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JOVENS NASCIDOS
EM 1996 DEVEM SE
ALISTAR ATÉ DIA 30
Os jovens de Pindamonhangaba nascidos no ano de 1996
devem comparecer à Junta Militar
para se alistar até o dia 30 de
junho. A Junta Militar ﬁca na avenida Albuquerque Lins, 138, São
Benedito. Funciona de segunda a
sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e
das 14 às 16h30. Mais informações pelo telefone 3648-1070.
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Família leiloa camisa de Neymar
TRIBUNA
NA COPA

Valor arrecadado será investido na compra de máquina de estampas,
que será utilizada por família de Pinda para trabalho de mãe e ﬁlho.
Arquivo pessoal

Uma família de Pindamonhangaba está leiloando uma
camisa autografada pelo craque da Seleção Brasileira e
do Barcelona, Neymar. A assinatura na camiseta ocorreu
há quatro anos quando a joia
ainda jogava no Santos Futebol Clube, ao lado de Paulo
Henrique Ganso (São Paulo)
e Arouca – que também autografaram a camiseta do clube
da Vila Belmiro.
De acordo com Marilaine
Codinhoto, o dinheiro do leilão
será utilizado para comprar
uma máquina de estampar camisetas. Com o equipamento
ela poderá trabalhar em casa e
ficar junto a seu filho Pablo –
que sofre de epilepsia em virtude de um Acidente Vascular
Cerebral.
PÁGINA 3

História
traz
acidente
com trens

A página de história desta
edição traz um acidente com
trens ocorrido em Pindamonhangaba, em 1920. Na ocasião,
um trem cargueiro denominado
‘especial de lenha’ fazia manobras na estação da Estrada de
Ferro Central do Brasil de Pindamonhangaba quando surgiu
outro trem e o choque foi inevitável, ocasionando um acidente
com vítimas.

HISTÓRIA 6
No CT Rei Pelé, Neymar
autografou camisa do
pindamonhangabense
Pablo

Três modelos de Pindamonhangaba estão se preparando para representar a cidade no Miss Plus Size
Vale do Paraíba 2012, que acontece
no próximo dia 21.
As candidatas de Pinda disputarão o título com outras 27 modelos
da região. A vencedora receberá
diversos prêmios, entre eles um
ensaio fotográﬁco proﬁssional.
Voltado para modelos com manequim a partir do número 46, o
evento tem o objetivo de valorizar
a beleza da mulher GG e destacar
o crescimento do mercado voltado
para este segmento da moda.
PÁGINA 3

Aiandra Alves Mariano

Pinda
comemora
MODELOS DE PINDA SE PREPARAM PARA MISS PLUS SIZE Dia do Meio
Ambiente
Em comemoração ao Dia
Mundial do Meio Ambiente, o
Shopping Pátio Pinda, em parceria com a Faculdade de Roseira, organizou diversas ações
de conscientização sobre o tema
entre os dias 4 e 16 de junho.
O evento será marcado pela
doação de mudas de espécies
ﬂorestais e ornamentais, além
de orientações sobre a importância do meio ambiente e abordagens sobre o descarte correto
do lixo.
PÁGINA 5
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Últimas gotas

Só haverá mais uma chuva
antes da severa estiagem

A

chuva dos dois últimos dias, que atingiu a região do Vale do Paraíba, e algumas partes do Estado de São Paulo,
foi a penúltima antes de um longo período de
estiagem que vai ocorrer.
Os dados são do ICN - Instituto de Climatologia Nacional, que espera outra chuva para
daqui a 21 dias. Segundo o ICN a precipitação
pluviométrica dos últimos dias dá um alívio
temporário nas plantações, sobretudo de frutas e verduras – o que deve segurar a inflação
destes produtos nas próximas semanas.
O problema é que após a próxima chuva, o
período de estiagem será drástico, afetando plantações, a qualidade do ar e deixando muitas reservas de água operando com capacidade baixa,
além do pior – que é o mínimo de água no Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento
de aproximadamente 7 milhões de pessoas.
Para especialistas, o racionamento e a ausência d’água na Capital Paulista vão desencadear diversos fatores de ordem econômica
em todo o estado. Para ter uma ideia, distribuidoras de água mineral já estão priorizando
abastecer São Paulo no período – o que vai, em
primeiro momento, diminuir a oferta de água
mineral nos supermercados e, posteriormente
aumentar seu preço. O mesmo vai ocorrer com
frutas e verduras, pois a Ceagesp – Companhia
de Entreposto e Armazéns Gerais de São Paulo
- vai receber mais produtos de outras regiõesdeixando alguns pontos desguarnecidos.
“É uma questão que já começa a afetar todo
o Estado. Não podemos entender a crise da
água apenas como um prejuízo à cidade de São
Paulo, mas para a população de todo o Estado”,
explicou o especialista em economia, Thiago
Gaban.
Segundo ele, o ideal é economizar água, sendo morador da região mais afetada ou não.
“Mesmo no Vale do Paraíba, as pessoas devem
ter a consciência que é um bem escasso e usar
de maneira racional. A economia é uma das soluções para a crise”.
O momento agora é de encarar a realidade
de maneira mais séria e fechar a torneira.

