Bandas se apresentam gratuitamente
O Grito Rock, maior evento de colaboração musical do mundo, segue
hoje e amanhã em Pindamonhangaba. Quem for à estação Arteduvale ou
ao Bar Buteko terá oportunidade de curtir bandas da cidade e de outros
locais, bem como artistas de diversos segmentos culturais.
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Parceria com Fiesp beneficiará
1.600 crianças com escola e esporte

André Nascimento

A parceria entre a
Prefeitura de Pindamonhangaba e a Fiesp - Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo
– vai possibilitar a construção de uma escola do
Sesi para 1.400 crianças
e adolescentes, do 1º ao
9º ano, e a implantação

do programa “Sesi-SP
Atleta do Futuro”, para
cerca de 200 pessoas de
6 a 17 anos.
A assinatura ocorreu
na sede do Executivo,
na quarta-feira (26), entre o prefeito do município e o presidente da
Fiesp, Paulo Skaf.
PÁGINA 3

Pinda terá melhorias
no transporte urbano
A Prefeitura de Pindamonhangaba e a Emtu/SP
- Empresa Metropolitana
de Transportes Urbanos
assinou um convênio de
Cooperação Técnica, que
permite, entre outras possibilidades, melhorias no

transporte urbano.
O documento ainda
prevê uma integração entre os ônibus municipais
e os intermunicipais da
Emtu, com a integração
de passagens.
PÁGINA 3

FUNCIONÁRIOS DA MARTIFER
OBTÉM CORREÇÃO SALARIAL
PÁGINA 2

De modo
parcial,
Fatec volta
a funcionar

Assinatura entre Prefeitura e Fiesp ocorreu no Gabinete municipal, na quarta-feira (26)

A HORA É ESSA!

Prefeitura acerta detalhes finais para carnaval
Daniela Gonçalves

Parte dos professores
da Fatec – Faculdade
de Tecnologia de Pinda
– voltaram a lecionar
na segunda-feira (24).
Os estudantes estavam
sem aulas desde a segunda-feira da semana passada, quando os
funcionários da Fatec e
dos polos da Etec - Escola Técnica Estadual
- iniciaram uma greve. O retorno geral dos
trabalhadores da Fatec
e Etec ainda não tem
previsão.
PÁGINA 5

Reunião com brigadistas de vários departamentos aumenta segurança no carnaval

A Prefeitura está
acertando os últimos
detalhes para o ‘Carnaval Caia na Folia 2014’.
Na Avenida do Samba
estão sendo instalados
banheiros
químicos,
arquibancada, palco e
outros elementos para
o evento. O Largo do
Quartel também está recebendo banheiro e palco, além de tenda. Outra ação do município é
a interdição em ruas e
avenidas nas proximidades das atividades do
carnaval para organizar
e facilitar o trânsito.
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ditorial

Grito de liberdade

Evento valoriza música
e novos artistas

N

esta época do ano, o que mais tem são
marchinhas e batuques, tudo é perfeitamente natural. Até porque todo o Brasil
vive às vésperas do carnaval.
Entretanto, há opções, principalmente para os
que preferem outros estilos musicais.
A criação do Festival Grito Rock, há 12 anos, teve
este intuito. Levar novas possibilidades, dentro do
estilo rock’n roll, para o público.
Rapidamente, o evento se espalhou por todo o
mundo e hoje são mais de 400 cidades em 40 países envolvidos na mais pura, livre e autêntica sintonia, a do rock.
O estilo nasceu nos Estados Unidos, na década
de 1950, e a popularizou mais adiante com o maior
cantor do planeta, Elvis Presley, passando pela invasão britânica, liderada pelos Beatles, aos primeiros festivais na década de 1970, protestando contra
a guerra do Vietnã, até a instauração do punk no
nordeste dos EUA e na Inglaterra no final da década até início dos anos de 1980, possibilitando a todas as pessoas a criação de música. O bom e velho
rock passou por muita coisa.
Nos anos de 1990 ele se misturou, se inovou, se
reinventou. Surgiram novos estilos, mais vertentes,
porém todas dentro da singularidade do rock. Foi
criticado e combatido, mas sua alma é livre. Mais
do que estilo, é opção de vida.
Não basta a inigualável sensação sonora da harmonia entre guitarra, baixo e bateria. Rock é mais
que isso. Também não são apenas as letras, muitas
que transformaram canções em verdadeiros hinos
de liberdade, de paz e de amor. Hinos que marcaram várias gerações e ajudaram a quebrar não só
guitarras, mas, principalmente, o preconceito, derrubar o muro do capitalismo e socialismo, unir países separados politicamente sob a ilusão de que se
tratava de uma guerra era entre católicos e protestantes. Além disso, eventos simultâneos pelo mundo, ajuda humanitária, mensagem de paz – causas
antes tidas como impossíveis. Só o rock faz isso.
Não há definição original para o estilo de música
mais ouvido no mundo. É a resistência do rock que
permanecerá viva para sempre. É a mais genuína
das formas de viver ...I know, it’s only rock ‘n roll
(but I like it).

F

www.falandodetrova.com.br

trova

A

dolfo Macedo
nasceu no dia
29 de setembro de 1935, em Magé/
RJ, filho de Felipe Ricardo Macedo e Emília de
Souza. Sempre engajado nas causas culturais
de sua terra, em 1963
conheceu Luiz Otávio e,
com ele, fundou o GBT
de Magé, em 12 de maio
de 1963, em solenidade
levada a efeito no salão
do Cine Primavera. No
mesmo ano a entidade
promoveu o I Concurso
de Trovas, sob o tema
“Fé”. Em 1965, durante o II Concurso, cujo
tema foi “Segredo”,
Adolfo lançou a coletâ-

A Novelis realizou, na sexta-feira (21), uma ação de voluntariado
com profissionais da empresa no
Brasil e de outras regiões do mundo, na Casa São Francisco de Assis,
em Pindamonhangaba, como atividade de encerramento do treinamento de sua liderança, voltado
para diretores e gerentes.
O trabalho voluntário reuniu
um grupo de 30 executivos, que
desenvolveram atividades como
jardinagem, instalação e organização da brinquedoteca, pintura de
mobiliário e brinquedos do parquinho e oficina de artesanato.
Diretamente relacionadas com a
política de responsabilidade socioambiental da companhia, as ações

Assessoria Novelis

têm como objetivo a promoção do
bem estar e do desenvolvimento
das comunidades nas quais a empresa está inserida.

