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Assessoria Porto de São Sebastião

SEXTA-FEIRA

NUBLADO COM 
POSSIBILIDADE DE 
PANCADAS DE CHUVA
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Fonte CPTEC/INPE

Família Leme é destaque em festivais

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está buscando uma 
parceria comercial com a ad-
ministração do porto da cida-
de de São Sebastião. A inten-
ção é ter um entreposto de 
armazenamento de material 
para exportação e importa-
ção e facilitar a chegada e sa-
ída de insumos ou qualquer 

produto de interesse das in-
dústrias de Pindamonhanga-
ba, o que vai reduzir custos e 
deixá-las mais competitivas 
no mercado. Isso fortalece-
ria os polos empresariais da 
cidade e proporcionaria mais 
capacidade para gerar em-
pregos e renda no município.

PREFEITURA 
DIVULGA RELAÇÃO 
DE ALUNOS 
BOLSISTAS

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba divulgou a relação 
com os nomes dos benefi ciados 
com bolsas de estudo universi-
tário.

Os contemplados serão 
convocados pelo Departa-
mento de Assitência Social 
para assinarem os termos de 
compromisso.

A última rodada da fase de 
classifi cação da Copa Regional, 
categoria Amador, vai defi nir o 
futuro das equipes de Pindamo-
nhangaba e da região. Esta se-
mana, os dois jogos de destaque 
são Castolira e A Mil Por Hora, 
no Bosque, e Araretama e Colo-
rado, no Jardim Resende.

CAMPANHA 
CONTRA HPV 
COMEÇA NA SEGUNDA

FARMÁCIA DO 
CEM FUNCIONA 
DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA

Parceria com 
porto de São 
Sebastião deve 
elevar geração 
de empregos

O cantor e compositor Walter Leme foi um dos destaques no Festival de 
Marchinhas de Ubatuba, onde conquistou terceiro e quarto lugares. 

Além dele, sua fi lha Juliana, 24 anos, também representou bem 
Pindamonhangaba. Com “Prostataterapia”, ela fi cou em segundo lugar na 
32ª edição do Festival de Músicas Carnavalescas de Campos do Jordão.

Família Leme é destaque em festivais

Copa Regional define classificados
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Odirley Pereira

Prefeito de Pindamonhangaba conheceu os trabalhos do porto de São Sebastião

Vitória poderá garantir vantagem para Castolira nos confrontos da próxima fase

Arquivo pessoal
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TRIBUNA NA NET

Tribuna do Norte EXPEdiENtEFundação dr. João romeiro

Arquivo TN

IPTU 2014 online
As pessoas que não receberem o carnê do IPTU 2014 – Imposto Predial Territorial e Urbano - de Pin-

damonhangaba – pelos Correios, devido à greve dos funcionários da instituição, podem obter a 2ª via do 
boleto pela internet. 

No site da Prefeitura www.pindamonhangaba.sp.gov.br há um link chamado IPTU 2014. Basta clicar 
no botão e digitar a sigla do imóvel ou o CPF/CNPJ do proprietário.

missa em Coruputuba no domingo

Começou a corrida para declaração do Im-
posto de Renda, exercício 2014, ano base 
2013.

Como em todos os anos, milhares de pessoas 
baixam o software da declaração e de envio na 
página virtual da Receita www.receita.fazenda.
gov.br e já montam o imposto nas primeiras 
horas. De acordo com o órgão governamental, 
até as 17 horas de quarta-feira (4), cerca de 360 
mil downloads foram realizados do Programa 
Gerador de Declaração, que estava disponível 
desde o dia 26 de fevereiro, embora o receita-
net (programa de envio) tenha ficado disponí-
vel apenas hoje.

Há, no entanto, um problema em ser apres-
sado para entregar e se livrar logo da obrigação 
do imposto. As chances de se cometer um erro 
de digitação ou omitir, sem querer, um dado são 
maiores, o que vai acarretar em multas, juros e 
muita dor de cabeça.

O contador José Heliberto da Silva explica 
que muitos gostam de montar e entregar o IR 
no início devido às possibilidades de ficar en-
tre os primeiros na lista de restituição. “A Re-
ceita estabelece alguns critérios para liberação 
das restituições e premia os contribuintes mais 
ligeiros”. Silveira, entretanto, alerta, que o es-
forço para enviar a declaração precocemente 
não vale o prêmio. “Aposentados e pessoas com 
doenças graves têm prioridade na restituição 
e esse universo ocupa quase 33% das restitui-
ções. O restante é dividido em novos lotes que 
utilizam outros critérios, como valor da resti-
tuição, por exemplo, para ficar disponível ao 
declarante. Deste modo, enviar cedo não tem 
tantas vantagens”.

A atenção pedida pelo contador evita abor-
recimentos futuros. Ele, todavia, lembra que 
ser organizado com os documentos, recibos e 
dados necessários facilita o trabalho dos con-
tadores e das pessoas que fazem a própria de-
claração.

Esta Tribuna só deixa um lembrete: fazer 
com calma não significa relaxar e afrouxar a 
preocupação. Este ano são menos dias disponí-
veis para declarar, e a data final é o 30 de abril. 
Não deixe para última hora.

Pressa é inimiga da perfeição

Enviar declaração 
com urgência pode 

gerar prejuízos

Circo no Cidade Jardim

Pinda 
promove 
mobilização 
social

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba atua junto à sociedade em 
parceria com vários órgãos e repre-
sentantes da sociedade civil. O De-
partamento de Assistência Social 
da Prefeitura, mais uma vez, uniu-
se para promover mobilizações so-
ciais. Durante os dias de folia foi 
realizado o “Carnaval Legal”.

A mobilização foi promovi-
da por meio do Departamento de 
Assistência Social e Secretaria de 
Saúde em parceria com o Coalizão 
Antidrogas, cooperativas de reci-
clagem Moreira César Recicla e Re-
cicla Vida, e Conselho Tutelar. Os 
integrantes destes setores atuaram 
na avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso para fazer orientações e 
fiscalizações.

O trabalho teve como objetivo 
conscientizar os munícipes sobre 
os males ocasionados pelos exces-
sos durante a festa, como bebidas, 
por exemplo. Eles informaram e 
orientaram os foliões sobre os di-
reitos e deveres. As mobilizações 
são desenvolvidas em vários even-
tos e os profissionais contam com o 
apoio da população para que a so-
ciedade tenha melhor qualidade de 
vida e participe das festividades de 
forma tranquila e sadia.

Neste domingo (9), às 10h30, será realizada missa na 
Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Coruputuba. O 
celebrante será o diretor do Salesianos, padre Cássio.

O  Big Brothers Circus está de 
volta a Pinda. Para quem adora 
a magia circense, mas não teve 
a oportunidade de apreciar o 
espetáculo do Big Brothers em 
sua estada no Distrito de Morei-
ra César, a atração estreia nesta 

sexta-feira (7), na rotatória do 
bairro Cidade Jardim, ao lado do 
condomínio Village Paineiras. O 
circo traz atrações como trape-
zistas voadores, palhaços, acro-
batas, malabaristas e o Globo da 
Morte.

alta nos alimentos
Para comemorar o Dia 

Internacional da Mulher 
(8 de março), o Shopping 
Pátio Pinda preparou pro-
gramação exclusiva para 
mulheres de todas as ida-
des. Serão aulas gratuitas 
de artesanato com dura-
ção de 1h30 com 10 alu-
nas por turma. Hoje (7), 
a professora Enilda, da 
Mimo Artesanato, ensina 
a técnica de craquelê, que 
será aplicada em uma cai-
xa decorada. No sábado 
(8), é a vez de aprender 
como envelhecer móveis 
e caixas com a pátina. No 
domingo (9), a professo-
ra Gerissan Vieira, da Eu 
Faço Arte, ensina a arte de 
cobrir uma superfície com 
recortes de jornal, revista 
e papel dando uma apa-
rência delicada, conhecida 
como decoupagem. 

Shopping terá programação 
especial para mulher

Para participar, basta fazer a inscrição na 
administração do Shopping Pátio Pinda, das 8 
às 18 horas. A interessada deve dizer o dia e 
horário que quer fazer o curso, deixar o nome 
completo e um telefone para contato.

OfICINAS de ArTeSANATO 

Período: 7 a 9 de março
Local: Próximo às lojas oscar Calçados e dona bier
horário: das 14 às 20 horas, todos os dias.
os horários dos cursos: 14h/ 15h30/ 17h/ 18h30.

Divulgação

Divulgação

grupo amor 
Exigente 
comemora 
dia da mulher

As mulheres estão convidadas 
a participar das comemorações do 
Dia Internacional dedicado a elas. 
O grupo Amor Exigente “Nova Luz” 
vai realizar neste sábado, 8 de mar-
ço, um evento especial. O evento 
será na Casa São Francisco de As-
sis, localizada na avenida Princesa 
do Norte, 300, Cidade Nova.

Haverá apresentação de coral 
regido pelo músico João Bylaw. As 
festividades terão início a partir 
das 14 horas. O evento tem como 
intuito proporcionar momentos de 
qualidade de vida e promover a in-
teração entre o público.

Sociedade civil 
pode participar 
de conselhos

Estão abertas as inscrições para 
que membros da sociedade civil 
possam participar  dos Conselhos 
Municipais da Juventude e de Polí-
ticas sobre Drogas. Os interessados 
em representar a população podem 
procurar o Setor de Protocolo da 
Prefeitura ou Subprefeitura até o 
dia 28 de março. O edital de ambos 
os conselhos estão publicados na 
edição do jornal Tribuna do Norte 
desta sexta-feira (7). A eleição para 
o Conselho Municipal da Juventu-
de será no dia 24 de abril e para o 
de Políticas sobre Drogas vai ocor-
rer no dia 7 de maio.

A variação climática e 
o aumento da demanda 
aparecem como fatores 
que  fizeram os preços 
mundiais dos alimen-
tos subirem 2,6% entre 
janeiro e fevereiro deste 
ano. Trata-se do maior 
aumento mensal des-
de meados de 2012, 
segundo levantamento 
divulgado pela Agên-
cia para a Agricultu-
ra e a Alimentação 
das Nações Unidas, a 
FAO. De acordo com 
os dados, o indicador, 
que tem como base 
os preços de produtos 
alimentares comercia-
lizados internacional-
mente, alcançou 208,1 
pontos no mês passa-
do. Apesar da variação 
percentual em relação 
a janeiro, o índice para 

fevereiro é 2,1% inferior 
ao registrado no mesmo 
período de 2013.

O relatório da FAO 
destaca que os pre-
ços do trigo e do milho 
registraram aumen-
to diante dos recentes 
conflitos na Ucrânia, 
mas ressalta que o índi-
ce de fevereiro não pode 
ser atribuído integral-
mente a esses eventos. 
Os maiores aumentos 
foram registrados nos 
preços do açúcar (6,2% 
em relação a janeiro) 
e dos azeites e óleos 
(4,9%), seguidos pelos 
cereais (3,6%) e pelos 
laticínios (2,9%). O in-
dicador de preços da 
carne foi o único com 
variação negativa no 
mês de fevereiro: 0,5% 
em relação a janeiro.



Maria Fernanda Munhoz

Pindamonhangaba 7 dE maRÇo dE 2014Tribuna do Norte

cIDADE
3

Farmácia do CEM funciona 
de segunda a sexta-feira

Maria Fernanda Munhoz
***

a comunidade 
do bairro Terra 
dos ipês ii e 

região receberá uma 
unidade Básica de 
Saúde, na alameda 
das Grevíleas. a obra 
é uma parceria entre 
a Prefeitura de Pin-
damonhangaba e o 
Governo Federal.

a uBS está locali-
zada em um terreno 
de 2.422,44 m² e tem 
730,97 m² de área 
construída, além de es-
tacionamento interno. 
de acordo com infor-
mações da Secretaria 

de obras da Prefeitura, 
a construção conta com 
ampla sala de espe-
ra, farmácia, salas de 
inalação, de curativos 
e de procedimentos 
médicos, além de sani-
tários acessíveis e sete 
consultórios, sendo 
um ginecológico e um 
odontológico.

Pelo convênio com 
o Governo Federal, a 
unidade contará com 
médicos, enfermeiros, 
auxiliares de enferma-
gem, além de serviços 
de consultas, vacinas, 
coleta de exames pre-
ventivos e parte odon-
tológica.

daniela GonçalveS 
***

a subprefeitura de Moreira 
César vem realizando importan-
tes serviços na região da zona 
leste na cidade. uma equi-
pe está finalizando a obra de 
galeria de águas pluviais no 
bairro vista alegre. 

o grupo está há duas sema-
nas na rua edargê vieira Mar-
condes, executando a obra. o lo-
cal é próximo a uma área verde, 
e em período chuvoso não havia 
escoamento de água, acarretan-
do em pontos de alagamento. a 
obra beneficiará os moradores, 
que não terão mais problemas 
de alagamento. 

Ipê II terá Unidade 
Básica de Saúde

os moradores de 
Pindamonhangaba, 
que fazem uso de 
medicamentos contro-
lados ou de atenção 
básica, devem ficar 
atentos em relação à 
mudança do horário de 
atendimento da farmá-
cia do CEm - Centro de 
Especialidades médi-
cas. após pesquisas, a 
Secretaria de Saúde e 
assistência Social fez 
reformulações para 
melhor atender a po-
pulação.

