores no Pro-
grama escola da Família. 

o projeto estimula que 
os adolescentes desenvol-
vam ações nas unidades 
de ensino que abrem aos 
finais de semana para a 
comunidade. os partici-
pantes ficam responsá-
veis por criar e comandar 
ações gratuitas sociais, 
culturais e esportivas, en-
tre outras atividades, aos 
sábados e domingos, nas 
unidades escolares. 

os interessados em in-
gressar no programa de-
vem se inscrever, no site 
da Fundap, para o proces-
so seletivo. as inscrições 
vão até o dia 27 de feve-
reiro. 

após aprovação no 
processo, o candidato po-
derá ser selecionado para 
atuar no projeto ou ainda 
em outro programa de es-
tágio oferecido nesta sele-
ção unificada (saiba mais 
no portal da educação – 
www.educacao.sp.gov.br).

a carga horária do alu-
no empreendedor é de 12 
horas, sendo seis horas 
no sábado e outras seis no 
domingo.  a bolsa tem du-
ração de um ano, podendo 
ser prorrogada por mais 
um ano. 

Marcos Vinício cuba
* * *

o Festival de Verão, 
promovido pela secretaria 
de esportes da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, teve 
grande sucesso. o público 
que foi às piscinas muni-
cipais aprovou a iniciativa 
e a secretaria de esportes 
estuda a possibilidade de 
ampliar a atividade.

o secretário de espor-
tes da Prefeitura de Pin-
damonhangaba salientou 
que este estudo será via-
bilizado, pois, devido às 

altas temperaturas, esta 
atividade de lazer teve ín-
dices positivos.

Com a filosofia de ofe-
recer esportes e lazer para 
todos, o Festival de Verão 
foi realizado entre os dias 
24 de janeiro e 08 de feve-
reiro.

avani belarmino cu-
nha, por exemplo, é uma 
das pessoas que gostou 
bastante do projeto e gos-
taria que fosse ampliado o 
festival, porque poderá se 
refrescar ao lado de ami-
gos e familiares.

Os jovens do Ensino Médio podem desenvolver vários projetos como empreendedores do programa

vai ser sede da competição.
Seletiva de atletas
Para que os atletas possam par-

ticipar dos Jori haverá uma seletiva. 
a Prefeitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de esportes 
e Lazer, informa que esta atividade 
terá início a partir do dia 8 de mar-
ço. os locais de competições serão 

definidos e divulgados em breve. 
as pessoas a partir dos 60 anos 
poderão participar.

entre as modalidades oferecidas 
estão voleibol adaptado, bocha, 
malha, truco, dança de salão, 
xadrez, buraco, dominó, damas, 
atletismo, tênis, natação, tênis de 
mesa, entre outras.

A população aprovou a atividade de lazer

Município receberá “Estação Juventude”
Marcos Vinício cuba

* * *
os jovens de Pindamo-

nhangaba terão um novo es-
paço dedicado a eles, onde 
será possível discutir políti-
cas públicas e participar de 
várias atividades, como ofi-
cinas por exemplo. a cidade 
inscreveu o projeto na secre-
taria nacional de Juventu-
de e obteve a pontuação ne-
cessária para ser beneficiada 
com o programa “estação Ju-
ventude”.

Para que as cidades pu-
dessem receber o programa, 
a secretaria utilizou uma sé-
rie de critérios, onde cada um 
teve determinada pontuação, 
totalizando até 205 pontos. 
Pindamonhangaba foi a 11ª 
classificada do país.

entre os critérios, por 
exemplo, estavam o alinha-
mento às diretrizes do Pro-
grama estação Juventude, 
contidas na nota Técnica do 
Programa, a perspectiva de 
continuidade do projeto no 

plano local, viabilidade e exe-
quibilidade técnica e financei-
ra do projeto, capacidade de 
mobilização da comunidade 
– gerando protagonismo e le-
gitimidade; entre outros.

o estação Juventude de 
Pindamonhangaba será no 
Parque da cidade, que está 
recebendo melhorias. em 
breve, a equipe de coordena-
ção do programa irá divulgar 
outras atividades para que 
o público possa conhecer as 
ações a serem desenvolvidas. O espaço vai receber reforma e adaptações em breve

Em 2013, Pinda conquistou o 2º lugar nos Jori

divulgação

divulgação

Pinda marca presença 
em reunião sobre os Jori

divulgação

divulgação
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