Receita libera programa para IR
Divulgação

A Receita Federal liberou ontem (26), em sua página www.receita.fazenda.gov.br, o programa
para declaração do Imposto de
Renda 2014. Como no ano passado, a liberação do programa do
aplicativo foi antecipada, mas o
prazo para entrega só começa depois do carnaval, no dia 6 de março. O contribuinte pode baixar o
programa agora, preencher a declaração, mas a entrega só poderá
ser feita a partir de quinta-feira
da semana que vem. A entrega é
feita pelo programa Receitanet.

Os trabalhadores da Martifer
aprovaram, na tarde de segundafeira (24), a proposta conquistada
após protestos e um comunicado
de greve protocolado pelo Sindicato
dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT na semana passada, para
correção de salários.
Os problemas de desvio de função, quando um trabalhador recebe
o salário de um cargo inferior a que
ele exerce, já foram motivo de greve há quase um ano, em março de
2013. Em setembro, a questão voltou à pauta na campanha salarial,
também houve protesto em janeiro e
a última ação foi um comunicado de
greve aprovado na sexta-feira (21).

Conselho do
Fundeb terá
nova eleição

O conselho do Fundeb terá
eleições para a nova diretoria, no
dia 7 de março, às 19 horas, na
sede da Secretaria de Educação,
Cultura e Turismo da Prefeitura,
que fica na avenida Fortunato
Moreira, 173. A função do conselho é acompanhar todo o trabalho
da secretaria municipal em relação ao Fundeb, planejamento,
execução e prestação de contas
quanto ao uso da verba.

Guilherme Moura

De acordo com a secretaria geral
do sindicato, as correções de salário para um grupo com mais de 50

BIOGRAFIAS DE TROVADORES (IV)

Fundação Dr. João Romeiro

A Casa São Francisco de Assis
atende aproximadamente 125 famílias dos bairros do Feital, Cidade
Nova, Castolira e Jardim Regina.

Funcionários da Martifer conseguem correção salarial

José Ouverney

nea “Trovadores Mageenses”, reunindo trabalhos de 19 poetas locais
e conseguiu a doação
de um terreno por parte da Prefeitura, para
construção da sede da
entidade, segundo palavras de Antonio Seixas,
dirigente da UBT e da
Academia Mageense de
Letras.
Adolfo Macedo foi
um autor premiadíssimo e deixou importantes trovas para o acervo brasileiro. Pena que
tenha partido precocemente. Assim como seu
guru Luiz Otávio, faleceu aos sessenta anos,
mais exatamente no
dia 9 de maio de 1996,
deixando uma enorme
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Trabalho voluntário na Casa São Francisco

Viva mais feliz, deixe uma
trova falar por você

alando de

ADOLFO MACEDO

Tribuna do Norte

saudade. Saudade que
ele soube retratar tão
bem na trova abaixo,
que todos os trovadores
brasileiros sabem de cor
e declamam, sempre
que perdem algum ente
querido:

Bem como sabia
enveredar com sutileza
e habilidade pelos
atalhos do humor,
o que fez dele um
trovador completo:

Foi tanta gente querida
residir na Eternidade,
que a rua da minha vida
é asfaltada de saudade...

Olhares acusadores
vive o padre a me lançar,
desde o dia em que Dolores
cismou de se confessar...

Igualmente soube
cantar os desencontros
de amor, como nesta
trova:
Tenho minha alma sentida,
vivo sempre amargurado.
- Minha vida não tem vida,
sem tua vida ao meu lado!

Ao lado de Haroldo de
Castro, Maria Madalena
Ferreira, Antonio Seixas,
Regina Célia de Andrade
e outros, Adolfo Macedo
tem seu nome no pódio
da trova mageense e é
um nome a ser lembrado
para sempre, com muito
carinho.

EXPEDIENTE

trabalhadores que aconteceria em
60 dias, já serão aplicadas no próximo adiantamento do dia 15.

prefeitura municipal de
pindamonhangaba
DECRETO Nº 5.024, DE 17 DE FEVEREIRO
DE 2014.
Altera dispositivo do Decreto nº 3.974, de 05
de setembro de 2002, que declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, parte
de uma área de terreno localizada no Bairro
do Crispim (Fazenda Santa Clara), do lado
esquerdo da área da APAE, de propriedade da
Sra. Alzira Moreira, necessária para ampliação
da APAE.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais,
DECRETA:
Artigo 1º. A área descrita no art. 1º do Decreto
nº 3.974, de 05 de setembro de 2002, alterada
pelo Decreto nº 3.982, de 14 de outubro de
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“FAZENDA SANTA CLARA”– GLEBA A2
(desmembranda), localizada nos limites da
área urbana da cidade de Pindamonhangaba
– SP, região norte, com extensão superficial de
24.405,13 m² ( vinte e quatro mil, quatrocentos
e cinco metros quadrados e treze decímetros
quadrados ) equivalentes a 2,440513 hectares
(ha) e a 1,0084765 alqueires paulistas. Seus
limites e confrontações se fazem conforme
a descrição a seguir: o M15 está localizado
em ponto comum de divisa com imóvel do
Centro Beneficente de Reabilitação - “CBR”
(Instalações da APAE – matrícula n° 5901 prédio da Rua José de Oliveira n° 55), distante
58,034 m ao rumo verdadeiro de 01º25’56”
NW do ponto M14 da descrição da Gleba
Original e que fica localizado no alinhamento
predial norte da Rua José de Oliveira; esse
mesmo ponto M15 tem coordenadas planas
do sistema UTM iguais a E = 454.065 N
= 7.466.054 obtidas por interpolação na
Carta Topográfica da Terrafoto S/A, Escala
1:10000, código de folha 076/124. Do M15
segue confrontando com o citado “Centro
Beneficiente de Reabilitação – CBR” com
os seguintes rumos verdadeiros e distâncias:
do M15 ao M16: 87°48’05”NE e 97,882m
(noventa e sete metros e oitocentos e oitenta
e dois milímetros). Do M16, passa a confrontar
com a Fazenda Santa Isabel, de propriedade
de Maria Célia Prates da Fonseca Perrenoud
e Outros (matrícula n° 20.967), por cerca de
arame, com os seguintes rumos verdadeiros