Com a mudança, 
a farmácia passou a 
funcionar de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 
às 17h30, desde o dia 
1º de março.  o local 
funciona dentro do 
horário das unidades 
básicas de saúde.

Subprefeitura executa serviços na Zona Leste 
 Importante galeria está sendo concluída no bairro Vista Alegre 

ServIçoS de 
ManUtenção

a Subprefeitura de 
Moreira César destinou 
uma equipe para execu-
ção de reparos e servi-
ços de manutenção no 
bairro Feital. além dos 
serviços de capina e ro-
çagem em vias públicas, 
foi realizado também 
consertos no Centro 
educacional Municipal 
Joana alves dos Santos 
de Campos. o Centro 
educacional recebeu 
pintura e reparos. 

Campanha contra 
HPV segue até abril

MarCoS viníCio CuBa
***

 a campanha de vaci-
nação contra o hPv co-
meça nesta segunda-fei-
ra (10) e segue até dia 10 
de abril. após o período 
de trabalhos a vacina 
vai fazer parte do calen-
dário. o público-alvo da 
campanha são as meni-
nas com idade entre 11 e 
13 anos. em 2015, a va-
cinação será destinada 
para as meninas dos 9 
aos 11 anos.

É importante que 
esta população rece-
ba as três doses, pois a 
eficácia é de 98% para 
prevenção de câncer 
de colo do útero e de 
100% para verrugas 
genitais. existem 150 
tipos de hPv e a va-
cina protege contra os 
vírus 6, 12, 16 e 18. A 

segunda dose deve ser 
aplicada seis meses 
depois da primeira e 
a terceira, após cinco 
anos da primeira dose.

 de acordo com as in-
formações da Secretaria 
de Saúde e assistência 
Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, o 
esquema que o Minis-
tério da Saúde adotou 
para a vacinação é o  
estendido, que é em vá-
rias doses. o número de 
adolescentes em Pinda 
nesta faixa etária é de 
3.936 e 80% devem ser 
vacinadas.

 a vacinação ocorrerá 
nas escolas e unidades 
básicas de saúde. além 
disso, a partir do dia 11 
de março haverá imuni-
zação no Centro de es-
pecialidades Médicas, 
na região central.

Somente na farmácia, o atendimento passa de 1.300 ao dia

Comunicação Prefeitura

Área da recepção recebeu janelas e vidraças. Salão amplo terá espaço para sala de espera

A UBS está sendo construída na 
alameda das Grevíleas

Maria Fernanda Munhoz

daniela Gonçalves

A obra garantirá mais tranquilidade para o bairro, evitando enchentes e alagamentos
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vereador Fel ipe César - FC

da dir. para esquerda: Vereador Cal, presidente da Fiesp, paulo skaF, ex-deputado 
ary kara José, preFeito Vito ardito e seCretário rubens Fernandes

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Janio ardito lerario
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Vereador toninho da FarmáCia
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O vereador Carlos Eduar-
do de Moura – Magrão (PPS) 
visitou na manhã da última 
terça-feira, dia 25, o canteiro 
de obras da CDHU, no Lotea-
mento Azeredo, no Distrito de 
Moreira César. No local, estão 
sendo   iniciadas a construção 
de 94 apartamentos. 

A obra teve início no dia 
15 de outubro e tem 24 meses 
para ser concluída e entregue 
à população. Os serviços de 
terraplanagem foram conclu-
ídos, e atualmente estão sendo 
realizados os baldrames (ali-
cerces). Os apartamentos terão 
dois quartos, sala, cozinha, 
banheiro e área de serviço, 
distribuídos em 53 m2. 

No canteiro de obras, 
Magrão foi recebido pelo 
engenheiro civil Rodrigo que 
lhe mostrou o andamento dos 
serviços. Em contato com 

Procurado por moradores e preocupado com a educação da cidade, 
o vereador Professor Eric (PR) protocolou na última sessão ordinária, 
vários requerimentos. Entre eles está o pedido para a cobertura no 
portão da entrada da REMEFI “Maria Zara Mine Renoldi dos Santos”, 
no bairro Ouro Verde. Segundo informações, as mães que aguardam 
a saída de seus filhos no horário de funcionamento da escola são 
obrigadas a ficar no Sol e na chuva. “Isso precisa ser resolvido com 
urgência e entendo que a solução pode ser uma simples cobertura 
que daria maior segurança e conforto para os pais e mães desses 
alunos. Peço à Secretaria de Educação, que tome providencias para 
que a cobertura seja instalada o mais rápido possível”, concluiu o 
vereador Professor Eric.

Boca de lobo no Delta
O vereador Professor Eric (PR) solicitou, também, estudos e 

providências para construção de boca de lobo na rua Uirapuru, no 
bairro Delta. O parlamentar tomou conhecimento que a rua não possui 
boca de lobo e por se tratar de uma via sem saída e não ter declive, 
a última casa sempre alaga, por menor que seja a chuva. “É um ab-
surdo uma pessoa trabalhar a vida toda e, por falta de uma boca de 
lobo, perder tudo que construiu ao longo da sua vida. Essa pequena 
obra tem caráter de urgência. Peço à Secretaria de Obras que tome 
providencias para que a boca de lobo seja construída o mais rápido 
possível”, finalizou o Professor Eric. 

O vereador Felipe Cé-
sar – FC (PMDB) reitera ao 
Executivo a contratação de 
uma empresa especializada 
para realizar estudos visando 
a construção do segundo anel 
viário em Pindamonhangaba. 
O vereador alega que tendo em 
vista o crescimento do municí-
pio nos últimos anos e o fluxo 
de veículos, há necessidade de 
novas rotas alternativas para o 
contorno e o acesso da cidade.

Como este estudo e a obra 
demandam muito tempo, o vere-
ador Felipe César – FC, preven-
do esta necessidade num futuro 
próximo, pede ao prefeito que 
se inicie as tratativas o quanto 
antes, visando o segundo anel 
viário em Pindamonhangaba.

Cemitério no Distrito
de Moreira César
O vereador Felipe César – 

FC reitera ao Executivo estudos 
e providências para a implanta-
ção de um Cemitério Municipal 
para atender os moradores da 
região do Distrito de Moreira 

Cal agradece ao Prefeito 
por assinatura de 
convênio com SESI-SP

Com a presença do presidente da Fiesp, 
paulo skaF, o doCumento Foi assinado em 

ato solene no gabinete do preFeito

Felipe César – FC reitera 
estudos para construção 
do Segundo anel viário

César. É importante ressaltar 
que o Distrito conta hoje com 
uma população superior a 50 
mil habitantes e essa necessi-
dade é uma carência de várias 
anos, causando transtorno e 
sofrimento para muitas famí-
lias num momento de profunda 
dor. “Há mais de 15 anos venho 
pedindo a construção de um 
cemitério em Moreira César. 
A cidade necessita de um novo 
local, o cemitério municipal 
está lotado e sem condições de 
novos túmulos. Como Moreira 
César não possui um local ade-
quado, vimos aí a importância 

de um novo cemitério”, destaca 
o vereador.

Casas populares
na Zona Rural
O vereador Felipe César 

– FC reitera ao Executivo a 
realização estudos visando a 
construção de casas populares 
na zona rural de Pindamonhan-
gaba. “O Plano Minha Casa, 
Minha Vida também contempla 
a Zona Rural, precisamos cor-
rer atrás para que nossa cidade 
também possa ser contemplada 
com este benefício”, diz Felipe 
César – FC. O vereador pede a 
construção de casas populares 
principalmente nos bairros: 
Cruz Pequena, Ribeirão Grande, 
Mandu, Bonsucesso, Piracua-
ma, Pinhão do Borba, Goiabal, 
Macuco, Pouso Frio e Bairro dos 
Oliveiras. “Precisamos fixar o 
homem no campo, dando con-
dições dignas para sua moradia. 
Até hoje, o que temos visto é a 
construção de casas populares 
na cidade. Precisamos também 
nos preocupar com o trabalhador 
rural”, destaca o vereador.

Magrão visita obras dos 94 
apartamentos do CDHU no 
Azeredo, em Moreira César

a Secretaria de Habitação 
obtivemos a informação que 
as inscrições para o sorteio 
dos apartamentos ainda não 
estão abertas. Como trata-se 
de uma obra estadual em 
parceria com a Prefeitura, a 
parte de documentação será 
feita pela CDHU, em local 
e dia ainda não definido, o 
que poderá ocorrer quando as 
obras estiverem próximas de 
serem terminadas.

Assim que chegar ao co-
nhecimento da Secretaria a in-
formação sobre as inscrições, 
o vereador será avisado para 
fazer a divulgação aos muní-
cipes. “Agradeço a atenção do 
engenheiro Rodrigo, que me 
acompanhou na visita a obra e 
também a Assistente Social da 
Habitação, Sra. Monique,  pela 
gentileza das informações”, 
concluiu o vereador Magrão.

O vereador Ardito Le-
rario (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 recla-
mação por parte de pais, 

no Canteiro de obras, magrão ConVersou Com o engenheiro CiVil rodrigo sobre o 
andamento dos serViços na obra do Cdhu no loteamento azeredo em moreira César

Em nome da população, o verea-
dor José Carlos Gomes – Cal (PTB) 
parabeniza e agradece ao Prefeito 
Vito Ardito Lerario e ao Presidente 
da Fiesp, Paulo Skaf pela assinatura 
do convênio que possibilitará a 
construção da nova Escola do Sesi, 
na Avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, logo depois do bairro Vila 
Verde. A área da nova escola é de 
30.000 m² e atenderá mais de 1.400 
crianças e adolescentes, com ensino 
integral de 1ª a 9ª ano e ensino médio 
articulado com o Senai. Será equipa-
da com Laboratórios de informática 
educacional, de física, química e 
biologia, bibliotecas, salas multiuso, 
refeitórios e quadras poliesportivas.

O vereador Cal ressalta, ainda, 
que a sua luta ao lado dos pais dos 
alunos do SESI para que não fosse 
desativada a atual escola que hoje 
funciona no bairro Ipê I, no Distrito 
de Moreira César. Segundo o vere-
ador a luta e esforço deram grande 
resultado, pois o Presidente Paulo 
Skaf informou que a escola do SESI 
vai continuar funcionando com o 
ensino médio. O  presidente da Fiesp 
também solicitou à Diretora Regio-
nal, Roberta Borrego de Oliveira e 
ao Diretor de Esporte e Qualidade 

de Vida do Sesi, Alexandre que 
providenciem a continuidade do 
funcionamento e instalação de 
alguns cursos profissionalizantes 
do SENAI ou cursos técnicos em 
lazer e Técnico em Turismo no SESI 
do Distrito. Essa foi uma grande 
reivindicação dos pais e alunos 
que estudam hoje nesta Escola  do 
SESI. Outra informação dada foi que 
também haverá uma parceria entre 
Prefeitura e Sesi para o transporte 
de alunos do Distrito para a nova 
escola do Sesi na cidade, quando 
estiver concluída.

Atleta do Futuro
O vereador Cal também agradece 

ao Prefeito Vito Ardito Lerario e ao 
Presidente da FIESP, Paulo Skaf 
pela assinatura do convênio do Pro-
grama “Atleta do Futuro”, que será 
desenvolvido em Pindamonhangaba 
por meio de parceria entre SESI-SP, 
Empresa Circuit Equipamentos e 
Prefeitura Municipal, pelo período 
de 1 ano, podendo ser prorrogado.

O programa atenderá 200 crian-
ças, com idade de 06 a 17 anos, 
proporcionando atividades de lazer, 
recreação, esporte e cultura e será 
realizado no Centro Esportivo “Pai 
João”, na Vila São Benedito.

Janio pede que ronda 
escolar seja intensificada 
no Jardim Morumbi

alunos e representantes da 
unidade escolar, “que estão 
muito preocupados com 
relação à segurança, com o 
surgimento de usuários de 
drogas e pessoas mal-in-
tencionadas no entorno da 
escola”, e Janio diz também 
que “com esta intensifi-
cação 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.

Professor Eric solicita 
cobertura no portão de 
entrada de REMEFI

Vereador 
proFessor eriC

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) solicita à 
Prefeitura Municipal e a 
Secretária de Saúde, Dra. 
Sandra Tutihashi, para que 
seja mantida a distribuição de 
medicamentos na Farmácia 
do Posto nos sábados, domin-
gos e feriados. Esta solicita-
ção esta sendo feita, pois a 
partir do dia 08 de março, a 
Farmácia do Posto não abrirá 
mais aos sábados, domingos 
e feriados, prejudicando os 
munícipes que precisam de 
algum medicamento com 
urgência, principalmente em 

Vereador Toninho da Farmácia 
solicita melhor distribuição dos 
medicamentos na Farmácia do Posto
o parlamentar pede que a distribuição dos remédios 

seja mantida aos sábados, domingos e Feriados

casos de feriados prolonga-
dos. “Gostaria de solicitar à 
prefeitura que olhasse com 
carinho para essa população 
que não possui recursos para 
comprar algum medicamento 
com urgência, colocando em 
risco sua recuperação duran-
te os finais de semana e feria-
dos prolongados”. “Acredito 
ser essencial a manutenção 
da Farmácia do Posto aberta 
nestes dias para que a popu-
lação mais carente de nossa 
cidade não seja prejudicada”, 
pontuou o vereador Toninho 
da Farmácia.
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Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

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

Vereador dr. Marcos aurél io

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

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

Vereador

MartiM cesar

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

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

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

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
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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

Vereador roderley Miotto

deputado estadual Major olíMpio e o Vereador ricardo piorino
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O vereador Dr. Marcos 
Aurélio (PR), integrante da 
Comissão de Saúde da Câ-
mara de Vereadores de Pin-
damonhangaba, preocupado 
com o acesso à Farmácia 
Popular, instalada somente no 
bairro do Crispim, solicitou a 
implantação de mais três Far-
mácias Populares nas regiões 
do Araretama, Moreira César 
e Zona Leste. 

