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O projeto Jovens Protagonistas, 
da professora Rute Lidiani Pires, 
de Pindamonhangaba, foi selecio-
nado para os congressos interna-
cionais de Promoção de Saúde e de 
Promoção de Saúde Escolar, que 
serão realizados de 7 a 10 de abril, 
em Havana, capital de Cuba.

O projeto foi criado para pro-
mover na escola o respeito à di-

versidade. “As estratégias visam 
facilitar a abordagem de diversos 
temas de maneira prática, cativan-
te, garantindo a construção e re-
construção de conceitos”, explica 
Rute Lidiane – que coordena a ati-
vidade desenvolvida pelo Núcleo 
Pedagógico da Diretoria de Ensino 
de Pindamonhangaba.
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Assessoria Miss São Paulo

QUARTA-FEIRA

VARIAÇÃO DE 
NEBULOSIDADE

17º 26º
UV 11

Fonte CPTEC/INPE

Aos 18 anos, com 1,69 de al-
tura, 80cm de busto, 67cm de 
cintura e 85cm de quadril, cabe-
los compridos, olhos castanhos, 
beleza e simpatia, a estudante 
Carla Cristina Souza foi eleita 
Miss Pindamonhangaba. Após 
ser selecionada, Carla vai repre-

sentar a cidade na final do Miss 
São Paulo 2014. O descobridor 
de Miss, Willian Roggles, elo-
giou a pindamonhangabense. 
“Voltamos a mostrar a beleza 
das mulheres de nossa região 
e Pinda está com uma linda re-
presentante”.

Pessoas que atuam com alimentos e 
lavanderia terão prêmio de R$ 5 mil

Programa 
coloca jovens 
no mercado 
de trabalho

O programa Aprendiz Le-
gal está preparando e inse-
rindo jovens de Pindamo-
nhangaba no mercado de 
trabalho. Atualmente, cerca 
de 70 jovens estudantes da 
cidade atuam em 18 empre-
sas, por meio do programa, 
que garante todos os direitos 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho, como 13º salário e 
férias, por exemplo. Jovens 
de 14 a 24 anos, que cursem 
ou tenham concluído o Ensi-
no Médio, podem se inscre-
ver no programa pelo site do 
CIEE. Os contratos variam 
de 11 a 24 meses e, ao fi nal, o 
aprendiz pode ser efetivado.

SAÚDE OCUPACIONAL 
ATENDE NO BOSQUE

ABRIGO TEM VACINAS 
CONTRA RAIVA

Carla Sousa é eleita Miss Pinda 2014

Projeto da 
cidade vai

As pessoas que prestam 
serviços na área de lavande-
ria e alimentação podem re-
ceber prêmios em dinheiro e 
eletrodomésticos do Instituto 
Consulado da Mulher, que 
está selecionando empreen-
dimentos coletivos de des-
taque em todo o Brasil. Os 
primeiros colocados ganha-
rão R$ 5 mil para investir em 
infraestrutura para desenvol-
ver o negócio. As inscrições 
são gratuitas e podem ser fei-
tas até o dia 23 de abril.
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Assessoria Consul

As inscrições para o programa da indústria Consul são gratuitas 

Brasil em Cuba
representar o
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Daniela Gonçalves

JORGE FRANCISCO ISI-
DORO LUIS BORGES ACE-
VEDO, festejado como o maior 
poeta argentino de todos os 
tempos, nasceu em Buenos 
Aires em 1899 e faleceu em 
Genebra (Suíça) em 1986. Foi 
escritor, poeta, ensaísta, críti-
co literário, diretor da Biblio-
teca Nacional da República 
da Argentina e professor da 
Universidade de Buenos Aires. 
Era fluente em várias línguas. 
Renovou a linguagem de ficção 
e descortinou horizontes para 
uma geração de romancistas 
hispano-americanos. A sua 
ampla obra abrange temática 
diversa como: filosofia, poesia 
e teologia sendo sua  biblio-
grafia extensa, e, aqui destaco 
duas obras suas  importantís-
simas: “FICCIONES” (1944) 
e  “ALEPHOS” (1949), traba-
lhos encaixados em literatura 
fantástica. Vítima de cegueira 
progressiva, criou novos sím-

a gEniaLidadE dE JoRgE LUiS boRgES

bolos literários por meio de 
sua fértil e fantástica imagina-
ção e, sempre dizia: “Os poe-
tas, como os cegos, podem ver 
no escuro“.

A produção poética de 
JORGE LUIS BORGES se in-
tensificou a partir da década de 
50, e, nesse gênero, publicou: 
”A CIFRA” (1981), “ ATLAS” 
(1984) E “OS CONJURADOS” 
( 1985), sendo esta a sua úl-
tima obra. A sua linguagem é 
erudita, na sua obra se perce-
be a universalidade das suas 
ideias e muita originalidade.

Recebeu prêmios e inúme-
ras distinções como o PRÊ-
MIO CERVANTES, em 1980. 
Foi traduzido em mais de 
vinte e cinco idiomas sendo 
reconhecido pelos seus con-
temporâneos pelo seu esmero 
incansável. Dizem  os estu-
diosos, que BORGES perdeu 
a oportunidade de ser agra-
ciado com o Prêmio Nobel de 
Literatura ao apertar a mão do 

ditador chileno Pinochet, em 
1976, no encontro em que foi 
condecorado, mas, sem dúvi-
da, se imortalizou na língua 
espanhola moderna. A mim, 
encanta-me esta bela página 
sobre a brevidade da vida, que 
deve ser lida com profunda re-
flexão:

 “INSTANTES”.
“Se eu pudesse viver no-

vamente a minha vida, na 
próxima trataria de cometer 
mais erros. Não tentaria ser 
tão perfeito, relaxaria mais. 
Seria mais tolo ainda do que 
tenho sido, na verdade, bem 
poucas coisas levaria a sério. 
Seria menos higiênico. Corre-
ria mais riscos, viajaria mais, 
contemplaria mais entardece-
res, subiria mais montanhas, 
nadaria mais rios. Iria a mais 
lugares onde nunca fui, to-
maria mais sorvete e menos 
lentilha, teria mais problemas 
reais e menos imaginários. Eu 
fui uma dessas pessoas que vi-
veu sensata e produtivamente 
cada minuto da vida. Claro 
que tive momentos de alegria. 
Mas, se pudesse voltar a viver, 
trataria de ter somente bons 

momentos. Porque, se não sa-
bem, disso é feita a vida, só de 
momentos, não percas o agora. 
Eu era um desses que nunca ia 
a parte alguma sem um ter-
mômetro, uma bolsa de água 
quente, um guarda-chuvas e 
uma paraquedas. Se voltasse a 
viver, começaria a andar des-
calço no começo da primavera 
e continuaria assim até o fim 
do outono. Daria mais voltas 
na minha rua, contemplaria 
mais amanheceres e brincaria 
com mais crianças, se tivesse 
outra vez uma vida pela fren-
te. Mas, já viram, tenho oiten-
ta e cinco anos e sei que estou 
morrendo”. Portanto, ao ler 
esse texto, creio que cada um 
de nós, meros mortais, muitas 
vezes presos às correntes da 
vaidade tola, perdemos a opor-
tunidade única de viver bem 
a curta passagem pelo nosso 
planeta. BORGES falou, certa 
vez em uma entrevista: ”Reali-
zar um sonho é construir uma 
parcela da nossa eternidade”. 
Assim cabe-nos empreender 
esforços para essa construção 
para a nossa evolução intelec-
tual e espiritual.

