Domingo tem corrida de esqueite
Os esqueitistas de Pindamonhangaba e região vão
participar da “Push Race” neste ﬁnal de semana. O
evento, que será realizado na praça do Cruzeiro, ainda
terá o Show de Garagem, com várias bandas
e entrega de sorvete aos competidores.

SEXTETO
CARLOS
GOMES TOCA
EM PINDA

CULTURA & LAZER 6

QUINTA-FEIRA

18º
PÁGINA 2

30º
UV 13

PREDOMÍNIO
DE SOL

Fonte CPTEC/INPE

PÁGINA 2

Divulgação

PINDAMONHANGABA

QUINTA-FEIRA

20 DE FEVEREIRO DE 2014

Tribuna do Norte

R$ 1,00

FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

Ano 132 - Nº 8306

Moradores
aprovam centro
comunitário
das Palmeiras
Os moradores do Parque das
Palmeiras aprovaram o Centro
Educacional Municipal “Benedicto
Alencar da Silva”, inaugurado na
semana passada. De acordo com a
população do bairro, o espaço será

GREVE
PREJUDICA
2.500 ALUNOS
DA FATEC
E ETEC
A greve de funcionários
e professores nas unidades
da Fatec – Faculdade de
Tecnologia – e da Etec –
Escola Técnica Estadual –
está prejudicando cerca de
2.500 alunos de Pindamonhangaba.
Iniciada na segunda-feira (17), em toda a região do
Vale do Paraíba, a paralização afeta a Fatec e os três
polos de cursos proﬁssionalizantes/ensino médio do
município (João Gomes de
Araújo, Alzira Franco e Rubens Zamith).
Os responsáveis pela greve cobram, do Governo do
Estado, novo plano de carreira e outros benefícios. Em
nota, o Centro Paula Souza,
responsável pela administração das unidades, informou que as reinvindicações
serão encaminhadas à Assembleia Legislativa.
PÁGINA 5

André Nascimento

usado para atividades de lazer,
reuniões e outros eventos.
Além do prédio, a galeria de
águas pluviais e o asfalto também
foram entregues aos moradores.
PÁGINA 3

Prédio, inaugurado no dia 12, ﬁca na avenida Amélia Prata Balarin, 250

Meligeni ensina tênis em Pinda
O tenista Fernando Meligeni, o Fininho, dará aula e fará uma palestra no
Paineiras Country Club, hoje, das 15h30
às 17h30. O evento é gratuito a sócios e

não sócios do clube e faz parte da ‘Caravana do Esporte’ do Sesc. Fininho é um
dos principais tenistas do Brasil e alcançou o auge no ﬁnal da década de 1990.
PÁGINA 2
Divulgação

EMTU E
PREFEITURA
ASSINAM
CONVÊNIO

A Prefeitura de Pindamonhangaba assina, hoje,
um convênio de Cooperação
Técnica com a EMTU/SP Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos.
O ato permitirá a implementação do Sistema Estruturado de Transporte Coletivo de Média Capacidade;
Programa de Revitalização
dos Polos de Articulação
Metropolitana - Pró-polos;
Sistema Viário de Interesse
Metropolitano, o Sivim e Integração Operacional de toda
PÁGINA 3
região.
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Meligeni dá aula e palestra sobre tênis

Ponto para ela

Dilma afirma usar forças
armadas para coibir
vandalismo e violência

A

presidente Dilma Rousseff também parece que se cansou das manifestações
que estão ocorrendo no Brasil nos últimos meses. O que começou com protestos contra
o aumento da tarifa de ônibus na cidade de São
Paulo, no final de maio de 2013, chegou ao Rio de
Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e
se espalhou país afora.
Em meio às passeatas contra a elevação de preços no transporte público, também iniciaram discussões sobre os custos para a realização da Copa
do Mundo no Brasil, a impunidade dos políticos
envolvidos no mensalão, propinas e esquemas de
favorecimento em licitações públicas, dentre outros temas relevantes. Contudo, ainda apareceram protestos contra partidos políticos, contra a
grade das emissoras de TV, contra o salário dos
jogadores de futebol, contra o horário de verão,
contra tudo e todos e até protestos contra os próprios protestos. Virou ‘Casa da Mãe Joana’.
Cada dia tem uma passeata para reivindicar
alguma coisa. Não há foco, não há ideologia. Na
verdade, nunca houve.
Em meio a tudo isso, a barbárie, com multidões às ruas, instaurou também a baderneira, o
quebra-quebra, os ataques, a destruição de patrimônio público e privado e, mais recentemente,
até a morte de um repórter cinematográfico.
Isso tem que parar.
Demorou, mas Dilma Rousseff ‘ficou de saco
cheio’. Faltando 110 dias para o início da Copa do
Mundo – evento com maior audiência no planeta, a presidente afirmou na terça-feira (18), que
vai usar as forças armadas para coibir os atos de
violência. Dilma Rousseff está correta. “A Polícia
Federal, a Força Nacional de Seguranças, a Policia
Rodoviária Federal, e todos os órgãos disponíveis
para garantir a segurança de todos. Também contaremos com reforço dos estados”, declarou.
Ainda na terça-feira, em Brasília-DF, diversas
lideranças do Governo, dentre elas o Ministro da
Justiça, José Eduardo Cardozo, discutiram alterações na legislação nacional. O tema ainda será
debatido no Congresso.
Agora, torcemos para que a reação governamental não seja apenas para o período de Copa
do Mundo, mas que passe a vigorar o tempo todo.