e distâncias: do M16 ao M17: 06°49’56”NW e
159,954m (cento e cinqüenta e nove metros e
novecentos e cinqüenta e quatro milímetros);
do M17 ao M18: 05°43’11”NW e 95,467m
(noventa e cinco metros e quatrocentos
e sessenta e sete milímetros);do M18 ao
M19: 70°17’44”NW e 30,148m (trinta metros
e cento e quarenta e oito milímetros); e
do M19 ao M20: 64°47’15”NW e 55,460m
(cinqüenta e cinco metros e quatrocentos e
sessenta milímetros);daí segue confrontando
com a Fazenda Santa Clara-Gleba A1
remanescente, de propriedade de Lucky
Capital Empreendimentos Ltda., com os
seguintes rumos verdadeiros e distâncias:
do M20 ao M18A: 6°32’43”SW e 35,710 m
(trinta e cinco metros e setecentos e dez
milímetros);do M18A ao M18D: 2°59’22”SE
e 6,500 m (seis metros e quinhentos
milímetros);do M18D ao M18B: 2º24’20”SE
e 109,610 m (cento e nove metros e
seiscentos e dez milímetros);do M18B ao
M18C: 3º34’27”SE e 109,610 m (cento e nove
metros e seiscentos e dez milímetros); e do
M18C com o rumo verdadeiro de 2º59’13”SE
e a distância de 30,560 m (trinta metros e
quinhentos e sessenta milímetros) retorna ao
M15, ponto de partida, fechando o perímetro,
que encerra uma extensão superficial de
24.405,13 m² ( vinte e quatro mil, quatrocentos
e cinco metros quadrados e treze decímetros
quadrados ) equivalentes a 2,440513 hectares
(ha) e a 1,0084765 alqueires paulistas.
Pontos de Amarrações: a partir do ponto de
intersecção dos alinhamentos prediais das
Ruas José Malabarba (lado oeste) e Dr.
Miguel de Godoy Moreira e Costa (lado norte),
com o rumo verdadeiro de 16º51’33”NE a
distância de 286,240 metros encontra o ponto
M15 e com o rumo verdadeiro de 33º03’28”
NE a distância de 332,000 metros encontra o
ponto M16 da descrição.
Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor da data
de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário
de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em 17 de fevereiro de
2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt Secretária de Assuntos Jurídicos

prefeitura municipal de
pindamonhangaba
PORTARIA GERAL N.º 4.197, DE 21 DE
FEVEREIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos da Lei
Municipal nº 5.591, de 26 de novembro de
2013,
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear os senhores abaixo indicados
para comporem o Conselho Deliberativo
do Fundo Social de Solidariedade de
Pindamonhangaba:
- Presidente: Maria Conceição Bispo
- Conselho Deliberativo:
I- Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
II- Domingos Geral Botan
Secretário de Finanças
III- Ranta Bertolotto Serra C. Pimentel
Conselho Municipal de Assistência Social
IV- Ver. José Carlos Gomes – Cal

Câmara Municipal de Pindamonhangaba
V- Rosilene Moscardo dos Santos
Poder Judiciário
VI- Dra. Maura Salgado Valentini
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB
VII-Daniel Ramos
Sindicato dos Servidores Públicos
Art. 2º O mandato dos membros do Conselho
Deliberativo será de dois anos, de 1º de
janeiro de 2014 a 1º de janeiro de 2016.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º
de janeiro de 2014, revogada a Portaria Geral
nº 4.188, de 05 de fevereiro de 2014.
Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 21 de fevereiro de
2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt Secretária de Assuntos Jurídicos
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cIDADE
Prefeitura e Sesi assinam convênio para
esporte e doação de terreno para escola
Marcos Vinício Cuba
***
O presidente da Fiesp
(Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo),
Paulo Skaf, e o prefeito
de Pindamonhangaba assinaram, na quarta-feira
(26), um convênio do programa “Sesi-SP Atleta do
Futuro” e a doação do terreno para construção de
uma nova unidade educacional do Sesi.
A solenidade ocorreu
no gabinete do Executivo
e contou com a presença
de representantes do Sesi-SP, Renato Breda (diretor da empresa Circuit)
e parceiro do programa
Atleta do Futuro, vereadores, entre outros.
O prefeito destaca que
a administração tem buscado parcerias para que
juntos possam desenvolver trabalhos em várias
áreas. Ele cita que a escola
do Sesi é reconhecida pela
qualidade de ensino e é
um grande ganho para o
município ter o empreendimento.
Paulo Skaf comenta
que ficou feliz em assinar

o convênio e a doação em
Pindamonhangaba porque é uma cidade que escolheu para viver e gosta
muito do Vale do Paraíba
como um todo, pois é uma
região próspera. Ele agradece o apoio da Prefeitura
de Pindamonhangaba e
revela que a indústria in-

veste muito em educação,
pois entende que o que faz
a diferença é a educação
de qualidade.
Nova escola do
Sesi em Pinda
A nova escola do Sesi
vai atender mais de 1.400

crianças e adolescentes,
com ensino integral do
1º ao 9º ano e Ensino
Médio articulado com
o Senai. As escolas são
equipadas com laboratório de informática educacional, laboratórios de
física, química e biologia,
bibliotecas, salas multiu-

so, refeitórios e quadras
poliesportivas.
O aluno do ensino fundamental pode estudar,
praticar esportes, e vai receber alimentação balanceada e ter acesso às atividades culturais, vivências
de ciências e tecnologias,
de inglês, orientações de
André Nascimento

estudo, empreendedorismo, e participar de outras
atividades durante o dia
todo.

Programa
Atleta do
Futuro

O

“Sesi-SP Atleta
do Futuro” é um
programa de
formação esportiva,
para crianças e jovens
de 6 a 17 anos. Tem
como objetivo propiciar
às crianças de vulnerabilidade social acesso
às atividades de lazer,
recreação, esporte e
cultura.
Será desenvolvido em
Pindamonhangaba por
meio de parceria entre
Sesi-SP, empresa Circuit
Equipamentos e Prefeitura, por um ano, podendo
ser prorrogado.
O início deste programa atenderá 200
crianças no município
e os responsáveis estão
em busca de novas empresas parceiras para
ampliar este número.

