CASA TRANSITÓRIA FAZ
RODÍZIO DE PIZZA NO SÁBADO

TRÂNSITO FICARÁ
MAIS SEGURO

A Casa Transitória Fabiano de Cristo realiza neste sábado (10), a partir das 20 horas, a Noite da Pizza, com
10 opções no cardápio. O evento será em formato de
rodízio e custará R$ 13,90 por pessoa. Crianças até seis
anos não pagam a entrada e até 12 anos pagam meia. A
renda será utilizada para manutenção do local.
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Inscrições para vestibulinho da
Escola Técnica terminam hoje

Akim/AgoraVale

As inscrições para o processo
seletivo da Etec - Escola Técnica
Estadual de Pindamonhangaba
para o 2º semestre de 2014 terminam nesta quarta-feira (7), às
15 horas. Em Pinda são oferecidas 640 vagas distribuídas entre
cursos técnicos e de ensino a
distância (semipresencial).
No site www.vestibulinhoetec.
com.br os candidatos encontram
todas as informações necessárias
para escolher os cursos e unidades onde efetuar a inscrição.
PÁGINA 3

ALUNOS DO ENSINO
MÉDIO TERÃO
CURSINHO ONLINE
PARA VESTIBULAR
Os estudantes do Ensino Médio das escolas estaduais podem
fazer cursinho pré-vestibular online gratuito. A intenção é complementar às aulas regulares
para os alunos, que terão acesso
ao conteúdo interativo e questionários baseados nos principais
vestibulares do Estado, como
USP, Unicamp e Unesp.
Os alunos terão orientação
simultânea sobre erros e acertos
nas questões, além de indicações
de conteúdos e materiais de referências bibliográﬁcas. O curso
virtual também oferece a oportunidade de rever o conteúdo do
ciclo e testar a experiência da realização de provas seletivas.
PÁGINA 3
PREVISÃO DO TEMPO
QUARTA-FEIRA

16º
POSSIBILIDADE
DE PANCADAS DE CHUVA

30º
UV 7
Fonte CPTEC/INPE

Instrutor da ETEC João Gomes de Araújo entrega caderno com questões para os alunos durante o vestibulinho

Sistema
informatiza
trabalho
educacional
Os funcionários da Rede Municipal de Educação estão recebendo
capacitação para atuar com a plataforma digital “Gestão Fácil”, que
informatiza as informações educacionais e agiliza o acompanhamento e monitoramento de dados.
PÁGINA 3

Divulgação

História traz mãe
do soldado e herói
José Fernandes
Na página de História de
hoje, a Tribuna relata, pelas
lembranças do tenente-coronel Túlio Carvalho Campello
Tenente-coronel
Túlio Campello

de Souza, a história de Percília – mãe do soldado José
Fernandes, morto em combate na Itália durante a Segunda Guerra Mundial.
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Escola do Delta promove diálogo com os pais
Divulgação

É hoje

Filho de Pinda será
chamado para
disputar a Copa do Mundo

O

itenta e quatro anos. É esse o tempo que
Pindamonhangaba espera para ter um
representante no maior evento esportivo do mundo: a Copa.
Do primeiro Mundial, em 1930, no Uruguai, até o último, em 2010, na África do Sul,
foram 19 Copas e 437 jogadores convocados.
Nunca houve pessoa de Pindamonhangaba.
E não venham pensar em José Ely Miranda,
porque Zito embora seja Pindamonhangabense de coração, nasceu em Roseira; muito menos em Déco, que nasceu em São Bernardo do
Campo, mas aprendeu a jogar bola em Moreira, muito antes de ir para o Corinthians, para
a Europa e se naturalizar português, para seu
Mundial em 2006, na Alemanha.
‘Eita’ povo bom de bola, o de Moreira! Deve
ser a qualidade da grama, do ar, as belezas naturais, a genética das famílias. Algum mistério
existe lá.
E como o distrito tem boleiro! Muito mais
que a proporção populacional de um ‘moreirense’ a cada dois ‘pindenses’, Moreira César
deve ter muito mais talentos que o restante da
cidade. Ao menos conhecidos no cenário nacional e até internacional.
Voltando à Copa, hoje (terça-feira, 7), termina esse lapso de 84 anos, desde a Copa do
Uruguai. Às 11 horas, o técnico Luiz Felipe
Scolari vai chamar os 23 atletas para o Mundial do Brasil – que começa em 12 de junho.
Um dos nomes certos é o do volante Luiz
Gustavo.
O jogador encantou o treinador e a comissão
técnica após a Copa das Confederações no ano
passado. Mais que isso, se tornou peça chave
no esquema tático de Felipão, dando mais liberdade para Paulinho (2º volante), para Oscar
e os três atacantes.
Só uma catástrofe ou insanidade de Scolari
tiraria o nome de Luiz Gustavo da lista. Torçamos para que isso não ocorra, pela alegria da
população de Pindamonhangaba e pelo bem do
Brasil.

V

anguarda

literária

* José Valdez de Castro Moura

CLAUDE LÉVI STRAUSS X
ESTRUTURALISMO X ECOLOGIA

O termo ESTRUTURALISMO se originou no
COURS DE LINGUISTIQUE GÉNERALE de Ferdinand de Saussure (1916),
o qual tinha a intenção de
abordar qualquer língua
como um sistema no qual
cada um dos elementos só
pode ser definido pelas relações de equivalência ou
de oposição que mantém
com os demais elementos.
Tornou-se um método para
analisar a língua, a cultura
e a sociedade. O importante é que se tenha a ideia de
que o Estruturalismo procura explorar as inter-relações (as denominadas
“ESTRUTURAS”) por meio

do qual o significado é produzido dentro de uma cultura. De acordo com essa
teoria, os significados no
interior de uma cultura são
produzidos e reproduzidos
através de várias práticas
e atividades, por exemplo,
rituais religiosos, jogos,
preparação e servir de alimentos. Um exemplo clássico é a história de “Romeu
e Julieta” onde apreciamos
o amor coexistindo com o
ódio familiar.
No século XX, a Antropologia Estrutural praticamente nasceu na década
de 40 com os trabalhos de
Claude Lévi- Strauss, tendo como base a ideia que

Fundação Dr. João Romeiro

A escola municipal “Ruth
Azevedo Romeiro”, no bairro
Delta, promoveu, na terça-feira
(29), uma tarde de diálogo com
os responsáveis pelos alunos,
sobre a importância do acompanhamento das tarefas escolares.
Na ocasião, a gestora regional
de educação básica orientou os
presentes sobre a finalidade das
tarefas e distinguiu as competências da escola e da família,
além de fornecer dicas de como
os pais podem auxiliar os filhos
nas tarefas escolares. Ela destacou também a necessidade desse
momento para que os pais fortaleçam os vínculos e colaborem
para a construção da autonomia
das crianças.
De acordo com a gestora da
unidade escolar, a formação em
casa complementa a da escola e
vice-versa.