Segundo o parlamentar, 
com mais Farmácias Popu-
lares em Pindamonhangaba, 
será facilitado o acesso da 
mesma para todos os muní-
cipes, pois somente com a 
farmácia instalada no Cris-
pim, não está sendo bene-
ficiada toda a população, e 
isso acaba levando as pessoas 
a comprarem medicamentos 
mais caros. “É preciso corrigir 
esse problema, fazendo mais 

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que se acha aberto 
Pregão Presencial nº 01/14 com encerramento dia 18/04/14, às 10h, para a 
execução de serviços de tratamento de piso de granilite, em área de 2.080 m2, 
facultada visita técnica ao local de realização dos serviços, às próprias expensas 
dos interessados. Maiores informações pelo telefone 12-3644.2250 ou na Câmara, 
na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h30 
às 11h30 e das 14h00 às 17h00, inexistindo custo para retirada na Câmara. O 
edital também estará disponível pelo site www.camarapinda.sp.gov.br, sem ônus.

pregão presencial nº 01/14

Dr. Marcos Aurélio 
continua luta por mais 
Farmácias Populares

Farmácias Populares em lo-
cais que serão de fácil acesso 
a todos, como nas regiões 
do Araretama, Zona Leste e 
Moreira César”, considera o 
vereador.

“Precisamos informar aos 
cidadãos sobre a existência 
da farmácia.  Médicos, fun-
cionários e órgãos da área 
de saúde de caráter público 
devem avisar seus pacientes”, 
enfatiza o parlamentar. Em 
requerimento, o Dr. Marcos 
Aurélio solicitou junto aos 
órgãos competentes da Pre-
feitura, para que sejam to-
madas providências cabíveis 
para resolver este problema 
e dar mais saúde e qualidade 
de vida a nossa população. 
“Quando o assunto é saúde, 
sempre temos que agir com 
prioridade”, destaca o vere-
ador Dr. Marcos Aurélio.

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) participou nesta 
quarta-feira, dia 26, no 
Gabinete do Prefeito, da 
assinatura para a doação 
do terreno da Escola do 
SESI e implantação do 
PAF - Programa Atleta 
do Futuro, em Pindamo-
nhangaba.

O vereador Professor 
Osvaldo ressaltou a im-
portância de se ter uma 
obra tão relevante para a 
população de nossa cidade, 
já que esta foi uma luta que 
se iniciou já nos primeiros 
meses de seu mandato. Na 
solenidade estiveram pre-
sentes o Prefeito Vito Ar-

Professor Osvaldo participa 
da assinatura da doação do 
terreno da Escola do SESI

dito, o Presidente do SESI, 
Paulo Skaf,  a Diretora 
Regional do SESI, Roberta 
Borrego de Oliveira, além 
de autoridades da cidade e 
da região.

“Essa foi nossa luta, 
desde o início do meu man-
dato em 2013 e hoje pode-
mos comemorar mais uma 
vitória para a população 
de nossa cidade, pois com 
a implantação da Escola 
do SESI, a cidade ganha-
rá e muito, em diversas 
atividades esportivas, em 
cursos administrados pelo 
SESI e ampla programação 
de lazer e cultura”, desta-
cou o vereador Professor 
Osvaldo. 

Vereador professor osValdo e o presidente do sesi paulo skaf, durante a solenidade 
de assinatura da doação do terreno para iMplantação do sesi eM pindaMonhangaba

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, termina no dia 
31 de Março de 2014.  “O 
munícipe deverá se dirigir 
à Prefeitura munido dos do-
cumentos 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, podendo em 
alguns casos chegar a até 
95%, em outro, o contribuinte 
poderá quitar o valor em até 
30 parcelas”, alerta o verea-
dor Martim Cesar.

Segurança
O vereador Martim Cesar 

encaminhou Indicação ao 
Prefeito Vito Ardito, soli-
citando providências para 
que sejam feitos estudos 
visando a con-
fecção de faixas 
de pedestre ele-
vada, com lom-
bada, na avenida 
Professor Manoel 
Cesar Ribeiro, 
no trecho entre o 
Destacamento da 

Martim Cesar alerta 
sobre prazo para anistia 
de multas e juros de IPTU

Polícia Militar e a rotatória 
de acesso ao Tenda Atacado. 
“Faço esta solicitação, tendo 
em vista que neste trecho o 
tráfego de veículos é muito 
intenso, e coloca a segurança 
dos pedestres e ciclistas em 
risco”, comenta Martim.

Campo Belo
O vereador Martim Cesar 

solicita ao Prefeito Vito Ar-
dito, para que seja realizado 
estudos visando a confecção 
de lombadas no trecho que 
liga a rua Wilson de Frei-
tas e a rua Hilda Capovilla 
de Castro, no Loteamento 
Residencial Campo Belo, 
mais precisamente próximo 
a quadra poliesportiva, afim 
de reduzir a velocidade dos 
veículos que estão trafegando 
acima da velocidade permi-
tida neste local, colocando 
em risco a segurança dos 
moradores e pedestres que 
transitam pelo local.

Preocupado com o aumento 
da violência na cidade nos úl-
timos meses, com a incidência 
de diversos crimes, vários deles 
contra a vida (homicídios), o 
Presidente da Câmara de Vere-
adores, Ricardo Piorino (PDT), 
esteve reunido na última sema-
na com o Deputado Estadual 
Major Olímpio (mesma sigla 
partidária do parlamentar), na 
capital paulista, para, juntos, 
buscarem soluções alternativas 
e eficientes.

Segundo o vereador, as polí-
cias locais (Civil e Militar) estão 
extremamente sobrecarregadas, 
em razão do baixo número 
de policiais e o crescimento 
acentuado da população, onde 
inevitavelmente os problemas 
aumentaram.

“Os policiais de nossa 
cidade são verdadeiros he-
rois, exercendo suas tarefas 
de forma sobre-humanas, 
porém, a corporação precisa 
de mais policiais para acom-
panhar o crescimento da 

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB) convida toda 
a população para participar 
da Sessão Solene de abertura 
da Campanha da Fraterni-
dade 2014, que acontecerá 
na quarta-feira, dia 12 de 
março, às 19h, no plenário 
da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba.

A Campanha da Fra-
ternidade, que nesse ano 
apresenta o tema “Fraterni-
dade e Tráfico Humano” e 
o lema “É para a liberdade 
que Cristo nos libertou” 
(G1 5,1), tem por objetivo 
combater o tráfico huma-
no em todas suas formas: 
a exploração sexual e os 
tráficos de órgãos, crianças 

Ricardo Piorino 
prepara Audiência 
Pública na Câmara
“Estamos EmpEnhados para mElhorar 

a sEgurança no município”
população”, explicou o vereador.

Durante o encontro, vereador 
e deputado traçaram diversas 
metas e decidiriam que o pri-
meiro passo será a realização 
de uma Audiência Pública para 
discutirem o assunto com as 
autoridades locais. “O Deputado 
Major Olímpio foi enfático ao 
afirmar que além da necessidade 
de mais policiais, será impres-
cindível a presença imediata da 
equipe de policiais da ROTA 
para buscarem, pelo menos, o 
equilíbrio frente aos problemas 
que a cidade vem atravessando”, 
destacou Piorino.

A realização da Audiência 
Pública está sendo organizada e 
tem previsão para acontecer no 
final desse mês, nas dependên-
cias da Casa de Leis.

Vereador Roderley Miotto convida 
população para Sessão Solene da 
Campanha da Fraternidade

e adultos. 
A solenidade acontece 

por intermédio do reque-
r imento n°77/2014,  de 
autoria do Vereador Ro-
derley Miotto, e contará 
com a presença do Bispo 
da Diocese de Taubaté, 
Dom Carmo João Rhoden, 
sacerdotes ,  d iáconos e 
membros da Pastoral da CF 
do Decanato Cristo Rei de 
Pindamonhangaba.

“Infelizmente nossa ci-
dade está às margens da Via 
Dutra, uma das principais 
rotas de tráfico humano do 
país, e não podemos conti-
nuar de olhos fechados para 
este problema”, destacou 
Roderley Miotto.

ORDEM DO DIA

7ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 10 de 
março de 2014, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Veto n° 05/2014 – Comunica VETO ao Autógrafo n° 02/2014, que 
“Dispõe sobre o prazo de remarcação para atendimento de consultas e 
exames na Rede Pública Municipal de Saúde, no âmbito da cidade de 
Pindamonhangaba”. (Ref. Projeto de Lei n° 186/2013, de autoria do 
Vereador Roderley Miotto).

II. Projeto de Lei n° 10/2014, do Vereador Professor Eric de Oliveira, 
que “Faculta à pessoa idosa e aos portadores de necessidades especiais 
receber a vacinação em seu domicílio durante as campanhas realizadas 
no Município, e dá outras providências”.

III. Projeto de Lei n° 18/2014, do Vereador Professor Eric de Oliveira, 
que “Dispõe sobre a concessão do direito a uma folga anual para servidoras 
públicas municipais de Pindamonhangaba, para realização de exames de 
controle do câncer de mama e de colo de útero”.

 Pindamonhangaba, 06 de março de 2014. 

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos
Senhores Vereadores no livro próprio.
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AnA CAmilA CAmpos
***

Quem mora em pinda-
monhangaba sabe, conhe-
ce ou já ouviu falar nesse 
nome: Walter leme. Ele 
é conhecido pela tradição 
em participar de concur-
sos de marchinhas em 
pinda e região, muitas ve-
zes, sendo premiado.

Entretanto, agora, Wal-
ter arrumou uma “compa-
nhia” para entrar nessas 
disputas, que também vai 
representar o nome da fa-
mília leme e a cidade pe-
los concursos. Juliana dos 
santos leme tem 24 anos 
e é formada em fisiotera-
pia. pelo incentivo do pai, 
decidiu se arriscar nesse 
ramo e, logo de início, ob-
teve sucesso.

Juliana participou da 
32ª edição do Femucar – 
Festival de músicas Car-
navalescas de Campos do 
Jordão – que, segundo 
leme, é um dos mais an-
tigos da região.

Ela compôs, com a aju-
da do pai, letra e música 
da marchinha “prostata-
terapia”, que deu a ela o 
segundo lugar – celebrado 
com um troféu e prêmio 
de R$ 800 em dinheiro. o 
ensaio do concurso acon-
teceu no dia 27 de feve-
reiro e a disputa, no dia 
28. “Foi uma experiência 
muito boa e diferente. 
Agora que peguei o ritmo 
e o gosto, pretendo parti-
cipar sempre”, afirma.

AiAndRA AlvEs mARiAno
***

professores e funcioná-
rios do Centro paula sou-
za, que atuam nas Fatecs – 
Faculdades de Tecnologia 
e Etecs – Escolas Técnicas 
Estaduais – realizaram na 
quinta-feira (6), em são 
paulo, uma assembleia 
para discutir o projeto de 
lei sobre o plano de car-
reira da categoria, encami-
nhado na semana passada 
pelo governador Geraldo 
Alckmin à Assembleia le-
gislativa para votação. Até 
o fechamento desta edição, 
não havia sido divulgado 
os resultados da reunião.

A paralisação, que atinge 
as unidades de pindamo-
nhangaba, completa nesta 
sexta-feira (7) 18 dias. mas 
uma parte dos professores 
da Fatec de pinda retoma-
ram as aulas após uma se-
mana de paralisação. no 

Família Leme leva nome de 
Pinda a concursos da região

Enquanto a filha es-
treava na carreira de 
compositora e intérprete 
de marchinhas na ‘Suí-
ça brasileira’, o pai es-
tava no lado oposto, em 
Ubatuba, onde também 
se arriscava em um fes-
tival.

Leme concorreu com 
duas canções e alcançou 
o terceiro e quarto luga-
res, onde são premiadas 
as melhores cinco com-
posições. As premiadas, 
respectivamente, são 
“Sonhei com Mazzaro-
ppi” e “Festa no Céu”.

Com cerca de duas 
mil pessoas no local, ele 
ressaltou que a concor-

rência e a tradição são 
fantásticas. “Acabamos 
de participar de um fes-
tival e já visualizamos 
o próximo. Já temos 
quatro ou cinco canções 
prontas para concor-
rer”, afirmou.

Com 14 prêmios de 
marchinha no currícu-
lo, a próxima competi-
ção de Leme será o fes-
tival de Samba Canção 
em Mogi das Cruzes, 
nos dias 29 e 30 de 
março.

Com a canção “Amor 
de carnaval”, ele prome-
te, mais uma vez, elevar 
o nome da amada Pin-
damonhangaba.

Professores e funcionários da Fatec 
e Etec discutem proposta do Governo

CorrEios 
ComPLEtam 
um mês 
Em GrEvE

A greve dos Correios 
completou um mês 
sem definições em 
Pindamonhangaba. 
Carteiros e a empresa 
ainda não chegaram 
a um acordo e não 
há prazo para que 
o trabalho volte ao 
normal.