Presidente da Federação das Indústrias, Paulo Skaf, assina convênio com a Prefeitura

Município e Emtu/SP vão melhorar transporte
Convênio vai garantir melhorias no transporte
André Nascimento

No Gabinete, encontro definiu prioridades do transporte urbano

Cintia Camargo
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba assinou 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 outras possibilidades, melhorias no
transporte de pessoas
na cidade, viabilizando
maior mobilidade urbana.
“Essa parceria vai gerenciar o transporte nas
obras que a Prefeitura
viabilizará, como a cons-

trução de uma rodoviária
em Moreira César e ainda
mini terminais, além do
projeto de revitalização
do entorno desses locais”,
salientou o prefeito.
O convênio ainda prevê uma integração entre
os ônibus municipais e
os intermunicipais da
Emtu, com a integração
de passagens. Será realizado ainda 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, além
de garantir mais conforto
a todos os munícipes.
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Felipe César - FC pede Janio pede que ronda
Cal solicita aumento
hospital municipal no
escolar seja intensificada de 8% aos servidores
Distrito de Moreira César no Jardim Morumbi
públicos municipais
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Vereador Felipe César - FC

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) encaminhou
ao prefeito Vito Ardito um
pedido para a realização de
estudos e providências para
a implantação de um Hospital Municipal, para atender a
região do Distrito de Moreira
César.
De acordo com o vereador,
é importante ressaltar que o
Distrito conta hoje com uma
população superior a 50 mil
habitantes e o atendimento
na área da saúde necessita
de melhorias, conforme relatado pela própria população
desta importante região do
município.
Boxes do
mercado municipal
O vereador Felipe César
– FC enviou solicitação ao
prefeito pedindo mais prazo
para que os permissionários
dos boxes do mercado municipal possam quitar seus
débitos em atraso, causados

pela falha da administração
que não cobrou os aluguéis
dos mesmos. “Pedimos ao
prefeito, que faça a cobrança
dos aluguéis atrasados em até
24 parcelas, já que a falha foi
da administração e não dos
permissionários dos boxes do
mercado municipal. Muitos
estão em má situação, pois
enfrentam a concorrência dos
supermercados e atacadões,
que fazem com que o movimento caia e o fluxo de caixa
seja menor, o que dificulta o
pagamento das parcelas que
a atual administração quer cobrar”, enfatiza o vereador.
Publicação dos
inscritos nos
Programas de Habitação
O vereador Felipe César
– FC apresentou um Projeto
de Lei que torna obrigatória
a divulgação de listagens dos
munícipes que aguardam por
atendimento nos programas
habitacionais do município.
O vereador quer, de forma
transparente, que o Executivo
divulgue na internet e em listagens oficiais, os munícipes que
aguardam por atendimento nos
programas habitacionais, com
número e data de inscrição, a
relação dos atendidos, com data
e indicação do programa que
foi beneficiado, além de todos
os critérios para cadastramento
e atendimento, devendo a cada
mês tornar pública a quantidade de inscritos e os atendidos,
bem como a movimentação
dos números de inscrição das
listagens.

Vereador encaminhou requerimento
ao P refeito ; documento contou com

Assessoria de Comunicação/CVP

assinatura de todos os parlamentares

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) enviou
requerimento ao Prefeito Vito
Ardito Lerário, solicitando
através das Secretarias de
Finanças e Jurídica que informe a possibilidade de realizar
estudos, com urgência, para
conceder aumento salarial de,
no mínimo 8% aos servidores
públicos municipais e também
antecipar este reajuste para
o mês de março, da mesma
forma que foi feito no ano passado. O requerimento contou
com o apoio e assinatura de
todos os vereadores.
Segundo o vereador, a
inflação foi de 5,56% e a
exemplo do Sincomerciário
e Sincomércio - que por negociação entre os presidentes
das instituições concederam
aumento de 8,5% aos comerciários da nossa cidade
– o mesmo índice pode ser
oferecido aos funcionários
municipais.
Cal reivindica, também,
junto com o Sindicato e Associação dos Servidores, um
plano de saúde - no formato
como era cedido anteriormente - com a Unimed e acredita
que este benefício não entra
nos índices salariais da Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Finalizando, Cal pediu também para que a Prefeitura
inicie o pagamento do “Reflexo de Hora Extra” sobre

Vereador Janio Ardito Lerario

O vereador Ardito Lerario (PSDB) pede através
da Indicação nº 50/2014,
para que prefeito, através
dos setores competentes,
que intensifique a ronda
escolar nas adjacências da
Escola Estadual Professora
Eloina Salgado Ribeiro, no
bairro do Jardim Morumbi,
especialmente nos horários
de entrada e de saída de
alunos.
O vereador destaca que
está havendo muita reclamação por parte de pais,

alunos e representantes da
unidade escolar, “que estão
muito preocupados com
relação à segurança, com o
surgimento de usuários de
drogas e pessoas mal-intencionadas no entorno da
escola”, e Janio diz também
que “com esta intensificação da Polícia Militar,
através da Ronda Escolar,
pode evitar as constantes
brigas e agressões entre
os alunos, fato que ocorre
com frequência”, finaliza
o vereador Janio Lerario.
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Vereador Cal

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

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

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Assessoria

Fale com o Vereador Cal

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Felipe César – FC

o DSR – Descanso Semanal
Remunerado.
Carnaval
O vereador Cal deseja aos
munícipes um bom Carnaval,
com muita diversão, segurança e bastante alegria e convida
a todos para participarem da
programação carnavalesca
da cidade e também dos rebanhões, que serão realizado
nos Centros Esportivos “Zito”
e “João do Pulo”, no domingo,
segunda e terça-feira.
Missa de Coruputuba
O vereador Cal e a “Dona
Carminha” avisam a comunidade de Coruputuba e amigos
que a missa do mês de março
será realizada no 2º Domingo,
dia 09, às 10h30min na Igreja
Nossa Senhora Aparecida. O
celebrante será o Diretor do
Salesianos, Padre Cássio.

Toninho da Farmácia Magrão reforça pedido de Vereador Professor
continua sua luta pelas construção de “alça de acesso” Eric avança com a
saúde da mulher
escolas de nossa cidade na entrada da Martifer

O vereador Toninho
da Farmácia (PDT) desde
2012 vem solicitando junto
a prefeitura para que fosse
construída uma escola que
atendesse os alunos dos
bairros Cruz Pequena e Cruz
Grande, pois os alunos assistiam suas aulas na sacristia
da Igreja Bom Pastor, na
Cruz Grande. Agora, com
a construção de uma nova
escola, são 240 alunos que
serão beneficiados com a
nova unidade de ensino, que
terá dois períodos de aula,
um na parte da manhã e outro
na parte da tarde. “Gostaria
de agradecer a Secretária
de Educação e parabenizar
os moradores da região da
Cruz Pequena e da Cruz
Grande pela nova escola,
onde teremos uma melhora
considerável na educação
dos alunos destes bairros”,
agradece o vereador Toninho da Farmácia.