O resultado do Pisa - Programa Internacio-
nal de Avaliação de Alunos – divulgado pela 
OCDE - Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico – divulgado nessa terça-
feira (1°/4) mostrou uma triste realidade que conhece-
mos.

No estudo, que avaliou a capacidade de 85 mil es-
tudantes de 15 anos do mundo inteiro para resolver 
problemas de matemática aplicados à vida real, o Brasil 
ficou em 38° lugar em um total de 44 países.

Os asiáticos lideraram o ranking, com Cingapura, 
Coreia do Sul, Japão, China/Macau, China/Hong Kong, 
China/Xangai, China/Taipé, seguidos por Canadá e 
Austrália, uma sequência com 26 europeus, interrom-
pida com os Estados Unidos no meio, antes da chegada 
do Chile – melhor sul-americano, Chipre e Brasil (38º), 
completando com Malásia, Emirados Árabes, Montene-
gro, Uruguai, Bulgária e Colômbia.

Antes de qualquer elogio exacerbado aos asiáticos 
e analogias sobre sua elevada capacidade tecnológi-
ca, com produtos cada vez melhores, menores e mais 
inovadores, cabe ressaltar que a Malásia foi pior que 
o Brasil. Não que isso seja um motivo de orgulho, mas 
é apenas um alerta para que a simples comparação en-
tre os sul-americanos e asiáticos são seja levada ao ‘pé 
da letra’.

Ainda mais porque nações que revezam as primei-
ras posições no quadro do Pnud - Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento também não tiveram 
muito destaque (Finlândia em 10º, Noruega em 21º, e 
Dinamarca em 23º), além da Islândia nem ter participa-
do do evento. Neste quesito vale ressaltar que os tradicio-
nais, metódicos, austeros e inspiradores alemães ocupa-
ram apenas a décima sétima posição; os Estados Unidos 
– que possuem 65 universidades entre as 100 melhores 
do mundo, dentre elas a primeira da lista (Harvard), fica-
ram na décima oitava colocação; e o Reino Unido – outro 
destaque educacional em décimo primeiro.

Mais preocupante que a simples posição é que não 
é a primeira vez que o Brasil ‘leva pau’ (usando termos 
adotados por estudantes) nestas avaliações. Pior ainda 
é saber que apenas 2% dos brasileiros conseguiram re-
solver problemas de matemática mais complexos. Entre 
os estrangeiros, esse número chegou a 11%.

Para chegar a esse resultado, a avaliação do Pisa in-
cluiu perguntas em que o estudante tinha de, hipoteti-
camente, manusear um aparelho de MP3 player e, ain-
da, comprar bilhetes em uma estação de trem em uma 
máquina. Em uma das questões, por exemplo, o aluno 
devia selecionar no MP3 o estilo rock, no volume ‘qua-
tro’, usando poucos cliques, ou seja, nem uma fórmula 
complexa de grandes estudiosos. Estamos atrás até de 
elementos simples e corriqueiros. Muita coisa tem que 
evoluir senão continuaremos de ‘DP’.

Repetir, recuperação, ‘DP’ 
e outros termos

Estudantes do brasil estão 
entre os sete piores do mundo

Saúde Ocupacional em novo endereço

Vacina contra a raiva

Cães e gatos agora te-
rão passaporte para via-
jar pelo Brasil e para ou-
tros países. A iniciativa é 
do Mapa - Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento  e surgiu 
devido ao aumento no 
número de passageiros 
que viajam com seus ani-
mais de estimação, que 
devem ter, pelo menos, 
90 dias de vida. A expe-
dição do documento é 
opcional, gratuita, e será 
feita em vários idiomas: 
português, inglês e espa-
nhol. O passaporte  terá 
validade em todo o Brasil 
e em países que o reco-
nheçam como equivalen-
te ao certificado sanitá-
rio de origem. A previsão 
é que o serviço comece a 
funcionar dentro de três 
meses.

Dados

No passaporte do pet 
deverão constar infor-
mações sobre o animal, 
dados de vacinação e 
exame clínico realizado 
por veterinário. Nome 
completo e endereço do 
proprietário também são 
necessários. A foto do 
pet não será obrigatória, 
porém o dono poderá 
fornecer um retrato em 
tamanho 5x7.

Para obter o docu-

mento, o dono deve 
apresentar atestado de 
saúde e carteira de vaci-
nação do animal.

A solicitação do pas-
saporte deverá ser feita 
em uma das unidades 
do Vigiagro - Sistema de 
Vigilância Agropecuária 
Internacional, localiza-
das em aeroportos, por-
tos, postos de fronteira e 
alfândegas.

A emissão do docu-
mento só é realizada 
após o implante de um 
microchip – dispositivo 
de identificação eletrôni-
ca - sob a pele do animal, 
um método já utilizado 
na União Europeia.

Cuidados de 
véspera 

Antes do embarque, o 
dono precisará solicitar 
que um veterinário regis-
tre no passaporte infor-
mações sobre a saúde do 
animal, como dados de 
vacinação, tratamentos, 
exames e análises exigi-
dos pelo país de destino.

Todos os exames e 
comprovantes deverão 
ser expedidos em um 
prazo de até dez dias an-
tes da viagem. Em segui-
da, o passageiro terá que 
validar as novas infor-
mações em uma unidade 
do Vigiagro.

A unidade da Saúde 
Ocupacional está insta-
lada em um novo local: 
rua Dr. Monteiro de Go-
doy, 81, no Bosque. O 
espaço conta com dois 
consultórios médicos, 
uma sala destinada à 
segurança do trabalho e 
uma sala de engenharia 
do trabalho, para aten-
der os funcionários pú-
blicos municipais.

DIToRIal

Trabalhadores da Gerdau atrasam 
turno e cobram mais segurança

Os trabalhadores da 
Gerdau atrasaram entra-
das de turno na quinta e 
sexta-feira, dias 27 e 28, 
para protestar contra as 
condições de segurança 
dentro da empresa. Se-
gundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pinda-
monhangaba-CUT, são 
as decisões da gerência 
da Gerdau de Pinda que 
têm prejudicado a segu-
rança dos funcionários. 
Para o presidente do 
sindicato, Renato Mar-
condes – “Mamão”, a 

diretoria da indústria 
tem feito pouco para 
melhorar as condições. 
“Os trabalhadores estão 
sofrendo com a falta de 
efetivo, fazendo esfor-
ço exagerado, sofrendo 
lesões nos ombros, na 
coluna, e ainda corren-
do risco com a falta de 
equipamentos de prote-
ção”, disse.

O fechamento do res-
taurante do setor PLP 
nos turnos da tarde e da 
noite também incomoda 
os trabalhadores.

IncêndIo 
No dia 2 de março, um incêndio queimou toda a área de 

um dos fornos da Aciaria. Foram necessários seis bombeiros 
para conter as chamas. Uma das possíveis causas é o acúmulo 
de tambores de óleo em uma sala fechada, que pode ter, com 
o passar do tempo, gerado um gás altamente inflamável. Nin-
guém se feriu.

O Abrigo Municipal de 
Animais informa que tem 
disponíveis vacinas con-
tra a raiva, para os pro-
prietários que ainda não 
vacinaram seus animais e 
perderam a data da cam-
panha. Os interessados 
devem entrar em contato 
com o Ama, pelo telefone 
3648-2959. 