V

anguarda

literária

* José Valdez de Castro Moura

OSCAR WILDE: UM GÊNIO DA
LITERATURA MUNDIAL

A Irlanda tão conhecida
de nós pelos seus conflitos
religiosos legou ao mundo
grandes escritores e poetas
como: Frank Fronkfort Moore (1855-1931), William
Butler Yets (1865-1939) e
Oscar Wilde.
Wilde nasceu em Dublin em 1864 e faleceu em
Paris em 1939. Possuidor
de espírito rebelde e inconformista,
inteligência
e humor fino e sarcástico,
sobressaia entre os jovens
da sua geração, vivendo a
sua condição de homossexual que lhe custou prisão
e humilhação em pleno
período vitoriano que teve
as tintas do preconceito e
conservadorismo. Oriundo
de uma família protestante e de recursos, estudou
no Trinity College de Du-

blin e em Oxford. Fundou
o Esteticismo (Dadismo)
que defendia o BELO em
contraposição aos horrores
da sociedade industrial. Foi
casado e teve dois filhos:
Cyril e Vyvyan para quem
escreveu estes belos contos: ”O Príncipe Feliz” e “O
Rouxinol”.
O grande escritor construiu sólida reputação literária tendo uma obra
vasta e diversificada.
Seu único romance: ”O
retrato de Dorian Gray”
é considerado uma obra
prima da literatura inglesa; entre outras obras
escreveu: ”De Profundis”
(um clássico anarquista),
“A alma do homem sob
o socialismo” e “Balada
do cárecere de Reading”.
Também escreveu contos e
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Jovens nascidos em 1996 devem
se alistar até dia 30 de junho

Arquivo TN

O prazo para o Alistamento Militar de jovens
nascidos no ano de 1996
termina dia 30 de junho.
Temido por alguns e desejado por outros, o Serviço Militar compreende
as três Forças Armadas
(Marinha, Exército e Aeronáutica).
De acordo com o Plano Geral de Convocação
do Ministério da Defesa,
jovens do sexo masculino
que completam 18 anos
em 2014 devem participar
do processo seletivo.
Documentos
Jovens nascidos em
1996 devem comparecer
à Junta Militar munidos
de certidão de nascimento
ou outro documento (RG,
carteira de motorista ou
de trabalho), CPF, comprovante de residência e
uma foto recente, tamanho 3×4.
No caso de mudança
de endereço após o alistamento, o jovem deve comparecer à Junta de Serviço
Militar munido do CAM –
Certificado de Alistamento Militar e novo comprovante de residência.
Caso o convocado tenha filhos, também é necessária a apresentação
das certidões de nascimento das crianças. Pessoas com deficiência têm
de mostrar atestado médico. Todos os documentos
precisam ser apresentados em suas versões originais.
De acordo com o Ministério da Defesa, em
2013, mais de 2 milhões
de jovens se alistaram
nas Juntas de todo o país.
Cerca de 92 mil foram incorporados pelas Forças
Armadas.
Outros procedimentos
Caso esteja residindo
no exterior deverá procurar os consulados ou em-

baixadas do Brasil. Aqueles que perderem o prazo
de alistamento poderão
participar da seleção somente em 2015, para incorporar apenas em 2016.
A Junta Militar de Pinda fica na avenida Albuquerque Lins, 138, São
Benedito. Funciona de
segunda a sexta-feira, das
8h30 às 11h30 e das 14 às
16h30.
O alistamento
Esse é um ato obrigatório, cujo descumprimento
pode causar desdobramentos para o cidadão.
Além disso, a norma
prevê o pagamento de
multa, cujo valor varia de
acordo com a quantidade
de dias em que o candidato deixou de se alistar.
O não-alistamento pode
acarretar consequências.
Abaixo, confira a lista das
penalidades que o cidadão
pode enfrentar:
- Obter passaporte ou
prorrogação de sua validade;
- Ingressar como funcionário, empregado ou
associado em – instituição, empresa ou associação oficial, oficializada ou
subvencionada;
- Assinar contrato com
o Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou
Municípios;

nove dramas para teatro e
destacou-se também como
poeta, sendo bastante conhecidos no mundo literário: ”Flores de Ouro” e

“Rosa Mystica”.
Aprecio, de maneira especial, um poema de sua
autoria no qual ele se refere a amigos. Ei-lo:

“Escolho os meus amigos não pela pele ou outro arquétipo
qualquer, mas pela pupila.
Tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante.
A mim não interessa os bons de espírito nem os de maus hábitos.
Fico com aqueles que fazem de mim louco e santo.
Deles não quero resposta, quero meu avesso.
Que me tragam dúvidas e angústias e aguentem o que há de
pior em mim.
Para isso só sendo louco.
Quero-os santos, para que não duvidem das diferenças e peçam
perdão pelas injustiças.
Escolho meus amigos pela cara lavada e pela alma exposta.
Não quero só o ombro e o colo, quero também sua maior alegria.
Amigo que não ri junto não sabe sofrer junto.
Meus amigos são todos assim: metade bobeira, metade seriedade.
Não quero risos previsíveis nem choros piedosos.
Quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade sua fonte
de aprendizagem, mas que lutam para que as fantasias não
desapareçam.
Não quero amigos adultos nem chatos.
Quero-os metade infância e outra metade velhice;
Crianças para que não esqueçam dos ventos nos rostos e velhos,
para que nunca tenham pressa.
Tenho amigos para saber quem eu sou. Pois os vendo loucos e
santos, nunca me esquecerei que “normalidade” é uma ilusão
imbecil e estéril”.

