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Estoque crítico de sangue obriga campanha emergencial
O Hemonúcleo de Taubaté está fazendo uma nova campanha para doação de sangue até esta

quinta-feira (17). O objetivo do órgão é aumentar o estoque, que está em baixíssimo nível em toda
a região atendida pela instituição – inclusive Pindamonhangaba.
Mais informações pelo telefone (12) 3622-5410.
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Preço dos ovos de Páscoa
varia entre R$ 3,99 e R$ 350
F5PARANÁ.COM.BR

O comércio de Pindamonhangaba oferece ovos de
Páscoa com preços e tamanhos variados. Há lojas que
vendem o produto a R$ 3,99
em tamanho mínimo, cerca
de 40g, e outros a R$ 350,
não apenas pelo peso (1,1kg),
mas pela qualidade do chocolate e outros elementos que
agregam valor.
Dentre a enorme variedade, alguns podem ser mais
saudáveis do que outros.
Ovos feitos com ingredientes
alternativos, com maior porcentagem de cacau, livres de
lactose e glúten são algumas
das variações que podem ser
encontradas em Pinda. Também há opções sem açúcar,
recheado com doces e bombons, itens personalizados
em todos os sabores e formatos, etc.
PÁGINA 3
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18º
CHUVAS, MUITAS
NUVENS

A cinco dias da Páscoa, o ideal é que as pessoas não deixem para comprar os ovos em cima da hora

Audiência
propõe
aumentar a
segurança
pública
Os principais pontos discutidos na audiência pública
sobre segurança, na sextafeira (11), na Câmara de Pindamonhangaba, foram o aumento do efetivo de policiais
e de bases comunitárias para
o município. Durante o evento, foram debatidas diversas
propostas que serão encaminhadas ao Governo do Estado de São Paulo – instituição
responsável pela segurança
pública.

Cantoria homenageia Mazzaropi
Dezenas de pessoas participaram da tradicional cantoria no Cemitério Municipal em
homenagem a Amácio Mazzaropi, no domingo (13), no túmulo onde o cineasta está
sepultado. Dentre os representantes da
classe artística, estavam o Grupo Musical

Mazzaropi, formado por Waldomiro Rangel e seu filho Ary, Mazzaropinho, Ferreira
e Barrerita, Tião Monteiro e Montanhez,
Pedro Amaro e Felipe, Mais Xaropi (cover
de Mazzaropi), Bê-Kê-Kê, Maressa, entre
vários músicos.
CULTURA & LAZER 6
Daniela Gonçalves

UV 9
Fonte CPTEC/INPE

Crianças
participam
de oﬁcina de
artesanato
sobre Páscoa
O shopping de Pindamonhangaba promove, até
quinta-feira (17), oﬁcinas
gratuitas de artesanato para
crianças a partir dos quatro
anos. Os trabalhos são temáticos sobre a Páscoa e tem o
intuito de educar e envolver
as crianças com as atividades
do período.
As inscrições para a participação devem ser feitas
na sala de administração do
shopping, que ﬁca no corredor ao lado do cinema.
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ESTADO PODE
CORTAR SALÁRIO
DE SERVIDORES
QUE NÃO SE
CADASTRAREM
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Diversos artistas interpretaram músicas tocadas nos ﬁlmes e na época de Mazzaropi
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Pré-desânimo

anatel faz velha política do
‘chover no molhado’

J

á tem quatro anos que a Justiça determinou
novas regras para o sistema de atendimento
telefônico de empresas no Brasil. A intenção
era agilizar o procedimento, a resolução do problema
e amenizar o sofrimento dos consumidores quando
faziam ligações para os chamados call center.
No início algumas empresas até se esforçaram
para tentar acertar o modelo ao que era exigido, porém com o tempo foram afrouxando e voltaram a ‘explorar’ os consumidores.
Hoje, voltou o caos. Há relatos de pessoas que chegam a ficar mais de uma hora em espera e a ligação
cai; outros que não conseguem sequer o contato; etc.
As exigências da Justiça serviram apenas de marketing pró instituição e alegria da nação, pois, passados
esses quatro anos, a sensação é de que tudo continua
muito ruim, especialmente as operadoras de telefonia – setor que se destaca no ranking de reclamação
nos órgãos de defesa do consumidor.
Na tentativa de diminuir o número de queixas,
a Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações aprovou recentemente novas medidas para aumentar
a transparência nas relações entre clientes e operadoras. Muitas delas servem para esclarecer pontos duvidosos do regulamento atual.
Grande parte das regras do novo Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços Telecomunicações (resolução 634/2014) passa a valer a partir
de 8 de julho, segundo a Anatel.
Dentre as principais mudanças estão: a garantia
do cancelamento automático dos serviços, sem falar
com atendentes; a criação de uma validade mínima
de 30 dias para créditos pré-pagos; igualdade nas
promoções para clientes novos e antigos; cópia de
gravações; ligação automática em caso de ‘queda’; explicação mais detalhada sobre cobranças e processos,
dentre outros.
A não colocação em prática destes preceitos implica em multa e, em alguns casos, até cancelamento
da licença de operação (o que sabemos que não vai
acontecer). O problema maior é que grande parte das
novas normas já estava em vigor e nunca foram colocadas em prática. Para o consumidor vale o ‘prédesânimo’, pois já sabe que, assim como a exigência da agilidade e da facilidade no atendimento não
foram obtidas, certamente não irão vigorar as novas
definições.
Deixando o pessimismo de lado, o Governo e os
órgãos reguladores deveriam ter bons olhos aos consumidores. Senão com uma visão clara e ideal, ao menos justa. Está na hora das operadoras pagarem por
anos de descaso e exploração dos consumidores.

R

EGISTRO
CULTURAL

Centenário do historiador
aproxima-se o dia 24 de
abril! data em que Pindamonhangaba deve comemorar o
centenário do nascimento do
historiador Waldomiro benedito de abreu. Pela aPL – academia Pindamonhangabense
de Letras, a acadêmica Juraci
de Faria já providencia homenagens em memória deste escritor que pertenceu ao
quadro de membros titulares
da entidade e ficou eternizado
como patrono da cadeira de
nº 5h. Conhecido como ‘dr.
Waldomiro’ foi um dos precursores da doutrina Espírita
Kardecista nesta cidade, retornando ao plano espiritual
em 21 de julho de 1999. Foi
também, segundo seu colega
de profissão, o advogado Dr.
Francisco Piorino Filho, ”grande pilar na implantação em
nossa cidade da 52ª Subseção
da oab, criada em 1975”. mas
deixemos para recordar Waldomiro na página de história
desta Tribuna, em outra edi-

Hemonúcleo intensifica
campanha de doação de sangue
O Hemonúcleo de Taubaté faz
campanha de doação de sangue até
quinta-feira (17), véspera do feriado da Semana Santa.
Para doar sangue é necessário
apresentar documento com foto,
ter entre 16 e 67 anos, saudável e
bem alimentado e pesar mais de
50 kg. Para candidatos com 16 e 17
anos, os pais ou responsável legal
devem estar presentes.
A intensificação ocorre para que
os hospitais da região tenham seus
estoques mantidos para atender
pacientes que necessitem de transfusão de sangue nas emergências,
cirurgias e tratamentos de doenças.
Na segunda-feira (21) haverá
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expediente das 8 às 12 horas. Endereço: rua Joaquim Távora s/nº,

Divulgação

ções abertas para o processo seletivo
do segundo semestre. os cursos disponíveis são de tecnologia em mecânica (Processos de Soldagem), Projetos
mecânicos, Processos metalúrgicos,
manutenção industrial e gestão Empresarial (cuja modalidade é ensino
a distância). Todos têm a duração de
três anos. as inscrições vão até as 15
horas do dia 14 de maio e podem ser
feitas pelo site www.vestibularfatec.
com.br. a prova será aplicada no dia
15 de junho.