Pets agora terão 
passaporte

Guilherme Moura

Divulgação

o oUTRo LAdo   
A redação do jornal Tribuna 
do Norte conversou com a 
assessoria de Imprensa da 
companhia na segunda-feira 
(31), mas até o fechamento desta 
edição não havia respostas da 
indústria.
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O projeto Jovens Pro-
tagonistas, de autoria da 
professora Rute Lidiani 
Pires, de Pindamonhan-
gaba, foi selecionado para 
participar – em exposição 
oral – do Congresso In-
ternacional de Promoção 
de Saúde e I Congresso 
Regional de Promoção de 
Saúde Escolar, que será 
realizado de 7 a 10 de abril, 
em Havana-Cuba, organi-
zado pelo Iplac – Instituto 
Pedagógico e Caribenho.

Desenvolvido pelo Nú-
cleo Pedagógico da Dire-
toria de Ensino de Pin-
damonhangaba sob a 
coordenação de sua autora, 
o projeto foi criado com o 
objetivo de promover na 
escola o respeito à diversi-
dade. Sua proposta utiliza 
metodologias próprias e 
inovadoras, a fi m de capa-
citar jovens tornando-os 

seguros de suas práticas 
como protagonistas e facili-
tadores em ofi cinas de dis-
cussões sobre: Sexualida-
de, Álcool e outras Drogas; 
Bullying; Violência Coti-
diana e Urbana;  Identida-
de de Gênero (gênero em 
que uma pessoa se identi-
fi ca); Orientação Sexual; 
Homofobia; Homossexu-
alidade; Universo LGBTs 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais 
e Travestis); Gravidez na 
Adolescência; Doenças Se-
xualmente Transmissíveis; 
HIV/Aids e Discriminação.

 “As estratégias utiliza-
das visam facilitar a abor-
dagem dos temas de ma-
neira prática, cativante, 
garantindo a construção e 
reconstrução de conceitos 
sobre sexualidade. Nesta 
ação, alunos da Rede Pú-
blica Estadual são capaci-
tados para abordarem os 
temas citados acima com 
outros alunos, com os 

profi ssionais das escolas 
e pais”, explica a profes-
sora Rute Lidiane. “Hoje 
esses jovens são também 
protagonistas na socie-
dade, participaram das 
conferências de educação 
ocorridas em 2013 e, em 
novembro próximo, esta-
rão na Cone - Conferência 
Nacional da Educação -, 
discutindo sobre os eixos: 
Diversidade e Gestão De-
mocrática”, complementa.
 

O EVENTO
Originalmente denomi-

nado Congreso Internacio-
nal de Promoción de la Sa-
lud; 1er Congreso Regional 
de Promoción de la Salud 
Escolar; IX Taller Regional 
de Promoción y Educación 
Para la Salud en el Ámbi-
to Escolar y Universitario; 
V Reunión de la Red Lati-
noamericana de Escuelas 
Promotoras de la Salud, o 
objetivo do evento  é a tro-

ca de experiências entre 
profi ssionais da educação 
e da saúde sobre suas me-
todologias científi cas, sobre 
boas práticas em educação 
e saúde no contexto do de-
senvolvimento sustentável.  

O foco será a troca de 
experências sobre a li-
gação entre as áreas de 
saúde pública e educa-
ção, a influência decisi-
va desses dois setores da 
sociedade para a família, 
a escola e a comunida-
de; educação em saúde 
e saúde, na sua aborda-
gem pedagógica, multi 
e inter-setorial e multi e 
interdisciplinar e, final-
mente, no interesse em 
compartilhar saberes so-
bre todos aqueles fatores 
que contribuem a partir 
do teórico-metodológico 
e da prática, para reali-
zar o slogan “Educação 
em Saúde para o Desen-
volvimento Sustentável”. 

Projeto educacional de Pinda selecionado para 
Congresso de Promoção de Saúde em Cuba

Na promoção do protagonismo o objetivo é de que cada escola tenha dois alunos multiplicadores

A importância da participação

O encontro dará aos participantes a oportunidade 
de conhecer a experiência de Cuba sobre a promoção da 
saúde nas escolas, uma referência relacionada à melho-
ria da qualidade de vida.

Sobre a apresentação do projeto em Havana a 
professora Rute Lidiani revela que “além da oportuni-
dade da incorporação das experiências lá adquiridas, 
resultará em sua publicação em artigo científi co e seu 
reconhecimento como projeto representando a cidade 
de Pindamonhangaba, o Estado de São Paulo e o Bra-
sil”. 

O projeto Jovens Protagonistas tem como instituição 
proponente e executora a Diretoria Regional de Ensi-
no – região de Pindamonhangaba e como instituições 
parceiras o Departamento de Educação e Cultura do 
município, a Faculdade Anhanguera e o Movimento 
Coalizão.

Rute Lidiani Pires é bacharel em Ciências Bio-
lógicas pela Unitau, especialista em Psicopeda-
gogia, pós-graduada em Gestão Escolar e coor-
denadora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de 
Ensino de Pindamonhangaba

Divulgação

AIANDRA ALVES MARIANO
***

O Programa Aprendiz 
Legal, uma parceria entre 
o CIEE – Centro de Inte-
gração Empresa-Escola e 
a Fundação Roberto Mari-
nho, está benefi ciando os 
jovens estudantes de Pinda-
monhangaba.

Buscando contribuir 
para a formação de jovens 
autônomos, ele é um pro-
grama de aprendizagem 
voltado para a preparação e 
inserção de jovens no mun-
do do trabalho, que se apoia 
na Lei da Aprendizagem. 

A Lei determina que 
empresas de médio e 
grande porte contratem 
jovens de 14 a 24 anos, 
para capacitação, cum-
prindo cotas que variam 
de 5% a 15% do número 
de funcionários efetivos 
qualifi cados. 

Atualmente, cerca de 70 
jovens estudantes da cida-
de atuam em 18 empresas, 
por meio do programa. 

Para a instrutora de 
aprendizagem Tatiana 
Alves, do CIEE, um dos 
maiores ganhos da inicia-
tiva é que, além de apren-

der uma nova função, os 
aprendizes são inseridos 
no mercado de trabalho 
e usufruem de todos os 
direitos trabalhistas ga-
rantidos pela CLT – Con-
solidação das Leis do Tra-
balho, como 13º salário e 
férias, por exemplo. “Ou-
tro ganho que merece des-
taque é que um dia de tra-
balho da semana deve ser 
dedicado à aprendizagem 
teórica”, explica ela.

Para as empresas, o 
programa também traz 
vantagens. “Já na hora da 
contratação, temos a faci-

lidade de ter os candidatos 
selecionados pelo CIEE 
que é um órgão sério que 
nos traz credibilidade”, 
explica Salete Gorges No-
gueira, da Dokar Veícu-
los, que conta com cinco 
aprendizes em seu quadro 
de funcionários.

Jovens de 14 a 24 anos, 
que cursem ou tenham 
concluído o Ensino Mé-
dio, podem se inscrever 
no programa pelo site do 
CIEE. Os contratos va-
riam de 11 a 24 meses e, ao 
fi nal, o aprendiz pode ser 
efetivado.

Programa Aprendiz Legal benefi cia 
jovens estudantes do município

A funcionária da Dokar, Salete Borges, o aprendiz Diego Antônio e a instrutora do CIEE, Tatiana Alves

AIANDRA ALVES MARIANO
***

Para os jovens, o Pro-
grama Aprendiz Legal é 
a oportunidade de reali-
zar o sonho do primeiro 
emprego. Depois de tra-
balhar informalmente e 
não conseguir nenhum 
emprego fi xo, há um ano 
Diego Antônio, de 19 
anos, fez seu cadastro no 
site do CIEE. “Dois dias 
depois do cadastro fui 
chamado para a primeira 
entrevista e em uma se-
mana, participei de qua-
tro processos seletivos. 
Num deles, fui seleciona-
do e estou trabalhando, 
por meio do programa, 
há quase um ano”, conta 
ele.