Reflitamos um pouco sobre a beleza dessa página de
um poeta que atravessa tempos e gerações.
*O autor é médico, prof. universitário, mestre e
doutor pela USP e membro de várias instituições
culturais e científicas do Brasil e do Exterior.

- Prestar exame ou matricular-se em qualquer
estabelecimento de ensino;
- Obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais,
matrícula ou inscrição
para o exercício de qualquer função e licença de
indústria e profissão;
- Inscrever-se em con-

curso para provimento de
cargo público;
- Exercer, a qualquer
título, sem distinção de
categoria ou forma de pagamento, qualquer função
pública ou cargo público,
eletivos ou de nomeação;
- Receber qualquer
prêmio ou favor do Governo Federal, Estadual, dos
territórios ou municípios.

Pinda amplia integração
de recursos tecnológicos e
pedagógicos
Divulgação

Escolas municipais de
Pindamonhangaba recebem, a partir de junho, a
licença para a utilização
do Windows 8 nos PC
– Tablets entregues em
abril. As escolas Dulce
Pedrosa Guimarães (Boa
Vista); Professor Joaquim
Pereira da Silva (Mantiqueira) e Doutor Ângelo
Paz da Silva receberão, ao
todo, 80 equipamentos
com Sistema Operacional
Windows 8.
Os PC-Tablets são
equipamentos que funcionam como computador e
tablet e contam com canetas do tipo “stylus” e tela
sensível ao toque, funcionando como computador
e tablet. Acompanhados
do sistema operacional
Windows 8, os equipamentos oferecem aos alunos diversas ferramentas

e aplicativos que contribuem para um aprendizado mais dinâmico e próximo da realidade que os
espera, ampliando o uso
da tecnologia de forma
integrada com a educação
humanizadora.
O PC-Tablet com Windows 8 traz uma novidade
em relação aos recursos
aproveitados pelas crianças: a utilização de aplicativos durante as aulas
com a Informática Educacional, que acontecem
uma vez por semana. O
mediador integra os recursos tecnológicos com
os conteúdos dos professores em sala de aula
para trabalhar com os
alunos nessa plataforma,
enriquecendo o processo de aprendizagem por
meio das ferramentas digitais.

Sisu do meio do ano
abre inscrição para
51 mil vagas
A segunda edição de 2014
do Sisu - Sistema de Seleção
Unificada, que oferecerá mais
de 51 mil vagas em instituições públicas de ensino superior, abriu as inscrições na
segunda-feira (2). Para participar, é preciso se inscrever
no site oficial do Sisu até as
23h59 desta quarta-feira (4).
Nesta edição, são 51.412
vagas em 67 instituições. O
Sisu é um processo seletivo
que usa as notas do Enem

EXPEDIENTE

- Exame Nacional do Ensino Médio para selecionar
estudantes para cursos de
graduação em universidades
federais e institutos tecnológicos de ensino superior.
Para participar desta edição,
é preciso ter feito o Enem de
2013, com nota acima de zero
na redação.
Cada candidato poderá
escolher duas opções de vagas em qualquer instituição
participante.

Tribuna do Norte

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
Presidente da Fundação Dr. João Romeiro: Antônio Aziz Boulos
CHEFE DE EDIÇÃO: Odirley Pereira - Mtb 48.651
RESPONSABILIDADE: Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 - CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL: RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/SP - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br) IMPRESSÃO: S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

TRIBUNA NA NET
www.tribunadonorte.net
contato@tribunadonorte.net

Tribuna do Norte

PINDAMONHANGABA

TRIBUNA
NA COPA

3

4 DE JUNHO DE 2014

CIDADE
Em nome do amor

Mãe leiloa camisa autografada
por craques para realizar sonho
ANA CAMILA CAMPOS
***
Um post no facebook
chamou a atenção das repórteres da redação da
Tribuna do Norte. A duas
semanas do início do
evento mais esperado de
2014, a Copa do Mundo,
a surpresa de uma postagem sobre o leilão de uma
camisa autografada pelo
jogador Neymar chamou a
atenção.
Marilaine Codinhoto é
mãe de Pablo, de 13 anos.
O garoto foi diagnosticado com epilepsia de difícil
controle, uma doença decorrente de um AVC (Acidente Vascular Cerebral)
sofrido por ele quando ainda tinha dois anos de idade.
O AVC acarretou a doença,
para a qual não existe medicamentos que a controle
totalmente. Hoje, a quantidade das crises, que eram
de 18 a 20 ao dia, diminuiu,
mas as convulsões são diárias.
“Acredito que Deus dá
o ﬁlho especial para a mãe
porque ela também é especial. Acredito que Ele
é quem escolhe onde vai
mandar crianças especiais,
para que a mãe sempre esteja junto e ajude a cuidar.
A mãe também passa a ser
especial”, orgulha-se Marilaine, que também é mãe de
gêmeas.
Devido ao quadro do
ﬁlho, que estuda na Apae
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, das
13 às 17 horas, ela não pode