A paralisação 
foi motivada por 
uma mudança no 
convênio médico dos 
funcionários, mas 
também reivindica 
melhorias nas condições 
de trabalho e benefícios 
aos trabalhadores. 
A última greve foi 
realizada em setembro 
de 2013.

WaLtEr LEmE

final da semana passada, al-
guns funcionários e profes-
sores da extensão da Etec na 
EE Alzira Franco também 
voltaram ao trabalho.

os trabalhadores em 
greve reivindicam a im-
plantação do novo plano 
de carreira que englobe 
jornada definida para os 

docentes, inclusão de po-
lítica salarial, fim da ava-
liação de desempenho 
para evolução na carreira 
e retroatividade.

Walter Leme e sua filha Juliana exibem troféus conquistados recentemente

Arquivo pessoal

Akim/Agoravale

Em Pinda, entre Fatec e Etec 2.500 alunos são prejudicados com a greve

mARCos viníCio CubA
***

muitos dentistas co-
mentam que a saúde co-
meça pela boca e os nu-
tricionistas alegam que 
é essencial ter muito cui-
dado com o que se ingere, 
afinal, alimentos mal la-
vados podem causar uma 
série de doenças. o ato de 
pegar uma fruta, na feira 
ou supermercado, e levá
-la à boca, pode parecer 
ato inofensivo, porém, in-
felizmente, ela pode estar 

contaminada, pois não 
se sabe quem colocou as 
mãos nela antes.

lavar as mãos antes 
e depois das refeições é 
uma orientação que deve 
ser seguidas à risca. bac-
térias e vírus circulam e 
podem acometer a saúde 
dos menos preocupados. 
baixa imunidade é um dos 
fatores que corroboram 
para que as doenças se 
manifestem.

diarreia, por exem-
plo, é desconfortável para 

qualquer indivíduo, no 
entanto, a dica é deixar o 
organismo agir para ex-
pulsar algo que lhe fez 
mal. o corpo humano é 
como uma máquina, tudo 
funciona de acordo com 
as necessidades. parar a 
diarreia com receitas ca-
seiras não é recomendado.

Conhecidas como dTAs 
- doenças Transmitidas 
por Alimentos, são impor-
tantes causas de morta-
lidade em todo o mundo, 
segundo o ministério da 

saúde. Estas doenças são 
muito preocupantes, 
pois, segundo a oms - 
organização mundial 
de saúde, a estimativa é 
que a cada ano morrem 
mais de dois milhões de 
pessoas que consumi-
ram alimentos contami-
nados.

de acordo com a nu-
tricionista mariana Gar-
din, a maioria dos surtos 
tem sido relacionada à in-
gestão de alimentos com 
boa aparência, sabor e 

odor normais, sem qual-
quer alteração organolép-
tica visível. os sintomas 
mais comuns de dTA in-
cluem dor de estômago, 
náusea, vômitos, diarreia 
e, por vezes, febre.

 A nutricionista enfati-
za que as “regras de ouro” 
da organização mundial 
de saúde para a prepara-
ção higiênica dos alimen-
tos, são escolher alimen-
tos higienizados (alguns 
são só seguros quando 
tratados, convém sempre 

comprar leite pasteuriza-
do em vez de cru), cozi-
nhar bem os alimentos, 
consumir imediatamente 
os alimentos cozidos, re-
aquecer bem os alimen-
tos, evitar contato entre 
alimentos crus e cozidos, 
lavar as mãos frequente-
mente, manter cuidado-
samente limpas todas as 
superfícies da cozinha, 
manter os alimentos fora 
do alcance de insetos, ro-
edores e outros animais e 
utilizar água pura.

Alimentos mal lavados podem causar doenças

Pechincha 
da Casa do 
Caminho

a associação Espíri-
ta de assistência Social 
“Casa do Caminho” realiza 
no domingo (9) a “grande 
Pechincha na Casa”, um 
bazar com artigos a pre-
ços muito baixos. o even-
to vai das 8  às 12 horas 
e será sediado no centro 
espírita Jesus gonçalves, 
que fica na rua Senador 
dino bueno, 203, bosque 
da Princesa.
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CULTURA& LAZER

SOCIAIS

Feliz aniversário. Parabéns 
para a jornalista Deniele Simões, 
que comemora aniversário no dia 8 
de março, recebendo o abraço dos 
familiares e amigos.

Arquivo Pessoal

Parabéns. Muita felicidade para 
Karine Variane Angelini, que come-
mora aniversário no dia 7 de março. 
Ela recebe o abraço dos familiares e 
amigos. Tudo de bom!

Tudo de óTimo. Parabéns para Fernando Carriço, aniversariante do 
dia 13 de março. Ele recebe o abraço dos pais, Carriço e Rose, da irmã 
Manu, da namorada Alessandra, demais familiares e amigos. Felicidade!

Muita felicidade. Feliz aniver-
sário para Rodnei Munhoz, que come-
mora mais um ano de vida no dia 10 de 
março, recebendo o carinho da esposa 
Danielly, dos filhos João Vitor e Ana 
Luiza, demais familiares e amigos.

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Felicidade. Tudo de bom para Wilton, 
que comemorou aniversário no dia 2 de 
março, recebendo os cumprimentos dos 
familiares e amigos.

Arquivo Pessoal

artistas já podem se 
cadastrar na cultura

MAriA FernAndA Munhoz
* * *

Para recuperar as energias gas-
tas durante o carnaval, nada como 
uma tarde agradável no Bosque da 
Princesa, com muita arte. Pensan-
do em oferecer mais opções de la-
zer para a população, a equipe do 
departamento de Cultura da Pre-
feitura está organizando uma tarde 
de cultura no dia 15 de março.

A partir das 14 horas, com en-
trada gratuita, o Bosque da Prince-
sa oferecerá apresentações musi-
cais e teatro. na parte musical, será 
realizado o Pinda em Cena, com os 
Aprendizes da Corporação Musical 
euterpe, o cantor Lucas danese, o 
coral da igreja Antioquia e o Ma-
drigal in-Cantum.

A parte teatral será realizada 
pelo retorno do Circuito Cultural 
Paulista, que inicia sua progra-
mação 2014 em Pindamonhanga-
ba com a peça “Ao divagar se vai 

Longe e de Bicicleta mais ainda”, 
com a Cia um Pé de dois, de Por-
to Alegre-rS. o espetáculo mescla 
música, dança, circo e teatro de 
rua.

As performances dos palhaços 
Camomila (Mariana Ferreira) e 
Quindim (Mauro Bruzza) encan-
tam crianças e adultos do início 
ao fim do espetáculo. Entre mala-
barismos e acrobacias, os artistas 
de rua contam a história de dois 
palhaços apaixonados por uma bi-
cicleta.

“Pinda em cena” começa 
o ano no ouro verde

MAriA FernAndA Munhoz
* * *

os artistas de Pindamo-
nhangaba podem se cadas-
trar no departamento de Cul-
tura da Prefeitura. Artistas 
plásticos, artesãos, músicos e 
oficineiros devem apresentar 
a documentação necessária 
e as demais exigências para 
cada categoria.  

Para o cadastro ou reca-
dastramento, todos os artis-
tas têm que apresentar duas 
fotos 3x4, cópia do rG, do 
CPF e do comprovante de re-
sidência. Além disso, para os 

artistas plásticos é necessário 
apresentar também uma foto 
com a demonstração de seu 
trabalho; no caso dos músi-
cos, será necessário levar uma 
mídia com demonstrativo do 
trabalho (pode ser gravação 
caseira); já os artesãos deve-
rão agendar, na ocasião do 
cadastro, uma nova data para 
retorno quando deverá fazer 
uma demonstração das técni-
cas 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 publica-
das em jornal, entre outros.

de acordo com informa-
ções do departamento de 
Cultura, as carteirinhas fei-
tas agora terão validade de 
3 anos, por isso é tão impor-
tante a participação de todos 
os artistas da cidade. Lem-
brando que os cadastrados 
são chamados para as ações 
e eventos realizados pela Pre-
feitura, e podem participar 
das oficinas e cursos de capa-
citação que serão oferecidas 
durante o ano. 

Bosque da Princesa terá tarde cultural

MAriA FernAndA Munhoz
* * * 

o “Pinda em Cena – a arte na 
rua” faz sua primeira apresenta-
ção do ano no ouro Verde. Será 
na sexta-feira (14), às 18 horas, 
no centro comunitário do bairro.

Para o retorno do projeto, o 
departamento de Cultura da Pre-
feitura está programando apresen-
tações de música, dança, teatro e 
escultura. em música, se apresen-
tarão os aprendizes da Corporação 
musical euterpe, Semeando ado-
radores e mC nathan. em dança, 
haverá maculelê e capoeira, com 
o grupo Capoeira Vida, e Congada 
São benedito. em escultura, os 
artistas plásticos Felipe Callipo e 
attila Santos estarão presentes, 
esculpindo, e conversarão com a 
população. a apresentação teatral 

da noite ficará por conta do Palha-
ço alegrito e do mágico Jack, com 
o espetáculo “Sorria, você está no 
Circo”.

Todas as atrações são gratuitas. 

Cena do espetáculo que será 
apresentado no Bosque

re nascimento

O mágico Jack se apresentará

divulgação

aniversário. Elizabeth Godoy Martinho de 
Souza - na foto, ao lado da netinha Ana Cla-
ra e do marido Giovani, comemorou mais um 
ano de vida no dia 1º de março.

Arquivo Pessoal Arquivo Pessoal

Felicidade, Pedro! Nesta 
sexta-feira, faz aniversário o 
menino Pedro, para a alegria 
da mamãe Andrea e do papai 
Rodrigo.
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De olho 
no cine

Santoro volta a interpretar Xerxes 
em ‘300 – A ascensão do Império’

Pinda recebe peça 
‘Socorro – Meu 
marido virou a mão’

Teatro com palhaços no Sesc

Record já 
defi niu elenco 
do ‘Aprendiz 
Celebridades’ 

Na última sexta-feira (28), a 
emissora Record anunciou que os 
participantes do Reality Show “Apren-
diz Celebridades” já está fechado. As 
gravações devem começar no fi nal de 
março e a estreia está prevista para a 
segunda quinzena de abril.

Devem participar a ex-jogadora 
de vôlei Ana Moser; a atriz Andreia 
de Nóbrega; a socialize Beth Szafi r; 
a apresentadora Maria Cândida; 
o cantor Nahim e a ex-Miss Brasil 
Priscila Machado.

AIANDRA ALVES MARIANO
* * *

Nesta sexta-feira (7), 
os cinemas exibem o fi l-
me “300: A Ascensão do 
Império”, a aguardada se-
quência de 300, fi lme lan-
çado em 2007. A novida-
de é que a franquia troca 
de direção, mas mantém 
alguns personagens, com 
espaço maior para o bra-
sileiro Rodrigo Santoro.

O longa não é exata-
mente uma continuação 
de 300. Na verdade, a 
história acontece para-
lelamente aos fatos que 
levaram os trezentos 
guerreiros de Esparta a 
confrontarem as forças do 
Rei Xerxes I, da Pérsia.

Inspirado nos quadri-

nhos “300 de Espar-
ta”, de Frank Miller e 
Lynn Varley, o fi lme 
300 faturou mais de 

450 milhões de dólares 
em 2007 e garantiu a se-
quência da franquia. 

Desta vez, Xerxes I é in-
fl uenciado por Artemísia, 
vivida por Eva Green, a bus-
car a expansão da Pérsia. Ela 
incentiva a guerra e partici-
pa diretamente no comando 
naval do front, grande arma 
para vencer Atenas.

Temístocles (Sullivan Sta
-pleton), líder ateniense, 
vai reagir organizando o 
exército e a contra-ofensi-
va naval para deter Xerxes. 
Na trama, destaca-se ainda 
o personagem Calisto, in-
terpretado por Jack O’Con-
nell, além de Scyllias (Callan 
Mulvey) e Rainha Gorgo de 
Esparta, novamente vivi-
da por Lena Headey, agora 
numa aparição menor. A continuação de ‘300’ concentra-se na expansão do Império Persa e na fi gura de Xerxes I

Rafi nha Bastos 
estreia no 
comando de 
“Agora é Tarde” 

Rafi nha Bastos estreou no programa 
“Agora é Tarde” na última quarta-feira (5) e 
alcançou bons índices de audiência.

O talk-show contou com a participação 
do cantor Luan Santana como convidado 
especial, registrou média de 4 pontos no 
Ibope e disputou a vice-liderança com o SBT 
e a Record.

 O desempenho também se equiparou com 
o do “Jornal da Band” e o “Brasil Urgente”. Os 
três, juntos, só perderam para o Campeonato 
Paulista, que teve 5 pontos de média.

 Esses índices são consolidados e são 
baseados na preferência de um grupo de 
telespectadores da Grande São Paulo.

O Sesc Taubaté apresen-
ta no domingo (9), gratuita-
mente, a peça teatral Dupla 
de dois, com o grupo Circo 
de Trapo. A partir das 11 ho-
ras, o público vai conferir as 
aventuras de dois palhaços 
que percorrem o mundo 
apresentando seus núme-

ros. Enquanto Marcolão está 
preocupado em mostrar ao 
público o espetáculo, sua par-
ceira Piaçava só quer saber de 
brincar e se divertir.

A atividade faz parte do 
projeto “A Imaginação Come-
ça às 11h”, que neste mês terá 
como tema o palhaço, em per-

sonagens cômicos, poéticos e 
em teatro de animação. 