Aline Machado, tam-
bém com 19 anos, fez cur-
so técnico de assistente 
administrativo e conse-
guiu um emprego como 
“aprendiz legal”  na Acip 
- Associação Comercial e 
Industrial de Pindamo-
nhangaba. Após seis me-

ses, foi efetivada e conta 
que a oportunidade foi 
ótima. “É um emprego 
em que eu tenho que ter 
bastante responsabili-
dade e onde eu aprendo 
muito”, explica.

Mariane Gondim 
também conseguiu uma 
vaga na Acip enquanto 
cursava o técnico em Ad-
ministração. “Valeu mui-
to a pena, pois, através 
do CIEE, consegui a vaga 
e depois fui efetivada, 
podendo ganhar expe-
riência na minha área”, 
afi rmou.

Para a instrutora do 
CIEE, Tatiana Alves, a 
inserção no mercado de 
trabalho é o maior be-
nefício do programa. 
“Na maioria dos casos, 
o aprendiz consegue 
ser efetivado. E, mesmo 
quando isso não ocorre, 
graças à sua experiência 
registrada na carteira de 
trabalho, ele logo conse-
gue uma nova oportuni-
dade”, destaca.

Realizando o sonho do 
primeiro emprego

Divulgação

Aiandra Alves Mariano



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

AssessoriA de ComuniCAção
AssessorA de ComuniCAção:

nAtáliA lugli sper

Assistentes de imprensA pArlAmentAr:
luiz CArlos pinto (mtb 32.783)

robson luís monteiro (mtb 18.021)

www.camarapinda.sp.gov.br
telefones:

(12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

Pindamonhangaba 2 dE abril dE 2014Tribuna do Norte4

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 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 Janio 
ardito Lerario
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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

Vereador toninho da Farmácia
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Vereador FeL ipe césar - Fc

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) enviou ofício 
ao Prefeito, solicitando para 
que o “caminhão fumacê”, 
passe por todas as ruas do 
município. Felipe César 
afirma que essa medida é 
muito importante, tendo em 
vista o número alarmante 
de pessoas contagiadas 
pela dengue em nosso mu-
nicípio. FC pede uma ação 
mais enérgica visando a 
prevenção para que possa-
mos erradicar de vez esta 
epidemia da cidade.

Prorrogação da data de 
pagamento do IPTU

O vereador Felipe César 
- FC, encaminhou Ofício 
ao Executivo, solicitando 
para que seja prorrogada 
a data do pagamento do 
IPTU, para 10 de abril. 

Felipe César - FC quer 
“caminhão fumacê” em 
todas as ruas da cidade

Felipe César, 
argumenta que, 
além da greve 
dos Correios, 
que atrasou a en-
trega dos carnês, 
o pagamento de 
aposentados e 
pensionistas é 
efetuado após 
o 1º dia útil do 
mês. Com cer-
teza, a medi-
da agradará a 
grande parte da 
população.

Beneficio a entidades 
sociais e associações 
de bairros 
O vereador Felipe César 

– FC apresentou o Projeto 
de Lei 168/2013, que prevê 
a publicação a título gratui-
to de documentos oficiais 
de entidades assistenciais 
e associações de bairros, 
devidamente constituídas 
no jornal Tribuna do Norte, 
pertencente à Fundação Dr. 
João Romeiro. O vereador 
justifica seu projeto no fato 
de que as entidades assis-
tenciais e a associações de 
bairros, muitas vezes não 
têm condições de arcar com 
os custos de suas publica-
ções, onerando as mesmas, 
que em muitos casos, não 
possuem renda suficiente 
para se manter.

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) é o autor do 
Requerimento nº 539/2012, que 
solicita a construção de uma 
nova galeria de rede de águas 
pluviais no bairro do Andrade. 
Este requerimento, que foi 
protocolado no dia 16/04/2012, 
tem como objetivo beneficiar 
vários moradores do bairro 
Andrade. O vereador, é também 
autor da Indicação nº 34/2013, 
que solicita a construção de 
bocas de lobo em várias ruas 
do bairro, principalmente na 
rua José Moreira Leite Cesar, 
pedido este feito pelo senhor 
Benedito, morador da residên-
cia de nº 165.

As ruas que serão benefi-
ciadas são as seguintes: rua 
Augusto Camilo de Souza, com 
140 m de tubos e mais quatro 

Toninho da Farmácia tem 
pedido de galeria de águas 
pluviais no Andrade atendido

bocas de lobo, rua José Moreira 
Leite Cesar, com 6 bocas de 
lobo, 48 m de tubos com 0,4 
m de diâmetro e mais 180 m de 
tubulação com 0,6 mm. “Fico 
muito feliz com estas obras 
sendo realizadas, pois vinha 
cobrando junto a prefeitura 
em nome dos moradores. Tra-
tam-se de importantes obras 
para deixar o Andrade longe 
das enchentes que prejudicam 
tanto a população do bairro”, 
agradece Toninho da Farmácia. 

Rua Treze de Maio
O vereador Toninho da 

Farmácia solicita a troca da 
tampa da boca de lobo que 
está quebrada na descida da 
rua Treze de Maio, próximo ao 
campo de futebol, no Crispim. 
“Faço este pedido pois muitas 
pessoas, em especial crianças, 
passam diariamente por cima 
desta boca de lobo, fato este 
que pode vir a causar um grave 
acidente”, explica o vereador 
Toninho da Farmácia.

as obras Já Foram 
iniciadas e deVerão 
resoLVer os probLemas 
do bairro
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Farmácia, Junto 
a um morador, 

mostram a boca de 
Lobo quebrada

Vereador Janio Lerario 
parabeniza Prefeito pelas 
tratativas com Governo do Estado
No último dia 23, os parlameNtares se reuNiram 
com o GoverNador Geraldo alckmiN, Na busca 

de projetos em prol da população

Vereador Janio Lerario 
(PSDB) está bastante otimis-
ta com as ações do Prefeito 
Municipal e sua equipe admi-
nistrativa. No último dia 23, 
os parlamentares estiveram 
reunidos com o Governador 
Geraldo Alckmin (PSDB), o 
Deputado Estadual Fernando 
Capez (PSDB) e demais au-
toridades locais, segmentos 
municipais e distritais.

Janio Lerario destacou os 
trabalhos desenvolvidos pelo 
Prefeito Vito Ardito, desde o 
período de sua administração, 
principalmente as conquistas, 
atividades, programas e pro-
jetos realizados, bem como as 
dificuldades encontradas e o 
esforço incessante na busca de 
soluções para problemas gra-
ves que assolam o município. 
O vereador disse ainda “que 

a presença do governador foi 
muito importante para Pinda-
monhangaba, para estreitar as 
relações institucionais com o 
governo, pois quem ganha é 
a cidade”.

Programa 
“Mulheres de Peito”
Para finalizar, o vereador 

Janio ressaltou o Programa 
“Mulheres de Peito”, trazido 
pelo Prefeito Vito Ardito em 
parceria com o Governo do 
Estado de São Paulo. A inicia-
tiva tem por objetivo disponi-
bilizar uma carreta adaptada, 
onde são realizados exames 
para diagnosticar o câncer 
de mama. O atendimento 
acontece no pátio da Prefei-
tura, localizado na Av. Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, nº 
1400, Alto do Cardoso, das 8 
às 20 horas.