Vereador esteve reunido com representantes
do DER e da empresa Martifer na
Rodovia Engenheiro Luís Dumont Villares
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O vereador Professor Eric
(PR) protocolou na última sessão ordinária, dia 24 de fevereiro, um Projeto de Lei que trata
da saúde da mulher. A finalidade
do Projeto de Lei é garantir o
direito de concessão a uma folga
anual para servidoras públicas
municipais de Pindamonhangaba para realização de exames de
controle do câncer de mama e do
colo de útero. Segundo pesquisas científicas, o câncer nestas
duas regiões do corpo humano é
responsável pelas maiores taxas
de mortalidade entre as mulheres. “Quando o assunto é saúde,
devemos dedicar toda atenção e
cuidados. Estudos comprovam
que a prevenção é a maior arma
contra os males que nos afligem.
Um dia de folga, ao ano, para que
nossas mulheres possam realizar
os exames médicos necessários
ao melhor estado de saúde, imprimem significativa economia
aos cofres públicos em remédios
e licenças, além de priorizar o

V ereador M agrão , E ngenheiro S ilas

do

DER

e

E ncarregado

da

M artifer , A ndré

Na manhã desta segunda-feira, dia 24, o vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS) reuniu-se com o Engenheiro do DER, Sr.
Silas e com o encarregado da empresa Martifer, André na Rodovia
“Engenheiro Luis Dumont Villares” para discutir sobre os requerimentos protocolados pelo vereador, solicitando a construção de uma “alça
de acesso” na entrada da Martifer, localizada às margens da rodovia.
Após a reunião, ficou acertado que o DER fará estudo visando a
construção de uma marginal paralela a rodovia, dando acesso à
empresa, sendo que o documento será encaminhado para análise do
Superintendente do DER, Sr. Clodoaldo.
Magrão já havia protocolado em 2013, três requerimentos - nºs
1.606, de 24/06/13; 1.871, de 05/08/13 e 2.941, de 11/11/2013-, reivindicando ao DER – Departamento de Estradas de Rodagem – de
Taubaté, a construção da “alça de acesso”.
Preocupado com a segurança dos motoristas, o vereador solicitou
a construção de um acesso, após verificar que alguns veículos que
trafegam pela via - sentido Dutra - e que precisam entrar na Martifer
são obrigados a realizar manobras perigosas para fazer a travessia
na rodovia.
No final do ano passado, próximo à referida empresa, ocorreu
um acidente envolvendo dois veículos de passeio. Quando um deles
tentou fazer a travessia foi atingido por outro que seguia na rodovia,
o que deixou o vereador ainda mais preocupado. “A rodovia tem um
fluxo muito intenso de veículos, motociclistas e caminhões, devido a
mesma ser utilizada por funcionários das empresas Gerdau, Confab e
Martifer. Com a visita “in loco”, o Engenheiro do DER pôde verificar
a necessidade de se fazer algo para dar maior segurança na rodovia,
principalmente, em frente a Martifer, onde as manobras arriscadas
acontecem”, conclui o vereador Magrão.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
Assessoria
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A s s e s s o r a d e C o m u n i ca ç ã o :
Natália Lugli Sper

bem-estar e autoestima, pois
saúde não tem preço”, finalizou
o Professor Eric.
Grito de Carnaval
em Moreira César
O vereador professor Eric
participou no sábado, dia 22
de fevereiro, do Grito de Carnaval em Moreira César. No
entanto, o vereador afirmou que
irá solicitar à Prefeitura que a
folia carnavalesca, no próximo
ano, seja realizada a noite, pois
muitos moradores e foliões não
puderam participar porque estavam trabalhando. Mesmo assim,
centenas de pessoas seguiram e
se divertiram com as marchinhas
e alegria do Bloco”. “O Bloco
do Barbosa foi um sucesso. Em
requerimento, pedi ao prefeito
que no ano que vem, Moreira
César precisa ser prestigiada
com o Bloco “Juca Teles”.
Precisamos de mais atividades
culturais no Distrito, valorizando a nossa gente”, afirmou o
vereador Professor Eric.

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Farmácia

Escola do Crispim
O vereador Toninho da
Farmácia encaminhou um
requerimento para a Secretária de Educação, Profª
Beth Cursino, solicitando
informações sobre o início
da construção da escola do
Crispim. Esta escola deverá
atender a grande demanda
de alunos dos bairros Crispim, Andrade, Carangola e
Bosque. “Sei que terei essa
resposta o mais breve possível pois a Profª Beth Cursino
vem fazendo um grande
trabalho pela educação de
nossas crianças e jovens”,
disse Toninho da Farmácia.
Remefi
Franco Montoro
O vereador Toninho da
Farmácia solicitou informações ao Departamento
de Obras, sobre o motivo
pelo qual ainda não foi realizada a reforma do telhado
da Remefi André Franco
Montoro, no bairro Crispim.
Desde o mês de maio do ano
passado que esta reforma e
manutenção no telhado são
aguardadas, que está cheio
de goteiras que atrapalham
as aulas e incomodam os
alunos. “Peço que usem o
bom senso e que resolvam
este problema o mais rápido
possível. Sei que o Departamento de Obras possui
funcionários competentes
que vão resolver este problema o mais rápido possível”,
finaliza o vereador Toninho
da Farmácia.
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Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

A s s i s t e n t e s d e I m p r e n s a P a r la m e n ta r :
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)

www.camarapinda.sp.gov.br
Telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Fatec retoma aulas parcialmente
Cerca de 20 professores da Fatec - Faculdade de Tecnologia - de
Pindamonhangaba voltaram a lecionar na segunda-feira (24).
Parte dos docentes e
funcionários do Centro
Paula Souza continuam
com a paralisação que
começou no dia 17 de fevereiro.
Os trabalhadores em
greve reivindicam a implantação do novo plano
de carreira que englobe
jornada deﬁnida para os
docentes, inclusão de política salarial, ﬁm da ava-

Akim/AgoraVale

liação de desempenho
para evolução na carreira
e retroatividade.
Em Pindamonhangaba, a greve prejudica cerca de 2.500 estudantes,
entre Fatec e os polos
da Etec – Escola Técnica
Estadual (João Gomes de
Araújo, Alzira Franco e
Rubens Zamith).

Fotograﬁa ilustrativa
de atividade na Fatec

Shows do Grito Rock terminam amanhã
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Começou em Pindamonhangaba o maior
evento colaborativo do
mundo, o Grito Rock.