O Sesc Taubaté fi ca na 
avenida Milton de Alvaren-
ga Peixoto, 1264, Esplanada 
Santa Terezinha. 
INFORMAÇÕES: 
3634-4000. www.sescsp.
org.br/taubate.

Dois palhaços percorrem o mundo no espetáculo “Dupla de dois”

Texto e Direção: Vitor Branco 

ELENCO: 
Vitor Branco 
Wanderlei Grillo 
Keyla Sayuri 
Fernando Negah (participação especial) 
Hemerson Miguel (stand by) 

Figurino: Marisa Passarelli 
Trilha Sonora: Hemerson Miguel 
Iluminação: Ricardo Vieira 
Sonorização: Rodrigo Teofi lo 
Gerencia de Produção: Renata Branco 
Indicação: 12 anos 
Duração: 1H30min 
Realização: VB Produções

O que pode acontecer 
quando Leleco descobre 
que seu protegido casou 
em São Paulo? 

Pior, depois de sua 
morte inesperada, ele 
tenta resolver o problema 
voltando como espírito 
para atrapalhar a vida de 
Gustavo. Está armada a 
confusão. 

 “Socorro – Meu ma-
rido virou a mão” é uma 
comédia de outro mun-
do. Um texto engraçado 
e divertido que não cai 
no vulgar. Com texto ins-
pirado no fi lme Ghost, a 
montagem da peça tam-
bém relembra trilhas de 

Leleco: Um cabelereiro 
bem sucedido e famoso 
da alta sociedade de 
Manaus. Um sujeito 
assumido, competente, 
sistemático e possessivo. 

Gustavo: Abandonado 
pela família com 18 anos 

veio a ser criado por 
Leleco. Seu sonho era 
estudar em São Paulo, mas 
acabou se apaixonando e 
mudando os planos. 

Suzana: Uma garota 
apaixonada, ciumenta, 
implicante e misteriosa. 

CONHEÇA OS PERSONAGENS

grandes sucessos do ci-
nema.  A peça estará em 
cartaz no sábado (8), no 
Espaço Cultural Teatro 
Galpão, às 21 horas. Os 
ingressos de meia entra-

da ou antecipados cus-
tam R$ 15 e na compra 
de dois você paga R$ 25. 
Ingressos à venda no tea-
tro Galpão, Neto Jeans e 
Drogalar.

FICHA TÉCNICA

Cena da peça de Vitor 
Branco, que é uma espécie 
de paródia de Ghost

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Marcos Vinício cuba
* * *

os pindenses doa-
ram sangue na última 
semana, no Cisas, em 
moreira César. Para que 
os solidários salvassem 
vidas, a equipe realizou 
a triagem, na qual é feita 
a ficha de cadastro, uma 
pré-consulta e as entre-
vistas. Todo o procedi-
mento dura cerca de 40 
minutos e são coletados 
500 ml de sangue.

o pedreiro José Claro 
da Cruz é doador de 
sangue há seis anos e 
comenta que se sente fe-
liz em ajudar o próximo, 
porque quando sofreu 
um acidente contou com 
o auxílio de doadores.

O metalúrgico João 
Vicente Caetano revela 
que é doador há mais 
de 20 anos e tomou esta 
decisão porque sabe da 
necessidade dos bancos 

de sangue. “Eu comecei 
a doar como um ato vo-
luntário e para ser solidá-
rio, eu sinto esta vontade 
de ajudar as pessoas e 
a doação pode salvar 
muitas vidas. Faço ques-
tão de doar pelo menos 
quatro vezes ao ano.

De acordo com a 
médica Maria Cristina 
e. Campmany, todos 
os adultos, maiores de 
18 anos, com mais de 
50 quilos e que não 
estejam fazendo uso de 
nenhuma medicação de 
uso contínuo podem ser 
doadores.

Em março não haverá 
coleta em Pindamonhan-
gaba, porém, os interes-
sados em doar sangue 
poderão ir a Taubaté. 
A ação vai ocorrer na 
Faculdade Anhangue-
ra – unidade 1 - das 8 
às 12 horas, na Vila das 
graças.

Prefeitura divulga beneficiados com bolsas de estudo

Parceria com são sebastião 
pode gerar mais empregos

cintia caMargo
* * *

o prefeito e o secretá-
rio de Desenvolvimento 
Econômico visitaram o 
porto de são sebastião, 
acompanhados por verea-
dores da comissão Portu-
ária da câmara da cidade. 
o objetivo é oferecer às 
empresas instaladas em 
Pindamonhangaba os ser-
viços do local.

segundo informações 
do presidente da comissão 
Portuária da câmara de 
Vereadores de são sebas-
tião, vereador reinaldi-
nho, a visita pode expandir 
ainda mais os trabalhos 
do porto, gerando mais 
empregos. “sabemos da 
retomada do desenvolvi-
mento industrial por qual 
Pindamonhangaba vem 
passando e, diante disso, 
um projeto para ampliar 
os serviços do porto será 
muito importante”, afir-
mou.

a comitiva propôs re-
alizar um workshop de 
empresários do ramo por-

Marcos Vinício cuba
* * *

a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Assistência 
Social, divulga a classificação 
dos beneficiados com bolsas 
de estudo universitário. São 
bolsas integrais para cursos 
tecnólogos, licenciaturas e ba-
charelados. O Departamento 

de Assistência Social vai entrar 
em contato com os benefica-
dos para agendar a assinatura 
dos termos de compromisso.

É importante lembrar que os 
contemplados devem fazer a 
renovação do benefício durante 
todos os anos em que estiver 
estudando. O edital de convoca-
ção para renovação será publi-
cado em dezembro deste ano.

A política de concessão 
de bolsas contribui com 
a formação de futuros 
profissionais que procuram 
se qualificar para o 
mercado de trabalho, 
que está aquecido em 
Pindamonhangaba, segundo 
os dados do Cadastro 
geral de empregados e 
desempregados.

De acordo com a lei muni-
cipal 5.509, de 28 de fevereiro 
de 2013, a cada ano serão dis-
ponibilizadas mais cinco vagas. 
O primeiro ano iniciou com 150 
bolsas e para 2015 a Prefeitura 
vai conceder 160 bolsas.

Para concorrer ao benefí-
cio, os interessados fizeram 
inscrições e os profissionais do 
Departamento de Assistência 

Social da Prefeitura avaliaram 
as documentações. Entre os 
critérios de classificação de 
novos bolsistas estavam, por 
exemplo, ter estudado em es-
cola pública ou ter sido bolsista 
da rede privada, maior nota no 
processo seletivo, entre outros.

ConFIRA RElAção 
nA págInA 10

Reunião discutiu parceria com o porto de São Sebastião

tuário, com o objetivo de 
divulgar a estrutura por-
tuária e também a logís-
tica e os fatores de am-
pliação, que indicam são 
sebastião como o terceiro 
melhor desempenho nos 
critérios da antaq - agên-
cia nacional de transpor-
tes aquaviários.

a antaq regula, su-
pervisiona e fiscaliza as 
atividades de prestação 

de serviços de transporte 
aquaviário, fiscalizando 
os portos, terminais por-
tuários de uso privativo, 
o transporte de cargas es-
peciais e perigosas e a ex-
ploração da infraestrutura 
aquaviária federal.

Para o prefeito, o pro-
longamento da rodovia 
dos tamoios pelo governo 
do Estado vai beneficiar 
ainda mais a utilização do 

porto de são sebastião, 
pois Pindamonhangaba 
poderá ter um entrepos-
to para armazenamento 
e exportação de peças e 
mercadorias das empre-
sas instaladas no municí-
pio. “isso pode minimizar 
os custos de produção, 
o que significa um novo 
atrativo na vinda de mais 
empresas para a cidade”, 
disse.

Rede Municipal oferece 
material escolar de qualidade

Maria FErnanDa Munhoz
* * * 

o material escolar que será entre-
gue aos alunos da rede Municipal de 
Ensino, desde creche até o 5° ano, é 
completo e de qualidade. os itens que 
compõem os kits estão sendo planeja-
dos desde o segundo semestre do ano 
passado.

De acordo com informações da 
secretaria de Educação da Prefeitu-
ra, foi realizado um trabalho em con-
junto entre as gestoras e os técnicos 
da secretaria, de pesquisa e análise 
de material, para saber qual produto 
mais adequado e seguro para cada 
idade.

Desse trabalho, resultou a elabora-

ção de dois kits, um para atender aos 
alunos de creche ao 1° ano do Ensino 
Fundamental e outro Kit para atender 
aos alunos do 2° ao 5° ano.

a análise da amostra de cada ma-
terial, no momento da licitação, foi 
submetida a uma criteriosa equipe 
técnica. Por conta disso, muitos ma-
teriais que compõem o kit foram re-
jeitados no primeiro pregão por não 
atenderem às especificações exigidas 
no termo de referência e apresenta-
rem qualidade inferior.

“Já no segundo pregão, tivemos 
99% de aproveitamento. as empresas, 
já conscientes de que o material seria 
submetido à análise, apresentaram 
produtos que atendem à qualidade 
especificada no termo de referência”, 
explicou a secretária de Educação.

atualmente, as unidades escolares 
dispõem de um acervo de material 
básico, que está sendo utilizado no 
primeiro bimestre. os kits comple-
tos serão entregues em reunião de 
pais, juntamente com o lançamento 
do Programa gestão Fácil, que opor-
tunizará o trabalho dos alunos com 
tablets.Kit de material escolar, que será entregue neste mês aos alunos

Maria Fernanda Munhoz

doação de 
sangue em 
moreira César

São coletados 500ml de sangue por pessoa

Marcos Vinício cuba

assessoria Porto são sebastião
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CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba
CONVOCAÇÃO PARA A 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência de Pindamonhangaba, convocados a comparecerem à 2ª Reunião Ordinária de 2014, 
a realizar - se:
Dia:  06/03/2014                    
Horário: 9h (nove horas)
Local:  OAB, à Rua Gregório Costa, 249 – Centro
Fone contato: (12) – 3642.5398 
Pauta:

• Informes
• Aprovação de ata
• Conselheiros ausentes nas reuniões
• Leitura de Lei
• Audiência pública sobre estatuto
• Alteração da lei de criação do conselho e regimento interno
• Outros assuntos pertinentes ao Conselho

Andrea Campos Sales Martins - Presidente do CMPD

COMUNICADO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO SOBRE 
O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO VILA RICA

Os Associados estão convocados para neste dia 8 de março a partir das 17 horas comparecerem 
ao CCI Vila Rica para a assembléia de composição da Comissão Eleitoral.
Os Associados ficam convocados para a Assembleia de Eleição de Nova Diretoria – Gestão 
2014/2018, no dia 15 de março, às 18 horas.
Local: CCI Vila Rica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2014
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 043/2014, referente à “Contratação de 
laboratório para prestação de serviços em próteses dentária total superior e/ou inferior e em PPR 
CRCO superior e inferior, e para confecção de armação de prótese parcial removível em cromo 
cobalto, com fornecimento de material e mão de obra, aplicação CEO (Centro de Especialidades 
Odontológicas)”, com encerramento dia 19/03/14 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, 05 de março de 2014.

EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A 
GESTÃO 2014/2016 DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PINDAMONHANGABA.

A Secretaria Municipal de Esportes, no uso de suas atribuições, CONVOCA a sociedade civil para a 
eleição de representantes no Conselho Municipal da Juventude de Pindamonhangaba, conforme artigo 
5º, inciso II da Lei Municipal 5.574 de 17 de outubro de 2013, a saber:
REGIMENTO ELEITORAL
Artigo 1°. Ficam convocadas as instituições da sociedade civil, diretamente ligadas à defesa de direitos 
ou ao atendimento ao jovem, legalmente instituídas, em regular funcionamento há mais de 1 (um) ano e 
que atuem com atividades continuadas na área da juventude.
§ 1º. As instituições da sociedade civil concorrerão a 14 (catorze vagas), sendo sete vagas de titulares 
e sete vagas de suplentes.
§ 2º. As instituições poderão inscrever seus representantes para concorrer às vagas assim distribuídas: 
a) 2 (duas) vagas para entidades de atendimento que tenham ações desenvolvidas para o público jovem 
em todas as políticas públicas;
b) 2 (duas) vagas para entidades de defesa de direitos que tenham ações desenvolvidas para o público 
jovem em todas as políticas publicas;
c) 3 (três) vagas para entidades associações acadêmicas e grêmios estudantis, sendo 1 (uma) vaga 
destinada a alunos secundaristas e 1 (uma) vaga destinada a alunos de graduação.
Artigo 2º. A organização do processo eleitoral ficará a cargo da Comissão Eleitoral composta 
especialmente para essa finalidade.
Artigo 3º. O pedido de inscrição dos eleitores deverá ser protocolado na sede da Prefeitura Municipal, 
à Avenida Nossa Senhora do Bonsucesso, n. 1400, no setor de Protocolo, respeitando seu horário de 
funcionamento/atendimento, de segunda a sexta-feira, no período de 7 a 28 de março de 2014.
§ 1º.  Para a inscrição é necessário que o eleitor e candidato tenha a idade mínima de 16 (dezesseis) 
anos e a apresentação dos seguintes documentos:
I.   Ficha de inscrição (conforme modelos - Anexos 1 e 2)
II. Cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) dos eleitores e/ou candidatos
III. Cópia do estatuto social e CNPJ da instituição
IV. Cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) do responsável legal
V. Relatório simples de atividades dos últimos 12 (doze) meses da instituição, para comprovação do 
relacionamento.
§ 2º.  Cada instituição poderá inscrever até 05 (cinco) eleitores, e um candidato dentre esses 05 (cinco).
Artigo 4º. A Comissão Eleitoral publicará em jornal de circulação local, a relação dos candidatos e/ou 
eleitores deferidos até o dia 8 de abril de 2014.
Artigo 5º. Da impugnação da inscrição, caberá recurso à Comissão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data da publicação.
Parágrafo único - Os Recursos deverão ser protocolados no Setor Executivo dos Conselhos Municipais, 
à Rua Euclides Figueiredo, 94, respeitando seu horário de funcionamento/atendimento e serão julgados 
pela Comissão Eleitoral, devendo a decisão ser publicada no Jornal local até o dia 22 de abril de 2014.
Artigo 6º. A eleição dos conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 24 de abril de 2014, às 18 
horas, no Auditório da Prefeitura Municipal, à Avenida Nossa Senhora do Bonsucesso, n. 1400.
Artigo 7º. Participarão da Assembleia de eleição os eleitores cuja inscrição tenha sido homologada pela 
Comissão Eleitoral.
Artigo 8º. Cada eleitor poderá votar em 1 (um) candidato de cada segmento, em cédula especifica 
distribuída pela Comissão Eleitoral no dia da votação.
Artigo 9º. A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação.
§ 1º - O critério de desempate se dará pelo maior tempo de atuação da instituição no município e ainda 
havendo empate, pela maior idade do candidato. Ainda permanecendo se dará por sorteio.
§2º - Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resultados.
§ 3º - O resultado da eleição será publicado após a apuração, na primeira edição do jornal local.
Artigo 10 - A posse aos novos conselheiros será realizada pelo Prefeito Municipal ou seu representante, 
em data e local a serem definidos, posteriormente.
Artigo 11 - Após a posse, em sua primeira reunião ordinária, os conselheiros realizarão a eleição da 
diretoria, que deverá ser composta de:
I. Presidente
II. Vice-presidente
Artigo 12. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral.