Cal solicitou melhorias salariais, 
plano de saúde e pagamento do 
DSR aos funcionários municipais

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) solicitou ao 
Prefeito Vito Ardito a concessão de aumento salarial aos 
servidores públicos municipais, bem como o pagamento dos 
reflexos de hora extra sobre o DSR e, também, o plano de 
saúde aos funcionários.

A resposta foi encaminhada pelo Executivo ao vereador 
Cal através do Ofício 444/14 – GAB, datado de 14 de março 
de 2014:

Vereador caL pede ao preFeito 
o pagamento de dsr e pLano 

de saúde aos Funcionários 
municipais

Vereador Magrão 
quer inserção de jovens 
no mercado de trabalho

parlameNtar solicita que empresas
coNtratem os joveNs do muNicípio

O vereador Carlos Eduar-
do de Moura – Magrão (PPS) 
protocolou na última sessão, 
dia 25, o requerimento nº 
645/2014, requerendo infor-
mações às empresas Gerdau, 
Confab Equipamentos, Te-
naris Confab e Novellis  se 
estão disponibilizando vagas 
à aprendizes, nos termos da 
Lei nº 10.097 e Decreto nº 
5.598 que determina que 
empresas de médio e grande 
porte devem destinar de 5% 
(no mínimo) a 15% de suas 
vagas a aprendizes, entre os 
trabalhadores existentes em 
cada estabelecimento, cujas 
funções demandam formação 
profissional.

O artigo 9º, do Decreto nº 
5.598, de 1º de dezembro de 
2005, trata da obrigatoriedade 
da contratação de aprendi-
zes, ao prescrever que os 
estabelecimentos de qualquer 

natureza são obrigados 
a empregar os jovens. 
Segundo informações, 
algumas empresas pre-
ferem pagar a multa do 
que contratar o menor e 
isso é uma afronta à Lei 
e desrespeito aos jovens 
cidadãos. 

O vereador Magrão 
destacou em suas consi-
derações, que os alunos 
entre 14 e 24 anos que 
estão cursos técnicos, 
encontram dificulda-
des para conseguirem 

estágio na área específica. 
“É necessário o investimento 
nos cursos profissionalizantes. 
Porém, temos que desenvolver 
programas para inserir esses 
jovens no mercado de traba-
lho. Vou sugerir ao Executivo 
a criação de um programa de 
incentivo fiscal, para estimu-
lar as empresas e o comércio 
a contratarem jovens entre 
16 a 20 anos pertencentes as 
famílias carentes que estejam 
estudando”, disse o vereador 
Magrão.

Para o edil, essa medida 
vai incentivar o jovem a 
estudar, pois, o programa é 
voltado para os estudantes. 
“Assim nossos jovens esta-
rão comprometidos com o 
estudo conjuntamente com 
o trabalho, e,  como reflexo, 
estaremos tirando esses jovens 
das ruas”, enfatiza o vereador 
Magrão.

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador magrão

Vereador proFessor eric (em pé) obserVa 
o recebimento do abaixo-assinado peLo 
goVernador geraLdo aLckmin

No último dia 23 
de março, domingo, 
o vereador Professor 
Eric (PR) entregou 
pessoalmente ao Go-
vernador de São Pau-
lo, Geraldo Alckmin 
Filho, um abaixo-as-
sinado contendo 15 
mil assinaturas em que 
solicita a ampliação 
dos cursos técnicos 
gratuitos da ETEC no 
Distrito de Moreira 
César. 

“Nossa solicitação 
se faz necessária, em 
razão do expressivo 
crescimento popula-
cional de Moreira César nos últi-
mos anos. Atualmente, o Distrito 
conta com aproximadamente 50 
mil habitantes, representando 
cerca de 30% da população de 
Pindamonhangaba, além de 
abrigar o maior polo industrial 
do município pindense, com 
70% do PIB (Produto Interno 
Bruto). Precisamos de qualifi-
cação profissional gratuita e de 
qualidade. No governo de José 
Serra, conseguimos os cursos 
de Administração e Logística. 
Agora, no governo do filho mais 
ilustre de nossa cidade, o Gover-
nador Geraldo Alckmin, temos a 
maior oportunidade da história do 
Distrito de valorizarmos Moreira 
César”, comemorou o vereador 
Professor Eric.

Leis beneficiam
pessoas com deficiência
Após a sanção oficial de 

duas Leis de sua autoria - a nº 
5.612/2014 e a nº 5.613/2014, 
ambas em favor das pessoas 
com deficiência - o vereador 
Professor Eric entrou em con-

Vereador Professor Eric 
entrega 15.000 assinaturas ao 
Governador Geraldo Alckmin

tato com o superintendente do 
DER-SP, Clodoaldo Pissioni e 
com o Diretor de Trânsito de 
nossa cidade, Tenente Henri-
que dos Santos para solicitar 
o rebaixamento de guias em 
todas as faixas de pedestres da 
SP – 62 - Rodovia Abel Fabrí-
cio Dias e das principais ruas 
e avenidas de nossa cidade. 
“A acessibilidade é garantida 
por Lei, e fico muito feliz em 
saber que os responsáveis pelo 
trânsito municipal e estadual 
estão dispostos, sem medir es-
forços, a colocarem em prática 
esta importante Lei de minha 
autoria, para a segurança das 
pessoas com deficiência. Peço, 
por gentileza, que os munícipes 
nos ajudem a encontrar as pas-
sagens de pedestres que tenham 
prioridade no rebaixamento de 
suas guias, entrando em contato 
com meu gabinete”, agradeceu 
o vereador Professor Eric. 
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Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  09/04/2014 às 14:30 horas

RECEPCIONISTA

8º ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA
PRAÇA MONSENHOR MARCONDES, 179 – CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-470

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - ECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 040/14
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0205/14 DATA PROTOCOLO: 12/02/2014
Nº CEVS: 353800601-863-000058-1-9 DATA DE VALIDADE: 14/03/2015
CNAE:   8630-5/03 Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consulta
RAZÃO SOCIAL:   Paulo Afonso Bregalda
CNPJ/CPF:   027.364.61.0001/52
ENDEREÇO: Rua Frederico Machado N°: 132
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040 UF: SP
RESP. LEGAL: Paulo Afonso Bregalda CPF: 581.086.968-87
RESP. TÉCNICO: Paulo Afonso Bregalda CPF: 581.086.968-87
CBO: Médico de Perícias Médicas CONS. PROF.:  N º 
INSCR.: 43.211 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 17/03/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 17 de Março de 2014

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 041/14
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO DE LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0243/14 DATA PROTOCOLO: 20/02/2014
Nº CEVS: 353800601-863-000348-1-9 DATA DE VALIDADE: 21/03/2015
CNAE:   8630-5/03 Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consulta
RAZÃO SOCIAL:   OSMAR BAGNI
CNPJ/CPF:   357.327.928-72
ENDEREÇO: Rua Frederico Machado N°: 294
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040 UF: SP
RESP. LEGAL: Osmar Bagni CPF: 357.327.928-72
RESP. TÉCNICO: Osmar Bagni CPF: 357.327.928-72
CBO: Médico em Clínica Geral CONS. PROF.: CRM N º INSCR.:  4207 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 21/03/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 21 de Março de 2014