Ana Camila Campos

Pablo e sua mãe Marilaine Codinhoto
trabalhar fora, pois devido
às crises convulsivas, precisa de acompanhamento
constante. Foi então que
a mãe acabou se tornando voluntária no Clube de
Mães da instituição.
Marilaine vê na Apae
um ótimo local de ensino,
pois também são atendidas
pessoas com diﬁculdade de
aprendizagem e atraso, que
é o caso de Pablo. “A turma
pouco numerosa também
contribui com o aprendizado. A professora dá bastante atenção e tem um cuidado diferenciado do que
seria em qualquer outra
escola”, explica.
Tudo tem um porquê
A voluntária conta que
a única renda da família
vem do marido, Luiz Augusto. Seu desejo era o de
contribuir de alguma forma, entretanto, ficou pensando em uma alternativa,
pois tem o tempo restrito

por acompanhar o filho.
Além disso, ela também
pensou em alguma solução que pudesse envolvê-lo, uma vez que ele, já
entrando na adolescência,
fala em trabalhar – uma
situação delicada para
quem apresenta o quadro
como o dele.

O menino sugeriu à mãe
que comprasse uma máquina de fazer chinelos, porém, ela viu a solução e um
benefício em vários aspectos ao visualizar a aquisição
de uma máquina de estampa de camisetas.
“Pensei em camisetas
porque posso pegar encomendas, como uniformes
escolares, fábricas e eventos. Essa é uma demanda
que não acaba”, disse. Além
disso, ela também pensou
na contribuição à Apae, que
sempre está confeccionando camisetas para o Clube
de Mães e eventos, como a
Feira da Fraternidade”, justiﬁca.
A decisão do que fazer
A ideia já estava consolidada. Mas como conseguir a máquina de estampar? O custo dessa
máquina, segundo Marilaine, é de aproximadamente
R$ 3 mil.

EPILEPSIA
De acordo com o site Politec Saúde, a epilepsia de
difícil controle é um problema crônico e, às vezes, para
toda a vida. A maioria dos pacientes com epilepsias
pode ser tratada com sucesso, usando um medicamento
ou uma combinação de medicamentos. No entanto,
aproximadamente um terço das pessoas com epilepsia
não pode ser tratada efetivamente dessa maneira.
Depois que dois ou três tratamentos com medicamentos
foram tentados sem sucesso, o médico irá considerar
outras opções como a Estimulação de Nervo Vago
(Terapia VNS), Cirurgia Cerebral ou a Dieta Cetogênica.
A Terapia VNS proporciona um controle efetivo das
crises para muitos pacientes e tem efeitos colaterais
mínimos em praticamente todos os casos.

Aiandra Alves Mariano

Juliana Polônio (à direita), uma das representantes de
Pindamonhangaba, ao lado da organizadora do concurso,
Renatha Silva, durante evento de divulgação no shopping

Arquivo pessoal

Pablo com Neymar e P.H. Ganso
Decidiu, então, aproveitar a época da Copa
e leiloar uma camisa do
Santos autografada por
craques do clube. Ela deixa claro que só irá leiloar
se conseguir uma quantia
suficiente para comprar a
máquina.
A camisa
Em 2010, Pablo fez uma
cirurgia em um hospital da
Unifesp, em São Paulo. As
médicas do hospital sugeriram que Pablo e mais
uma colega, que também
havia passado pela cirurgia, estrelassem uma campanha que incentivasse a
prática esportiva por pessoas portadoras do tipo de
epilepsia que ambos apresentam.
Dessa forma, eles foram
até o CT do Santos Futebol
Clube, na baixada santista,
para fazer umas fotos com
a estrela do futebol atual:
Neymar.

Eles assistiram ao treino e
tiraram fotos. Neymar, Ganso, Edinho e Arouca estavam
presentes e os três primeiros
assinaram uma camisa do
Santos para Pablo, que também teve um ursinho de pelúcia e a camisa do Brasil que
vestia naquele dia, autografados pelo 10 da seleção.
O leilão
Marilaine, então, decidiu divulgar sua ideia no
facebook para atingir o
maior número de pessoas
possível. O primeiro lance foi dado por um rapaz
no valor de R$ 500. Quem
desejar pode enviar uma
contraoferta pelo telefone
99731-9994. O processo foi
iniciado no dia 23 de maio.
Sobre a Copa, Marilaine
revela que vai torcer pelo
Brasil e que estão organizando reuniões familiares para
torcerem juntos pela seleção.
Que essa vitória seja dupla: com o hexa.