F

O tenista Fernando Meligeni, o Fininho, fará a ‘Caravana
do Esporte’ com uma
‘Clínica de Tênis’ no
Paineiras Country Club
hoje, às 15h30. O evento é gratuito e terá uma
palestra com atleta argentino naturalizado
brasileiro.
Fininho, que parou de jogar profissionalmente, foi um dos
principais tenistas do
Brasil, obtendo importantes títulos no final
da década de 1990 e
início dos anos 2000.
Meligeni também ficou
entre os primeiros do
ranking da ATP – Associação dos Tenistas
Profissionais – principalmente por seu desempenho na Olimpíada de Atlanta (1996),
nos Estados Unidos, e
no Grand Slam de Roland Garros (1999), na

Divulgação

França, quando chegou
à semifinal, após bater
o americano Pete Sampras – um dos maiores

Os esqueitistas de
Pindamonhangaba e
região terão um evento
neste final de semana,
com a “Push Race”. A
grande corrida, que vai
envolver pessoas de
todas as idades, será
realizada na praça do
Cruzeiro, no centro,
no domingo (23). No
sábado (22), o público
poderá conferir uma
prévia da prova e a
apresentação do Show
de Garagem, com várias bandas.
No sábado, as atrações começam a partir
das 17 horas. No dia
23, as atividades irão
começar a partir das
8 horas. Quem quiser
participar poderá fazer a inscrição no local. A primeira largada
está prevista para as 9
horas.
Os interessados em
participar do evento po-

dem fazer a inscrição antecipadamente na loja Life
Core, localizada na Travessa Marquês do Herval, 82,
centro. A taxa de inscrição
é de R$ 10 e todos vão receber um vale sorvete.
O organizador Manu
Rezende afirma que o cam-

ADELINO MOREIRA MARQUES

N

asceu em São
Paulo no dia
26.02.1922, filho

de Eurico Moreira Marques
e Olívia dos Anjos Marques.
Cresceu e viveu até os 21

Fundação Dr. João Romeiro

anos em Cajuru, interior
paulista. Daí resolveu “cair
no mundo” e foi parar em
Araçatuba, onde sua vida
deslanchou, pessoal e profissionalmente. Foi locutor
e redator na Rádio Cultura
local e cursou Letras, tornando-se um brilhante Professor de Português.
Mais tarde foi levado à
política, onde foi Vereador
entre 1955 e 1963, chegando a ocupar, por breve
tempo, em substituição, o
cargo de Prefeito Municipal. Incansável, formou-se
ainda em Direito, tendo
tido marcantes participações no Tribunal do Júri.
Em 1965 retornou à Capital paulista, onde permaneceu até sua morte, ocorrida
no dia 22 de março de 2007.
Mas, segundo Maria Alencar
Marques, com quem foi casado, “nunca perdeu o amor
por Araçatuba, que era de
coração, a terra natal dele”.
Marques teve publica-

peonato é uma nova modalidade de competições e é
baseado apenas nas remadas e ganha a pessoa que
chegar primeiro. Haverá
premiação para os classificados entre 1º e 3º lugar de
todas as categorias. A “Pusch Race” é promovida pela

Life Core, e tem o patrocínio
da Hocks, Six trucks, Official, Black Sheep, Chiquinho Sorvetes, Velox, Cush,
Vintage, conta com o apoio
da Brothers Burgueria, Art
House, Skatensina, Californian Tatoo e Prefeitura de
Pindamonhangaba.

Ovos de Páscoa vão
ficar 10% mais caros
José Ouverney

BIOGRAFIAS (III)

vo de reforçar a importância da prática diária
de esportes e atividades
de lazer.
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Viva mais feliz, deixe uma
trova falar por você

trova

de todos os tempos.
O projeto Caravana
do Esporte é idealizado
pelo Sesc e tem o objeti-

Corrida de esqueite no domingo

www.falandodetrova.com.br
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dos três livros de poesia de
sua autoria: “Flores do Meu
Jardim”, “Sonhos e Rimas”
e “Trovas”. Mesmo com vida
tão agitada, sempre arrumou
tempo para suas trovas, de
boa qualidade, conforme se
poderá aquilatar nos versos
a seguir:

Esta vida, a que me exponho,
é agiota de verdade:
se empresta um pouco de sonho,
que juros cobra em saudade!...