Cidade terá blitz solidária
nos dias 9 e 10 de maio

Tributo a
Bob Marley

O centro de Pindamonhangaba
receberá, nesta sexta-feira (9) e sábado (10), a blitz solidária, realizada em conjunto pela Prefeitura, por
meio do Departamento de Trânsito, Acip - Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba e
Polícia Militar.
A ideia nasceu em uma das reuniões da comissão de segurança da
Acip e visa conscientizar a comunidade para a segurança no trânsito,
além de incentivar a gentileza tanto
por parte dos motoristas quanto dos
pedestres. A utilização consciente

O bar Buteko (antiga Vinil) promove no sábado (10) uma noite em
tributo ao cantor Bob Marley, falecido há 33 anos. O evento terá a banda Maneva como atração principal,
além de clipes e vídeos com o pai do
Reggae. Os ingressos são limitados.

da faixa de pedestre e do cinto de
segurança no banco traseiro também será abordada durante a blitz.
A Polícia Militar estará presente com a base móvel e o Departamento de Trânsito da Prefeitura
com uma tenda para informações a
pedestres, além de distribuição de
panfletos informativos sobre segurança.
A blitz será realizada na praça
Monsenhor Marcondes, na sextafeira (9), das 10 às 12 horas e das 14
às 16 horas, e no sábado (10), das 9
às 12 horas.

Divulgação

Divulgação

Noite da Pizza na Casa Transitória
A Casa Transitória Fabiano de Cristo realiza neste
sábado (10), a partir das
20 horas, a Noite da Pizza.
Serão servidos 10 tipos de
pizza, em formato de rodízio, a R$ 13,90 por pessoa.
Crianças até seis anos não
pagam entrada e até 12

existem regras estruturantes das culturas na mente humana e estas constroem pares de oposição
para organizar o sentido.
Assim, quando publicou,
em 1949, “AS ESTRUTURAS ELEMENTARES DE
PARENTESCO”
deixou
a ideia de que as alianças
são mais importantes para
a estrutura social do que os
laços de sangue. Ao analisar milhares de mitos nas
mais variadas sociedades
humanas encontrou nelas
modos de construção semelhante em todas.
Quem foi
LÉVI-STRAUSS?
Ele nasceu na Bélgica
em 1908 e faleceu em Paris
em 2009, aos 101 anos de
idade. Antropólogo, professor e filósofo, em 1950,
praticamente fundou a
Antropologia Estruturalista. Doutorou-se na Sorbonne em 194, defendendo
tese sobre o parentesco, já
citada. Estudou os povos
indígenas do Brasil em

anos pagam meia.
Os ingressos podem ser
adquiridos antecipadamente na Casa Transitória
(rua Guaratinguetá, 555,
Crispim).
Mais informações pelo
telefone (12) 3642-6277 ou
www.casatransitoria.org.br.

Divulgação

Claude Levi-Strauss, professor e filósofo
pesquisas de campo (1935
a 1939), período em que
lecionou sociologia na então nascente Universidade
de São Paulo ao lado da
esposa Dinh Lévi-Strauss
e de outros grandes nomes
como Fernando Braudel.
Escreveu “TRISTES TRÓPICOS” livro que é uma
autobiografia o qual trata

de sua passagem pelo Brasil e contato com os ameríndios na década de 30.
Segundo alguns críticos,
essa obra tem uma visão
europeizante e colonialista. O período em que
ele aqui permaneceu foi
fundamental para o seu
crescimento profissional e
formação de etnólogo, tan-

to que escreveu: “Um ano
depois da visita junto aos
índios BORORÓS, todas
as condições para fazer de
mim um etnógrafo estavam satisfeitas”.
Em 2005, aos 97 anos de
idade, LÉVI-STRAUSS fez
um alerta quanto ao futuro do nosso planeta, quando recebeu o 17º Prêmio
Internacional Catalunha ,
na Espanha: “Meu único
desejo é um pouco mais
de respeito para o mundo,
que começou sem o ser humano e vai terminar sem
ele. Isso é algo que sempre
deveríamos ter presente”.
Essa preocupação do grande pensador com a ecologia
é algo que nos faz pensar
e muito. Se não tomarmos
sérias providências quanto
ao meio ambiente estaremos caminhando para a
nossa extinção!

* O autor é médico, prof. universitário, mestre e doutor pela USP, da Casa do Poeta
de S.Paulo, da UBT, da União Brasileira de Escritores e o atual presidente do Conselho
Estadual da UBT e da UBT - Seção de Pindamonhangaba.
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EDUCAÇÃO
Inscrições para vestibulinho da Etec
terminam nesta quarta-feira (7)
Arquivo TN

Vagas são para as modalidades Ensino Técnico e Ensino a Distância

AIANDRA ALVES MARIANO
***
Terminam nesta quarta-feira (7), às 15 horas, as
inscrições para o processo
seletivo da Etec - Escola
Técnica Estadual de Pindamonhangaba para o
2º semestre de 2014. Ao
todo, são oferecidas 640
vagas para cursos técnicos
gratuitos. O exame acontece no dia 8 de junho. O
valor da taxa é de R$ 25.
Em Pinda, as vagas são
para as modalidades Ensino
Técnico e Ensino a Distância (semipresencial).
Na Etec João Gomes de

Anhanguera realiza encontro
com educadores de escolas
AIANDRA ALVES MARIANO
***
A Anhanguera Educacional realizará, na quinta-feira (8), o Encontro
com Educadores, por
meio do projeto Um Pé no
Futuro, que visa atualizar
docentes de escolas que
atuam no Ensino Médio e
preparar alunos na construção de um futuro melhor. A iniciativa reunirá
diretores, professores e
coordenadores pedagógicos de escolas de Ensino
Médio para promover debates sobre temas relacionados à rotina dos educadores.
A palestrante será a
secretária municipal de
educação, professora Beth
Cursino, que abordará o
tema `Empregabilidade e
empreendedorismo para
egresso do Ensino Médio
- como reencantar a educação no trabalho com
projetos`.