RESUMO DAS DATAS

Publicação do Edital 7 de março de 2014. 

Credenciamento para a Assembléia 7  a 28 de março de 2014 

Publicação da lista dos inscritos habilitados e não habilitados Até 8 de abril de 2014. 

Prazo para entrar com recurso  5 (cinco) dias úteis a partir da publicação. 

Publicação da lista final dos credenciados Até 22 de abril de 2014. 

Assembléia para a Eleição 24 de abril de 2014. 

Posse dos eleitos e eleição da diretoria A ser definido. 

 
Secretaria Municipal de Esportes - Comissão Eleitoral

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVOCAÇÃO PARA A 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho 
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 3ª reunião Ordinária de 2014, a 
realizar - se:
Dia:  12/03/2014                     
Horário:  8h30 – oito horas e trinta minutos
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal
PAUTA: 
• Aprovação de atas;
• Apresentação da Entidade CAVALGAR – Equoterapia – Sr. Jeferson
• Composição das comissões permanentes - conclusão;
• Capacitação aos conselheiros – TCU e outros
• Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho.
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Benedito Sergio Irineu - Presidente

EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 
PARA A GESTÃO 2014/2016 DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS DE 
PINDAMONHANGABA.

 A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, no uso de suas atribuições, 
CONVOCA a sociedade civil para a assembléia de eleição de representantes no COMAD – Conselho 
Municipal de Políticas sobre drogas de Pindamonhangaba, conforme Lei Municipal 5.146 de 15 de 
dezembro de 2010, alterada pela Lei Municipal 5.556 de 7 de agosto de 2013, a saber:
• 3 (três) representantes indicados pelas organizações não-governamentais destinadas 
à prevenção do uso indevido de drogas, álcool e substâncias que causem dependência física ou 
psíquica, tratamento, recuperação e reinserção social de dependentes, com sede no município de 
Pindamonhangaba;
• 1 (um) representante de Universidades e/ou Órgãos de representação de classe;
• 1 (um) representante das entidades religiosas com trabalhos na área de tratamento, 
recuperação e reinserção de usuários de drogas.
e respectivos suplentes, para a inscrição de eleitores visando à participação na Assembléia para a 
eleição dos representantes da sociedade civil que deverão integrar o COMAD – Conselho Municipal 
de Políticas sobre drogas de Pindamonhangaba, na gestão 2014/2016, observadas e atendidas as 
normas deste presente Edital.
REGIMENTO ELEITORAL
Artigo 1°. Ficam convocadas as instituições conforme cita a Lei 5.556/2013 e descrito acima, para 
votarem e serem votados a uma das 5 (cinco) vagas para conselheiros titulares e 5 (cinco) vagas para 
conselheiros suplentes, seguindo ordem de classificação decorrente na votação. 
Artigo 2º. A organização do processo eleitoral ficará a cargo da Comissão Eleitoral composta 
especialmente para essa finalidade.
Artigo 3º. O pedido de inscrição dos eleitores deverá ser protocolado na sede da Prefeitura Municipal, 
à Avenida Nossa Senhora do Bonsucesso, n. 1400, no setor de Protocolo, respeitando seu horário de 
funcionamento/atendimento, de segunda a sexta-feira, no período 7 a 28 de março de 2014.
§ 1º. Para a inscrição será necessário apresentar:
I. Ficha de inscrição (conforme modelos – anexos 1 e 2)
II. Cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) dos eleitores e/ou candidato
III. Cópia do estatuto social e CNPJ da instituição
IV. Cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) do responsável legal
V. Relatório simples de atividades dos últimos 12 (doze) meses da instituição, para 
comprovação do relacionamento.
§ 2º. Cada instituição poderá inscrever até 5 (cinco) eleitores, e um candidato dentre esses cinco.
Artigo 4º. A Comissão Eleitoral publicará em jornal de circulação local, a relação dos candidatos e/ou 
eleitores deferidos até o dia 8 de abril de 2014.
Artigo 5º. Da impugnação da inscrição, caberá recurso à Comissão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data da publicação.
Parágrafo único - Os Recursos deverão ser protocolados no Setor Executivo dos Conselhos 
Municipais, à Rua Euclides Figueiredo, 94, respeitando seu horário de funcionamento/atendimento 
e, serão julgados pela Comissão Eleitoral, devendo a decisão ser publicada no Jornal local, até o dia  
29 de abril de 2014.
Artigo 6º. A eleição dos conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 7 de maio de 2014, às 
16 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal, à Avenida Nossa Senhora do Bonsucesso, n. 1400.
Artigo 7º. Participarão da Assembleia de eleição os eleitores cuja a inscrição tenha sido homologado 
pela Comissão Eleitoral.
Artigo 8º. Cada eleitor poderá votar em 1 (um) candidato de cada segmento, em cédula especifica 
distribuída pela Comissão Eleitoral no dia da votação.
Artigo 9º. A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação.
§ 1º. O critério de desempate se dará pelo maior tempo de atuação da instituição no município e ainda 
havendo empate, pela maior idade do candidato. Ainda permanecendo, se dará por sorteio.
§ 2º. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resultados.
§ 3º. O resultado da eleição será publicado após a apuração, na primeira edição, após a eleição.
Artigo 10º- A posse aos novos conselheiros será realizada pelo Prefeito Municipal ou seu representante, 
em data e local a serem definidos, posteriormente.
Artigo 11 - Após a posse, em sua primeira reunião ordinária, os conselheiros realizarão a eleição da 
diretoria, que deverá ser composta de:
I. Presidente
II. Vice-presidente
III. Secretários
IV. Tesoureiros
Artigo 12. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral.

RESUMO DAS DATAS

Publicação do Edital 07/03/2014 

Credenciamento para a Assembléia 07 a 28/03/2014 

Publicação da lista dos inscritos habilitados Até 8/04/2014 

Prazo para recurso 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação. 

Publicação do resultado dos recursos Até 29/04/03/2014 

Assembléia para a Eleição 07/05/2014 

Posse dos eleitos e eleição da diretoria A SER DEFINIDO. 

 
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Comissão Eleitoral

ANEXO 1 (em papel timbrado)
FICHA DE INSCRIÇÃO

Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil para o COMAD.

Nome da Instituição: ________________________________________________________

Classificação:
(  ) Prevenção
(  ) Tratamento/recuperação/reinserção social    
(  ) Universidades e/ou Órgãos de representação de classe  
(  ) Entidade religiosa com trabalhos afins
Endereço Completo: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Telefones de contato: _______________________________________________________
Email da instituição: ________________________________________________________

Data de Fundação ou Inicio das Atividades: _____________________________________

Representante Legal: ( )Presidente   ( )Diretor   ( )Coordenador   ( )Outros

Nome: ___________________________________________________________________
RG: ______________________ CPF: __________________________________________
Telefones para contato: ______________________________________________________  
Email particular: ____________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

Departamento de Assistência Social
 RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO 

DE BOLSAS DE ENSINO SUPERIOR
 A Diretora de Assistência Social no uso das atribuições e de acordo com a Lei Municipal nº     
5.509, de 28 de fevereiro de 2013 e Decreto 4.947, de 6 de março de 2013, torna público   o 
resultado do  processo seletivo para concessão de 98 bolsas de estudos de ensino superior 
referente ao edital  01/2014 e suas alterações.