Divulgação

Os servidores públicos estaduais que nasceram no mês de abril
devem fazer o recadastramento até
o dia 30 deste mês. A atualização
obrigatória é realizada, sempre no
mês de aniversário do servidor público, no site da Secretaria de Gestão Pública.
Os funcionários estaduais que
não se cadastrarem terão o salário suspenso e só voltarão a receber depois que a situação for regularizada pelo Departamento de
Recursos Humanos. Além do site
da Secretaria de Gestão Pública,
o procedimento pode ser feito por
meio de formulários disponíveis
nas unidades de recursos humanos
dos órgãos públicos.

Na última quinta-feira (10), a
Agência Nacional de Telecomunicações aprovou o reajuste para as
concessionárias de telefonia fixa
nas modalidades local e longa distância. Para as empresas Sercomtel, Telefônica e Embratel e Oi, o
aumento será de 0,65% e, para a
CTBC, de 0,95%. O reajuste já começa a valer a partir desta semana.

E o ‘Presidente de honra’
da aPL, Francisco Piorino Filho,
leitor desta Tribuna, está muito
feliz com a recente conquista de
seu neto Érick de moraes Santos Piorino. o motivo ele nos
explica na seguinte nota que
nos enviou: “Recém concluído
o curso de medicina pela USPFaculdade de medicina de Ribeirão Preto, o que aconteceu
em janeiro último, o dr. Érick
de moraes Santos Piorino, deliberou na preparação para fazer sua residência, adentrar ao
Curso de Estágio e adaptação
que o levou a concluir com êxito, tendo recebido o diploma em
21 de março último, das mãos

Os servidores públicos aposentados e pensionistas também
devem se recadastrar no mês de
aniversário. Neste caso, o recadastramento é feito em qualquer agência do Banco do Brasil.
SERVIÇO

Recadastramento dos servidores
públicos estaduais.
De janeiro a dezembro de 2014, no
mês de aniversário do servidor público.
Pela Internet ou pelo preenchimento de formulário no RH dos órgãos.
No caso de aposentados e pensionistas, em agências do Banco do
Brasil.

Vestibulinho Paula Souza

Reajuste na
telefonia

Alunos que desejam ingressar em um curso técnico podem
se inscrever, até o dia 7 de maio,
no vestibulinho do Centro Paula
Souza para o segundo semestre.
O valor da taxa de inscrição é
de R$ 25 e o cadastro pode ser
efetuado no site www.vestibulinhoetec.com.br. A prova acontece no dia 8 de junho, a partir
das 13h30. Para a sede, na Escola Técnica Estadual João Gomes

de Araújo, os cursos são Administração, Cozinha, Informática,
Mecânica, Nutrição e Dietética,
Redes de Computadores e Serviços Jurídicos.
Para a unidade da Escola Estadual Alzira Franco, as vagas
são para Recursos Humanos e
Logística; a unidade da Escola
Estadual Rubens Zamith oferece
cursos em Administração e em
Finanças.

Juventrova 2014

do major brigadeiro do ar José
geraldo Ferreira malta, comandante do iV Comar.
A solenidade verificou-se na
base aérea situada próximo ao
aeroporto de guarulhos. no ato
recebeu a espada de aspirante
e agora aguarda um pequeno período, provavelmente em
agosto, para ser elevado a 2º
tenente. Érick é filho de Francisco Piorino neto e Tânia maria
de moraes Santos Piorino. São
netos por parte de pai de Francisco Piorino Filho e Therezinha
Villela Piorino e, por parte de
mãe, de Paulo de moraes Santos (in memoriam) e Tereza de
moraes Santos.”
Divulgação

Dr. Waldomiro
Benedito de Abreu
ção, não sem antes concluir a
nota com uma trova do saudoso... sobre a saudade!

Divulgação

Escolas (públicas
ou particulares),
alunos a partir
da 5ª série até o
3º ano do Ensino
médio, já receberam
o regulamento
do XX Juventrova
(concurso estudantil
da modalidade
poética trova).
Este ano o tema
será “Copa”. Cada
‘Copa’ será o tema
estudante poderá
do Juventrova 2014
concorrer com até 3
(três) trovas de sua
autoria, selecionadas por seus professores. os trabalhos
devem ser digitados em uma folha na qual deve conter
os seguintes dados (obrigatórios): nome completo do
aluno autor da trova, série, nome completo do professor
e da escola. os trabalhos enviados sem a observância
aos dados mencionados não poderão concorrer. as
trovas devem ser enviadas impreterivelmente até o dia
26 de maio para o jornal Tribuna do norte: Praça barão
do Rio branco, 25 – centro - CEP 12400-280 – a/C de
altair Fernandes.

A saudade, alguém já disse,
é um misto de praga e prece,
sol noturno da velhice
que brilha mas não aquece.

Fundação Dr. João Romeiro

anexo ao Hospital Universitário.
Telefone: 012 3622-5410

Vestibular Fatec Estado ameaça cortar salário
a Fatec – Faculdade de Tecnologia de servidores sem cadastro
de Pindamonhangaba está com inscri-

Parabéns!!!
Altair Fernandes

15 dE abRiL dE 2014

Dr. Érick de Moraes Santos Piorino
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Ovos de Páscoa para todos os gostos e bolsos
Divulgação

AIANDRA ALVES MARIANO
***
Para quem não resiste
ao ovo de Páscoa, o comércio de Pindamonhangaba oferece opções para
todos os gostos e bolsos,
com variações de R$ 3,99
a R$ 350 reais, os ovos de
chocolate podem ser encontrados com brindes, recheios e outras surpresas.
Entre a enorme variedade de ovos de Páscoa,
alguns podem ser mais
saudáveis do que outros. Ovos feitos com ingredientes alternativos,
com maior porcentagem
de cacau, livres de lactose e glúten são algumas
das variações que podem ser encontradas nas
lojas da cidade.

Para quem não abre
mão do tradicional chocolate, mas quer um produto
um pouco mais saudável,
os mais recomendados
são os produtos que têm
mais de 70% de cacau, que
têm a propriedade antioxidante e menor porcentagem de açúcar e leite.
Também existem no
mercado ovos de Páscoa
sem açúcar, sem glúten e
sem lactose, alternativas
para pessoas que têm
algum tipo de restrição
alimentar.
Mas o grande “hit” do
ano são os ovos “gourmet”,
aqueles recheados com cremes, com direito a colherzinhas dentro da embalagem. O formato, lançado
há quatro anos, neste ano

já representa quase 20% do
faturamento de uma importante marca de chocolates que tem franquia em
Pindamonhangaba.
Consumo saudável
De acordo com os especialistas, um consumo
saudável de chocolate não
pode ultrapassar 30 gramas por dia, no caso dos
adultos. É nessa quantidade que os benefícios do
cacau são observados de
forma mais intensa.
No caso das crianças, o
chocolate não é recomendado para menores de três
anos. A partir dessa idade, o consumo diário não
deve ultrapassar o equivalente a um tablete pequeno. Quanto ao melhor tipo
de chocolate, vale para as

Preço varia de
acordo com
marca, tamanho,
qualidade e loja
crianças as mesmas orientações dadas para os adultos: a preferência deve
ser pelos chocolates mais
amargos e sem recheios.