Araújo, as vagas são para
Administração,
Cozinha
(Gastronomia), Informática, Mecânica, Nutrição e
Dietética, Redes de Computadores e Serviços Jurídicos.
Na unidade também é
oferecido o curso de Técnico em Administração na
modalidade a distância,
com aulas aos sábados.
Na cidade, também são
oferecidos os cursos de
Administração e Finanças
para a Extensão da Etec na
EE Prof. Rubens Zamith,
no Distrito de Moreira César; e os cursos de Recursos
Humanos e Logística para

a Extensão na EE Alzira
Franco, no Alto do Cardoso.
Para concorrer a uma
das vagas do vestibulinho
para o Ensino Técnico é
preciso ter concluído o
Ensino Médio ou estar,
pelo menos, no 2º ano.
No site www.vestibulinhoetec.com.br os candidatos encontram todas as
informações necessárias
para escolher os cursos e
unidades e para efetuar a
inscrição. A confirmação
da inscrição será enviada
ao candidato, por e-mail,
até dez dias após o pagamento da tarifa.

Profissionais da Rede
Municipal conhecem
novo sistema de gestão
Divulgação

Iniciativa reunirá diretores, professores e coordenadores pedagógicos
“A relevância deste
tema está relacionada ao
momento de pleno desenvolvimento econômico de
Pinda, somado ao cenário
desafiador para os professores de Ensino Médio e
Fundamental, que devem
buscar rever o processo de
ensino e aprendizagem”,

comenta a professora Ana
Rosa, diretora da faculdade. “Neste sentido, será
feita a abordagem da utilização de trabalhos com
projetos como estratégia
para o aprimoramento da
educação”, completa.
Os interessados devem
se inscrever no site www.

umpenofuturo.com.br,
ou pelo telefone 12 36443300. Os participantes
receberão um certificado
com carga horária de 10
horas e concorrerão a uma
bolsa em um dos 12 cursos
de Pós-Graduação a Distância.

Alunos do Ensino Médio terão
Cursinho Online para vestibular
Divulgação

Aluno terá acesso ao conteúdo e questionários

Os 1,8 milhão de alunos do Ensino Médio da
rede pública escolar poderão contar com mais uma
ferramenta de estudo para
o vestibular. O Cursinho
Pré-Universitário Online
da Secretaria da Educação, que oferece conteúdo
complementar às aulas
regulares para estudantes do Ensino Médio e da
EJA - Educação de Jovens
Adultos.
A plataforma foi desenvolvida pela Evesp - Escola Virtual de Programas
Educacionais e não precisa se matricular. O interessado deve informar
o RA - Registro de Aluno
e terá acesso ao conteúdo
interativo e questionários
baseados nos principais

vestibulares, como USP,
Unicamp e Unesp.
Os alunos terão orientação simultânea sobre erros e acertos nas questões,
além de indicações de
conteúdos e materiais de
referências bibliográficas.
O curso virtual também
oferece a oportunidade do
aluno rever o conteúdo do
ciclo e testar a experiência
da realização de provas
seletivas, como o controle
do tempo, por exemplo.
O curso está disponível
para alunos que estudaram na rede entre 2010
e 2013 e a Secretaria da
Educação também disponibiliza no mesmo sistema
um simulado preparatório
para o Enem - Exame Nacional do Ensino Médio.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Os funcionários da
Rede Municipal de Educação participaram de
uma palestra, na segunda-feira (28), para
a apresentação da plataforma digital “Gestão
Fácil”. Lançado no início
de abril, o sistema está
em processo de implantação na sede da secretaria e em todas as escolas
municipais.
Além de informatizar
o trabalho administrativo, o “Gestão Fácil” otimizará o tempo dos profissionais pois permitirá
o acesso imediato, via

internet, aos dados dos
alunos, estatísticas de
turmas, lançamento e
acompanhamento
de
notas e faltas, matrículas, notas do conselho de
classe, controle de funcionários e solicitação
de vagas, além de gerar
relatórios comparativos.
Os funcionários demonstraram grande interesse pela inovação,
reconhecendo a importância do “Gestão Fácil”.
As equipes da Secretaria de Educação e das
escolas farão o treinamento prático para a
utilização da plataforma
nas próximas semanas.
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Vereador Cal está contente Toninho da Farmácia
Vereador Magrão cobra
com a não construção de
aguarda a instalação da sala de seriedade nos serviços do
novos presídios na RM Vale medicamentos no Pronto Socorro Departamento de Trânsito
O vereador José
Carlos Gomes – Cal
(PTB) está contente
com o anúncio feito
pelo Governador de
São Paulo, Geraldo
Alckmin (PSDB)
que não haverá a
construção de novos
presídios na Região
Metropolitana do
Vale do Paraíba.
Por outro lado, Cal
está solicitando também que seja feita
a transferência de
presos de outras
regiões para as suas
cidades/regiões de
origem para dimi- Vereador Cal
nuir o número de detentos em nossos presídios.
“Com essas transferências,
a superlotação dos nossos
presídios iria diminuir consideralvemente”, afirmou o
vereador Cal.
Recapeamento de
avenida
O vereador Cal também
está reivindicando ao Prefeito Vito Ardito Lerario, através da Secretaria de Obras,
o início do recapeamento
do asfalto na Avenida Dr.
Francisco Lessa Junior, no
trecho da Construshopping
até a rotatória do Mazaroppi.
Segundo o vereador, este trecho está em más condições
de tráfego, pois a SOTEP
ganhou a licitação para execução de recapeamento em
várias ruas de nossa cidade.
Apoio da população

Assessoria de Comunicação/CVP

O vereador Cal está
acompanhando de perto a
epidemia da “Dengue” que
ocorre em nossa cidade e
pede o apoio de toda população para que colabore,
limpando seus quintais; verificando os vasos de flores
para ver se não tem água
parada; tratando as piscinas
adequadamente e analisando
outros recipientes que possam permitir a proliferação
do mosquito transmissor da
doença.
Cal, que já a contraiu
no ano passado, sabe que a
“Dengue” é horrível, sendo
que a doença pode até levar
a morte. “Por isso, gostaria
de reforçar o pedido para que
a população colabore, pois
só assim poderemos vencer
a Dengue”, finalizou Cal.