1 KATIA CRISTINA DE ALMEIDA ANHANGUERA LETRAS

2 LAIS APARECIDA MOREIRA ANHANGUERA PEDAGOGIA

3 PATRICIA KAZUE HIRAKI ANHANGUERA PEDAGOGIA

4 DEBORA ROSANA MARCONDES 
CASTILHO ANHANGUERA PEDAGOGIA

5 JULIANA GONZAGA DA SILVA ANHANGUERA PEDAGOGIA

6 RENAN PALMA TAVEIRA FAPI ADMINISTRAÇÃO

7 ALINE BUENO RIBEIRO DOS 
SANTOS ANHANGUERA LETRAS

8 ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA ANHANGUERA PEDAGOGIA

9 ANNA CAROLINA NEVES 
JOAQUIM ANHANGUERA ADMINISTRAÇÃO

10 STELA BERTHOU DE ALMEIDA ANHANGUERA PEDAGOGIA

11 SUELI DUARTE ANHANGUERA SERVIÇO 
SOCIAL

12 SHEILA LETICIA ARRIETA UNISAL PSICOLOGIA

13 FRANCIELLY MONTEIRO DE 
ALMEIDA MAFALDA UNIP BIOMEDICINA

14 LUCILEINE VITAL ANHANGUERA GESTÃO 
PÚBLICA

15 TATIANE MONTEIRO DE 
ALMEIDA FAPI RECURSOS 

HUMANOS

16 ELISANGELA APARECIDA B 
ROSA FAPI ENFERMAGEM

17 HELENA MACIEL PEREIRA ANHANGUERA SERVIÇO 
SOCIAL

18 PEDRO AUGUSTO SCHMIDT DE 
CASTRO SANTOS UNITAU ENGENHARIA 

CIVIL

19 SILVANA BENTO LEMES DA 
SILVA ANHANGUERA PEDAGOGIA

20 RENATO DE SOUZA PEREIRA 
DE OLIVEIRA DEHONIANA ADMINISTRAÇÃO

21 IRACEMA BUENO RIBEIRO 
ALMEIDA UNINTER LETRAS

22 PALOMA DE SOUZA FAPI RECURSOS 
HUMANOS

23 DANIELA DE CASSIA PAIVA 
PINTO FAPI PEDAGOGIA

24 GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA ANHANGUERA SERVIÇO 
SOCIAL

25 LARISSA DA CONCEIÇÃO 
SOARES DOS SANTOS ANHANGUERA TECNOLOGIA 

LOGISTICA

26 MIDIAN ALVES DE SOUZA CRUZ 
CORREA ANHANGUERA CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS

27 ELAINE PROLUNGATTI CESAR ANHANGUERA LOGISTICA

28 LILIAN OLIVEIRA BASTOS FAPI ENFERMAGEM

29 FLAVIANE DE OLIVEIRA 
ALCANTARA ANHANGUERA ADMINISTRAÇÃO

30 GLAUCIA DOS SANTOS 
OLIVEIRA ANHANGUERA ADM

31 KELLY CRISTINA LEITE GOMES ANHANGUERA ADMINSTRAÇÃO

32 SUELI DIAS DO NASCIMENTO 
BARBOSA ANHANGUERA ADMINISTRAÇÃO

33 MICHELLI MIRANDA SILVA 
SALVADOR FAPI ENFERMAGEM

34 GELYSSES ANDREIA FERRAZ 
DE MELO FAPI RECURSOS 

HUMANOS

35 STEFANY MICHELLE CLARO 
NUNES UNITAU DIREITO

36 JESSICA GRAZIELLE BERALDO UNITAU PSICOLOGIA

37 BIANCA MOREIRA DA SILVA ANHANGUERA PEDAGOGIA

38 ROSE NEIDE BATISTA ANHANGUERA SERVIÇO 
SOCIAL

39 TAIS APARECIDA BASTOS DE 
CARVALHO ANHANGUERA CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS

40 DANIELA APARECIDA SIQUEIRA 
DOS SANTOS FAPI PEDAGOGIA

41 ALEXANDRE DOS SANTOS 
MARQUES FAPI SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO

42 PRISCILLA COSTA DE OLIVEIRA FAPI ADMINISTRAÇÃO

43 VALQUIRIA SANDRETE DOS 
SANTOS FAPI ADMINISTRAÇÃO

44 JANAINA ALINE DE 
ALBUQUERQUE MARANINI FAPI ADMINISTRAÇÃO

45 BRUNA CRISTINE DE OLIVEIRA 
LEITE FAPI ENG PRODUÇÃO

46 MARCIA DOS REIS DA SILVA FAPI ADMINISTRAÇÃO

47 DALVA HELENA DE OLIVEIRA UNITAU DIREITO

48 DANIELE OLIVEIRA DA SILVA FAPI FISIOTERAPIA

49 TAMIRES B DA S SOUZA UNISAL DIREITO

50 TELMA IVANIRA BARBOSA 
FREITAS SILVA FAPI PEDAGOGIA

51 PRISCILLA LISBOA VERDEJO FAPI ADMINISTRAÇAO

52 RAPHAEL RIBEIRO FERREIRA FAPI ADMINISTRAÇÃO

53 CAMILA CRISTINA CAVALCANTI 
F. MORGADO UNITAU CIÊNCIAS DA 

COMPUTAÇÃO

54 ADRIANA GABRIELA CASSIANO 
PRADO ANHANGUERA PEDAGOGIA

55 CAMILA LUIZA FIRMINO 
CARDOSO DOS SANTOS ANHANGUERA PEDAGOGIA

56 JÉSSICA RAMOS DA SILVA ANHANGUERA ADMINISTRAÇÃO

57 JULIANA GONÇALVES CASTRO UNINTER PEDAGOGIA

58 JULIANA MACEDO DE MOURA 
OLIVEIRA ANHANGUERA ADMINSTRAÇÃO

59 MELINA DOS SANTOS AFONSO ANHANGUERA PEDAGOGIA

60 MONICA BORGES ANHANGUERA LETRAS

61 NATIA MARIA JOVANIA DE 
MAGALHAES ANHANGUERA PEDAGOGIA

62 SONIA MARA SIQUEIRA 
MAGALHÃES ANHANGUERA PEDAGOGIA

63 DAYANA MARIA DE ALMEIDA 
PRADO FAPI RECURSOS 

HUMANOS

64 CELIA DE SOUZA ALVES UNITAU ADMINISTRAÇÃO

65 ALINE DOS SANTOS PACHECO FAPI RECURSOS 
HUMANOS

66 ALINE GISLENE DE JESUS 
SILVA FAPI EDUCAÇÃO 

FÍSICA

67 RODRIGO DA SILVA FRANÇA FAPI ADMINISTRAÇÃO

68 YASMIM RAFAELA RAMOS DE 
LIMA ROCHA UNINTER PEDAGOGIA

69 MIRLLA CAROLINE SALGADO 
BAPTISTA FAPI RECURSOS 

HUMANOS

70 MARCIA APARECIDA DA SILVA 
RUFINO ANHANGUERA SERVIÇO SOCIAL

71 RAFAEL MARCONDES MARÇON FARO ENGENHARIA 
QUIMICA

72 BRUNA FERNANDA DANTAS 
SILVA UNITAU SERVIÇO SOCIAL

73 CRISTIANE SILIDONIO 
CARVALHO FAPI FISIOTERAPIA

74 RODRIGO REIS ALVES FAPI SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO

75 PAMELA FERREIRA MARQUES FAPI PEDAGOGIA

76 NADINE MOURAO BROCA UNIP PEDAGOGIA

77 LUIS HENRIQUE CARVALHO DE 
OLIVEIRA FAPI ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO

78 LUIZ FELIPE DA SILVA SOUZA FAPI EDUCAÇÃO 
FÍSICA

79 ANA ALINE ARAUJO DE 
ANDRADE SOUZA UNITAU ENGENHARIA 

CIVIL

80 MICHELE CRISTINE COSTA 
ALOQUE ANHANGUERA ENGENHARIA 

CIVIL

81 ELIANA CORREA DOS SANTOS ANHANGUERA SERVIÇO SOCIAL

82 LUISA ARRIETT DUARTE ANHANGUERA SERVIÇO SOCIAL

83 PATRICIA DANIEL COSTA UNITAU DIREITO

84 FLAVIA THAIS P L PORTOLAN FAPI ADMINISTRAÇÃO

85 KAREN CRISTINA AVELAR 
SANTOS UNITAU FISIOTERAPIA

86 FRANCIELLE DOS SANTOS 
CARDOSO UNIP SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO

87 ALBERONI AMAURÍLIO 
QUEIROZ FAPI AUTOMAÇÃO 

INDUSTRIAL

88 DEUSLETH APARECIDA 
BARBOSA DOS SANTOS FAPI PEDAGOGIA

89 PATRICK FERNANDES GODOY FAPI SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO

90 MARIA APARECIDA VITAL FAPI ENFERMAGEM

91 WESLEY RODRIGO GONÇALVES 
DOS SANTOS FAPI ENG DE CONT. E 

AUTOMAÇÃO

92 AVANI BELARMINO DA CUNHA UNITAU DIREITO

93 SILVIO ADRIANO VIEIRA FAPI ADMINISTRAÇÃO

94 RAFAELLA PEREIRA BASTOS FAPI ADMINISTRAÇÃO

95 RAPHAEL AVELLAR MARTINS 
DE ANDRADE UNITAU ADMINISTRAÇÃO

96 RAUL LEONARDO PAULA 
SOUSA UNISAL ENGENHARIA 

CIVIL

97 BRUNA STEPHANE DE OLIVEIRA FAPI ADMINISTRAÇÃO

98 MARIANE DE CARVALHO GODOI UNIMES MUSICA

Pindamonhangaba, 6 de março de 2014.
Maria Conceição Bispo - Diretora de Assistência Social

       

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 342/2012 

Objeto: Aquisição de materiais de consumo diversos . 
ATA nº 36/2013 Empresa: COMERCIAL CENTER VALLE LTDA 

Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
11518/2013 497/2013 13.767,40 09/05/2013 
13641/2013 633/2013 6.724,00 21/05/2013 
16226/2013 802/2013 21.821,00 18/06/2013 
19806/2013 1188/2013 46.847,08 09/08/2013 
21141/2013 1283/2013 15.750,50 22/08/2013 
23075/2013 1452/2013 3.952,85 23/09/2013 
31565/2013 2018/2013 13.454,00 18/12/2013 
32829/2013 2029/2013 10.788,50 27/12/2013 

ATA nº 37/2013 Empresa: ORLANDO ABUD JUNIOR – EPP 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
11503/2013 500/2013 4.871,50 09/05/2013 
13644/2013 637/2013 32.998,00 21/05/2013 
16228/2013 825/2013 18.693,00 18/06/2013 
21143/2013 1284/2013 52.858,00 22/08/2013 
23087/2013 1453/2013 10.877,80 23/09/2013 
32832/2013 2028/2013 24.450,00 27/12/2013 

ATA nº 38/2013 Empresa: TERRA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
11470/2013 498/2013 23.517,00 09/05/2013 
13657/2013 630/2013 24.360,00 21/05/2013 
20412/2013 1249/2013 36.180,00 22/08/2013 
20750/2013 1258/2013 90.450,00 22/08/2013 
23088/2013 1454/2013 18.090,00 23/09/2013 

Pindamonhangaba, 06 de março de 2014. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 341/2012 

Objeto: Aquisição de Material de Expediente. 
ATA nº 29/2013 Empresa: AMPOLO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO 

EIRELLI - EPP 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
10645/2013 449/2013 412,00 18/04/2013 
16419/2013 862/2013 42.453,00 19/06/2013 
23089/2013 1450/2013 2.288,80 23/09/2013 

ATA nº 30/2013 Empresa: COMERCIAL CENTER VALLE LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
10391/2013 406 e 407/2013 310.850,00 16/04/2013 
16424/2013 859 e 860/2013 623.510,00 28/06/2013 
19804/2013 1178/2013 69.092,40 07/08/2013 
23049/2013 1451/2013 18.361,20 23/09/2013 
27900/2013 1791/2013 22.402,50 23/11/2013 
32824/2013 2030/2013 597.766,48 27/12/2013 

ATA nº 31/2013 Empresa: ORLANDO ABUD JUNIOR – EPP 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
10406/2013 400/2013 563.000,00 16/04/2013 
10643/2013 446/2013 22.968,10 18/04/2013 
16429/2013 965/2013 295.430,60 11/07/2013 
23063/2013 1449/2013 25.975,91 23/09/2013 
25101/2013 1613/2013 45.475,00 01/10/2013 
25140/2013 1614/2013 24.648,00 01/10/2013 
32823/2013 2031/2013 18.970,00 27/12/2013 
32825/2013 2032/2013 426.200,00 27/12/2013 

                      

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

(em papel timbrado) 
ANEXO 2 - Identificação para o processo eleitoral dos representantes da   

Sociedade Civil para o COMJUV: 
 

NOME RG 

CPF 

TELEFONES EMAIL (    )    ELEITOR 

(    )    CANDIDATO 

 

NOME RG 

CPF 

TELEFONES EMAIL (    )    ELEITOR 

(    )    CANDIDATO 

 

NOME RG 

CPF 

TELEFONES EMAIL (    )    ELEITOR 

(    )    CANDIDATO 

 

NOME 

 

RG 

CPF 

TELEFONES EMAIL (    )    ELEITOR 

(    )    CANDIDATO 

 

NOME 

 

RG 

CPF 

TELEFONES EMAIL (    )    ELEITOR 

(    )    CANDIDATO 

 

Pindamonhangaba, ____ de ______________  de 2014.

____________________________________
(nome e assinatura do representante legal)

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO (em papel timbrado)
Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil para o COMJUV

Nome da Instituição: ________________________________________________________
Classificação:
(  ) Entidades de atendimento 
(  ) Entidades de defesa de direitos    
(  ) Associações acadêmicas    
(  ) Grêmio estudantil
Endereço Completo: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Telefones de contato: _______________________________________________________
Email da instituição: _______________________________________________________

Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________
Representante Legal: ( )Presidente   ( )Diretor   ( )Coordenador   ( )Outros
Nome: __________________________________________________________________
RG: ______________________ CPF: _________________________________________
Telefones para contato: ____________________________________________________  Email 
particular:____________________________________________________________

 - CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
CONVOCAÇÃO - 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data 
e local abaixo, para a realização da “4ª Reunião Ordinária de 2014” , cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
— Informes e encaminhamentos realizados
— Aprovação de atas
— Alterações do RI
— Campanhas DCA
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Dia:  11/03/2014 (terça-feira)
Horário:  17h (dezessete horas) 
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

Adriano Augusto Zanotti - Presidente
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

(em papel timbrado) 
ANEXO 2 - Identificação para o processo eleitoral dos representantes da   

Sociedade Civil para o COMJUV: 
 

NOME RG 

CPF 

TELEFONES EMAIL (    )    ELEITOR 

(    )    CANDIDATO 

 

NOME RG 

CPF 

TELEFONES EMAIL (    )    ELEITOR 

(    )    CANDIDATO 

 

NOME RG 

CPF 

TELEFONES EMAIL (    )    ELEITOR 

(    )    CANDIDATO 

 

NOME 

 

RG 

CPF 

TELEFONES EMAIL (    )    ELEITOR 

(    )    CANDIDATO 

 

NOME 

 

RG 

CPF 

TELEFONES EMAIL (    )    ELEITOR 

(    )    CANDIDATO 

 
Pindamonhangaba, ____ de ______________  de 2014. 

 
____________________________________ 
(nome e assinatura do representante legal) 
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Altair Fernandes Carvalho

O despertar de uma “Princesa” em tempos republicanos
Arquivo TN

anúncio do passado
Jornal 7 Dias,  1958 www.raspas.com.br

Como ave que volta ao antigo ninho
depois de doloroso, duro inverno,
eu quis recordar o amor, o carinho
do primeiro lar, onde tudo era terno...
 
 mas um mal me sufocou, transpassou
 meu coração, pobre e combalido coração.
 Lembrei-me, a meninice que passou.
 a alegria sem trégua e sem comparação.

Coloquei o passado; a cidade era meiguice,
vivíamos felizes, nós que aqui nascemos.
Meu pensamento foi-se longe e disse:
 
 nada mais encontrei... já não temos
 nem o direito de a dor chorar,
 por havermos perdido nosso antigo lar!

Na edição de 15 de 
maio de 1921 do jornal 
Tribuna do Norte  va-
mos encontrar, em arti-
go  de  primeira página  
com o título Laboremus 
(trabalhemos), um co-
mentário referente à si-
tuação  do município no 
ano de 1921 . Algo con-
formada com o fim dos 
áureos tempos do café, 
títulos nobiliárquicos 
e monarquia, a Prince-
sa do Norte finalmente 
despertava para o pro-
gresso republicano.  

O articulista inicia seus 
escritos com um parágra-
fo que nos lembra a obra 
Cidades Mortas, na qual 
Monteiro Lobato ataca 
o marasmo econômico 
e literário de cidades do 
Vale do Paraíba pós os ri-
cos tempos da produção 
cafeeira: “A bela cidade 
de Pindamonhanga-
ba, cuja opulência tan-
ta fama teve em outros 
tempos, antes das evo-
luções rápidas por que 
tem passado o país, viveu 
nestes penúltimos anos 
numa pesarosa inércia e 
entregue aos azares de 
uma vida tristíssima.”  