Crianças podem participar de
oficina de artesanato temática
Além de toda a significação religiosa, a Páscoa e
uma comemoração alegre
para as crianças, pois é
repleta de símbolos como
ovos coloridos e muitas
brincadeiras divertidas.
Quem não gosta de ganhar ovos de chocolate?
E que pais não gostam
de explicar aos filhos um
pouco mais os significados
da data?
Para isso, o Shopping
Pátio Pinda realiza a partir de hoje até quinta-feira
(17), oficinas gratuitas de
artesanato ligadas à Páscoa e voltadas para crianças a partir de 4 anos. O
objetivo é envolver os pequeninos em atividades
relacionadas ao período
para promover ainda mais
conhecimento sobre a comemoração.
As atividades acontecerão em dois períodos, das

Goiabal promove “I Dia
da Família na Escola”
O “I Dia da Família
na Escola”, que promove a integração de pais,
alunos e equipe escolar, realiza atividades
atrativas para que os
pais possam participar
junto aos filhos e conhecer um pouco mais
sobre o dia a dia na escola. A ação acontece
nesta quinta-feira (17),
na escola municipal
“Prof.ª Yvone Apparecida Arantes Corrêa”,
no Goiabal.
Neste dia a escola

estará aberta à comunidade e a contará com
a presença de parceiros
da escola.
Os pais que assistirem às palestras vão
concorrer a sorteios de
cortes de cabelo e design de sobrancelhas
com o Instituto Embelleze de Pindamonhangaba, além de brindes
que serão sorteados
durante os eventos.
Mais
informações
com a equipe escolar pelo
telefone: 3645-4593.

Programação:
•
•
•
•
•
•

7 às 8h30 e 12h30 às 13h30 – Oficinas de Artesanato
8h30 às 9h30 e 13h30 às 14h30 – Palestra
Saúde Bucal
9h30 às 10h30 e 14h30 às 15h30 – Palestra
saúde do estudante
10h30 às 11h e 15h30 ás 16h – Intervalo
11h às 12h e 16h ás 17h – Apresentação dos
projetos escolares de 2014
10h às 12h e 13h ás 15h – Ação Social / Serviços
de corte de cabelo e design de sobrancelhas

que terão rostinhos de coelhos na parte externa. Será
um ótimo momento para
que possam colocar em
prática a criatividade e as
habilidades com as mãos.

xar todos os ovos à vista
pode ser uma boa ideia
para evitar a tentação de
querer experimentar todos de uma vez.

Governo Federal abre
Inscrições para Bolsa-Atleta
Divulgação

Evento gratuíto tem objetivo de envolver crianças com atividades da Páscoa

10 às 12 e das 14 às 20 horas, com duração de uma
hora para cada turma. As
crianças terão a oportunidade de pintar e enfeitar diversas caixinhas em MDF,

Para evitar o exagero, uma
dica é abrir um só ovo por
vez e dividi-lo em pedaços pequenos, limitando o
consumo diário. Não dei-

As inscrições devem ser feitas na sala de administração do shopping, que fica
no corredor após o cinema
(Cineflix), próxima aos caixas eletrônicos.

A partir desta semana, atletas brasileiros
podem se inscrever para
o programa Bolsa-Atleta, que auxilia financeiramente esportistas de
todo o país. O programa,
do Ministério do Esporte, custeia treinamento
e aquisição de equipamentos necessários para
o bom rendimento do
atleta. A portaria foi publicada no Diário Oficial
da União do dia 11 de
abril.
A inscrição do candidato deve ser efetivada
exclusivamente no site
do Ministério do Esporte (www.esporte.gov.br)
até o dia 3 de maio. A
inscrição online é confirmada após recebimento
de mensagem do Ministério contendo o número
da ficha de inscrição, o
login e a senha do atleta,
enviada para o endereço
de correio eletrônico in-

formado no formulário
de inscrição.
O segundo passo da
inscrição é enviar, em
até 30 dias, para a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento,
organizadora do edital,
documentos como declaração de vínculo da
entidade de prática desportiva, declaração de
vínculo da confederação
da modalidade, declaração sobre valores recebidos como patrocínio
de pessoas jurídicas públicas ou privadas, entre
outros. Os modelos das
declarações que devem
ser enviadas, bem como
a lista de todos os outros
documentos, estão disponíveis no site do Minsitério.
A relação dos beneficiados com a Bolsa-Atleta será publicada no Diário Oficial da União no
dia 2 de julho.

Cidade propõe mais policiais e
investimentos em segurança

Julia Villar

Autoridades propuseram
melhorias na segurança pública
A Audiência Pública
para combater a violência no município aconteceu na última sexta-feira
(11), na Câmara Municipal
de Pindamonhangaba, e
contou com a presença
da população, oficiais da
polícia, vereadores e de
representantes da Prefeitura.
O principal assunto
do debate foi o combate

a violência e a criminalidade. Durante o evento,
vereadores
solicitaram
ao Governo de São Paulo
mais efetivo policial, bases comunitárias móveis
e mais investimentos na
Polícia, tendo em vista o
aumento da violência de
12% no Estado em relação
ao ano passado.
O deputado estadual,
Major Olimpio, des-

tacou os trabalhos da
Assembleia Legislativa
sobre o tema e fez um
amplo diagnóstico sobre o problema.
Pela Prefeitura, o secretário de Administração ressaltou as ações que
cabem ao município e reafirmou o compromisso
em cobrar do Estado mais
efetivo policial para garantir a segurança da po-

pulação.
Líderes comunitários e
representantes da sociedade civil e empresários
também opinaram sobre
o tema.
De acordo com o presidente da Câmara, vereador Ricardo Piorino, o
evento foi produtivo e outros debates sobre o tema
voltarão a ser realizados
ainda este ano.
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Dr. Marcos Aurélio comemora Martim Cesar pede melhorias Vereador Professor
o sucesso do abaixo-assinado no trânsito em entrocamento Osvaldo solicita Audiência
Pública da Saúde
do Pronto Socorro Infantil
da rua Campos Salles
AssessoriA

de

vereadOr dr. marCOs auréliO

O vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR), visando a saúde e a qualidade de vida dos
munícipes, luta, desde o início
de seu primeiro mandato,
em 2009, pela separação do
Pronto Socorro Infantil. Para
isso, apresentou, por diversas vezes, ao longo desses
anos, em sessões da Câmara,
requerimentos que pedem à
Prefeitura, essa separação.
Em 2011, apresentou um
abaixo-assinado com mais de
3000 pindamonhangabenses
no qual, se reivindica a implantação do Pronto Socorro
Infantil.
Foi com grande alegria
que o Dr. Marcos Aurélio
acolheu o Decreto nº 5.036,
de 28 de março de 2014 e
que foi publicado na edição
do jornal Tribuna do Norte,
de 04 de abril de 2014. Nesse
decreto, o Prefeito declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, áreas localizadas na Rua Laerte Machado
Guimarães, de propriedade
da UNIMED de Pindamonhangaba (antigo Hospital da