Fale com o Vereador Cal

Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP

Assessoria de Comunicação/cvp

ou um feriado prolongados. “Estou cobrando para que esta
sala seja instalada o
mais rápido possível
pois a farmácia que
entregava medicamentos no posto de
saúde não abre mais
aos finais de semana
e feriados prolongados. É lamentável o
seu fechamento pois
foi uma Indicação
de minha autoria
de maio de 2007 e
atendida pela administração anterior.
Espero que agora a
atual administração
compense isso abrindo esta
sala no Pronto Socorro
para dar o primeiro atendimento aos munícipes
mais carentes de Pinda,
que não possuem recursos para comprar algum
medicamento básico como
analgésicos, antibióticos
e antitérmicos, e acabem
tendo que esperar este
período de fim de semana
e feriado para dar inicio
seu tratamento”, diz o
vereador.

dispõe sobre a gratuidade no
transporte coletivo para pessoas com
60 anos ou mais”.

município, Sr. Ivair,
nos locais apontados pela população como pontos
estratégicos para
construção das lombadas. O intuito
destas lombadas é
fazer com que os
Vereador Magrão conversa com Engenheiro do Deptran,
veículos diminuam
Ivair, em um dos bairros da cidade
a velocidade, auO vereador Carlos Eduar- mentando, sobremaneira, a
do de Moura - Magrão (PPS) segurança nesses locais. “A
está cobrando, novamente, lombada é meio eficaz para
o Departamento de Trânsito que os veículos diminuam a
de Pindamonhangaba para velocidade, principalmente
que faça a construção de nas ruas dentro dos bairros,
lombadas em diversos bairros onde o tráfego de veículos,
do município. Ele já havia ciclistas e pedestres é intenprotocolado diversos reque- so. Nosso pedido advém dos
rimentos em 2013 e não foi moradores dos bairros, pois
atendido. Assim, o vereador ninguém melhor do que eles
protocolou o requerimento que presenciam pequenos
nº 262/2014 reiterando todos incidentes e acidentes no dia
os requerimentos anteriores. a dia. Por essa razão, fazemos
Magrão havia solicitado o pedido, sempre pensando
essas lombadas no ano pas- na segurança da população”,
sado, a pedido dos moradores disse o vereador Magrão.
dos bairros, mencionados no
O vereador pede uma
respectivo documento, haja atenção especial para o caso,
vista, que os munícipes estão pois teme que algum acidente
preocupados com a ocorrência grave aconteça nesses locais,
de acidentes, por conta da alta sendo que as autoridades fovelocidade dos veículos.
ram alertadas e nada foi feito
O vereador Magrão lembra até o momento.
que, no mês
de novembro/2013, se
reuniu com
o Diretor de
Trânsito, Sr.
Edson, assim
como fez visitas in loco
com o responsável pela Engenharia de
Trânsito do Magrão (à direita) em reunião com Diretor do Departamento de

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Vereador Toninho

da

Farmácia

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) aguarda
há seis anos a instalação
de uma sala para entrega de
medicamentos no Pronto
Socorro Municipal. Esta
sala forneceria medicamentos como analgésicos,
antibióticos e antitérmicos, visando dar o primeiro
atendimento aos pacientes
mais carentes, para que os
mesmos não fiquem sem
iniciar seus tratamentos
por ser um fim de semana

“O vereador Toninho da Farmácia é o
autor do Projeto de Lei nº 11/2014, que

Trânsito

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

C o m u n i ca ç ã o /C VP

publicação a título
gratuito 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 as entidades assistenciais e a associações de bairros,
muitas vezes não
terem condições de
arcar com os custos
de suas publicações,
onerando as mesmas, que
em muitos casos, não possuem renda suficiente para
se manter.
Criação da Secretaria da
Agricultura
O vereador Felipe César –
FC reitera sugestão enviada ao
prefeito, através de Indicação,
em que solicita a criação da
Secretaria da Agricultura em
Pindamonhangaba. De acordo
com o vereador, a Diretoria de
Agricultura e a Secretaria de
Governo e Integração, estão
em locais diferentes, fazendo
com que os agricultores de
nosso município passem por
um verdadeiro “calvário”
para resolver as suas questões
rurais. “Entendemos que a
criação de uma Secretaria
específica vai melhorar a
tratativa com a questão rural,
já que somos polo regional da
agricultura e o prefeito, por raízes de família, é ligado a área
rural”, enfatiza o vereador.

Vereador Felipe César - FC

O vereador Felipe César – FC (PMDB) reitera ao
Executivo a contratação de
uma empresa especializada
para realizar estudos visando
a construção do segundo anel
viário em Pindamonhangaba.
O vereador alega que tendo em
vista o crescimento do município nos últimos anos e o fluxo
de veículos, há necessidade de
novas rotas alternativas para o
contorno e o acesso da cidade.
Como este estudo e a obra
demandam muito tempo, o
vereador Felipe César – FC,
prevendo esta necessidade
num futuro próximo, pede
ao prefeito que se inicie as
tratativas o quanto antes, visando o segundo anel viário
em Pindamonhangaba.
Beneficio a entidades
sociais e associações
de bairros
O vereador Felipe César
– FC teve aprovado o Projeto
de Lei 168/2013, que prevê a

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

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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A s s e s s o r a d e C o m u n i ca ç ã o :
Natália Lugli Sper

A referida ponte caiu em 2013 no período
de fortes chuvas
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Janio Lerario agradece
Administração Municipal pela
construção da Ponte do Monjolinho

Fotos: Assessoria

Assessoria de Comunicação/CVP

Pindamonhangaba, Tenente Henrique

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Felipe César – FC
Professor Eric cobra
providências sobre problemas reitera a construção de
um segundo anel viário
do bairro Shangri-lá
Na sessão ordinária, no dia 24 de abril,
o vereador Professor
Eric (PR) apresentou
requerimento solicitando ao Executivo,
com cópia à Secretária
de Assuntos Jurídicos,
Synthea Telles de
Castro Schmidt e ao
Secretário de Planejamento, Jorge Ricardo
Baruki Samahá, para
que todo projeto/planta referente ao bairro
Shangri-lá, aprovado
pela Prefeitura, alerte
os proprietários sobre Vereador Professor Eric
a existência dos processos do res de espécies nativas e até
inquérito criminal e inquérito mesmo construções. É um
civil nº 7/III/2013, 0004596- verdadeiro ato de covardia.
02.2013.26.0445 e inquérito Agradeço ao apoio das Polícivil n° 14.0378.0001206- cias Civil e Militar, além do
2013-9.
Ministério Público que estão
O vereador Professor Eric empenhados na defesa dos
e mais de 100 famílias do moradores do Shangri-lá”,
bairro Shangri-lá foram ludi- exclamou o Professor Eric.
briados pela Empresa TERMeio ambiente
TERRA, pois foram procuTambém em sessão ordirados por representantes da nária, o vereador apresentou
empresa que solicitaram do- requerimento 997/2014 solicumentos para lavratura das citando a colocação de placa
escrituras e depois tiveram os com os dizeres “Proibido
terrenos vendidos para outras jogar lixo” na rua Elpídio
pessoas. “Agiram de má-fé Sales Duarte, próximo à quacomigo e com as famílias dra poliesportiva no Jardim
moradoras do Shangri-lá. Imperial. “Estão jogando
Temos conhecimento que os muito lixo que, além de
representantes da empresa deixar o bairro sujo, a sujeira
continuam no bairro amea- contribui para a proliferação
çando moradores, que já tive- do mosquito que transmite
ram os terrenos invadidos por a dengue, além de outras
tratores e, sem autorização doenças”, alertou o vereador
nenhuma, derrubaram árvo- Professor Eric.