Fitando-te o corpo esguio
e o rosto lindo, não nego:
somente agora avalio
a desventura de um cego!

Tão dentro em mim ela vive,
já a conheço tão bem,
que o seu beijo ainda não tive
mas sei o gosto que tem...

Os ovos de Páscoa vão
chegar às lojas e supermercados até 10% mais
caros neste ano, segundo
os fabricantes. O motivo
da alta é a inflação e o preço do dólar – já que parte
do cacau utilizado no Brasil é importado.

Divulgação

Endividamento causa
ansiedade nos brasileiros
Uma pesquisa feita
por instituições de defesa
do consumidor em cinco
países aponta que os brasileiros apresentam mais
sintomas de doenças decorrentes de problemas financeiros do que os europeus que enfrentam aguda
crise econômica. Além
disso, segundo o estudo,
um em cada três brasileiros endividados tem
problemas de ansiedade,
além de falta de sono e do-

EXPEDIENTE

res de cabeça. A pesquisa
foi divulgada ontem pela
Proteste Associação de
Consumidores.
No Brasil, a saúde das
pessoas é mais afetada do
que a dos belgas, italianos,
portugueses e espanhóis
que têm dificuldades financeiras. Entre os brasileiros que estão endividados, 32% têm ansiedade;
24% problemas para dormir; 24% sentem irritabilidade e 17% dor de cabeça.
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cIDADE
Moradores do Parque das Palmeiras
aprovam Centro Comunitário
André Nascimento

Daniela Gonçalves
***
Moradores do Loteamento Residencial Parque
das Palmeiras receberam
oficialmente, na semana
passada, o Centro Educacional Municipal “Benedicto Alencar da Silva”.

“O centro
comunitário
ficou muito
bonito e
amplo”.
Aline Palandi,
recém-moradora do Parque
das Palmeiras

O centro comunitário
tem 320m² de área, com
palco, salão, cozinha, sanitários e sala multiuso
atrás do palco. O investimento na obra foi de R$
435 mil. O novo espaço
agradou os moradores

A cerimônia de inauguração teve a presença de autoridades e moradores do bairro
e as autoridades locais
presentes na inauguração.
“Fiquei muito feliz em
saber que temos um espaço para lazer em nosso
bairro. O centro comuni-

tário ficou muito bonito e
amplo, tenho certeza que
todos do bairro vão aproveitar este novo local”,
afirmou a recém-moradora das Palmeiras, Aline
Palandi.

Além do prédio, a população recebeu ainda,
oficialmente, as obras de
prolongamento da galeria
de águas pluviais, e o asfalto em todo o bairro.
O prolongamento de

segurança pública

Comando de Policiamento do
Interior comemora aniversário
com balanço de ações
Cintia Camargo
***
Com mais de 3 mil policiais militares atuando nas seis unidades
de Policiamento do Interior – duas
em São José dos Campos, além de
Taubaté, Lorena, Caraguatatuba e
Jacareí, a Polícia Militar comemorou 38 anos de atividades na região
do Vale do Paraíba e Litoral Norte.
Segundo informações do Comandante, coronel Cássio Roberto
Armani, o policiamento atende 39
cidades em um total de 2,5 milhões
de habitantes. “Há um ano no comando, busco estreitar contatos e
parcerias com as prefeituras, através de convênios e o desenvolvimento de programas que possam
garantir ainda mais a segurança”,
afirmou Armani.
Entre estes programas estão o
Proerd, que no ano de 2013 atendeu
42 mil crianças na conscientização
sobre o combate às drogas, além de
ações sócio-culturais e educativas.
O comandante ainda salientou o
desenvolvimento da Atividade Delegada, atualmente em Pindamonhangaba, Taubaté, São José dos
Campos e Caraguatatuba. Além
disso, o Coronel Armani salientou
que foram registradas, em 2013,

galeria foi realizado pela
equipe da Secretaria de
Obras da Prefeitura, visando melhorar o escoamento das águas das
chuvas, evitando pontos
de alagamento no bairro.

São 400 metros de rede,
com diâmetro de 0,8m
até 1,2m nos pontos que
recebem maior volume
de água.
Além da galeria, foram
construídas guias e sarjetas, finalizando com a
pavimentação de todas as
ruas do bairro, totalizando 63.257m² de asfalto,
com um investimento no
valor de R$ 2.624.883,05.
A primeira moradora
do residencial, Sueli do
Socorro Barbosa dos Santos, diz que o bairro está
crescendo. “O Parque das
Palmeiras é charmoso,
organizado, tem muitas
pessoas de outras cidades
que sentem o desejo de vir
morar em Pindamonhangaba e se instalar aqui em
nosso bairro. Ainda existem coisas a serem feitas,
mas já evoluiu muito”,
completou.
O Centro Educacional
Municipal fica na Avenida
Amélia Prata Balarin, 250.