Modelos se preparam
para Miss Plus Size
AIANDRA ALVES MARIANO
***
Três modelos de Pindamonhangaba
estão se preparando para representar
Pindamonhangaba no concurso Miss Plus
Size Vale do Paraíba 2012, que acontece
no próximo dia 21.
Voltado para modelos com manequim a partir do número 46, o evento
tem o objetivo de valorizar a beleza da
mulher GG e destacar o crescimento do
mercado voltado para este segmento da
moda.
As moradoras de Pinda disputarão o
título com outras 27 modelos de várias
cidades da região. A vencedora receberá
diversos prêmios, entre eles um ensaio
fotográﬁco proﬁssional.
Juliana Polônio, de 25 anos, é uma das
representantes de Pinda. Ela participa do
concurso pela segunda vez. Em 2013, ﬁcou em 15º lugar. “Decidi participar porque não acredito que exista um padrão de
beleza, o qual a sociedade impõe. Cada
um tem sua beleza, sua peculiaridade, seu
charme, independentemente do seu peso”,
destaca, e acrescenta: “Mas é importante deixar claro que tanto eu, quanto as
outras candidatas, não fazemos apologia
à obesidade. Sabemos da importância de
estar saudável mesmo sendo gordinhas
e prezamos pela saúde acima de tudo”,
garante.

Divulgação
As candidatas estiveram no Shopping
Pátio Pinda no último sábado, fazendo
divulgação do evento. Para a lojista Elaine
Valério, uma das patrocinadoras do
concurso, eventos como este são fundamentais para quebrar paradigmas. “Eu
trabalho com moda plus size há cinco anos
e participo de eventos como este. O melhor
de tudo é ver a beleza feminina ser valorizada, independentemente de qualquer
padrão”, conta ela.
O concurso é organizado pela professora e blogueira Renatha Silva. Além de
trabalhos publicitários como modelo plus
size, Renatha é a criadora do blog www.
beleza-rara-gg.blogspot.com.br, dedicado a moda e comportamento do mercado
têxtil GG.
“Vendo a insatisfação de várias
gordinhas com seu corpo, resolvi criar o
blog para falar sobre a beleza plus size,
como uma forma de ajudar na autoestima dessas mulheres. Logo surgiu a ideia
dos desﬁles, que acabaram sendo incentivados pelo crescimento do mercado
voltado para as numerações mais altas”,
contou Renatha.
O Miss Plus Size Vale do Paraíba
acontecerá no dia 21 de junho, em Aparecida, a partir das 20 horas. Mais informações e convites a venda na loja Sophia
Modas, no Shopping Pátio Pinda.
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Professor Eric luta pela
Vereador Magrão pede
Felipe César – FC reitera
providências quanto aos cachorros criação da Escola Municipal a construção de uma
abandonados nas ruas do município de Ensino Profissionalizante rodoviária na Via Dutra
Assessoria

Assessoria de Comunicação/CVP

Vereador Magrão

O vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PPS)
protocolou o requerimento
nº 1.235/2014, requerendo
informações da Prefeitura se
há estudos para implantação
de um Centro de Zoonoses
e quais medidas que estão
sendo tomadas para resolver o
problema que aflige a população, devido ao grande número
de cachorros abandonados
nas ruas.
O vereador tem recebido
reclamação dos moradores
de alguns bairros, devido ao
número de cachorros abandonados nas vias públicas,
muitos deles em total estado
de abandono, sem comida
e lugar para dormir. Além
do estado de abandono, há

o risco desses
animais estarem
com doenças,
pois muitos deles
não estão vacinados. Há também o
problema desses
animais causarem acidentes,
uma vez que sem
destino, vivem
atravessando
ruas e avenidas
com intenso fluxo de veículos,
sendo que os motociclistas estão
mais vulneráveis
à queda caso um
animal atravesse
sua frente.
A Prefeitura
tem um “Abrigo
de animais” e, segundo informações, não está acolhendo
mais animais por falta de
espaço. “Se o abrigo está
com superlotação é necessário um estudo urgente, para
a construção de um Centro
de Zoonoses, com espaço
suficiente, equipe de veterinários para cuidar dos animais
e fazer a castração de todos
os cães e gatos recolhidos”,
disse o vereador.
Magrão lembra que “muitas pessoas optam por ter
um cachorro e por motivo
qualquer desfaz do animal,
abandonando-o na rua”.
Para ele, deveria haver um
programa de conscientização
nas escolas, pois isso é uma
questão também de educação.
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Vereador Professor Eric