de

Prefeitura refez
Monjolinho, que

a

Ponte

do

desabou no ano

passado após fortes chuvas

O vereador Janio Lerario (PSDB) está satisfeito
com o atendimento da
Administração Municipal
com relação a construção
da Ponte do Monjolinho;
este é um pedido do parlamentar feito diretamente
ao Prefeito Municipal, Vito
Ardito (PSDB), durante
uma reunião realizada no
bairro.
A preocupação do vereador se dá pelo fato de a
área rural possuir muitos
moradores que utilizam a
referida ponte, pois a mesma foi derrubada no ano
passado por uma correnteza

no período de fortes chuvas.
“A Prefeitura refez toda
a ponte com estrutura metálica e cabeceira de concreto,
e além da ponte, também
foram feitas obras de compensação do nível da rua e
construção de canaletas dos
dois lados”, observou Janio.
A inauguração da Ponte do
Monjolinho aconteceu no
último dia 27 e contou com
a presença de autoridades e
da comunidade. A Estrada
do Monjolinho fica no final
da estrada do Pinhão do
Borba e da Malacacheta, na
divisa de Pindamonhangaba com Taubaté.

Fale com o Vereador Janio Lerario

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

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

www.camarapinda.sp.gov.br
Telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
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:
055/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0373/14
DATA PROTOCOLO:
19/03/2014
Nº CEVS: 353800601-863-000252-1-6
DATA DE VALIDADE:
28/04/2015
CNAE:
8122-2/00 Controle de pragas urbanas
RAZÃO SOCIAL:
PJO controle de pragas urbanas hig e limpa fossa LTDA
CNPJ/CPF:
03.304.247/0001-90
ENDEREÇO:
Rua Professor Demétrio Boueri
N°:
431
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Chácara Galega
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
PAULO Henrique Bondioli de Oliveira CPF:
138.495.328-01
RESP. TÉCNICO:
PAULO Henrique Bondioli de Oliveira CPF:
138.495.328-01
CBO:
Técnico de Química
CONS. PROF.:
CRQ
N º INSCR.:
68430
UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 28/04/2014, 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, 28 de Abril de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
056/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0384/14
DATA PROTOCOLO:
20/03/2014
Nº CEVS: 353800601-864-000048-1-2
DATA DE VALIDADE:
29/04/2015
CNAE:
8640-2/05 Serviço de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante-exceto
tomografia Equipamento RAICENTER-OMEGA n° de série 0219/0899
RAZÃO SOCIAL:
Santa Casa de misericórdia de Pindamonhangaba
CNPJ/CPF:
54.122.213/0001-15
ENDEREÇO:
Rua Major José dos Santos Moreira
N°:
466
COMPLEMENTO:		
BAIRRO
Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
José Alberto Monteclaro Cesar
CPF:
150.278.808-04
RESP. TÉCNICO:
José Luiz Castro de Mello César
CPF:
740.965.758-87
CBO:
Médico Pediatra
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.:
22459
UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 29/04/2014, 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, 29 de Abril de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
057/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0385/14
DATA PROTOCOLO:
20/03/2014
Nº CEVS: 353800601-864-000054-1-0
DATA DE VALIDADE:
29/04/2015
CNAE:
8640-2/05 Serviço de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante-exceto
tomografia Equipamento RAICENTER-OMEGA Nº de série 0506/0705
RAZÃO SOCIAL:
Santa Casa de misericórdia de Pindamonhangaba
CNPJ/CPF:
54.122.213/0001-15
ENDEREÇO:
Rua Major José dos Santos Moreira
N°:
466
COMPLEMENTO:		
BAIRRO
Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
José Alberto Monteclaro Cesar
CPF:
150.278.808-04
RESP. TÉCNICO:
José Luiz Castro de Mello César
CPF:
740.965.758-87
CBO:
Médico Pediatra
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.:
22459
UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 29/04/2014, 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, 29 de Abril de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
058/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0386/14
DATA PROTOCOLO:
20/03/2014
Nº CEVS: 353800601-864-000052-1-5
DATA DE VALIDADE:
29/04/2015
CNAE:
8640-2/05 Serviço de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante-exceto
tomografia Equipamento SIEMENSPLEOPHOS 4S Nº de série S/N
RAZÃO SOCIAL:
Santa Casa de misericórdia de Pindamonhangaba
CNPJ/CPF:
54.122.213/0001-15
ENDEREÇO:
Rua Major José dos Santos Moreira
N°:
466
COMPLEMENTO:		
BAIRRO
Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
José Alberto Monteclaro Cesar
CPF:
150.278.808-04
RESP. TÉCNICO:
José Luiz Castro de Mello César
CPF:
740.965.758-87
CBO:
Médico Pediatra
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.:
22459
UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 29/04/2014, 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, 29 de Abril de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
056/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
1250/12
DATA PROTOCOLO:
15/10/2012
Nº CEVS: 353800601-872-000005-1-5
DATA DE VALIDADE:
28/04/2015
CNAE:
8720-4/99 Ativ. de Assist. psicossocial e à Saúde a port. de Dist. Psíquico, Deficiência
Mental e de Dependência Química não especificada anteriormente
RAZÃO SOCIAL:
CTRAD – CENTRO DE TRATAMENTO E ASSITÊNCIA AO
DEPENDENTE QUÍMICO
CNPJ/CPF:
11.815.595/0001-50
ENDEREÇO:
Estrada Municipal das Graminhas
N°:
15800
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Graminhas
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-970 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Maria José Fernandes Camargo Guerrero
CPF:
040.751.728-64
RESP. TÉCNICO:
Alfredo Miranda de Mello CPF:
005.271.728-60
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 35837
UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 28/04/2014, 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, 28 de Abril de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 14/05/2014 às 14:30 horas
AJUDANTE
17º JULIO CÉSAR SILVA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 45 – JARDIM ALVORADA
POTIM – SP
CEP 12525-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO DE SÃO PAULO
38º DISTRITO ESCOTEIRO RIO PARAÍBA DO SUL
GRUPO ESCOTEIRO ITAPEVA – 97 SP
FUNDADO EM 31 DE JANEIRO DE 1982
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS MEMBROS JUVENIS,
ANTIGOS ESCOTEIROS, ESCOTISTAS, PIONEIROS E COLABORADORES DO GRUPO ESCOTEIRO
ITAPEVA – 97 SP E ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO GRUPO ESCOTEIRO ITAPEVA – 97 SP.
A Diretoria da APRMJAEEPCGEI-97 e do GE Itapeva – 97 SP, de acordo com os artigos 11 e letra
“e” e 27 e parágrafo único do Estatuto da Associação e artigos 31 a 34 e incisos do Estatuto da
UEB, vêm pelo presente convocar os Membros da Assembleia com direito a voto para Reunião
Ordinária a realizar-se no dia 07 de junho de 2014, sábado, às 15 horas e trinta minutos em primeira
convocação e em segunda convocação às 16 horas e trinta minutos, na sede do Grupo Escoteiro,
situada nesta Cidade, na Estrada Municipal do Massaim, número 08, bairro Massaim, para:
1 – Deliberação sobre as Contas do Exercício de 2013;
2 – Eleições das Diretorias Executivas e das Comissões
Fiscais para o biênio 2014 / 2016;
3 – Outros Assuntos.
Pindamonhangaba, SP, 05 de maio de 2014
Ana Beatriz Barbosa Lopes - Dir. Presidente
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLICIA JUDICIARIA DE S. PAULO-INTERIOR
DEITER I – SÃOJOSE DOS CAMPOS
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE DEFESA DA MULHER DE 		
PINDAMONHANGABA-SP
Rua Gustavo de Godoy, 409 – Centro- Pindamonhangaba-SP.
EDITAL Nº 01/DDM/2014