A programação segue
até sexta-feira (28) e as
apresentações musicais
acontecem na Estação
Arteduvale, na rua Barão
Homem de Mello, 149,

centro, e no bar Buteko
(antiga Vinil).
A organização é do
Coletivo Mixgenação e a
Arteduvale, com o apoio
da Prefeitura de PindaDivulgação

Banda pindense foi uma das atrações na noite de quarta-feira (26)
Edital – Sindicato dos Professores de Pindamonhangaba, CNPJ: 07.192.010/0001-15 – Contribuição Sindical
Urbana – Pelo presente edital, na conformidade dos artigos 579 a 606, da Consolidação das Leis do Trabalho
e do inciso IV, artigo 8º, da Constituição Federal, ficam cientificados os estabelecimentos privados de ensino de
todos os níveis, cursos, ramos e graus, sediados na base territorial e na área de abrangência desta entidade,
conforme estabelecido em sua Certidão de Registro, de que deverão descontar, em folha de pagamento do
mês de março do corrente ano, a contribuição sindical urbana devida pelos professores, ou seja, todos aqueles
que, sob qualquer título ou denominação, exercem a função de ministrar aulas e recolhê-la, durante o mês
de abril, à Caixa Econômica Federal, mediante guias próprias. Dentro do prazo de quinze dias, contados da
data do recolhimento da contribuição sindical urbana, os empregadores remeterão, à esta entidade sindical,
em atendimento ao Precedente Normativo nº 111, do Tribunal Superior do Trabalho e ao constante nas
normas coletivas em vigor, a relação nominal dos seus empregados contribuintes, acompanhada dos valores
do salário-aula e do salário mensal bruto dos professores. A contribuição sindical urbana corresponde a um
trinta avos da remuneração mensal bruta, qualquer que seja a forma de pagamento. A falta de recolhimento,
no prazo previsto, sujeitará a empresa ao pagamento da multa, juros e correção monetária estabelecido no
artigo 600, da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescidos do décuplo fixado na Lei 6986, de 14/4/1982,
com as alterações introduzidas pela Lei 7855, 24/12/1989. Outrossim, ficam os estabelecimentos de ensino
cientificados de que deverão, oportunamente, recolher as eventuais diferenças que resultarem da aplicação, nos
salários, de convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa, referentes ao
reajustamento salarial da categoria representada. As guias para recolhimento da referida contribuição sindical
urbana devem ser retirados no site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br/voce) utilizando o CNPJ da
entidade sindical. Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2014. Prof.ª Aurélia Cristina Costa Silva, Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 19/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 19/2014, que cuida de “Contratação de empresa para fornecimento e instalação
de ar condicionado para uso no novo prédio da Secretaria de Obras e Serviços”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): CENTRINET
TECNOLOGIA LTDA EPP. (02, 03, 04 e 06); LS CLIMATIZAÇÕES LTDA. (01 e 05).
Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2014.
PREGÃO Nº. 21/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 21/2014, que cuida de “Contratação de empresa especializada em locação de
escavadeira hidráulica sobre esteira 500 mm Aplicação: limpeza e desassoreamento de córregos, abertura e aterro
de valas até 06 metros de profundidade e assentamento de tubo de galeria de até 02 metros de diâmetro, no distrito
de Moreira César”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra em favor da empresa (item/lote): PAZZUCK COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME. (01).
Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento
de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os
candidatos nominados a seguir, por ordem
de classiﬁcação, munidos da seguinte
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última
eleição
Observação: os candidatos que justiﬁcaram
a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou
Certidão de Casamento;
07 - Certiﬁcado de reservista (sexo
masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme
exigido no edital do concurso;
09 – Comprovante de experiência na área,
conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos ﬁlhos e
dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos ﬁlhos de
0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos ﬁlhos
de 6 a 14 anos).
Dia 12/03/2014 às 16:00 horas
FISCAL DE POSTURAS
1º FULVIA CANTELMO DA COSTA
AVENIDA
PROFESSOR
WALTER
THAUMATURGO, 1140 – SANTA LUZIA
TAUBATÉ - SP
CEP 12030-040
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento
de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os
candidatos nominados a seguir, por ordem
de classiﬁcação, munidos da seguinte
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última
eleição
Observação: os candidatos que justiﬁcaram
a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou
Certidão de Casamento;
07 - Certiﬁcado de reservista (sexo
masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme
exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos ﬁlhos e
dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos ﬁlhos de
0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos
ﬁlhos de 6 a 14 anos).
Dia 12/03/2014 às 14:00 horas
AJUDANTE
12º DANIEL MACHADO
RUA SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA, 69 –
RES. CARANGOLA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-580
EDSON MACEDO DE GOUVÊA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS
DE PINDAMONHANGABA

Rua Barão de Itapeva, 85 - Centro - Cep: 12400-390 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3645-6478 / 3648-3175–sindicato.tr@uol.com.br
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os trabalhadores rurais, associados ou não, representados, estatutariamente, por este Sindica¬to,
a reunirem-se, em Assembléia Extraordinária, na forma do artigo 612 da CLT e nas disposições atinentes, no próximo
dia 16 de março de 2014, às 09:00 h (nove horas), em primeira convocação ou por falta de “QUORUM”, às 09:30
h (nove horas e trinta minutos) em segunda convocação, em sua sede social, sito à rua Barão de Itapeva, nº. 85,
nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1)
Leitura, discussão e deliberação da Ata da Assembléia anterior; 2) Deliberar sobre reivindicações econômicas e sociais
para celebração de Acordos e/ou Convenção Coletiva de Trabalho ou eventual instauração de Dissídio Coletivo para
o setor Cultura Diversificada (data-base: 01/05/2014 à 30/04/2015); 3) Autorizar a diretoria do Sindicato, a negociar
com a classe patronal, e/ou autorizar as negociações via Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
São Paulo - FETAESP, a qual esta entidade está filiada, outorgando-lhe poderes especiais, para firmar ACORDOS e/
ou CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ou a instaurar eventual DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO para o
respectivo setor para vigorar aos integrantes da base territorial desta entidade, nos Municípios de Santo Antonio do
Pinhal, Pindamonhangaba e Roseira; 4) Deliberar sobre desconto de todos os empregados da categoria rural, sócios
ou não da Entidade, para fins de contribuição Assistencial, no valor de uma diária do salário
já reajustado de cada empregado. Parágrafo único fica assegurado o direito de manifestarse oposicionalmente ao mesmo, na sede do respectivo Sindicato Profissional. As deliberações
serão tomadas estatutariamente.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2014. JOSÉ FERREIRA- Presidente

gaba. Quem passou pelo
local também pôde conferir exposição de artes visuais, de artes haitianas,
fotos, zines, artesanato,
roupas customizadas e
degustar os produtos da
feirinha gastronômica.
A banda Bellator apresentou composições embaladas por Guns N’ Roses,
Van Halen, Foo Fighters e
Beatles. O guitarrista Rafael Souza comentou que é
bom participar do primeiro Grito Rock de Pinda e é
uma grande responsabilidade representar a cidade
em um evento mundial.