C o m u n i C A ç ã o /CVP

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

UNIMED), e que
serão necessárias
para a implantação
de prédio público
de Pronto Atendimento à Saúde.
Dr. Marcos Aurélio alega, em sua
justificativa, que
uma área de atendimento específico
para as crianças,
evitaria que elas presenciassem momentos chocantes de
pacientes terminais ou com
ferimentos graves. “Essa
separação ajudaria na recuperação mais rápida das crianças
que ficam esperando por
atendimento e evitaria sérios
traumas às mesmas”, esclareceu o vereador. Além disso,
a instalação de um Pronto
Socorro Infantil desafogará
o atendimento no Pronto Socorro Central, já que este tem
uma média de 600 consultas
e atendimentos por dia. Na
época do início de seu funcionamento, em 1993, quando o
Dr. Marcos Aurélio era Diretor
de Saúde, a capacidade era de
200 atendimentos diários, o
que possibilitava uma melhor
atenção aos enfermos. “Muito
obrigado a toda população de
Pindamonhangaba que ajudou
diretamente, assinando o
documento e, indiretamente,
apoiando o nosso projeto
do Pronto Socorro Infantil.
Quando o assunto é saúde,
sempre temos que agir com
prioridade”, enfatizou o Dr.
Marcos Aurélio.

e tem pOr ObjetivO buscar alternativas eficazes
para sOluciOnar Os principais prOblemas nO setOr
AssessoriA

O vereador Martim Cesar
(DEM) solicita ao Poder
Executivo, providências junto
ao departamento competente,
para que sejam feitos estudos
visando a melhoria no trânsito
e a colocação de obstáculos,
tipo tachão, no trecho de acesso da rua Dr. Campos Sales
com a avenida Dr. Francisco
Lessa Júnior e a rua Álvaro
Pinto Madureira. De acordo
com o vereador, os veículos
que vem na rua Dr. Campos
Sales sentido centro, não estão
respeitando a sinalização que
proíbe a conversão a esquerda,
que da acesso à avenida Dr.
Francisco Lessa Júnior e a rua
Álvaro Pinto Madureira, colocando em risco a segurança de
pedestres, ciclistas e veículos
que transitam pelo local.
Iluminação
O vereador Martim Cesar
solicitou ao Executivo, pedido

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

de melhorias na iluminação
da Praça Marechal Humberto
Castelo Branco, no bairro
Chácara da Galega. O vereador alega em sua justificativa
que as luminárias existentes
no local estão acima das copas
das árvores, o que vem prejudicando a iluminação da praça.
A comunidade reclama que no
período noturno a praça fica
muito escura, comprometendo
a segurança dos moradores e
dos transeuntes.
Limpeza do Ribeirão
da Água Preta
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao prefeito Vito
Ardito, é para que sejam feitos
estudos visando a limpeza, em
caráter emergencial, do Ribeirão da Água Preta, no trecho
da avenida Professor Manoel
Cesar Ribeiro, com a avenida
Gastão Vidigal Filho, próximo
ao Campo da Metalco.

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

Ricardo Piorino cobra
Vereador Roderley
instalação de unidade da Miotto tem projeto de Lei
O.A.B. em Moreira César aprovado por unanimidade
assistência judiciária gratuita pOssa
Oferecer seu atendimentO diretamente nO
distritO, facilitandO a vida da cOmunidade”
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

O Presidente da Câmara, vereadOr riCardO PiOrinO (PrimeirO
P a r a e s q .) e s t e v e n O d i s t r i t O e v i s i t O u O P r é d i O q u e a b r i g a v a
q u e P O d e r á s e r u m n O v O e s P a ç O d a O. a.b.

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador
Ricardo Piorino (PDT) está
cobrando do Poder Executivo
da cidade, a finalização de
uma parceria com a Ordem do
Advogados do Brasil – O.A.B.
do município, visando a instalação de uma unidade do órgão
no Distrito de Moreira César.
Segundo Piorino, o prédio que
abrigava o 2º Distrito Policial
(DP) de Moreira César, pertence
ao município e foi desocupado.
Assim, havendo interesse de
uma parceria entre O.A.B. e Prefeitura, o local poderá atender,
de forma funcional e organizada, a instalação da unidade da
O.A.B. no distrito. “Estive com
o presidente da O.A.B. de Pinda,
Dr. Marcel, juntamente com o
Subprefeito de Moreira César “Mané”, visitando as instalações
do prédio e constatamos que ele
atende perfeitamente as neces-

da dir.
O

2º dP,

sidades da OAB para instalação
dessa unidade de atendimento
à comunidade”, ressaltou o
presidente da Câmara, vereador
Ricardo Piorino.
Ele acrescentou que “a
instalação da OAB em Moreira
César é de suma importância
pois, além de desafogar o atendimento na região central da cidade, facilitaria em muito a vida
dos moradores que residem no
distrito, principalmente no que
diz respeito ao deslocamento”.
Piorino enfatizou ainda que
“assim que for instalada a unidade no Distrito, o presidente da
O.A.B., buscará entendimento
com o Poder Judiciário, visando
a instalação de um Juizado de
Conciliação no mesmo local”.
Durante a última sessão
ordinária, o vereador Ricardo
Piorino solicitou junto ao Poder
Executivo, celeridade na aprovação do benefício.

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

vereadOr martim Cesar

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

“estamOs nO aguardO da celebraçãO de uma
parceira cOm a prefeitura para que a

O eventO tem previsãO para acOntecer em maiO

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) teve aprovado por unanimidade, por ocasião da 11ª Sessão
Ordinária, na última segunda-feira,
dia 7, o substitutivo ao projeto de
Lei n° 15/2014, que “Dispõe sobre
a obrigatoriedade de instalação
de dispositivo para interromper o
processo de sucção em piscinas e
dá outras providências”.
Este Projeto de Lei, visa a instalação de um dispositivo que interrompe
o processo de sucção das piscinas.
Vale ressaltar que no ano passado e
neste ano ocorreram graves acidentes com crianças em várias cidades
pelo Brasil que as levaram a óbito,
por terem ficado presas em dutos de
sucção nas piscinas.
Deste modo, tendo em vista que
as crianças fazem maior uso das
piscinas no período de verão, tal
projeto além de garantir segurança
à população de maneira geral, dará
maior proteção aos pequenos, que
mais se expõem ao perigo gerado
pelos dutos de sucção da filtragem da
água das piscinas. “Este Projeto foi
realizado em várias cidades, e estamos buscando segurança às crianças
de nossa cidade, onde muitas fazem
aulas de natação em locais destinados
pela prefeitura. E não queremos que
haja fatalidades. Solicito ao nosso
Prefeito junto com o Secretário de
Esportes, que olhe com carinho e
sancione este projeto o mais
rápido possível”, finaliza o
vereador.
É importante ressaltar
que existem no mercado
sensores que desligam automaticamente a bomba de
sucção quando detectadas a
obstrução ou bloqueio do ralo
da piscina, e com preços que
ficam abaixo de R$ 100,00.

A instalação de dispositivos como
esse, poderão salvar vidas que custam
muito mais que isso.
Interdição da
Campos Salles e
Rubião Júnior
O vereador Roderley Miotto após
constatar o caos que vem ocorrendo
nos finais de semana nas proximidades do mercado municipal, solicita ao
Departamento de Trânsito a interdição das ruas Dr. Campos Salles e Dr.
Rubião Júnior, nos fins de semana.
De acordo com o Edil, após o inicio
das obras que trarão melhorias aos
feirantes, as barracas estão utilizando
o entorno do mercado, e, nos fins de
semana que a quantidade de feirantes
e ambulantes é maior, e eles utilizam
parte da rua, e os carros passar por
apenas uma faixa. O vereador recebeu reclamações de pedestres e de
feirantes, que pedem medidas para
que não haja acidentes, tendo em vista que nos fins de semana há muitos
pedestres e crianças transitando por
ali, e os carros e motos não respeitam
limite de velocidade, ficam tempos
nas filas, buzinam, param em cima da
faixa de pedestres. “Peço ao Tenente
Henrique, que olhe com carinho este
problema e o quanto antes, ponha
em prática uma solicitação para
melhorar o transito no local, dando
mais segurança à população que vai
ao mercado”.
AssessoriA