A Sra. Dra. MARIA ELISABETE BASSI, Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia de
Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso e gozo de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE, usando de suas atribuições legais que lhe conferem
o Art. 27, inciso II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP-46 de 21/12/70, o Exmo.
Sr. Dr. JOSE LUIZ RAMOS CAVALCANTI, Digníssimo Delegado Seccional de Polícia de Taubaté,
realizará no próximo dia 08 de maio de 2014 às 10:00hs., nesta Delegacia de Polícia de Defesa
da Mulher, CORREIÇÃO ORDINÁRIA E PERIÓDICA, referente ao PRIMEIRO SEMESTRE do
corrente ano. Ficam, pois, convidados todos os funcionários sujeitos à fiscalização correicional
e demais pessoas interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações, sugestões,
atinentes ao serviço policial e/ou administrativos prestados por esta Repartição Policial. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente
Edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Pindamonhangaba aos 30 de abril de 2014. Eu, Lourdes dos Santos Gama , Escrivã de Polícia
que o digitei.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
Dra. MARIA ELISABETE BASSI
Delegada de Polícia

ETR ÓLEOS S/A
CNPJ/MF Nº 07.830.977/0001-85
NIRE 35.300.327.161
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da ETR Óleos S/A (“Companhia”) para se reunirem no dia 16 de maio
de 2014, às 16:30 h, na sede social localizada na Av. Félix Galvão Cruz Simões, nº 485, Bairro Feital
– Distrito de Moreira César, CEP 12441-285, Pindamonhangaba (SP), para deliberar sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:
(a) Aprovação das contas, do balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras do exercício
encerrado em 31.12.2013, publicadas no Diário Oficial de SP e no Jornal da Cidade de Pindamonhangaba
ambos em 11.04.2014.
(b) Ratificar os atos da administração.
Pindamonhangaba (SP), 07 de Maio de 2014
A Diretoria

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2014
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, a Concorrência Pública nº.
001/2014, referente à “Lote 1: contratação de
empresa de engenharia para execução de
diversos serviços de saneamento ambiental
para limpeza pública, coleta e disposição
final de resíduos sólidos urbanos, e Lote
2: contratação de empresa especializada
para execução de serviços de saneamento
ambiental de coleta, transporte e destinação
final de resíduos de serviços de saúde (RSS)
gerados no município de Pindamonhangaba”,
com encerramento dia 10/06/14 às 9h e
abertura às 9h30. 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, 06 de maio de 2014.

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
P O R T A R I A Nº 029/2014

Exonera Assessoria Parlamentar
A CÂMARA DE VEREADORES DE
PINDAMONHANGABA,
usando
das
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso
VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,
por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º - Exonerar os servidores abaixo,
ocupantes de emprego em comissão
do quadro de pessoal da Câmara de
Pindamonhangaba, em 06 de maio de 2014,
em razão de decisão emanada pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo - Processo
TC nº 001143/026/09 e TAC referente aos
autos do Processo nº 14.0378.001240/20136.
ASSESSOR PARLAMENTAR – NÍVEL I
- ANA PAULA DE OLIVEIRA MORENO
- FABIO RODRIGUES VALSECHI
- FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BERALDO
ALVES
- LUIS CARLOS DA COSTA
- LUIS EDUARDO AMBROSIO
- MARIA APARECIDA SEBASTIAO DA
TRINDADE
- MARIA ESMERIA SACRAMENTO DA SILVA
NASCIMENTO
- MARIANA BERNARDES DA FONSECA
- TEREZA KELLY MITIE OGATA
		
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 06 de maio de 2014.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente
Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário
Publicada no D A.

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA

Nº 030/2014

Exonera servidores em comissão.
A CÂMARA DE VEREADORES DE
PINDAMONHANGABA,
usando
das
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso
VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,
por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º - Exonerar os servidores abaixo,
ocupantes de emprego em comissão
do quadro de pessoal da Câmara de
Pindamonhangaba, em 06 de maio de 2014,
em razão de decisão emanada pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo - Processo
TC nº 001143/026/09 e TAC referente aos
autos do Processo nº 14.0378.001240/20136.
- ELISEU SOARES FERREIRA – ASSESSOR
DA PRESIDÊNCIA
- GERALDO MARINS CAMPOS FILHO DIRETOR DE FINANÇAS
- NATÁLIA LUGLI SPER - ASSESSORA DE
COMUNICAÇÃO
- RODOLFO
BROCKHOF - DIRETOR
JURÍDICO
- SUSANA TELLES MACIEL SAMPAIO DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
- THAIS BATISTA DO CARMO - DIRETORA
GERAL
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 06 de maio de 2014.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente
Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário
Publicada no D A.

COMUNICADO
A Empresa Fabio Roberto Dalbon Recuperação de Matérias Plásticos ME, inscrita no CNPJ n.º
16.750.004/0001-27, estabelecida a Rua Princesa Izabel, nº 786, Bairro Cidade Nova, em Pindamonhangaba
Estado de São Paulo, pede o comparecimento da funcionária Ana Paula Aparecida Anochi, portadora da
CTPS n.º 57764/0400 SP, admitida em 01/03/2014 e ausente em 11/04/2014, no prazo de 24 horas.