Prefeitura e
EMTU assinam
convênio de
cooperação
técnica

André Nascimento

Prefeito de Pindamonhangaba participou do evento
540 mil ocorrências no atendimento a 847 mil pessoas, com o recolhimento de 725 armas de fogo e 1,3
mil casos de flagrantes entre outros
serviços.
Homenagens
Durante o evento que comemorou os 38 anos de criação do comando, vários policiais foram homenageados pelo desempenho em
trabalhos na Polícia Militar.
O prefeito de Pindamonhangaba

também foi homenageado, ao lado
de outros prefeitos do Vale do Paraíba, em reconhecimento pelo apoio ao
trabalho realizado pela Polícia Militar em toda a Região Metropolitana.
“É muito importante recebermos o
reconhecimento de todo o trabalho
desenvolvimento com a Polícia Militar. Isso mostra o comprometimento conjunto, da administração e da
Polícia Militar, com a integridade de
nossa população”, afirmou.

Cintia Camargo
***
A Prefeitura de
Pindamonhangaba
assina, hoje, um
convênio de Cooperação Técnica
com a EMTU/SP
- Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos
- representada pelo
Diretor de Gestão
Operacional, Evandro Losacco.
Segundo informações da EMTU, o
convênio permite,
entre outros elementos, a implementação do Sistema Estruturado de
Transporte Coletivo
de Média Capacidade; Programa de
Revitalização dos
Polos de Articulação Metropolitana Pró-polos; Sistema
Viário de Interesse
Metropolitano, o

Sivim e Integração
Operacional de toda
região.
A EMTU/SP, com
o apoio do município, pode interagir
diretamente nas
diversas fases de
estruturação do Sistema de Transporte
Coletivo de Média
e Baixa Capacidade, e da Integração
Operacional como
planejamento, implantação, operação,
manutenção e expansão do sistema
de transporte público metropolitano.
Para o prefeito de
Pindamonhangaba,
essa estruturação
vai possibilitar que
o tráfego de pessoas possa se desenvolver com maior
fluidez, o que vai
garantir também
mais mobilidade
urbana.
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população, aumentará este
número, tendo em vista que
a necessidade é indiscutível”.
Durante seu discurso,
Ricardo Piorino enalteceu
os esforços incansáveis do
Prefeito, Comandante da Polícia Militar de nossa cidade,
Capitão Cavalheiro e o trabalho eficiente da Câmara de
Vereadores na aprovação do
convênio. Piorino destacou
ainda que estão providenciando uma audiência com o
Governador do Estado para
discutir o aumento do efetivo da polícia local (Civil e
Militar).
“Temos que encarar a
realidade e continuar a tomarmos atitudes concretas
para combater a violência
em Pindamonhangaba”, finalizou o vereador.
P iorino

de

Na última terça-feira,
dia 18, na Praça Monsenhor
Marcondes, foi realizada a
cerimônia de incorporação
dos 10 primeiros policiais
que participarão da Atividade
Delegada em nossa cidade. O
evento contou com a participação de diversas autoridades
locais e regionais, dentre
elas, Vereadores e o Prefeito
Municipal, Vito Ardito.
Segundo Piorino, o convênio celebrado entre a Polícia Militar e o município
possibilitará que policiais
trabalhem em benefício do
município nos seus horários
de folga, sendo uma forma alternativa e eficaz de melhorar
a segurança.
“O ponta pé inicial foi
dado e com certeza nosso prefeito, compromissado com a

Assessoria

já é realidade em nossa cidade”

C o m u n i ca ç ã o /C V P

Vereador Dr. Marcos
Ricardo Piorino agradece Roderley Miotto
apresenta projeto para Aurélio solicita AMI
compromisso firmado
“Felizmente a Atividade Delegada
reduzir o barulho na cidade para o bairro Taipas

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

O vereador Roderley Miotto (PSDB) apresentará um projeto de lei na 5ª Sessão Ordinária da Câmara dos Vereadores,
marcada para segunda-feira, 24 de fevereiro, que dispõe sobre
os ruídos urbanos e a proteção do bem-estar e do sossego
público. A proposição é baseada na Lei do “Psiu!”, que funciona na cidade de São Paulo e em outras cidades vizinhas
a Pindamonhangaba.
O projeto tem por objetivo dispor sobre a proibição da
perturbação do sossego público e regulamentar o volume e a
frequência dos sons produzidos por buzinas e equipamentos
utilizados em veículos nas vias públicas, estabelecendo uma
metodologia para a medição e os procedimentos administrativos, como multas e apreensões, que podem ser adotados pela
autoridade policial e os agentes do município.
Caso seja aprovado no plenário, o projeto de lei segue para
sanção do Prefeito; se sancionado, se transformará em Lei
com validade a partir da data de publicação. “É importante
esclarecer que a poluição sonora não é apenas um problema
de desconforto acústico. Já está comprovado pela ciência que
ruídos excessivos provocam perturbações à saúde e ao meio
ambiente, afetando o cidadão individual e coletivamente.
Por isso, apresento este projeto para regulamentar a questão
e beneficiar os cidadãos que não têm opção e passam o dia
expostos ao barulho”, afirmou Roderley Miotto.