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 042/14
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO DE LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0208/14 DATA PROTOCOLO: 13/02/2014
Nº CEVS: 353800601-863-000633-1-2 DATA DE VALIDADE: 26/03/2015
CNAE:   8630-5/03 Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consulta
RAZÃO SOCIAL:   MARCILIO PAULO DE ANTUNES BUENO
CNPJ/CPF:   586.602.758-53
ENDEREÇO: Rua Frederico Machado N°: 166
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040 UF: SP
RESP. LEGAL: Marcilio Paulo de Antunes Bueno CPF: 586.602.758-53
RESP. TÉCNICO: Marcilio Paulo de Antunes Bueno CPF: 586.602.758-53
CBO: Médico Psiquiatra CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 17663 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 26/03/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 26 de Março de 2014

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 043/14
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 1723/13 DATA PROTOCOLO: 25/11/2013
Nº CEVS: 353800601-561-000554-1-7 DATA DE VALIDADE: 
CNAE:   5611-2/03 Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares
RAZÃO SOCIAL:   MEIFANG GONG LANCHONETE ME
CNPJ/CPF:   18.482.793/0001-98
ENDEREÇO: Rua Barão Homem de Mello N°: 233
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-440 UF: SP
RESP. LEGAL: Meifang Gong CPF: 233.797.148-10
RESP. TÉCNICO:  CPF: 
CBO:  CONS. PROF.:  N º INSCR.: UF:
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 31/03/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 27 de Março de 2014

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 044/14
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0267/13 DATA PROTOCOLO: 14/02/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000674-1-5 DATA DE VALIDADE: 
CNAE:   8630-5/04 Atividade Odontológica
RAZÃO SOCIAL:   Tulio Cursino de Moura Immediato
CNPJ/CPF:   219.908.398-51
ENDEREÇO: Rua Doutor Frederico Machado N°: 294
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040 UF: SP
RESP. LEGAL: Tulio Cursino de Moura Immediato CPF: 219.908.398-51
RESP. TÉCNICO: Tulio Cursino de Moura Immediato CPF: 219.908.398-51
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 90495 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 31/03/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 31 de Março de 2014

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 045/14
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0833/09 DATA PROTOCOLO: 12/08/2009
Nº CEVS: 353800601-472-000185-1-1 DATA DE VALIDADE: 
CNAE:   1091-1/02 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de 
produção própria
RAZÃO SOCIAL:   A. B. MARINI PADARIA ME
CNPJ/CPF:   10.810.694/0001-86
ENDEREÇO: Rua Antonio Ramos N°: 251
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Vila São José
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12445-280 UF: SP
RESP. LEGAL: Aline Barros Marini CPF: 332.595.918-00
RESP. TÉCNICO:  CPF: 
CBO:  CONS. PROF.: N º INSCR.:  UF: 
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 18/03/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 18 de Março de 2014

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 046/14
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 1131/12 DATA PROTOCOLO: 17/09/2012
Nº CEVS: 353800601-561-000524-1-8 DATA DE VALIDADE: 
CNAE:   5611-2/01 Restaurantes e similares
RAZÃO SOCIAL:   THIAGO MARCONDES REZENDE DA SILVA ME
CNPJ/CPF:   16.581.359/0001-30
ENDEREÇO: Av. Albuquerque Lins N°: 251
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-030 UF: SP
RESP. LEGAL: Thiago Marcondes Azeredo da Silva CPF: 368.487.778-62
RESP. TÉCNICO:  CPF: 
CBO:  CONS. PROF.:  N º INSCR.: UF: 
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 24/03/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 24 de Março de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 073/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 73/14, referente à “Contratação de empresa 
especializada na realização de exames de enema opaco (raio X contrastado) e EDD (raio X Contrastado), 
pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 15/04/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará 
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço 
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 01 de abril de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 074/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 74/14, referente à “Aquisição de areia média lavada 
para ser utilizada em diversas obras no município de Pindamonhangaba pela usina de asfalto, conforme 
pelo Departamento de Obras e Viação”, com encerramento dia 15/04/14 às 14h e abertura às 14h30. O 
edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 01 de abril de 2014.

PREGÃO Nº 081/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 81/14, referente à “Aquisição de tendas piramidal 
10×10 para uso em eventos, exposições e feiras de iniciativa do município, e uso em obras da Prefeitura que 
necessitem de apoio”, com encerramento dia 14/04/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível 
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 
8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 01 de abril de 2014.

EDITAL – Contribuição Sindical 2014
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Pindamonhangaba e 
região. CNPJ 04.842.370/0001-27, CÓDIGO SINDICAL 556.139.97278-9, com sede à Rua dos 
Bentos, nº 481 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP.– EDITAL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
ANO 2014 – Pelo presente Edital, cientificamos às Empresas enquadradas no 10º Grupo 
Profissional, representado pelas categorias de Trabalhadores nas Industrias Químicas para fins 
Industriais, de Produtos Farmacêuticos, de Preparação de Óleos Vegetais e Animais, de Perfumaria 
e Artigos de Toucador, de Resinas Sintéticas, de Velas, da Fabricação do Álcool, de Explosivos, 
de Tintas e Vernizes, de Fósforos, de Adubos e Corretivos Agrícolas, de Defensivos Agrícolas, de 
Material Plástico (Inclusive de Trabalhadores da Indústria de Laminados Plásticos), de Matérias 
Primas Para Inseticidas e Fertilizantes, de Abrasivos, da Indústria Petroquímica, de Lápis, Canetas 
e Material de Escritório, de Defensivos Animais e de Re-Refino de Óleos Minerais, (Lubrificantes 
Usados ou Contaminados) – Art. 570, parágrafo único da CLT, a que se refere a art. 577 da CLT, 
sediadas nos municípios Pindamonhangaba, Aparecida, Roseira, Arapei e Potim, que no mês de 
março de 2014, deverá ser descontado de todos os empregados 01(um) dia de trabalho, a título 
de CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, e recolhido a qualquer agência da Caixa Econômica Federal, 
casas lotéricas ou bancos conveniados, em guias deste Sindicato com vencimento da contribuição 
Sindical para o Grupo 10º, em 12 de abril de 2014, conforme cláusula da Convenção Coletiva de 
Trabalho 2013/2014. Após esta data, o recolhimento sofrerá um acréscimo de multa de 10% mais 
2% por mês subseqüente, além de juros de 1% e outras cominações legais, quando cabíveis, 
conforme dispõe o Artigo 600 da CLT. A não observância do pagamento da referida Contribuição 
sujeitará as Empresas a cobrança executiva, em face do que prescreve o Artigo 606 da CLT. Para 
os mensalistas o desconto será na base de 1/30 avos do salário integral e para os diaristas e 
horistas na base de uma diária de 8 horas, e para os tarefeiros, empreiteiros, comissionados, o 
desconto se fará de dias de trabalho. O Sindicato ou Caixa Econômica Federal (site www.caixa.gov.
br) fornecerá as guias para o recolhimento, gratuitamente, podendo ser solicitadas no endereço da 
entidade acima mencionado, via e-mail: stiquimicospinda@uol.com.br  ou pelo telefone: (12) 3648-
5767, no horário comercial, caso não as recebam até o dia 05/04/2014. Pindamonhangaba, 02 de 
Abril de 2014 – A) Sebastião de Melo Neto – Presidente.