A “vida tristíssima” 
era por conta da falta de 
recurso próprios. “Sem 
poder agitar-se, em com-
pleta decadência a nossa 
querida Princesa do Nor-
te parecia querer desapa-
recer, devorada pela mi-
séria”, destaca o redator. 
E referindo-se ao êxodo 
de alguns pindamonha-
gabenses em busca de 
melhores oportunidades, 
revela: “Seus filhos mais 
dedicados abandonaram-
na, porque naturalmente 
precisavam progredir e 
de certo a opulenta ci-
dade de outrora não lhes 
proporcionava os meios 
para isso.”  

Haviam partido “em 
busca de outras terras, 
onde a fortuna e feli-
cidade lhes sorriam e 
onde a esperança lhes 
acenava, apontando-
lhes um futuro mais en-
cantador”. Ali, haviam fi-

cado “os que a amavam, 
os que nutriam desejos 
de vê-la ressurgir, os 
que desejam levantá-la 
do torpor e da inércia 
em que jazia.”

Incluindo-se entre 
aqueles que haviam per-
manecido em Pindamo-
nhangaba, ressaltava o 
redator: “Aqui ficamos 
nós, sempre de sentinela, 
esperando o momento 
propício para reerguê-la, 
para fazer da Princesa 
encantadora (porque sua 
pobreza e sua decadên-
cia não lhe tiraram o en-
canto), a rainha excelsa; e 
lutando contra o indife-
rentismo e o pessimismo 
de poucos e treslouca-
dos invejosos, tivemos fé 
no futuro.”

O ressurgimento
E dias melhores ha-

viam chegado. Prosse-
guindo em seu patrió-
tico pronunciamento 
em página da Tribuna 
do Norte, rejubila-se o 
escritor: “Não nos en-
ganávamos - Pindamo-
nhangaba ressurge, vem 
novamente colocar-se 
entre as suas irmãs do 
Norte (aqui, referia-se às 
cidades vale-paraibanas 
localizadas atualmente 
em região denominada 
Cone Leste Paulista) e 
com certeza tomará o 
seu lugar de honra!”

Falava do progresso 
que, dizia, há poucos 
anos batera às portas 
da formosa cidade e 
entrara triunfante.

Cita a seguir, que por 
todas as ruas e nos arra-
baldes erguiam-se cons-
truções, opulentos ou 
modestos prédios. So-
bre a luz elétrica destaca:  

“...por toda parte os fios 
que atravessam as suas 
ruas denunciam que 
aqui percorre a luz com 
a rapidez do raio”. Sobre 
os meios de comunica-
ção exalta: “...o telégrafo 
e o telefone espalham, 
como a voz da fama, as 
notícias rápidas”.

A educação é reve-
renciada: “por todo o 
município funcionam 
escolas; o grupo escolar 
(fala da escola Dr. Alfre-
do Pujol) e a Escola de 
Farmácia e de Odonto-
logia (a primeira facul-
dade de Pinda) estão 
repletos de alunos”. De-
talhando que no Grupo 
Escolar “preparava-se a 
infância para a luta da 
inteligência no futuro; 
na Escola de Farmácia, 
“...a mocidade estudiosa 
- esperanças de nossa 
pátria, prepara-se para 
as lutas da vida, em 
busca de um ideal.”

Sobre a lavoura (era 
a principal economia) 
diz que aumentava-se 
admiravelmente, “o la-
vrador cava a terra e vê 
recompensado depois o 
seu trabalho, sua rique-
za se eleva e ele sen-
te-se alegre e satisfeito 
porque tudo progride”. 

A onda de progresso 
verificava-se em todos 
os setores da economia. 
“As pequenas e grandes 

indústrias marcham pro-
gressivamente, o ope-
rário multiplica seus ha-
veres porque o trabalho 
aumenta-lhe o salário. O 
comércio marcha tam-
bém acelerado, já não 
sente cansado de socor-
rer a lavoura e a indústria 
que outrora jaziam iner-
te”, comenta o redator.

Progresso, fruto 
do trabalho

Era Pindamonhanga-
ba ressurgindo, reapa-
reciam as suas gloriosas 
tradições e seu nome 
era pronunciado com 
mais satisfação. Para o 
articulista da Tribuna, o 

motivo do sucesso do 
município era o traba-
lho de seus dirigentes, 
aqueles que haviam a 
tomado sob a sua guar-
da. Aqueles que tinham 
protestado  reerguê-la 
e para isso, trabalha-
vam muito, “porque 
sabiam que o trabalho 
vence tudo.”

Concluindo o artigo, 
o jornal assim concla-
mava   os trabalhadores 
para a continuidade do 
progresso da Pindamo-
nhangaba que renascia: 
“Continuemos a gran-
de obra encetada por 
esses que fizeram 

*****************

*****************

 “Por todo o município 
funcionam escolas; 

o grupo escolar 
(refere-se à escola 

Dr. Alfredo Pujol) e a 
Escola de Farmácia e 

de Odontologia 
(a primeira faculdade 

de Pinda) estão 
repletos de alunos”

ressurgir a nossa ter-
ra; continuemos atra-
balhar com ardor e 
perseverança; continue-
mos a imitar os exem-
plos das gerações 
passadas que tanto 
souberam elevar e glo-
rificar a nossa terra; 
continuemos unidos a 
lutar para que a terra de 
Bicudo Leme continue 
a ser a  princesa avan-
te, fazendo-a caminhar 
altiva como dantes num 
mar sereno de rosas, 
sob este céu tão belo, 
iluminado pela simbólica 
constelação que a 
protege e a ampara.”

Alice Lemes, Jornal Sete Dias, 29/12/1963

izaura-atelie.blogspot.com
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ESPORTES

Odirley Pereira

Pinda e Taubaté 
fazem amistoso 
de futsal

Cidade disputa 
fi nal do Paulistão 
7 Society neste 
domingo

Seletivas para os Jori começam nesta sexta-feira

O Pinda Rugby convi-
da a população para pres-
tigiar mais um desafi o 
neste sábado (8). O jogo 
vai ocorrer no campo do 
Centro Esportivo José Ely 
Miranda, “Zito”, em Mo-
reira César, às 16 horas. 
O time da casa enfrenta o 
Volta Redonda, do Rio de 
Janeiro, equipe da primei-
ra divisão do Campeonato 
Fluminense.

Este será o segundo 
jogo teste da tempora-
da de 2014 e o grupo vai 
estrear o uniforme. Isaac 
Nocera, jogador da equi-
pe, conta que após a últi-
ma vitória, contra Alto do 
Tietê, de Mogi das Cru-
zes, o Pinda Rugby visa 
manter o mesmo desem-
penho.

O jogador garante que 
todos estão empolgados 

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O técnico do Castolira, 
Gordinho, aposta no ata-
cante Chico e no volante 
Gu para garantir a vitória 
sobre o A Mil Por Hora 
no domingo (9),  às 10 
horas, no Bosque, e man-
ter-se na liderança da 
Copa Regional, categoria 
Amador.

O técnico do A Mil Por 
Hora, Cabral, vai contar 
com o goleiro Pesadelo, 
para segurar o Castolira, 
e vai armar o esquema 
tático com os atacantes 
Claudinho, César e o vo-
lante Melecão, para sur-
preender o favorito Cas-
tolira.

Última rodada
Termina neste domin-

go (9), a fase de classifi -
cação do Quarentão e do 
Amador. Ao todo, ambos 
contam com sete rodadas 
na primeira fase. Após o 
resultado do fi nal de se-
mana, o Quarentão vai se-
guir à semifi nal, que tem 
jogos de ida e volta. A deci-
são está prevista para o dia 
6 de abril. Já o Amador en-
trará nas quartas de fi nais, 
com jogos de ida e volta. A 
semifi nal será em jogo úni-
co e a fi nal também acon-
tece no dia 6 de abril.

Os confrontos da cate-
goria quarentão aconte-
cem a partir das 8h30 e do 
Amador às 10 horas. 

CATEGORIA AMADOR
 
Areião x Capituba
Local: campo Morumbi Pindense
 
Força Jovem x Floresta
Local: campo do Haras Paulista
 
Bandeirante x Abaeté
Local: estádio Tio Nê – Feital
 
Araretama x Colorado
Local: campo do Jardim Resende
 
Cantareira x Vila São José
Local: campo do Maricá
 
Lyon x Sapopemba
Local: campo Macedão – Ipê I

Castolira vai para cima do A Mil Por Hora

CATEGORIA QUARENTÃO
 
Estrela x Abaeté
Local: campo do Bosque
 
Jardim Santana x Terra dos Ipês
Local: campo Morumbi Pindense
 
Sajart x Imperial
Local: campo do Haras Paulista
 
Independente x Cobra
Local: campo do Jardim Resende

Pinda Rugby joga neste sábado

neste ano, pois, além de uma 
vitória na primeira partida, 
também participarão de um 
campeonato da Liga do Vale, 
que envolve mais três clu-
bes. Ele enfatiza que essas 
partidas oferecem muita 

experiência para o elenco, 
que tem quase quatro anos 
de convivência. 

“O campeonato só come-
ça a partir de abril, enquanto 
isso o time vai se aprimoran-
do ao jogar partidas-testes. 

Os Leões do Vale contam 
com a presença de todos que 
quiserem apoiar a equipe, 
mas, acima de tudo, conhe-
cer e ajudar o crescimento 
desse esporte no Brasil”, des-
taca Nocera.

Sexta-feira (7) – Zito
Dança de Salão – 19h

Sábado (8) - Zito
Damas – 7h30
Atletismo – 8h
Natação – 8h30
Dominó – 9h
Tênis de Mesa – 14h
Xadrez – 15h

Domingo (9) – Zito
Buraco – 7h30
Truco – 14h

Terça-feira (11) – CCI 
Vila Rica
Bocha – 18h30

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

 Interessados em 
representar a cidade 
nos Jogos Regionais do 
Idoso podem participar 
de uma seletiva, que 
começa nesta sexta-fei-
ra (7), no Centro Espor-
tivo José Ely Miranda, 
“Zito”, em Moreira Cé-
sar. A partir das 19 ho-
ras vai ocorrer a dança 
de salão. Para se inscre-
ver é necessário ter no 
mínimo 60 anos.

No sábado (8), a 
abertura do evento no 
“Zito”, a partir das 7 
horas, e também ocor-
rerá a apresentação do 
grupo de coreografia 
da Melhor Idade, que 
tem agradado o públi-
co por onde tem passa-
do. No mesmo local, no 
período da manhã, ha-
verá provas de atletis-
mo, natação, damas e 
dominó. À tarde, sele-
tivas de tênis de mesa 
e xadrez.

No domingo (9), no 
‘Zito’, buraco e truco. 
Na terça-feira (11), na 
cancha do CCI Vila Rica, 
bocha.       

Para participar das se-
letivas, os interessados 
podem procurar as secre-
tarias dos centros espor-
tivos José Ely Miranda, 

“Zito”, e João Carlos de 
Oliveira, “João do Pulo”, 
com um documento com 
foto, das 7h30 às 11h30 e 
das 13h30 às 17h30.

CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA COM OS 
DIAS E HORÁRIOS DAS 
PROVAS

Pindamonhanga-
ba está sendo repre-
sentada no Paulistão 
7 Society, na série 
Prata, pelos jogadores 
do Paineiras Country 
Club. Este foi o pri-
meiro ano em que 
a equipe se inscre-
veu  no campeonato 
e competiu ao lado de 
times tradicionais. A 
fi nal acontece neste 
domingo (9), contra 
o Paulista de Jundiaí, 
no Playball Pompeia, 
às 13h50.

Para conquistar a 
vaga, o time treinou as 
terças e quintas-feiras, 
durante 1h30 por dia. 
Na semifi nal passou 
pelo Quebra Gato ven-
cendo por 4 a 0. Mar-
cos Derrico, Neném, é 
quem está no coman-
do da equipe que se-
gue rumo ao título.

Derrico tem em 
seu elenco os jogado-

res: Daniel Beguini, 
Dias, Fábio Zaiter, 
Felipe Carmo, Feli-
pe Pombo, Francis-
co Costa, Hamilton 
Moreira, Heitor Paim 
Filho, Edinho, Jonas 
Barbosa, Leandro 
Guimarães, Lucas 
Lucena, Luís Mace-
do, Mário Guerreiro 
Filho, Mateus Souza, 
Otávio Santos, Pauli-
nho, Ramon Munhoz, 
Rodrigo Martusceli, 
Sérgio Novaes, Silvi-
nho e Valter Garcia. 
O técnico também 
conta com o trabalho 
do preparador físico 
Vinícius Viterbo.

O presidente do 
clube, Felipe Pombo, 
foi quem idealizou a 
participação da equi-
pe no campeonato e 
agradece à Secretaria 
de Esportes da Pre-
feitura de Pindamo-
nhangaba pelo apoio.

A equipe de futsal 
masculino de Pinda-
monhangaba convida 
a torcida para presti-
giar um jogo amisto-
so contra o Taubaté 
nesta sexta-feira (7), 
a partir das 18h30, 
no ginásio do Alto Ta-

baú. O desafi o servirá 
de preparação para o 
Campeonato Paulista 
de Futsal, categoria 
adulta. A competição 
é organizada pela Liga 
Paulista e é a princi-
pal competição esta-
dual da categoria.

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Atacante Chico é uma das apostas do Castolira

Após vitória, contra Alto do Tietê, o Pinda Rugby visa manter desempenho

Seletiva acontece nesta sexta-feira (7), no ‘Zito’
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