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

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto
AssessoriA

de

ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper

vereadOr PrOfessOr OsvaldO

Durante a última sessão de
Câmara, realizada no dia 07
de abril, o Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) solicitou a realização
de uma Audiência Pública nas
dependências da Casa de Leis,
para tratar de assuntos referentes a Saúde do município.
De acordo com o vereador, o
evento se faz necessário, uma
vez que a pasta vem apresentando diversos problemas e é
alvo de reclamações por parte
da população.
“Muitos munícipes me
procuram para relatar as ocorrências registradas no setor da
Saúde de Pindamonhangaba,
como falta de medicamentos,
dificuldade para marcação
de consultas, bem como pro-

blemas com equipamentos,
dificultando a realização de
exames”, explicou o vereador.
“Nosso papel é fiscalizar e
tentar buscar soluções para
sanar os problemas que afetam
a população, por isso solicitei
essa Audiência Pública, para
que juntos, possamos resolver
e amenizar essas ocorrências”.
O evento tem data prevista
para acontecer no dia 15 de
maio, às 19h00. Para o vereador Professor Osvaldo, “é
importante que a população
compareça para acompanhar
os trabalhos, e juntos buscarmos medidas eficientes, pois
esses problemas não podem
permanecer, ainda mais numa
das pastas mais importantes do
município”, pontuou.

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Aprovada Lei que obriga
instalação de dispositivo
de segurança em piscinas
Os Vereadores da Câmara de Pindamonhangaba aprovaram na 11ª
Sessão Ordinária, realizada no último dia 7, o substitutivo ao projeto de
Lei n° 15/2014, do Vereador Roderley Miotto (PSDB), que “Dispõe sobre
a obrigatoriedade de instalação de dispositivo para interromper o processo
de sucção em piscinas e dá outras providências”. De acordo com o vereador,
este projeto determina a obrigatoriedade de instalação de dispositivo para
interromper o processo de sucção em piscinas a fim de prevenir acidentes.
“É importante ressaltar que existem no mercado sensores que desligam
automaticamente a bomba de sucção quando detectadas a obstrução ou
bloqueio do ralo da piscina, e com preços que ficam abaixo de R$ 100,00.
Creio que a instalação de dispositivos como esse, poderão salvar vidas que
custam muito mais que isso”, explica o vereador.
Outro projeto aprovado por unanimidade é o substitutivo ao Projeto
de Lei n° 20/2014, de autoria do Vereador Professor Eric de Oliveira (PR),
que “Institui a Semana de Orientação e Prevenção da Gravidez na Adolescência”, que será comemorada na última semana do mês de novembro.
O vereador alega em sua justificativa que o projeto trata de destacar que
a gravidez precoce em adolescentes não é um problema exclusivo das
meninas. Quando uma menina engravida, não é apenas sua vida que sofre
mudanças, o pai, assim como as famílias de ambos, também passam pelo
difícil processo de adaptação a uma situação imprevista e inesperada.
“Esta Lei pretende estabelecer um programa de conscientização sobre a
gravidez na adolescência, e as consequências que podem acarretar na vida
dos jovens”, destaca o vereador.
Ordem do dia
Constaram da Ordem do dia, mais três projetos, além destes dois aprovados, são eles o Veto n° 06/2014 do Executivo, que comunica o Veto ao
Autógrafo n° 14/2014, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de
árvores nas vias públicas da cidade e dá outras providências”, Referente
ao Projeto de Lei n° 01/2013, de autoria do Vereador Osvaldo Macedo
Negrão (PMDB), que pediu o adiamento da votação do veto por sete dias.
O Projeto de Lei n° 11/2014, de autoria do Vereador Antônio Alves
da Silva (PDT), que “Dá nova redação ao inciso I do artigo 2°, da Lei n°
3.966 de 28 de novembro de 2002, que institui e regulamenta as gratuidades e descontos no transporte coletivo de passageiros no município de
Pindamonhangaba, e dá outras providências”, foi adiado por 30 dias a
pedido do autor, que vai aguardar a chegada de um abaixo-assinado para
incluir no projeto.
Também o Projeto de Lei n° 13/2014, do Vereador Roderley Miotto,
que “Dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do bem-estar e do sossego
público no âmbito do Município de Pindamonhangaba”, foi adiado por 45
dias a pedido do autor.
Inclusões
Dois projetos de Lei foram inclusos na Ordem do Dia, o Projeto de
Resolução 07/2014, de autoria do vereador Roderley Miotto, que “Constitui uma Comissão de Assuntos Relevantes para acompanhar a seleção
das famílias inscritas para o sorteio de moradias populares no município
de Pindamonhangaba”, que foi adiado por sete dias a pedido o autor; e
o Projeto de Lei 48/2014, de autoria do vereador Janio Ardito Lerario
(PSDB), que “Denomina de Benedito Soares da Costa, a estrada que tem
início na Estrada Emídio de Assis Alves Neto e termina na propriedade do
senhor José Maria Rosa Filho, no bairro das Oliveiras”, que foi aprovado
por unanimidade pelos vereadores.
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
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Pindamonhangaba
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 039/2014
Objeto: Aquisição de software AutoCad LT 2D para uso do Departamento de Licenciamento
Ambiental e Urbanismo e Departamento de Meio Ambiente.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: MAPdata Tecnologia, Informática e Comércio Ltda.
Autorizações de Fornecimento: nº 425/14 – Valor: R$ 8.980,00 – Data: 02/04/14; nº 426/14 – Valor:
R$ 8.980,00 – Data: 02/04/14.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2014.
PREGÃO Nº 042/2014
Objeto: Aquisição de uniforme aplicação, funcionários da Subprefeitura de Moreira César segue em
anexo termo de referência.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: C. M. M. Indústria e Comércio de Roupas Ltda.
Autorização de Fornecimento: nº 421/14 – Valor: R$ 7.650,50 – Data: 02/04/14.
Contratada: Fabiano Nadoti Molina ME.
Autorização de Fornecimento: nº 422/14 – Valor: R$ 10.607,50 – Data: 02/04/14.
Contratada: Uniformes Campinas EIRELI EPP.
Autorização de Fornecimento: nº 423/14 – Valor: R$ 6.570 – Data: 02/04/14.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº. 277/2013
Objeto: Aquisição de microcomputador completo com monitor, notebook, copiadora, impressora e
scanner, impressora, projetor (Data Show) e servidor NAS e monitor.
Contrato nº: 049/2014.
Contratada: Entek Equipamentos Taubaté Ltda. EPP.
Valor: R$ 101.475,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 27/02/14
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Synesio Alcides Chaleaux Filho.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 050/2014.
Contratada: Suprinet Suprimentos para Informática Ltda.
Valor: R$ 56.440,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 27/02/14
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa e Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Sueli Guimarães.
Gestão do contrato: Secretaria de Administração e Secretaria de Governo.
Contrato nº: 051/2014.
Contratada: Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. ME.
Valor: R$ 25.039,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 27/02/14
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa e Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Sueli Guimarães.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2014.
PREGÃO Nº. 279/2013
Objeto: Aquisição de moveis para compor os Departamentos de Proteção Riscos e Agravos a
Saúde, Departamento de Assistência Social, Parque da Cidade e Departamento de Licenciamento
Ambiental e Urbanismo.
Contrato nº: 018/2014.
Contratada: A. P. de Oliveira Comércio de Móveis para Escritório ME.
Valor: R$ 29.287,10.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 04/02/14
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes e Sandra Maria Carneiro
Tutihashi.
Assina pela contratada: Ariovaldo Pinto de Oliveira.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 019/2014.
Contratada: C. T. Araújo Móveis ME.
Valor: R$ 1.651,90.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 04/02/14
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: José Ricardo Silva Araújo.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo.
Contrato nº: 020/2014.
Contratada: Diego Koloszuk Hervelha Móveis EPP.
Valor: R$ 2.192,88.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 04/02/14
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Diego Koloszuk Hervelha.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 021/2014.
Contratada: J. P. de Alcântara Neto & Cia. Ltda. EPP.
Valor: R$ 11.848,10.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 04/02/14
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes, Jorge Ricardo Baruki Samahá
e Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: José Ricardo Silva Araújo.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Saúde e
Assistência Social.
Contrato nº: 022/2014.
Contratada: MAAP Comércio de Móveis para Escritório EIRELI EPP.
Valor: R$ 14.001,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 04/02/14
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes e Sandra Maria Carneiro
Tutihashi.
Assina pela contratada: Marcelo Henrique Polettini Donatti.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2014.
PREGÃO Nº. 281/2013
Objeto: Aquisição de verniz, tinta para piso e pavimento para manutenção da pista de skate do C. E.
João do Pulo, tinta para demarcação viária padrão Dersa, para uso em máquina de pintura airless,
Departamento de Trânsito, Centros esportivos da Sejelp e Parque da Cidade.
Contrato nº: 035/2014.
Contratada: Dardour Tintas Comércio de Serviços Ltda.
Valor: R$ 10.990,35.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/02/14
Assina pela contratante: Cleber Bianchi e Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Márcia Aparecida Martins Aurafi.
Gestão do contrato: Secretaria de Esportes e Lazer e Secretaria de Governo.
Contrato nº: 036/2014.
Contratada: New Master Tintas Ltda.
Valor: R$ 6.518,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/02/14
Assina pela contratante: Cleber Bianchi e Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Carlos Alberto Joaquim.
Gestão do contrato: Secretaria de Esportes e Lazer e Secretaria de Governo.
Contrato nº: 037/2014.
Contratada: Sale Service Indústria Comércio e Serviços de Sinalização Viária Ltda.
Valor: R$ 10.227,60.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/02/14
Assina pela contratante: Jose Antonio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Edelcio de Oliveira.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2014.