Estado de São Paulo

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 224/2012
Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e
responsabilidade técnica para locação, montagem, desmontagem e operação de
equipamentos de som e iluminação em eventos a serem executados no município
de Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses.
ATA nº 079/2012

Empresa: FABIO MACHADO GONÇALVES – ME

Processo nº
10206/2013
ATA nº 080/2012

Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
395/2013
10.912,00
Empresa: JLF ESTRUTURAS DE EVENTOS LTDA

Processo nº
2503/2013

Autorização de Fornecimento nº
032/2013

12501/2013

505/2013

15397/2013

778/2013

16391/2013
17034/2013
ATA nº 081/2012
Processo nº
14316/2013
14317/2013

848/2013
1001/2013
Empresa: WALTER LEME – ME
Autorização de Fornecimento nº
710/2013
702/2013

Data da AF
28/01/2013

12.750,00

10/05/2013

2.800,00

11/06/2013

12.750,00
51.000,00

19/06/2013
28/06/2013

Valor R$
2.312,00
5.780,00

Data da AF
04/06/2013
29/05/2013

14318/2013
14912/2013

711/2013
726/2013

578,00
1.156,00

04/06/2013
05/06/2013

14921/2013
14990/2013

725/2013
720/2013

1.156,00
1.156,00

05/06/2013
05/06/2013

14994/2013
16368/2013
16485/2013

721/2013
851/2013
858/2013

578,00
578,00
1.156,00

05/06/2013
16/06/2013
20/06/2013

16486/2013

856/2013

578,00

20/06/2013

16488/2013

857/2013

2.312,00

20/06/2013

16489/2013
16491/2013
16579/2013

852/2013
850/2013
853/2013

1.156,00
578,00
578,00

20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013

16589/2013
16750/2013
16751/2013

854/2013
922/2013
923/2013

578,00
578,00
578,00

21/06/2013
21/06/2013
21/06/2013

16792/2013
17267/2013
18021/2013

921/2013
964/2013
968/2013

5.748,00
578,00
1.156,00

24/06/2013
28/06/2013
05/07/2013

18025/2013

1085/2013

2.312,00

12/07/2013

18327/2013

1084/2013

578,00

12/07/2013

18330/2013
18333/2013
19013/2013

1091/2013
1083/2013
1092/2013

578,00
2.312,00
2.312,00

17/07/2013
12/07/2013
17/07/2013

19102/2013
19107/2013
19554/2013

1106/2013
1107/2013
1179/2013

1.156,00
1.734,00
578,00

19/07/2013
19/07/2013
25/07/2013

19546/2013
19551/2013
19621/2013
19622/2013

1171/2013
1172/2013
1151/2013
1152/2013

578,00
1.156,00
5.780,00
578,00

25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2012
Objeto: aquisição de dieta enteral.
ATA nº 082/2012
Processo nº
35382/2013

EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS
HOSPITALARES LTDA
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF

Empresa:

3223/2012

5.865,60

Objeto: aquisição de gêneros alimentícios especiais para merenda escolar.

31564/2013
ATA nº 099/2012

1998/2013
36.814,65
Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CONVOCAÇÃO PARA A 4ª REUNIÃO
ORDINÁRIA DE 2014
Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras
do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa
com Deficiência de Pindamonhangaba,
convocados a comparecerem à 4ª Reunião
Ordinária de 2014, a realizar - se:
Dia: 08/05/2014
Horário: 9h (nove horas)
Local: OAB, à Rua Gregório Costa, 249 –
Centro
Fone contato: (12) – 3642.5398
Pauta:
— Informes
— Aprovação de atas anteriores
— Criação das comissões e grupos de
trabalho
— Evento do dia 29/05
— Divulgação Lei Federal de Acessibilidade
— Ações de 2014 - Calendário

Processo nº
30648/2013

PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos
a
comparecer
no
Departamento de Recursos Humanos,
situado na Rua Deputado Claro César,
nº 30, centro, os candidatos nominados
a seguir, por ordem de classificação,
munidos da seguinte documentação, em
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última
eleição
Observação: os candidatos que justificaram
a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social –
CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou
Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo
masculino);
08 - Comprovante de escolaridade
conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme
exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas
(recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e
dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de
0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos
de 6 a 14 anos).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 1

9º APARECIDA CECÍLIA CARDOSO
RUA JOSÉ ALVES PEREIRA SOBRINHO,
49 – NOVA ESPERANÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-320
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

27/12/2012

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2012

CMPD - Conselho Municipal
da Pessoa com Deficiência de
Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

Data da AF
15/04/2013

Valor R$
68.500,00

Empresa: GUIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
1870/2013
27.754,60

Andrea Campos Sales Martins Presidente
do CMPD

5

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ATA nº 096/2012
Processo nº
30651/2013

Dia 14/05/2014 às 14:00 horas
COMUNICADO
ARIJOSI BAR E RESTAURANTE LTDA.-EPP, estabelecido a Rodovia Presidente Dutra s/nº - Km.
87,5- Moreira Cesar - Pindamonhangaba - SP, CNPJ-10.829.507/0001-06 e Inscrição Estadual nº
528.153.065.114, COMUNICA O EXTRAVIO, das notas fiscais mod. 2 - Vendas a Consumidor, do
nº 251 a 500-série D-1 - EM BRANCO.

7 de maio de 2014

ATA nº 100/2012
Processo nº
30653/2013

Autorização de Fornecimento nº
1873/2013

Valor R$
645,12

Data da AF
28/11/2013
10/12/2013
Data da AF
28/11/2013

Empresa: NUTRIMENTAL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Autorização de Fornecimento nº
1869/2013

Valor R$
25.982,65

Data da AF
28/11/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2012
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados em manutenção,
conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Serviços.
ATA nº 16/2013
Processo nº

Empresa: ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF

30541/2013
ATA nº 17/2013

1883/2013
1.288,90
Empresa: ELITE ELETRICIDADE TÉCNICA LTDA

Processo nº
30546/2013

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

1884/2013

710,90

12/12/2013
Data da AF
12/12/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 339/2012
Objeto: Aquisição de cartuchos e toners.
ATA nº 22/2013
Processo nº
30555/2013
ATA nº 24/2013
Processo nº
30556/2013
ATA nº 25/2013
Processo nº
30557/2013

Empresa: COMERCIAL OLIMPIA DE PAPEIS E MATERIAIS LTDA ME
Autorização de Fornecimento nº
1881/2013
Empresa: ORLANDO ABUD JUNIOR EPP
Autorização de Fornecimento nº
1882/2013

Valor R$

Data da AF

22.320,00

12/12/2013

Valor R$
12.654,00

Data da AF
12/12/2013

Empresa: WORLD PRIT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
1880/2013

10.787,04

12/12/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 340/2012
Objeto: Aquisição de material de limpeza.
ATA nº 01/2013
Processo nº
30551/2013

Empresa: COMERCIAL CENTER VALLE LTDA
Valor R$
1.970,00

Data da AF
12/12/2013

ATA nº 03/2013
Processo nº

Empresa: SANTOS GOUVEA COMERCIAL LTDA EPP
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$

Data da AF

30552/2013
ATA nº 04/2013
Processo nº

1876/2013
9.144,00
12/12/2013
Empresa: TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF

30553/2013
ATA nº 05/2013

1879/20130
Empresa: ORLANDO ABUD JUNIOR EPP

Processo nº
30554/2013

Autorização de Fornecimento nº
1878/2013

Autorização de Fornecimento nº
1877/2013

Pindamonhangaba, 05 de maio de 2014.