em um de

seus encontros com o

Comandante da P olícia
Militar, Capitão
Cavalheiro

Vereador

foi

persistente na
celebração do convênio
Fotos: Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

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 ca ç ã o /C VP

Vereador Martim Cesar

tanto para os ciclistas, quanto
para os motoristas e pedestres
que trafegam pela referida via,
pois cada um deles poderá
transitar em seu devido local,
com a ajuda de sinalização
adequada. “A construção dessa
ciclovia garantirá uma maior
segurança aos que transitam
pelo local, além de reduzir o
número de acidentes e oferecer
melhores condições às pessoas
que utilizam a bicicleta como
meio de transporte e lazer”,
enfatizou o vereador.
Galeria de águas
pluviais do Campo Alegre
O Dr. Marcos Aurélio está
muito satisfeito com as obras
que irão implantar uma rede
de galerias de águas pluviais
no bairro Campo Alegre. Essas
galerias escoarão as águas das
chuvas, o que evitará que ocorram enchentes no local. Esta era
uma antiga reivindicação do
vereador, que enfatiza que “esse
sistema de galerias trará uma
melhor qualidade de vida e de
saúde para toda a população”.
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Vereador Dr. Marcos Aurélio

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA

de

95%, em outro, o contribuinte
poderá quitar o valor em até 30
parcelas”, alerta Martim Cesar.
Lombada
no Rancho Fundo
O vereador Martim Cesar
solicita ao Prefeito providências junto ao departamento
competente, para que seja
realizado estudos visando a
confecção de uma lombada
nas proximidades do Rancho
Fundo, na Estrada Municipal
Dr. Caio Gomes Figueiredo,
afim de reduzir a velocidade no
local, pois vêm colocando em
risco a segurança dos moradores, ciclistas e demais veículos
que trafegam nesta via.

5ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizarse no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 24 de
fevereiro de 2014, segunda-feira, às 18 horas.

Assessoria

O vereador Martim Cesar
(DEM) comunica que o prazo
para descontos e anistia de
multas e juros de mora sobre
os débitos em divida ativa no
município, ocorre entre os
meses de dezembro/2013 a
março/2014.
“O munícipe deverá se
dirigir à Prefeitura munido
dos documentos originais e
cópias do RG, CPF, e o carnê
de IPTU. O desconto e a anistia
de multas e juros variam de
acordo com uma tabela que
leva em consideração o débito
e a forma que será efetuado o
pagamento do mesmo, podendo em alguns casos chegar a até

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Projeto de arborização do
Martim Cesar alerta
sobre prazo para anistia vereador Professor Osvaldo
de multas e juros de IPTU é aprovado por unanimidade

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

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 13/2014, do Vereador Roderley
Miotto, que “Dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do
bem estar e do sossego público no âmbito do Município
de Pindamonhangaba”.
Vereador Professor Osvaldo

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) teve aprovado por
unanimidade, o Projeto de Lei
nº 01/2014, de sua autoria,
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores
nas vias públicas da cidade”,
na 4ª Sessão Ordinária realizada na última segunda-feira,
dia 17 de fevereiro.
O Projeto aprovado determina a obrigatoriedade
do plantio de árvores nas
calçadas de todos os futuros
imóveis residenciais e comerciais, bem como os loteamentos a serem implantados
em Pindamonhangaba. Estão
desobrigados ao comprimento desta Lei os proprietários
de imóveis com testada igual
ou inferior a seis metros. O
Projeto também determina
que nos projetos de edificações, como construções,

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

reformas ou ampliações
residenciais, comerciais ou
industriais, deverão constar
a localização das árvores a
serem plantadas e aprovados
pelo Departamento de Meio
Ambiente.
“A preocupação com o
meio ambiente e a qualidade
de vida das pessoas é o principal o foco desse projeto.
A arborização gera benefícios ambientais e sociais e
contribui para a melhoria da
qualidade de vida da população dos centros urbanos,
pois o plantio de árvores não
significa apenas criar áreas
verdes, mas sim implantar
um importante elemento
natural e reestruturador do
espaço urbano que melhora
a qualidade de vida e a saúde
física e mental da população”,
justifica o autor do projeto,
vereador Professor Osvaldo.

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

de

C o m u n i ca ç ã o

A s s e s s o r a d e C o m u n i ca ç ã o :
Natália Lugli Sper

II. Projeto de Lei n° 16/2014, do Vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi, que “Declara de Utilidade Pública a
LIGA PINDAMONHANGABENSE MUNICIPAL DE
FUTEBOL SETE/SOCIETY”.

Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
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1) Sra. Fedra Santos Pimenta
2) Sra. Rosangela Milie de Souza Leite
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Greve na Fatec e Etec prejudica
cerca de 2.500 alunos em Pinda

Arquivo TN

Aiandra Alves Mariano
***
Os trabalhadores do Centro Paula Souza, que atuam na Fatec – Faculdade de
Tecnologia e a Etec – Escola Técnica Estadual de Pindamonhangaba, aderiram à
greve iniciada na segunda-feira (17) pelo
Sinteps - Sindicato dos Trabalhadores do
Centro Paula Souza.
Professores e funcionários do setor administrativo participam da paralisação.
Desde o início da semana, os alunos estão
sem aula nas duas unidades. Além de Pinda, segundo o sindicato, a greve ocorre em
São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e
Caçapava.
Os trabalhadores em greve reivindicam
a implantação do novo plano de carreira
que, segundo eles, é promessa do Governo
do Estado. O plano engloba jornada definida para os docentes, inclusão de política
salarial, fim da avaliação de desempenho
para evolução na carreira e retroatividade.
A paralisação é por
tempo indeterminado
Por meio da assessoria de imprensa, o
Centro Paula Souza informou que haverá celeridade no processo de encaminhamento do projeto de lei do novo plano de
carreira para a Assembléia Legislativa do
Estado.
De acordo com o sindicato da categoria,
a paralisação é por tempo indeterminado e
não há previsão do retorno às aulas.

O sindicato da categoria informou que não há previsão do retorno às aulas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº. 270/2013
Objeto: Aquisição de um veículo tipo hatch para transporte de passageiros; aquisição de veículo
tipo pick up para uso do Departamento de Administração do Parque da Cidade e da Juventude.
Contrato nº 232/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 27/12/13.
Vigência: 12 meses.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Gestor do contrato: Secretaria de Governo e Integração.
Contratada: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
Valor: R$ 74.000,00.
Assina pela contratada: Mauro Osni Rosa; e Fabio Souza Campos.
PREGÃO Nº. 253/2013
Objeto: Aquisição de material para confecção de fraldas para atendimento à população em situação
de vulnerabilidade social.
Contrato nº 012/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 22/01/14.
Vigência: 12 meses.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contratada: Matheus Ferreira dos Santos Comércio de Fraldas - ME.
Valor: R$ 176.594,00.
Assina pela contratada: Matheus Ferreira dos Santos.
PREGÃO Nº. 225/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de óculos com armação
para atendimento à população em situação de vulnerabilidade social.
Contrato nº 013/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 28/01/14.
Vigência: 12 meses.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contratada: Rodger Yukio Kobayashi - ME.
Valor: R$ 150.000,00.
Assina pela contratada: Rodger Yukio Kobayashi.
PREGÃO Nº. 033/2013
Objeto: Aquisição de materiais para construção em geral para atender às obras de ampliação e
construção.
Contrato nº 002/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 08/01/14.
Vigência: 06 meses.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Gestor do contrato: Secretário de Obras e Serviços.
Contratada: Monteiro de Oliveira & Rocha Ltda. ME.
Valor: R$ 27.438,00.
Assina pela contratada: Carlos Henrique Monteiro de Oliveira.
Contrato nº 003/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 08/01/14.
Vigência: 06 meses.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Gestor do contrato: Secretário de Obras e Serviços.
Contratada: MP Distribuidora de Materiais Ltda. EPP.
Valor: R$ 99.150,00.
Assina pela contratada: Aristides Padilha Neto.
Contrato nº 004/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 08/01/14.
Vigência: 06 meses.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Gestor do contrato: Secretário de Obras e Serviços.
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.
Valor: R$ 13.365,00.
Assina pela contratada: Raul Rabello Neto.
Contrato nº 005/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 08/01/14.
Vigência: 06 meses.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Gestor do contrato: Secretário de Obras e Serviços.
Contratada: Santos Gouvêa Comercial Ltda. EPP.
Valor: R$ 1.967,90.
Assina pela contratada: João Bosco Teixeira de Gouvêa.
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014.

Prêmio EDP nas Artes está
com inscrições abertas
Jovens Artistas do Vale
do Paraíba e Litoral Norte já podem se inscrever
para a 4ª edição do Prêmio EDP nas Artes. O
concurso é uma iniciativa
da EDP no Brasil, empresa do Grupo EDP Energias
de Portugal, por meio do
Instituto EDP, e o Instituto Tomie Ohtake.
O objetivo é estimular
a produção artística contemporânea cujo foco são
jovens artistas de todo o
Brasil com idade entre 18
e 27 anos, ou seja, nascidos a partir de 1ºde agosto

de 1996 até 30 de agosto
de 1987, ou estrangeiros
residentes no País há pelo
menos dois anos.
Além da premiação –
uma bolsa de estudo em
instituição de arte no exterior de até dois meses,
o concurso contempla
uma série de atividades ao
longo do ano, como cursos, palestras, workshops
e exposições em regiões
brasileiras onde o acesso
à categoria é mais restrito.
Para participar, os
interessados
devem
preencher a ficha dis-

ponível no site www.institutotomieohtake.org.
br e encaminhá-la, juntamente com as fotos das
suas obras inéditas, para
o e-mail premio@institutotomieohtake.org.br
até 4 de abril. O material
também pode ser enviado
pelos Correios, até 28 de
março, para o setor educativo do Instituto Tomie
Ohtake (Rua dos Coropés, 88 – Pinheiros CEP
05426-010, São Paulo,
SP). Deve constar no envelope que o material é
destinado ao Prêmio EDP
edp artes conexaoto.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO

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

As inscrições estão abertas até 4 de abril por e-mail e 28 de março pelos Correios
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 16/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 16/2014, que cuida de “Contratação de empresa especializada
em serviços de engenharia e responsabilidade técnica para locação, montagem, desmontagem
e operação de arquibancadas e camarote para utilização no Carnaval 2014 do município de
Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): JLF ESTRUTURAS DE EVENTOS
LTDA ME. (01e 02).
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014.
PREGÃO Nº. 17/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 17/2014, que cuida de “Aquisição de lanches, para atender
eventos do Carnaval 2014, conforme programação oficial, iniciando-se com o Pré-Carnaval no
distrito de Moreira César”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro
no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Maria de Lourdes de Souza
Rezende ME. (01, 02 e 03).
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014.

UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE PINDAMONHANGABA-UAPP
CNPJ 53.324.354/0001-30 – Fundada em 11 de abril de 1987
Utilidade Pública Municipal - Rua Álvaro Celidônio 112- Quadra Coberta
CEP 12422-150 – Pindamonhangaba – SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
A União dos Aposentados e Pensionistas de Pindamonhangaba – UAPP, CONVOCA, os senhores
associados para a Assembléia Geral Extraordinária , que se realizará no dia 14 de março de 2014,
sexta feira, em primeira chamada ás 9:00 (nove horas) com a presença de 2/3 dos associados
hábeis a votar ou às 10:00 (dez horas) com qualquer número de sócios presentes, para discutirem
e aprovarem as alterações no Estatuto Social e outros assuntos de interesse da Entidade.
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014
VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto
no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro
Alto do Cardoso, o PP nº 033/2014, referente
à “Aquisição de cadeira de rodas, cadeira de
rodas para banho, órtese, calçados anatômicos
e muletas canadenses em hastes leves de
alumínio.” com encerramento dia 06/03/14 às
08h00 e abertura às 08h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas no endereço supra das 8h00 às 17h00
ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº
037/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no
Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso,
o PPRP nº 037/2014, referente à “Aquisição
de água mineral, sem gás, acondicionada em
embalagem retornável, em plástico higienizado,
com protetor na parte superior e lacre de
segurança personalizado pelo fabricante, galão
de 20 litros.” com encerramento dia 06/03/14
às 14h00 e abertura às 14h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h00 às 17h00 ou através do
tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014.

nas Artes. Assim como
nas duas últimas edições,
o artista pode indicar um
professor no momento da
inscrição. Nesse caso, se
for o primeiro colocado, o
docente também será premiado.
O processo
Após o encerramento
do período da inscrição,
um corpo de jurados terá
um mês para selecionar
até 40 candidatos que passarão por entrevista. Após
essa etapa, o júri se reunirá para reduzir o número
de selecionados em até 10
artistas, que receberão visitas mensais de jurados
entre os meses de junho e
agosto. Este acompanhamento, além de orientar
a produção dos trabalhos,
é uma forma de apoiar o
percurso artístico e avaliar também o processo de
realização das obras, um
dos critérios para a escolha dos três vencedores.
Em setembro, Instituto
Tomie Ohtake vai expor
os trabalhos dos 10 finalistas. A premiação dos
artistas será feita na abertura da exposição. Além
do professor do 1º colocado e do vencedor, haverá
premiação para o segundo
colocado - uma viagem
internacional- e o terceiro, que será contemplado com duas bolsas para
cursos no Instituto Tomie
Ohtake.
Todas as informações
sobre o regulamento da premiação, como as características das imagens dos trabalhos, cronograma e prazo
de entrega das obras, bem
como o edital completo da
premiação podem ser acessadas no site www.institutotomieohtake.org.br.

Pindamonhangaba
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LAZER

‘Clássicos em Cena’ retorna a
Pinda com Sexteto Carlos Gomes
Divulgação

Maria Fernanda Munhoz
***
O projeto “Clássicos
em Cena” está de volta a
Pindamonhangaba neste
sábado (22), a partir das
19 horas, no Museu Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina. A atração será o Sexteto Carlos Gomes.
Formado em 2010, o
Sexteto é a união de músicos da região de Campinas
com grande paixão pela
música brasileira. O grupo
é formado por Samuel de
Almeida Proença, Emer-

son de Almeida Castro
(ambos trompete), Fernando Hehl (trombone),
Fransoel Decarli (trombone-baixo), Renato de Souza (bateria e percussão) e
Marco Antônio de Almeida Jr., que toca um instrumento de nome curioso:
eufônio.
A apresentação será
gratuita e o repertório,
comentado pelo maestro Parcival Módolo, tem
Aquarela do Brasil, Medley de Luiz Gonzaga,
Tom Jobim e standards
americanos, entre outras.