GRITO ROCK
TERÁ OFICINAS
De acordo com Andréa
Batista, uma das organizadoras do evento, o Grito
Rock em Pinda também
conta com oﬁcinas de formação e convida a população para participar da
oﬁcina de Gestão Criativa
de Carreira Artística e de Cineclubes, que vai acontecer
nesta quinta-feira (27), das
10 às 12 horas, no Museu
Histórico e Pedagógico D.
Pedro I e Dona Leopoldina.
A atividade será com os com
os integrantes da Banda Aeromoças e Tenistas Russas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Aeromoças
e Tenistas
Russas no
Grito Rock

DIA 27
Local: Museu Histórico e Pedagógico
D. Pedro I e D. Leopoldina
Horário: das 10h às 12h
(com os integrantes da Banda
Aeromoças e Tenistas Russas):
Oﬁcina Gestão Criativa de Carreira
Artística
Oﬁcina de Formação de Cineclubes

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A banda Aeromoças
e Tenistas Russas estará
em Pinda na noite desta
quinta-feira (27). Os componentes farão o show no
bar Buteko, após as 22
horas, mas no período da
manhã irão executar oﬁcinas proﬁssionalizantes no
Museu Histórico e Pedagógico D. Pedro I e Dona
Leopoldina.
O nome da banda surgiu de uma brincadeira
com a feminilidade sem
levantar conotações sensualizadas sobre as mulheres. A ideia principal é
diferenciar-se dos outros
nomes de bandas, chamar
atenção nos line-ups e não
remeter a um estilo musical especíﬁco.
No show a banda vai
tocar um mix das composições gravadas em seus
dois discos, Kadmirra, de
2011, e A Experiência de
Jaque Vilanova. A apresentação é instrumental com uma dinâmica
que constrói narrativas
e paisagens sonoras com
a mistura de elementos
harmônicos, rítmicos e
timbrísticos, que tem referência no eclético repertório da música mundial,
passeando por samba,
rock, funk, música latina e
eletrônica.

Local: Estação Arteduvale
Horário: das 15h às 17h
Oﬁcina de Circo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 265/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 265/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços funerários, incluindo materiais, mão-de-obra e translado, a serem realizados no município de
Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, a Autoridade Superior, face à manifestação da Secretaria de Assuntos
Jurídicos, nega provimento ao recurso interposto pela empresa Lucas Cesar Ribeiro Velório ME, mantem sua
inabilitação e considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02
e suas alterações.
Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2014.

monhangaba. Esta ação
cultural foi criada pela
rede Fora do Eixo, como
alternativa nos dias de
folia.
A abertura do Grito
Rock pindense foi com
um bate papo com o escritor Fábio Chap, autor
do livro “Tive um sonho
pornô”, e com o fotógrafo de nu artístico, Flávio
Freire.
A Estação Arteduvale recebeu o público para
conferir as bandas Sonicopatas, de Guaratinguetá,
Bellator, Hella e Guerilha
Verbal, de Pindamonhan-

Local: Estação Arteduvale
Horário: das 18h às 22h
Performance musical – Edmar Bastos
(Pindamonhangaba)
Rogério Fernandes(Pindamonhangaba)
Performance teatral – Forfa
(Pindamonhangaba)
Performance Circense
Banda Tripa de Rato
(Pindamonhangaba)
Madds (Taubaté)
Carnarock
Local: Buteko
Horário: A partir das 22h
Festa de Abertura do Grito Rock Vale
do Paraíba
Marcelo Lorenzotti
(Pindamonhangaba)
ActingAlone (Pindamonhangaba)

Aeromoças e Tenistas Russas (São
Carlos)
DIA 28
Local: Estação Arteduvale
Horário: das 18h às 22h
Jan Moreira (Pindamonhangaba)
15 meses (Pindamonhangaba)
Acting Alone (Pindamonhangaba)
Infraaudio (Jacareí)
Violência Gratuita (Pindamonhangaba)
Dj Célio Lopes (Pindamonhangaba)
Gabriela Moraes (Taubaté)
Circuito de arte urbana: Exposição de
Boom Box e telas graﬁtadas (Jacareí)
Mutirão de Grafﬁti - Collors Brasil
TODOS OS DIAS:
Exposição de artes visuais
Exposição de artes haitianas
Exposição de fotos
Exposição de zines
Artesanato
Roupas customizadas
Tá na banca: feirinha cultural
Feirinha gastronômica
Brechó Alternativa
Campanha Cobertura Colaborativa
Campanha quanto vale o rolê?
Campanha Grita Gurizada

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.608, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dispõe sobre a alteração da Lei nº 3.393, de 15 de
dezembro de 1997 em seus artigos 4º e 5º, com inclusão
de parágrafos, e dá outras providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga
a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 3.393, de 15 de dezembro de
1997 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 4º Para implementar a Política Municipal de Turismo,
ﬁca criado o COMTUR – Conselho Municipal de Turismo,
junto ao gabinete do Prefeito, que se constitui órgão
local na conjugação de esforços entre o poder público
e a sociedade civil, de caráter deliberativo e consultivo
para o assessoramento da municipalidade em questões
referentes ao desenvolvimento turístico da cidade de
Pindamonhangaba/SP.”
Art. 2º O art. 5º da Lei nº 3.393, de 15 de dezembro de
1997, alterado pela Lei nº 4.608, de 23 de maio de 2007,
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 5º O Conselho Municipal de Turismo, cujas funções
não serão remuneradas, será composto de 35 membros,
entre representantes do Poder Público e da Sociedade
Civil, a saber:”
I – Dos Representantes do Poder Público, sendo
preferencialmente:
a) 02 (dois) representantes da Secretaria de Educação e
Cultura, Departamento de Cultura;
b) 02 (dois) representantes da Secretaria de Educação e