7.029,00

12/12/2013

Valor R$
24990,40

Data da AF
12/12/2013

QUARTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

7 DE MAIO DE 2014

HISTÓRIA

Altair Fernandes Carvalho

A mãe do soldado Fernandes, morto em combate
Este fato verídico relacionado a Pindamonhangaba pós 2ª Guerra
Mundial, quem contava
era o Dr. Túlio Carvalho
Campello de Souza (1920
– 2008), tenente-coronel
reformado do Exército,
um dos heróis da Força
Expedicionária Brasileira.
Ferido em combate na Itália durante aquela guerra,
sobreviveu apesar de ter
perdido uma das pernas.
Retornando a Pindamonhangaba, se empenhou
no exercício da advocacia.
Referindo-se à humildade e pobreza da maioria dos seus colegas expedicionários, Túlio citava
entre outros exemplos o
da mãe do soldado José
Fernandes, o pracinha da
FEB morto em combate na Itália. Chamava-se
Percília. Era uma preta
alta e magra que morava
no bairro do Bonsucesso.
Alguns anos após o ﬁ-

L

nal da guerra, relembrava
Túlio, o 2º Batalhão de
Engenharia de Combate
recebeu duas medalhas
“Sangue do Brasil”, que
eram outorgadas àqueles
que haviam sido feridos
em campanha ou aos familiares daqueles que tinham morrido lá.
Uma das medalhas era
para ser entregue ao senhor José Pires Barbosa,
pai do soldado José Pires
Barbosa Filho (denomina
uma rua no Jardim Rosely
– Campo Alegre); a outra
era para dona Percília,
mãe do soldado José Fernandes (denomina uma
rua no bairro do Crispim).
Coube ao Dr. Túlio entrar
em contato com os pais
dos pindamonhangabenses mortos em combate
na Itália, para informar
sobre o dia, horário e local
do evento. Com a intenção de facilitar para dona
Percília, Túlio se ofereceu

ITERÁRIAS

embranças

para ir buscá-la em seu
automóvel no dia da solenidade, mas ela agradeceu
e disse que não precisava.
Tendo chegado a data
da entrega das medalhas,
foi num dia 7 de setembro, dona Percília, que havia recusado o convite do
Dr. Túlio para ir buscá-la
de automóvel, caminhou
descalça de sua casa até
a estação de Bonsucesso
(Estrada de Ferro Campos
do Jordão). Só ali é que
calçou os sapatos e tomou
o bonde para a cidade.
O Batalhão estava formado na avenida Jorge
Tibiriçá, segundo Túlio,
aqueles que seriam agraciados estavam postados
no trecho onde atualmente se encontra o prédio da
Caixa Econômica Federal.
Feita a leitura do boletim alusivo à condecoração, o comandante do 2º
BE, era o coronel Oyama
Clark Leite, pregou a me-

Ser mãe...

Ser mãe é desdobrar ﬁbra por ﬁbra
o coração! Ser mãe é terno alheio
lábio, que suga , o pedestal, do seio,
onde a vida, onde o amor cantando vibra.
Ser mãe é ser um anjo que se libra
sobre um berço dormindo! É ser anseio,
é ser temeridade, é ser receio,
é ser força que os males equilibra!
Todo o bem que a mãe goza é bem do ﬁlho,
espelho em que se mira afortunada,
luz que lhe põe nos olhos novo brilho!
Ser mãe é andar chorando num sorriso!
Ser mãe é ter um mundo, e não ter nada!
Ser mãe é padecer num paraíso!
Coelho Netto, Tribuna do Norte, 27 de julho de 1902
Quadroseretratos.wordpress.com

Quadroseretratos.wordpress.com

Esta
imagem
serve
apenas
como
ilustração
relacionada
ao texto
(não foi
possível
localizar
uma foto
de dona
Percília)

dalha
“Sangue
do Brasil” no peito de José Pires
Barbosa, recuou
um passo e fez
continência. Com
a medalha no
peito, o pai lembrava-se do ﬁlho
e chorava.
Prosseguindo
a solenidade, o
comandante condecorou
dona
Percília, em cujos
trajes modestos
destacava-se um
pano que trazia
cobrindo-lhe
a
cabeça. Com o mesmo ritual, o militar, ao condecorá-la recuou um passo e
fez continência... e a mãe
do soldado José Fernandes, morto em combate,
“espontaneamente, singelamente, respondeu à
continência”.
O Dr. Túlio lembrava
que aquilo poderia parecer engraçado, mas destacou “a simplicidade daquela mulher”.
Medalha
“Sangue do Brasil”
“Bronze com as dimensões de 35 milímetros de
largura por 45 de altura.
No anverso o sabre das
armas da República sobre
um resplendor cujo foco
se encontra na cruzeta e
se irradia em todas as direções do campo. Coroando a lâmina do sabre, três
estrelas esmaltadas de
vermelho, representando
os três ferimentos recebidos pelo general Sampaio,

no dia de seu natalício e
da sua maior glória, em 24
de maio de 1886, data da
Batalha do Tuiuti.
Envolvendo o campo
da medalha, dois ramos
de “Pau Brasil” lembram a
Pátria e as origens do nome
glorioso. Uma faixa arqueada, entre os dois ramos e
sobre a lâmina, ostenta o
dístico “Sangue do Brasil”.
O verso de superfície
lisa conterá o nome e o
posto do galoardo e a data
em que se tenham veriﬁcados os ferimentos.
A ﬁta tem a cor vermelha, com um friso central
igual a um sétimo de largura total, dividido em
três partes iguais, de cores
amarelo, verde e amarelo.”
As características da
medalha,
mencionadas
acima, estão conforme o
artigo 6º de seu decreto de
criação (decreto-lei 7709
de 5/7/1945), assinado
por Getúlio Vargas e Eurico Gaspar Dutra.

Anúncio do passado

Tribuna do Norte, 1921

Essa medalha foi criada
com o objetivo de agraciar
oﬁciais, praças, assemelhados e civis, destacados
para o teatro de operações
na Itália, e que ali tivessem sido feridos em consequência de ação objetiva
do inimigo.