Lar da Criança “ irmã JúLia”
Rua São João Bosco,nº 744,Bairro Santana, Cep. 12.403.010, CNPJ.541220980001-84
   Edital de Convocação
A Diretoria do Lar da Criança “ Irmã Júlia” convoca todos os associados para a Assembléia Geral a 
realizar-se no dia 12 de abril de 2014, às 17 horas, na sede social da Instituição situada à Rua São 
João Bosco, n.º 744, em Pindamonhangaba, S.P, em primeira convocação com a presença de (2/3) 
dos  associados  quites presentes ou às 17,30h. com qualquer número de associados presentes, 
em 2ª convocação, na sede da Instituição.
Pauta : Apreciação e Aprovação do Balanço Financeiro do ano de 2013;
 Aprovação, pela Assembléia, do parecer do Conselho Fiscal, referente às atividades do ano findo;
Conhecimento da apreciação jurídica concernente à ata datada de 19-5-2012
Pindamonhangaba, SP.- 24 de março de 2014

demétrio Cabral Júnior r.G. 3 598 370-X  -  diretor

Lar da Criança Irmã Julia   -  3 cmLICENÇA DA CETESB
PONTUAL ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA ME torna público que recebeu da CETESB a Licença 
de Instalação nº 3002449 e requereu a Licença de Operação para Fabricação e Montagem de 
Estruturas Metálicas, sito à Av. Quinze de Novembro, 350 Cidade Nova Pindamonhangaba/SP.

CONVOCAÇÃO PARA A 
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras 
do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência de Pindamonhangaba, 
convocados a comparecerem à 3ª Reunião 
Ordinária de 2014, a realizar - se:

Dia:  03/04/2014                    
Horário: 9h (nove horas)
Local:  OAB, à Rua Gregório Costa, 249 
– Centro
Fone contato: (12) – 3642.5398 
Pauta:
• Informes
• Aprovação de atas anteriores
• APAE
• Reunião do Castolira
• Reunião com o Prefeito
• Reatech 2014
• Outros assuntos pertinentes ao 
Conselho

Andrea Campos Sales Martins
Presidente do CMPD

CMPD - CONSELHO MUNICIPAL 
DA PESSOA COM DEFICIêNCIA DE 

PINDAMONHANGABA

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
CONVOCAÇÃO PARA 3ª REUNIÃO 

ORDINÁRIA 2014
 
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras 
Conselheiras, Titulares e Suplentes, 
convocados a comparecer à 3ª Reunião 
Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no 
dia e local abaixo discriminados: 

Dia:   03/04/2014 (quinta - feira)
Horário:   14h (tolerância de 10 min)
Duração prevista: aproximadamente, 2 horas
Local: CCI do Bairro das Campinas – 
3645.2672  

Pauta:
I. Leitura e aprovação de atas
II. Apresentação das entidades de 
acolhimento a respeito da aplicação da verba 
do FMI executada em 2013
III. Apresentação da comissão de políticas 
públicas sobre a Casa Dia (proposta 
municipal e estadual)
IV. Informes e encerramento
Favor confirmar a presença e/ou justificativa 
da ausência no endereço:   cmi@
pindamonhangaba.sp.gov.br, ou cmipinda@
gmail.com ou conselhospinda@gmail.com

-PATRICIA CAMPOS
Presidente do Conselho 

Municipal do Idoso

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

EDITAL RESUMIDO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 

032/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no 
Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, 
o PPRP nº. 32/14, referente à “Contratação de 
empresa especializada em manutenção de 2º e/ou 
3º níveis de extintores contra incêndio de utilização 
predial, portáteis e sobre rodas, com eventual 
reposição e substituição de peças defeituosas 
necessárias”, com encerramento dia 14/04/14 às 
14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível 
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no endereço supra 
das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 01 de abril de 2014.

Dedicando apenas 10 minutos
por semana, você pode verificar
na sua casa os possíveis locais
de reprodução do mosquito da
dengue e garantir que ela não
seja um foco.

Não deixe água parada.

COMBATER A  É MUITO
FÁCIL, MAS É PRECISO AGIR

ANTES QUE SEJA TARDE.

DENGUE
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

EDITAL RESUMIDO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2014

A Prefeitura torna público que está aberta no 
Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do 
Cardoso, a TP nº. 07/14, referente à “LOTE 
01: Contratação de empresa especializada, 
com fornecimento de material e mão de 
obra, para execução da pintura externa do 
antigo prédio da Câmara Municipal; LOTE 
02: Contratação de empresa especializada, 
com fornecimento de material e mão de 
obra, para execução da pintura externa do 
Mercado Municipal”, com encerramento 
dia 17/04/14 às 10h e abertura às 10h30. A 
garantia de proposta deverá ser feita até o 
dia 16/04/14, às 15h, na Tesouraria, no valor 
de: R$ 301,00 para o Lote 01 e de R$ 652,00 
para o Lote 02. 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, 01 de abril de 2014.

Maurino Junior
***

a obra Padre Vita foi 
fundada em 17 de outu-
bro de 1973 e desenvolve 
diversos trabalhos e ati-
vidades esportivas e de 
lazer, com o objetivo de 
acolher crianças e ado-
lescentes, na faixa etária 
entre 6 e 12 anos.

os critérios de seleção 
para o acolhimentos des-
tes jovens são: renda fami-
liar - até dois salários mí-
nimos -, ou ainda família 
desempregada, condições 
socioeconômicas e em si-
tuação de vulnerabilidade 
social.

a entidade conta com 
cinco salas apropriadas ao 
desenvolvimento de ofici-
nas, além de amplo espa-
ço externo - composto de 
parque infantil, bosque, 
áreas de lazer e esportes. 
Há também cozinha e re-
feitório equipados. nas 

Lar Padre Vita trabalha 
com adolescentes e  
crianças há 41 anos

oficinas, o educando par-
ticipa de várias atividades 
lúdicas, artísticas, cultu-
rais, esportivas e de recre-
ação. o educando brinca 
para se conhecer e tam-
bém para compreender 
o mundo que o cerca. as 
atividades em oficinas são 
desenvolvidas em grupos 
separados de acordo com 
a idade de cada criança.

a irmã Maria inês Fer-
reira Santana, diretora da 
obra, fala sobre o propó-
sito do acolhimento. “o 
objetivo é educar para que 
tenham noção de mundo, 
tanto no grupo quanto na 
família, tirando as crian-
ças do sedentarismo, dos 
riscos e das drogas”.

além disso, são desen-
volvidas atividades com as 
mães ou os responsáveis 
dos jovens atendidos, a 
fim de dar suporte e orien-
tação às próprias famílias 
dos educandos.

a Prefeitura de Pin-
damonhangaba é parcei-
ra da entidade, por meio 
de convênio direcionado 
à alimentação, material 
de limpeza e pedagógico, 
manutenção predial, com-
bustível e ao pagamento 
de educadores.

a entidade Padre Vita 
recebe qualquer tipo de 
doação e as pessoas que 
desejam ajudar podem 
entrar em contato pelo te-
lefone 3642-6063. a enti-
dade fica localizada na rua 
Cônego João antônio da 
Costa, 410, no Santana.  