Cultura – Departamento de Turismo;
c) 01 (um) representante do Departamento do Meio
Ambiente;
d) 01 (um) representante do Departamento de
Licenciamento Ambiental e Urbanismo;
e) 01 (um) representante do Departamento de
Comunicação;
f) 01 (um) representante da Coordenadoria de Eventos;
g) 02 (dois) representantes da Câmara dos Vereadores
do Município;
II – Dos Representantes da Sociedade Civil:
a) 02 (dois) representantes da Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba (ACIP);
b) 02 (dois) representantes da Associação do Setor Rural,
do Turismo Rural ou do Agronegócio estabelecidas no
Município, sejam patronais ou empregados;
c) 02 (dois) representantes da Associação de Engenheiros,
Arquitetos e Urbanistas de Pindamonhangaba;
d) 02 (dois) representantes da rede hoteleira do Município;
e) 02 (dois) representantes do Núcleo Turístico do
Ribeirão Grande;
f) 02 (dois) representantes do Núcleo Turístico do
Piracuama;
g) 01 (dois) representante da rede gastronômica
Diferenciada;
h) 02 (dois) representantes da rede gastronômica
Regional;
i) 02 (dois) representantes dos guias de turismo do
Município;
j) 02 (dois) representantes de Agência de Turismo do Município;

k) 02 (dois) representantes de Transportadoras Turísticas
do Município;
l) 02 (dois) representantes de Turismo de Aventura;
m) 02 (dois) representantes dos Artesãos do Município.
§1º Os membros do COMTUR serão nomeados através
de Portaria pelo Prefeito Municipal, com mandato de dois
anos, sendo permitida a recondução.
§2º As representações da sociedade civil serão eleitas em
assembleia convocada especialmente para este ﬁm, ato
que deverá ser coordenado pelo titular da Secretaria de
Educação e Cultura, ou por quem ele indicar.
§3º Os conselheiros representantes da sociedade civil
escolherão entre si, as ocupações de titularidade e
suplência, observados os segmentos.
§4º O Presidente será eleito por seus membros na
primeira reunião dos anos pares, salvo quando da
montagem inicial do Conselho, o que poderá ampliar o
primeiro mandato por mais alguns meses.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Elizabeth Cursino Rodrigues
Secretária de Educação e Cultura
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos
Jurídicos em 05 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº08/2014
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Parceria com
Estado visa
divulgação
do turismo
Maria Fernanda Munhoz
***
Nesta semana, a equipe
do Departamento de Turismo da Prefeitura esteve
na Secretaria de Estado firmando uma parceria para a
impressão de 20 mil exemplares da revista de divulgação turística da cidade.
A edição será bilíngüe e
tem o objetivo de atender
a demanda dos eventos e
feiras durante o ano, principalmente os relacionados
à Copa do Mundo.
Essa será a quarta edição da revista, que conta

com informações sobre os
roteiros e produtos turísticos formatados da cidade,
bem como a rede hoteleira
e gastronômica e os telefones de contato.
Durante a reunião,
também foram apresentados dois projetos de eventos que visam promover o
turismo na cidade: o Festival Junino e o Festival
da Primavera, em busca
de parceria. Ambos serão
realizados neste ano, respectivamente, nos núcleos
do Piracuama e do Ribeirão Grande.
Divulgação

A avenida está recebendo arquibancadas, palanque, palco, banheiros químicos e tendas

Prefeitura prepara
estrutura para o
Carnaval 2014
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso está interditada desde
a quarta-feira (26) para a transformação da Avenida do Samba
Daniela Gonçalves
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando os preparativos
para o Carnaval 2014. A
festa “Caia na Folia” se
iniciará na próxima sexta-

feira (28), com atrações
na “Praça do Quartel” e na
Avenida Nossa Senhora
do Bom Sucesso.
E, para que as comemorações sejam realizadas com sucesso na
cidade, a avenida Nossa

Senhora do Bom Sucesso
está sendo transformada,
mais uma vez, em Avenida
do Samba, sendo parcialmente interditada para a
montagem da estrutura
que receberá os eventos
dos cinco dias de folia.
Daniela Gonçalves

Os brigadistas da Prefeitura passaram por novo treinamento

Reciclagem de brigadistas
Como preparativo para o Carnaval
2014, a equipe de Brigadistas da Prefeitura
de Pindamonhangaba passou por uma reciclagem na manhã desta terça-feira (25), na
base do Corpo de Bombeiros da cidade. Dezessete homens trabalharão nos cinco dias

de folia; cinco na “Praça do Quartel” e 12 na
avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Além dos brigadistas, a segurança do
carnaval ficará por conta das polícias Militar e Civil, Guarda Municipal e seguranças
contratados.

Arquibancadas e palco
fazem parte da estrutura que será recebida pela
Avenida do Samba, além
de banheiros químicos,
palanque e tendas, necessárias para o sucesso do
evento.
Rotas alternativas
No período entre sexta e terça-feira, algumas
ruas no entorno da avenida
também serão interditadas, a partir das 17 horas.
Os motoristas devem estar
atentos, pois o desvio acontecerá pelo anel viário.
As vias que serão interditadas no sentido DutraCentro são a avenida José
Humberto Gomes Filho e
a rua Vicente Botiglieri. Já
no sentido Centro-Dutra,
ficam interditadas as ruas
Luiza Marcondes de Oliveira e Condessa de Vimieiro.
Durante esse período
de interdição, estarão liberadas para tráfego as
ruas laterais. São elas: no
sentido Centro-Dutra, a
rua São Bento do Sapucaí,
e no sentido Dutra-Centro, as ruas Vito Abatepaulo e sua continuação,
Fernando Alencar Pinto.
As interdições permanecerão por todo período do
carnaval.

Apresentação do projeto da revista de
divulgação de Pindamonhangaba

Exposição “Origens”
mostra cultura africana
Maria Fernanda Munhoz
***
m pouco sobre
a cultura africana está sendo
mostrado na exposição
“Origens Fase I – Negros: Um resgate de
nossas raízes”, até o
dia 4 de maio, no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina.
A mostra apresenta
peças produzidas por
artistas plásticos e ceramistas de Caraguatatuba e é uma parceria

U

com a Fundacc – Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba. São obras em cerâmica, batique e fotos
que contextualizam a
cultura africana levada
para o Litoral Norte
de São Paulo pelos
escravos, no período
colonial.
A visita é gratuita e pode ser feita
às terças, sábados e
domingos, das 13 às
17 horas, e de quarta
a sexta-feira, das 8 às
17 horas.
Divulgação

Peça integrante da nova exposição no museu