Cadastro de
artistas começa
em 10 de março
Maria Fernanda Munhoz
***
Os artistas de Pindamonhangaba podem se
preparar, pois, a partir
de 10 de março, o Departamento de Cultura
da Prefeitura iniciará
o cadastro e recadastramento de todas as
formas de arte. Artistas
plásticos, artesãos,
músicos e oficineiros já
podem ir separando a
documentação necessária e as demais exigências para cada categoria.
Para o cadastro ou
recadastramento, todos os artistas devem
apresentar duas fotos
3x4, cópia do RG, do
CPF e do comprovante
de residência. Além
disso, para os artistas
plásticos é necessário
apresentar também
uma foto com a demonstração de seu
trabalho; no caso dos
músicos, será necessário levar uma mídia
com demonstrativo
do single (pode ser
gravação caseira); já

os artesãos devem
agendar, na ocasião
do cadastro, uma nova
data para retorno
quando deverá fazer
uma demonstração
das técnicas a serem
cadastradas. Para os
oficineiros de qualquer
área, é necessário
apresentar portfólio,
ou seja, material com
propostas de trabalho,
fotos, certificados e diplomas de cursos, matérias publicadas em
jornal, entre outros.
De acordo com
informações do Departamento de Cultura,
as carteirinhas feitas
agora terão validade
de 3 anos, por isso
é tão importante a
participação de todos
os artistas da cidade.
Lembrando que os
cadastrados são chamados para as ações e
eventos realizados pela
Prefeitura, e poderão
participar das oficinas
e cursos de capacitação que serão oferecidos durante o ano.

Sexteto Carlos Gomes reabre projeto em Pindamonhangaba, neste sábado (22)

Turismo de Pinda faz visita
técnica em cachoeiras
Maria Fernanda Munhoz
***
As belezas naturais da cidade são
uma atração turística bastante procurada pelos moradores e visitantes
de Pindamonhangaba. Dessa forma,
também são de interesse do Departamento de Turismo da Prefeitura,
que está iniciando um projeto de
mapeamento e infraestrutura nesses locais.
Para tanto, os representantes do
Departamento de Turismo de Pindamonhangaba participaram, nesta
semana, de uma reunião do Circuito
Turístico da Mantiqueira, seguida
de visita técnica a quatro cachoeiras
de São Francisco Xavier, uma delas
pública. São elas, a Pedro David,
com várias quedas, distante 3km do
centro; a do Rei, a Rosa e Roncador,
aproximadamente 12km do centro,
cada uma delas.
Nos locais, a equipe de Pinda conheceu a infraestrutura, acessos, sinalização, estacionamento e outros itens.
Com o exemplo e a parceria com
os projetos que já estão dando certo,
a Prefeitura de Pinda vai iniciar o
estudo nas cachoeiras do município.
A intenção é divulgar as que estão
preparadas para receber visitantes
Divulgação

e auxiliar tecnicamente as que estão
em área particular, para que também recebam o público.
Reunião do Circuito
Antes da visita técnica, foi realizada uma reunião entre os representantes das cidades que integram
o Circuito Turístico da Mantiqueira,

para a definição de vários temas ligados às cidades, como a atualização
da revista do Circuito e sua tradução
para o inglês, sinalização turística e
a organização da Semana da Mantiqueira, que será realizada em maio,
com a mostra de arte e cultura das
cidades, com o apoio do Sebrae.
Divulgação

Cachoeira pública Pedro David, em São Francisco Xavier

Pré-carnaval será neste
sábado, em Moreira César
Maria Fernanda Munhoz
***
Pindamonhangaba já está em ritmo de
carnaval. Neste sábado (22), será realizada a festa de pré-carnaval no distrito de
Moreira César, com a participação do Bloco do Barbosa, de São Luis do Paraitinga.
A concentração será às 15 horas, em
frente à Caixa Econômica Federal da
O Bloco do Barbosa vem de
São Luis do Paraitinga para
ser a principal atração do
evento no Distrito

Terra dos Ipês II, com a participação do
Bloco do Cupim. Os blocos seguirão para
a Praça Santa Rita, no Vale das Acácias,
onde a população será recepcionada pela
banda Nota Samba, que realizará um
grande show, apresentando sucessos
para todos os foliões.
A programação completa do Carnaval 2014 de Pindamonhangaba, “Caia
na Folia”, pode ser conferida no site
oficial www.pindamonhangaba.sp.gov.
br, clicando no banner do Carnaval. Todas as atrações da programação oficial
são gratuitas.