O objetivo é  acolher crianças e adolescentes, 
na faixa etária entre 6 e 12 anos 

Divulgação 

Associação dos Servidores Públicos 
Municipais de Pindamonhangaba

O Presidente em Exercício da Associação 
dos Servidores Públicos Municipais 
de Pindamonhangaba no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas no artigo 
27 do Estatuto da Entidade, convoca todos 
os seus associados para reunirem-se em 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 
no dia 25 de abril de 2014, no escritório da 
ASPMP, situado a Rua Marechal Deodoro 
da Fonseca,43, centro, ás 18:00, na primeira 
chamada, convocação uma hora depois com 
qualquer que seja o número de associados 
presentes, para apreciação sobre o seguinte:
1)- Relatório Anual das contas do ano de 2013.  
2)-  Parecer do Conselho Fiscal.
Pindamonhangaba,01 de abril de 2014.
LUIZ CARLOS CARDOSO - Pres. da ASPMP

Associação dos Servidores Públicos 
Municipais de Pindamonhangaba

O Presidente em Exercício da ASSOCIAÇÃO 
dos Servidores Públicos Municipais de 
Pindamonhangaba no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, convoca os membros 
do Conselho Fiscal, BENEDICTO VALTEMIR 
CARDOSO, MANOEL PEREIRA DOS 
SANTOS E ROSEMERY MOREIRA DIAS a 
comparecer no dia 25 de abril de 2014, no 
escritório da ASPMP, situado a Rua Marechal 
Deodoro da Fonseca,43,centro,ás18:00, para 
analisar e dar parecer sobre o Balanço Anual 
referente ao ano de 2013.
Pindamonhangaba,01 abril de 2014.
LUIZ CARLOS CARDOSO - Pres. da ASPMP

LICENÇA DA CETESB
SÁVIO & VALENTINI SÁVIO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a renovação da Licença de 
Operação nº 3004384 válida até 27/03/2019 para Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes 
– Posto Revendedor, à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 841, Campo Alegre, Pindamonhangaba



Tribuna do Norte
VARIEDADES

Pindamonhangaba 2 dE abRiL dE 2014QUARTA-FEIRA

O Instituto Consu-
lado da Mulher, órgão 
vinculado à indústria 
Consul, seleciona, em 
todo país, 20 empreen-
dimentos coletivos de 
destaque, que prestem 
serviços nas áreas de la-
vanderia e alimentação. 
Os 20 escolhidos rece-
berão eletrodomésticos 
da Consul e capacitação 
em gestão e economia 
solidária. Os 10 primei-
ros colocados contam, 
ainda, com R$ 5 mil 
cada um, para investir 
em infraestrutura para 
desenvolver o negócio.

Para participar, os 
grupos devem ter ca-
racterística popular 
e coletiva; lideranças 
femininas atuantes; 
70% do grupo com ren-

da familiar per capita 
igual ou inferior a um 
salário mínimo men-
sal; no mínimo seis 
meses de existência; 
infraestrutura mínima 
para a instalação dos 
eletrodomésticos para 
realização dos serviços 
prestados; possibili-
dade de crescimento 
e emancipação do ne-
gócio; e ser composto 
por, no mínimo, 70% 
de mulheres.

A inscrição deverá 
ser realizada pelos re-
presentantes legais do 
grupo ou, caso o negó-
cio não seja constituído 
como pessoa jurídica, 
por uma entidade par-
ceira no site www.con-
suladodamulher.org.
br, até o dia 23 de abril.

Pessoas que trabalham com 
alimentação e lavanderia podem 
ganhar prêmios de R$ 5 mil

MARCOs VIníCIO CubA
***

P i n d a m o n h a n g a b a 
recebeu o programa es-
tadual “Mulheres de Pei-
to” no dia 23 de março e 
a carreta para exames de 
mamografia ficará na ci-
dade até este sábado (5). 
A unidade móvel está no 
estacionamento da Prefei-
tura, localizada na aveni-
da nossa senhora do bom 
sucesso, 1.400. Mulheres 

entre 50 e 69 anos podem 
ser examinadas sem o pe-
dido médico.

O atendimento é rea-
lizado das 8 às 20 horas 
e são distribuídas 50 se-
nhas. Aos sábados é das 
8 às 12 horas e são entre-
gues 25 senhas. Para fa-
zer o exame é necessária 
a apresentação do cartão 
sus. 

O resultado sai em 48 
horas. Em casos de altera-

ções, as pacientes são en-
caminhadas a hospitais de 
referência no tratamento.

O câncer de mama é o 
que mais mata e aflige a 
população feminina e as 
famílias, pois, de acordo 
com a psicóloga Thatiane 
da Rosa Lopes Reis, quan-
do o emocional da pessoa 
é trabalhado, a tendência 
de melhora é maior e ela  
reage melhor à quimiote-
rapia.

Programa “Mulheres de Peito” atende até sábado

anvisa suspende uso de 
lotes de medicamento 
para esquizofrenia

A superintendência 
de Fiscalização, Controle 
e Monitoramento da An-
visa - Agência nacional de 
Vigilância sanitária pu-
blicou uma resolução no 
Diário Oficial da União de 
terça-feira (1º/4), em que 
mantém a suspensão da 
fabricação, distribuição, di-
vulgação, comercialização e 
uso dos produtos saneantes 
bR 36 Plus, R3 e Jato Royal. 

na mesma resolução, 

a agência autorizou a co-
mercialização, fabricação, 
distribuição e divulgação 
de todos os lotes dos mes-
mos tipos de produtos das 
empresas  Jato Plus, bR 
Royal e R280, desde que 
fabricados após o dia 27 
de janeiro de 2014. 

no dia 7 de fevereiro, a 
Anvisa havia suspendido o 
uso do produto mediante 
a não aprovação dos regis-
tros junto ao órgão.

Agência revoga parcialmente resolução 
que proibia a comercialização do 
medicamento por três empresas

AIAndRA ALVEs MARIAnO
***

A jovem Carla Cristina sousa, 
de 18 anos, foi eleita Miss Pinda-
monhangaba e vai representar a 
cidade na disputa por uma das 30 
vagas do Miss são Paulo. A seleti-
va acontece no dia 12 de abril, em 
são Paulo.

Carla foi eleita num evento que 
ocorreu no dia 22 de março, em 
Taubaté, e elegeu outras seis re-
presentantes de cidades da região, 
que também participarão da clas-
sificatória. O concurso foi promo-
vido pela WR Modelos e Grupo 
band Vale. Mais de 200 mulheres 
concorreram a sete vagas.

Para o organizador do evento, 
Willian Roggles, proprietário da 
WR Modelos, Carla é forte candi-
data a uma das vagas do Miss são 
Paulo. “Pinda está com uma bela 
representante”, afirmou.

O Miss são Paulo será realiza-
do no dia 9 de agosto e a vencedo-
ra, além de diversos prêmios, irá 
concorrer, no fim do ano, ao Miss 
brasil.

Jovem é eleita Miss Pinda e vai 
disputar uma vaga na fase estadual

Miss são Paulo 2014 - Cerca de 80 candidatas disputarão uma seletiva, no dia 12 de 
abril, na sede da emissora Band, com a presença de dirigentes do grupo e Enter (que organiza 
o Miss Brasil). Um corpo de jurados avaliará todas elas, que estarão vestidas exatamente da 
mesma forma – ano passado estavam de biquíni preto e salto. Após algumas horas desta seleção, 
a Band então anunciará a lista com as 30 candidatas oficiais do Miss São Paulo 2014. A grande 
final será transmitida ao vivo pela Band e pela internet. Os jurados devem escolher um tZop 10, 
um top 5 e depois a terceira colocada será anunciada, para que restem duas finalistas de mãos 
dadas aguardando o nome da campeã. A vencedora ganha o direito de representar São Paulo 
no Miss Brasil 2014, uma coroa e um carro 0km. A 2ª e 3ª colocadas devem ganhar uma viagem 
internacional com acompanhante. 

As misses de sete cidades da região foram escolhidas no final de março

Carla vai representar Pinda na final

O resultado sai 
em 48 horas. 
Em casos de 

alterações, as 
pacientes são 

encaminhadas 
a hospitais para 

tratamento

Projeto é oportunidade de expansão dos negócios

Cena de filme 
retrata vida de 
esquizofrênica

Assessoria Miss são Paulo
Assessoria Miss são Paulo

divulgação

Assessoria Consul

divulgação
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