Tribuna do Norte

Serviços de manutenção são
realizados em toda cidade
Maria Fernanda Munhoz
***
a Prefeitura de Pindamonhangaba realiza, durante
todo o ano, serviços de manutenção em todos os bairros da cidade. as ações são
executadas pela Secretaria
de obras, por meio das equipes do dSM - departamento
de Serviços Municipais.
entre os dias 27 de
março e 3 de abril, foram
realizadas limpeza, capina e roçada nos seguintes
locais: av. nicanor ramos
nogueira, rua Carlos Martins de almeida, Posto Policial e manilhas do valetão
(araretama), área verde
no nova esperança, escolas municipais Profª. ruth
azevedo romeiro (Loteamento delta), abdias Júnior Santiago e Silva (Santa
Cecília), elias Bargis Mathias (araretama) e naP
Bela Vista, valetão Campos
Maia, anel viário e rotatória da rua Suíça, Largo do
Quartel, quadra do Campo
Belo, área verde da rua argemiro Cipriano de oliveira
(Crispim), centro comunitário Santa Cecília, rotatória e entrada do Maricá e

centro comunitário da Vila
São Paulo. Também foi realizada a retirada de peixes
no Bosque da Princesa.
Já a aplicação de mata
-mato foi feita no sentido
centro perto do Largo do
Quartel, Boa Vista, Bosque, Centro, São Benedito/Vila Bourghese, Vila
Prado, Jardim Cristina e
Jardim imperial.
as equipes de retirada
de entulho atuaram na área
verde da av. Carlos Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO
PREGÃO Nº 208/2012
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 251/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de roçada geral de áreas
verdes e jardins, manutenção e substituição de plantas forragiras, podas (com orientação técnica) e
irrigação de plantas e canteiros em épocas secas, pelo período de 12 (doze) meses.
Contratada: Eco Plantas e Mudas Ltda. EPP.
Data de assinatura: 24/03/14.
Adita-se vigência: 03 (três) meses.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Letícia Pinheiro Carvalho.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2014.
PREGÃO Nº 191/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 188/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de caminhão trucado com carroceria
de no mínimo 06 (seis) metros de comprimento, equipado com munck, para uso em manutenção de
iluminação pública e nas galerias de águas pluviais.
Contratada: Eco Plantas e Mudas Ltda. EPP.
Data de assinatura: 24/03/14.
Adita-se valor: R$ 12.800,00.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Letícia Pinheiro Carvalho.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2014.
PREGÃO Nº 108/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 106/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços automotivos em geral,
para manutenção preventiva e corretiva com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou
componentes genuínos ou originais de fábrica, para as máquinas rodoviárias de diversas linhas,
modelos e tipos, pertencentes a frota operacional da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP.
Contratada: Tamel Tratores e Máquinas de Terraplanagem Ltda.
Data de assinatura: 21/03/14.
Adita-se valor: R$ 38.297,76.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Jean Carlos dos Santos.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2014.

LICENÇA DA CETESB
PETRUS, ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. ME torna público que requereu na CETESB a Licença
de Operação – Renovação, para fabricação de artefatos de concreto e cimento, sito à Avenida
Quinze de Novembro, nº 361, Bairro Cidade Nova, Pindamonhangaba-SP, CEP 12414-220.
LICENÇA DA CETESB
VALLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA ME torna público que
recebeu da CETESB a Licença Prévia N° 3001453 e requereu a Licença de Instalação para Fios,
cabos e condutores elétricos de cobre, isolados, fabricação de sito à AV PROFESSOR MANOEL
CESAR RIBEIRO, 3615, CIDADE NOVA, PINDAMONHANGABA/SP

Pega Tudo
a equipe do Pega Tudo
realizou, na última semana, a capina, varrição e
limpeza geral no Parque
São domingos, São Sebastião e Vila Prado, com 60
viagens de retirada de entulho, encerrando no dia 3
de abril.
na semana passada, entre os dias 7 e 10 de abril, o
Pega Tudo esteve no Parque do ipê, São Judas, e
Santa Luzia.

Serviço de capina e limpeza na rua Argemiro Cypriano de Oliveira, no Crispim

empório restaurante e Pesqueiro
é opção em moreira César
Maria Fernanda Munhoz
***
dando continuidade à
série de matérias sobre os
pesqueiros turísticos de
Pindamonhangaba, que
são uma opção para a alimentação principalmente
durante o período da quaresma e Semana Santa, e
também de lazer para todas as idades, trazemos,

nesta edição, o empório
restaurante e Pesqueiro,
de Moreira César.
aberto todos os dias,
das 8 às 17 horas, o local conta com infraestrutura completa, com
banheiros, área infantil,
uma capelinha de nossa Senhora aparecida e
um salão com mesas e
cadeiras. Serve comida

por quilo e variedade de
porções, das quais a tilápia – retirada do próprio
lago – se destaca. Trabalha com o sistema pesque
pague por quilo.
o empório fica na
rodovia Luiz drumond
Villares, 2.010, em frente à portaria principal
da Gerdau.
Para mais informa-

ções, o contato é com
diogo ou Bruna, pelos telefones: (12) 9 9152-2242
ou 3637-5241.
os locais turísticos de
Pindamonhangaba contam com o apoio do departamento de Turismo
da Prefeitura. os interessados podem entrar em
contato pelos telefones
3643-1424 e 3643-1761.

divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 086/2014
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. 86/14, referente à “Contratação
de empresa especializada para locação de caminhão trucado com carroceria de no mínimo 6,0
metros de comprimento, equipado com munck, para uso em manutenções de iluminação pública
e nas galerias de águas pluviais”, com encerramento dia 29/04/14 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, 14 de abril de 2014.
PREGÃO Nº 087/2014
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. 87/14, referente à “Contratação
de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e tratamento da águas das fontes
da praça Monsenhor Marcondes e praça São Benedito”, com encerramento dia 29/04/14 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) 36445600.
Pindamonhangaba, 14 de abril de 2014.