O vereador Professor
Eric (PR) apresentou na
última sessão ordinária, dia
19 de maio, o Requerimento
nº 1.200/2014, endereçado
ao Executivo Municipal,
no qual solicita estudos urgentes e providências para
que seja criada em Pindamonhangaba, uma Escola
Municipal de Ensino Profissionalizante. “O mercado de
trabalho é muito dinâmico e
precisamos cuidar para que
as pessoas de nossa cidade
consigam empregos aqui.
Nosso parque industrial é
grande e novas empresas
estão vindo se instalar em
Pinda. A criação de uma
Escola Municipal Profissionalizante, a exemplo de outras cidades, como Taubaté,
valoriza nossa gente. Através da Prefeitura, cursos
mais rápidos e dinâmicos e
que acompanham a demanda local serão oferecidos
gratuitamente, resgatando
assim, a dignidade das pes-

soas em terem um emprego
formal. Peço ao Prefeito,
que também se preocupa
muito com a educação, que
ajude nossa cidade e sem
medir esforços nos ajude
na importante missão da
qualificação profissional.
Sou professor e, apaixonado
pela educação como sou,
lutarei muito para que mais
este sonho se concretize,
pois a Escola Municipal de
Ensino Profissionalizante
será muito importante para
a população de Pindamonhangaba” concluiu o Professor Eric.
Agradecimento ao Departamento de Trânsito
O vereador Professor
Eric está agradecendo ao
Departamento de Trânsito,
pelo atendimento da Indicação nº 1.101/2013, no qual
solicitava a implantação
de faixa de pedestres na
Avenida das Orquídeas, em
frente à Igreja Santa Rita
de Cássia, no bairro Vale
das Acácias. “A instalação
desse equipamento de segurança é necessária, pois os
veículos transitam em alta
velocidade e nos dias em
que os grupos de oração se
reúnem na Igreja há risco
para a vida das pessoas que
participam destes eventos.
O Vale das Acácias é bem
estruturado e recebe muitos
eventos festivos e religiosos
e precisamos proteger nossos moradores”, afirmou o
vereador Professor Eric.

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

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

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

Assessoria
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V e r e a d o r F e l i p e C é s a r - FC

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) reitera ao Prefeito, a realização de estudos
para viabilizar a construção de
uma rodoviária interestadual às
margens da Rodovia Presidente
Dutra. Em sua justificativa, o
vereador alega que a atual rodoviária, construída há mais de 30
anos é pequena e não comporta
a entrada de mais empresas
com novas linhas de ônibus. A
construção de uma outra, mais
moderna, com mais guichês e
plataformas, à beira da Via Dutra, vai proporcionar que novas
empresas e novas linhas possam
ser criadas e atendidas, principalmente ligando as regiões
norte e sul do Brasil, permitindo
que Pindamonhangaba possa ter
ligações com outras cidades e
capitais do país. “Nossa cidade
cresce a cada dia, e a Dutra está
cada vez mais próxima, desta
forma, uma rodoviária às margens desta rodovia, vai facilitar
novas linhas e novas empresas”.
Poupatempo para o
Produtor Rural
O vereador Felipe César
– FC pede ao Governador
Geraldo Alckmin, a instalação

de um Poupatempo para o
trabalhador rural, nos moldes
das cidades de Itapetininga e
Avaré, com os mesmos serviços
oferecidos pelo programa, de
modo a facilitar o atendimento
para o “homem do campo”.
Em sua justificativa, o vereador
alega que o trabalhador rural
não pode deixar seus afazeres
por muito tempo, e um atendimento direto e diferenciado
a ele, facilitará em muito para
que possa regularizar sua documentação. “Tudo que uma
casa de agricultura faz, esse
Poupatempo Rural também
faz, de uma forma ainda mais
eficaz. O produtor terá acesso
a mais de 50 tipos de serviços
oferecidos, como a emissão
de Guia de Trânsito Animal
Eletrônica (e-GTA), adesão
aos programas da Secretaria de
Agricultura, linhas de crédito,
financiamento e seguro rural
do Feap, entre outros”, explica
o vereador Felipe César – FC.
Segundo anel viário
O vereador Felipe César
– FC 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.

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

Após Indicação, Janio consegue Cal participa de reunião e
Toninho da Farmácia
moradores do Taipas pedem
solução para o problema de
solicita ampliação da UBS
construção de Centro Comunitário do Bairro do Crispim
buraco na rua 9 de julho
Fotos: Assessoria
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O vereador Janio agradece a
P r e f e i t u r a p e l o at e n d i m e n t o d o
causado por um buraco na rua
de Julho, próximo ao Centro
Treinamento Luiz Caloi

César
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para colocação de lombadas

e passarelas para passagem de

de

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) está agradecendo a Prefeitura pelo
atendimento do pedido de
uma Indicação de sua autoria
aprovada na Câmara de Pindamonhangaba.
Na indicação nº 169/2014,
do dia 24 de abril, Janio Lerario havia solicitado que o
Departamento de Obras da
Prefeitura sanasse o problema
causado por um buraco na rua
9 de Julho, próximo ao Centro
de Treinamento Luiz Caloi.
O vereador comenta que
“esta obra parecia ser simples, porém após verificação
técnica constatou-se que o
problema era bem mais grave”. Segundo informações do
supervisor de drenagem do

C a l a g r a d e c e a o DER
Subprefeitura de Moreira

vereador

e à

p e d i d o p a r a r e s o lv e r o p r o b l e m a

município, Juarez Teodoro,
os funcionários localizaram
um desvio do esgoto que tinha origem nos banheiros do
“Centro de Treinamento Luiz
Caloi” e estava correndo por
baixo da caixa do esgoto há
anos e, devido a este tempo, o
resultado foi que uma grande
área na rua 9 de julho com
três metros de profundidade
estava praticamente oca, causando afundamento no asfalto
e prejudicando calçadas e
alguns muros mais próximos.
Por isso, o vereador Janio diz
que a obra resolveu de forma
correta o problema. “É papel
dos vereadores trabalhar junto
com a Administração e atender
às solicitações da população”,
finalizou o vereador Janio.

Fotos: Assessoria

Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP

pedestres e cadeirantes na Rodovia
A b e l F a b r í c i o D i a s /SP-62, n a
entrada principal do Distrito de
Moreira César

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) e o Prefeito Vito Ardito Lerario participaram de uma reunião com
a população do bairro Taipas,
onde os moradores presentes
solicitaram à Administração
a construção de um Centro
Comunitário e a instalação de
ciclovias e calçadas ligando o
Taipas ao bairro Mantiqueira.
Ponte do Rio Paraíba
Cal também enviou requerimento ao Prefeito Vito Ardito Lerario solicitando quea
Prefeitura estude a possibilidade de colocar iluminação
na Ponte do Rio Paraíba, na
travessia dos Bairros Taipas
e Sapucaia. O objetivo é facilitar e dar mais segurança a

população que reside no local.
Agradecimento
O vereador Cal está agradecendo ao DER e a Subprefeitura de Moreira César que
atenderam ao seu pedido,
juntamente com o Presidente
da Associação de Moradores
do bairro Pasin, Jorge Gonçalves, no sentido de promover
a colocação de lombadas e
passarelas para passagem de
pedestres e cadeirantes na Rodovia Abel Fabrício Dias, nas
proximidades da estátua do
Guardião, na entrada principal
do Distrito de Moreira César.
Para o vereador Cal, “toda a
população dessa região poderá
atravessar a rodovia SP - 62
com mais segurança”.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

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

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

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

Assistentes
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O vereador Toninho da Farmácia (PDT) desde a administração passada, solicita um novo espaço para a UBS - Unidade Basica de Saúde do Crispim. O pedido foi feito devido
ao crescimento populacional do bairro. “É preciso construir
um novo prédio pois onde esta instalado hoje a UBS é muito
pequeno. A UBS do Crispim precisa de um lugar maior para
atender a grande demanda da população da região que cresceu
muito nestes últimos três anos. Por este motivo, peço urgência
nas providências por parte da prefeitura”, enfatiza o vereador
Toninho da Farmácia.
Farmácia no Pronto Socorro
O vereador Toninho da Farmácia desde 2007 vem lutando
para que no Pronto Socorro tivesse um local para doar medicamentos nos finais de semana e feriados prolongados. “Recebi
uma resposta do Requerimento nº 475/14, de minha autoria,
pela competente Secretária de Saúde, Sra. Sandra Tutihashi, de
que sua secretaria já está providenciando para que no pronto
socorro seja fornecido
antitérmico, antibiótico,
analgésicos em quantidades suficientes para
finais de semana e feriados prolongados. Mais
uma vez parabenizo a
Secretária de Saúde e a
todos os funcionários, por
mais uma vez agir com
consciência, pois a dor e a
doença, não marcam hora
para chegar”, agradece
Vereador Toninho da Farmácia
Toninho da Farmácia.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
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Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia
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Pinda comemora Dia do Meio Ambiente
Em comemoração ao
Dia Mundial do Meio Ambiente, o Shopping Pátio
Pinda, em parceria com a
a Faro - Faculdade de Roseira, organizou diversas
ações de conscientização
sobre o tema, que acontecem entre os dias 4 e 16 de
junho.
O evento será marcado
pela doação de mudas de
espécies florestais e ornamentais, além de orientações sobre a importância
da vegetação no processo
hidrológico e ambiental
e os locais ideais para o
plantio de cada espécie,
além de outras abordagens como descarte de
lixo e reciclagem. As atividades no estande serão
conduzidas pelos estudantes de graduação da
Faculdade.
A data
O Dia Mundial do Meio
Ambiente foi estabelecido
pela Assembleia Geral das
Nações Unidas em 1972,
marcando a abertura da
Conferência de Estocolmo

Os principais objetivos das comemorações são:
1. Mostrar o lado humano das questões ambientais;
2. Capacitar as pessoas a se tornarem agentes ativos
do desenvolvimento sustentável;
3. Promover a compreensão de que é fundamental
que comunidades e indivíduos mudem atitudes em
relação ao uso dos recursos e das questões ambientais;
4. Advogar parcerias para garantir que todas as nações e povos desfrutem um futuro mais seguro e mais
próspero.