PREGÃO Nº. 025/2014
Objeto: Contratação de empresa para licenciamento de programas de computador (software
aplicativo).
Contrato nº: 073/2014.
Contratada: Tec System Consultoria e Informática S/S Ltda. ME.
Valor: R$ 65.088,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/03/14
Assina pela contratante: Domingos Geraldo Botan.
Assina pela contratada: Mykola Szoma Filho.
Gestão do contrato: Secretaria de Finanças.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2014.

PREGÃO Nº. 036/2014
Objeto: Aquisição de veiculo zero Km – tipo pick up leve – para uso da Selp.
Contrato nº: 060/2014.
Contratada: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
Valor: R$ 40.500,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 13/03/14
Assina pela contratante: Cleber Bianchi.
Assina pela contratada: Mauro Osni Rosa.
Gestão do contrato: Secretaria de Esportes e Lazer.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2014.

(Mombaça), no túnel da
dutra, área verde do Maria
Áurea, ao lado da quadra
de esportes do Carangola,
totalizando 18 viagens com
o caminhão de entulho.
as equipes de manutenção das estradas rurais estiveram nas ruas e avenida
do Goiabal e Lago azul, realizaram a terraplanagem
da nova creche do Crispim
e a terraplanagem da área
do depósito de resíduos
do araretama.

divulgação

PREGÃO Nº. 023/2014
Objeto: Aquisição de roçadeiras profissionais, tipo lateral, para serviços pesados, sendo indicadas
para o corte de grama, capim, pasto, arbustos e mato alto em geral, podendo ser usadas em
terrenos com aclives ou declives, a ser utilizadas pela Secretaria de Obras e Serviços desta
municipalidade.
Contrato nº: 064/2014.
Contratada: Simples Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. ME.
Valor: R$ 12.930,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 14/03/14
Assina pela contratante: Jose Antonio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Giovanni Rivadavia Pazzeto Paolone.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2014.

PREGÃO Nº. 026/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e
assessoria técnica previdenciária, orçamentária e contábil, elaboração de demonstrativos do
regime de previdência social, realização de avaliação atuarial, assessoria na gestão e adequação
do RPPS do município de Pindamonhangaba, a fim de atender às necessidades de execução dos
serviços em atendimento à legislação federal e municipal.
Contrato nº: 066/2014.
Contratada: Escritório Técnico de Assessoria Atuarial Sociedade Simples Ltda.
Valor: R$ 72.000,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 14/03/14
Assina pela contratante: Domingos Geraldo Botan.
Assina pela contratada: Richard Mender Dutzmann.
Gestão do contrato: Secretaria de Finanças.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2014.

5

15 de abril de 2014

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 090/2014
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. 90/14, referente à “Aquisição
de materiais diversos para consumo da Secretaria de Educação e para todos os Departamentos
e setores da Prefeitura de Pindamonhangaba”, com encerramento dia 06/05/14 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, 14 de abril de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 091/2014
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. 91/14, referente à “Aquisição
de materiais elétricos para atendimento de manutenção de praças, quadras, prédios públicos,
ampliações em diversas obras e instalações festivas, conforme solicitado pelo Departamento de
Obras e Viação”, com encerramento dia 06/05/14 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, 14 de abril de 2014.

O pesqueiro está aberto diariamente
CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA

CNPJ 60.595.451/0001-40
EDITAL- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2014
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações
Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com
base no Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a Contribuição Sindical
Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art.
605 da CLT, vêm Notificar e Convocar os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel
rural, com empregados ou não, e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica
rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo
1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-Lei, para realizarem o pagamento das Guias de
Recolhimento da Contribuição Sindical Rural do exercício de 2014, devida por força do que
estabelecem o Decreto-Lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis à espécie.
O seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 22 de maio de 2014,
em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta
de recolhimento da Contribuição Sindical Rural, até a data de vencimento acima indicada,
constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização
monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações
prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, com amparo
no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 7º Termo
Aditivo, do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB, remetidas, por via postal, para os
endereços indicados nas respectivas Declarações. Em caso de perda, de extravio ou de não
recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a
emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura e/ou Pecuária do Estado onde tem
domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela
sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br.
Eventuais impugnações administrativas contra o lançamento e cobrança da contribuição
deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, por escrito,
enviada pela CNA, situada no SGAN, Quadra 601, Módulo K, Edifício Antonio Ernesto
de Salvo (CNA), Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021. O protocolo das impugnações
poderá ser realizado pelo contribuinte na sede da CNA ou da Federação da Agricultura
e / ou Pecuária do Estado, podendo, ainda, ser enviada diretamente à CNA, por correio,
no endereço acima mencionado. O sistema sindical rural é composto pela Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura
e / ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília,11 de abril de 2014
KÁTIA REGINA DE ABREU - Presidente

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Pindamonhangaba – SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007939-16.2007.8.26.0445.
O(A) Doutor(a) Cláudia Calles Novellino Ballestero, MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Adri Solventes e Tintas Ltda., CNPJ.
58.056.441/0001-95 e a Lego Fomento Mercantil Ltda., na pessoa de seus representantes
legais, que Dubuit Color Tintas e Vernizes Ltda., lhes ajuizou uma ação Declaratória, objetivando seja declarada a nulidade da Duplicata Mercantil n° 9653033365, no valor de R$
1.360,00, uma vez que não houve qualquer lastro comercial que a objetivasse, sendo indevido referido título, condenando-se as requeridas ao pagamento de indenização por danos
morais a ser arbitrada pelo MM. Juiz, além do cancelamento definitivo do título levado a protesto perante o 1º Tabelionato de Protestos de Letras e Títulos da Capital/SP, bem como
das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando as
rés em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Pindamonhangaba, 08 de abril de 2014.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Instituto Serra da Mantiqueira de Pesquisa e Planejamento convoca todos os Associados
Fundadores para a Assembléia Geral Extra-ordinária para apreciação e votação do Novo Estatuto,
que ser realizar-se-á no dia dez de maio de 2014, das 15h00 às 17h00, na sede provisória do
Instituto, na Rua Pacífico Souza Ribeiro, 118 – Laerte Assunção, no Distrito Industrial de Moreira
César, Pindamonhangaba-SP.
ORDEM DO DIA:
1 – Eleitura e análise das emendas;
2 – Aprovação do Estatuto.
Assina
Deltonio Aires Pereira - Presidente

LICENÇA DA CETESB
MICRO USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARCEITOS LTDA - ME,
Torna público que requereu na CETESB a renovação de Licença e Operação para atividade de
Laticínios (produtos do leite), Estrada Municipal Wilson Monteiro, No. 3800 - Cruz Pequena Pindamonhangaba/SP

TERÇA-FEIRA
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Maria Fernanda Munhoz

“Mais Xarope” tirou risos do público

Tribuna do Norte

Cantoria no cemitério
homenageia Mazzaropi
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A tradicional cantoria
no Cemitério Municipal
em homenagem a Amácio
Mazzaropi foi realizada no
domingo (13), no túmulo
onde o cineasta está sepultado ao lado dos pais.
O evento foi organizado,
mais uma vez, pelo Departamento de Cultura da
Prefeitura, e a parte artística teve a parceria de
Waldomiro Rangel, que
levou violeiros, cantores,
declamadores e muitos
artistas para a cantoria.

Resultado

veu durante o evento.
E, curiosamente, após
o término das canções e
encerramento oficial do
evento, as primeiras gotas de chuva começaram
a cair no local e permaneceram durante a tarde
e noite.
Programação continua
As exposições em homenagem a Mazzaropi
continuam até o final deste mês, no saguão da Prefeitura e no Museu Histórico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina, com entrada
gratuita.

Marcos Vinício Cuba

1° lugar

Artista
Sinopse

Ribeiro. Houve declamação de poesia, música
com duplas e violeiros,
apresentação do “Mais
Xarope” (que arrancou
risos da plateia), e homenagem às pessoas que
trabalharam com Mazzaropi em seus filmes, presentes na ocasião.
Mais uma vez, não
choveu durante o evento. Os organizadores
lembraram que Mazzaropi era devoto de São
Pedro e, por esse motivo, em mais de 20 anos
de cantoria, nunca cho-

Espetáculo “Vizinhos” estreia em
Pinda e é aprovado pelo público

Festival de Esquetes
“Mazzaropi que te amo tanto”

Esquete
Grupo

Participaram o Grupo
Musical Mazzaropi, formado por Rangel e seu
filho Ary, Mazzaropinho,
Ferreira e Barrerita, Tião
Monteiro e Montanhez,
Pedro Amaro e Felipe,
Mais Xaropi (cover de
Mazzaropi),
Bê-Kê-Kê,
Maressa, entre outros.
O evento foi realizado
com muito respeito, com
a prece e homenagem aos
artistas que já participaram da cantoria e já são
falecidos, entre eles, o famoso “Chico Frô”, interpretado por Augustinho

Sonho
Fazendo Arte – EE Profª Ivone Nogueira de Azevedo - Pindamonhangaba
Autor, Diretor e Sonoplasta: Francisco
Babriela, Camila, Beatriz, Vitor, Mislene, Leandro, Ariane, Fellype, Quetsa, Carlina e Roberta
Mazzaropi adormece na beira de um rio e tem pesadelo

Momento do
espetáculo que
encantou os
pindenses

2° lugar

Esquete
Grupo

Artista
Sinopse

As aventuras de Pedro Malasartes
Cia Núcleo de Teatro - Pindamonhangaba
Autor, Diretor, Figurino, Cenografia e Maquiagem: Sergio Correa
Iluminação: Monica Alvarenga
Sonoplastia: Ederson Cleiton
Sergio Correa e Heloah Monteiro
Pedro Malasartes é enganado pelos irmãos na divisão da herança

3° lugar

Esquete
Grupo

Artista
Sinopse

O Corintiano
EE Profª Yonne Cesar Guaycuru de Oliveira - Pindamonhangaba
Autor: Eduarda
Diretor: Gisele
Iluminação: Guilherme
Sonoplastia: Chesme
Figurino: Milena
Maquiagem: Paola
Cenografia: Alex
Jonatas, Gabriela, Eduarda, Alex e Guilherme
A mãe entra e vê a filha ensaiando balé e briga com a filha, o pai não quer que ela seja dançarina, ele quer que ela se case com um jogador

Prêmio Melhor Personagem Mazzaropi

Esquete
Grupo
Artista
Sinopse

Um Caipira na Cidade
Jeca de Taubaté
Paulo Roberto Lucindo da Silva
Um caipira vem pra cidade assistir a um filme do Mazzaropi

Biblioteca realiza Feira de Troca
de Livros no Bosque
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
As bibliotecas públicas
municipais realizaram, no
domingo (13), a Feira de
Troca de Livros no Bosque da Princesa. Gibis,
livros infantis, romances
e publicações de outros
gêneros fizeram parte do
acervo que esteve disponível para troca.
O público compareceu
durante o dia todo e teve
a oportunidade de renovar
os livros que tem em casa,
movimentando o acervo da
biblioteca. Esse é o caso da
família de Ana Lúcia Teberga e Rubens Trindade.
Eles levaram os filhos Ian
e Raul até o Bosque e as
crianças puderam escolher
quais revistinhas iriam levar para casa. Em troca,
Ana Lúcia deixou seis gibis para a biblioteca. “Esse
evento é importante, sempre participamos, porque
acredito que a gente tem
que estimular as crianças a
lerem. É importante também para nós, adultos, que
podemos renovar nosso
acervo”, disse.

Maria Fernanda Munhoz

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
O espetáculo “Vizinhos”, da Artinerant´s, estreou em Pindamonhangaba na sexta-feira (11) e foi
aprovado pelo público. Os
atores Daniel Pedro e Maíra Campos levaram à Praça
Padre João de Faria Fialho,
Largo do Quartel, um trabalho recheado de poesia, magia e acrobacias circenses.
Os atores ganharam
aplausos em cenas abertas, devido à qualidade e
perfeição executada nos
movimentos.
A jornalista Mayra Souza prestigiou o espetáculo
e comentou que é sempre
interessante assistir teatro

em espaços abertos, porque muitos trabalhos são
caros e quando a população tem a oportunidade de
conferir, deve aproveitar.
A artesã Mércia Molinari achou “Vizinhos” fantástico e disse que espetáculos nas ruas são sempre
bons, porque todos podem
prestigiar, independentemente de classe social.
A atriz Maíra Campos
contou que “Vizinhos” foi
contemplado pelo ProAc - Programa de Ação
Cultural, de montagem e
circulação e a estreia em
Pinda “foi bem legal, num
espaço incrível”. Ela acredita que a temporada será
excelente. O processo de

criação durou 45 dias, a
direção é de Lu Lopes, a
palhaça Rubra.
“O trabalho na rua
possibilita o contato com
o público e o espetáculo
Vizinhos é feito para rua,
mas pode ser feito dentro
do teatro. Isso faz com que
as pessoas se sintam especiais, por estarem vendo
algo diferenciado. A Artinerant´s tem como intuito
incentivar a arte em movimento”, finalizou a atriz.
O espetáculo foi trazido
a Pindamonhangaba pela
parceria do Proac com a
Prefeitura, por meio da
Secretaria de Educação,
Cultura e Turismo e Departamento de Cultura.

Dança Circular
Maria Fernanda Munhoz

De pai para filho: Rubens e seu filho Ian
escolhem as publicações que levarão para casa
Títulos como “A invenção de Hugo Cabret”, livros de Sidney Sheldon e
revistas em quadrinhos de
todos os tamanhos foram
algumas das publicações
que chamaram a atenção
durante o evento.
De acordo com a coordenadora das bibliotecas
municipais, o próximo
evento a ser realizado pe-

las bibliotecas será no dia
27 de abril, quando os livros estarão à disposição
dos visitantes para leitura
no ambiente do Bosque da
Princesa.
Além da troca de livros,
os interessados puderam
aproveitar a oportunidade
para fazer o seu cadastro na
biblioteca pública municipal mais próxima de casa.

Mais uma ciranda de Dança Circular foi realizada no Bosque da Princesa, no
domingo (13). A atividade ocorre todo segundo e último domingo de cada mês, das
10 às 12 horas, com entrada gratuita. Todos estão convidados a participar. O evento
é realizado pela parceria entre a Prefeitura, por meio do Departamento de Cultura,
e a Baú Arte Cultura.