sobre Ambiente Humano.
Desde então, é celebrado
anualmente no dia 5 de
junho. A comemoração
catalisa a atenção e ação
política de povos e países
para aumentar a conscientização e a preserva-

Polícia
Dois suspeitos são detidos por
tráfico de drogas em Pinda
Dois adolescentes foram
detidos na madrugada da
última segunda-feira (2)
em Pinda. Com eles, a Polícia Militar encontrou 21 pinos de cocaína e uma faca.
Em seguida, os policiais fizeram uma busca

na casa de um deles e encontraram um revólver
calibre 38, sete munições
e uma balança de precisão.
Eles foram encaminhados
para o 4º DP de Taubaté.
Segundo a Polícia Civil, os
dois já tinham passagem.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 134/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS
responsável pelo imóvel situado a RUA PADRE ANCHIETA , bairro MARIA AUREA, inscrito no
município sob a sigla SO11.15.04.006.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 135/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SR. JOSÉ CATARINO NICHIDOME,
responsável pelo imóvel situado a RUA EQUADOR, bairro PARQUE DAS NAÇÕES, inscrito no
município sob a sigla SO21.08.07.004.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 136/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SR(a). SIMONE CORREA LEITE PUENING,
responsável pelo imóvel situado a RUA HUM (ADHEMAR CORREA LEITE), bairro VITÓRIA
VALLE III, inscrito no município sob a sigla SE23.10.05.003.000, QUADRA 07 – LOTE 03, para
que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490
de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 137/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a EMPRESA OLIVEIRA & FILHOS LTDA,
proprietário do imóvel situado a RUA CAÇAPAVA, Bairro CIDADE NOVA, Quadra F-03, Lote 05,
inscrito no município sob a sigla SE23.04.09.021.000 para que efetue a construção da calçada
do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em atendimento e
conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.
Rosana da Silva Monteiro
Secretário de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 138/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a EMPRESA OLIVEIRA & FILHOS LTDA,
proprietário do imóvel situado a RUA CAÇAPAVA, Bairro CIDADE NOVA, Quadra F-03, Lote 06,
inscrito no município sob a sigla SE23.04.09.020.000 para que efetue a construção da calçada
do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em atendimento e
conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.
Rosana da Silva Monteiro
Secretário de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 142/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SR(a). CICERO G RESENDE E OUTROS,
responsável pelo imóvel situado a RUA ALVARO PÍNTO MADUREIRA S/NR, bairro VILA RICA ,
inscrito no município sob a sigla SO121602001000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 143/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SR(a). CICERO G RESENDE E OUTROS,
responsável pelo imóvel situado a RUA IDALINA CESAR S/NR, bairro VILA RICA , inscrito no
município sob a sigla SO111310010000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012
artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 144/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SR(a). MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA,
responsável pelo imóvel situado a RUA BENEDICTO CORREA SILVA S/NR, bairro MOMBAÇA I,
inscrito no município sob a sigla SO110104064000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 147/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. ELYDIA VIANA SAAR, responsável pelo
imóvel situado a AV. DR. FRANCISCO LESSA JUNIOR, bairro CENTRO, inscrito no município sob
a sigla SO11.08.03.041.000,, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo
1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

LICENÇA DA CETESB
TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação
de Licença de Operação para Derivados de petróleo, produção de, sito à Avenida Tobias Salgado,
45 – Dist. Ind. Dutra Pindamonhangaba/SP.

ção ambiental.
O tema das celebrações
deste ano é “Aumente
sua voz, não o nível do
mar”, chamando a atenção para os Pequenos
Estados Insulares em
Desenvolvimento e para

a mudança do clima.
A sede das celebrações
globais deste ano será
Barbados, uma ilha caribenha que vem investindo veementemente em
projetos contra a mudança do clima.

Adolescente de 14
anos é detido com
drogas em Pinda
Um jovem, 14 anos, foi
detido por tráfico de drogas em uma escola estadual na manhã da última
quinta-feira (29) no Vale
das Acácias, no Distrito de
Moreira César. Com ele, a
polícia encontrou 12 por-

ções de maconha.
A Polícia Militar chegou ao local após denúncia dos professores. O
menor estava na quadra
da escola e foi encaminhado ao DP, onde foi ouvido
e depois liberado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO N° 5.056, DE 20 DE MAIO DE 2014.
Acrescenta dispositivo no Decreto nº 4.938, de 04 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre a
delegação de competências e responsabilidades das funções administrativas a que se refere, e
dá outras providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba, que prevê a
possibilidade de delegação, por meio de decreto,
D E C R ETA
Art. 1º Fica acrescido no Decreto nº 4.938, de 04 de fevereiro de 2013, o art. 5º A com a seguinte
redação:
“Art. 5º A- Ficam delegados aos ocupantes dos cargos de Secretário de Finanças e de
Diretor do Departamento de Finanças os poderes para abertura e movimentação das contas
Bancárias pertencentes aos Fundos Municipais de Pindamonhangaba, no tocante ao caráter de
operacionalização das mencionadas contas.

Lei: Quem discriminar
pessoa com HIV terá
4 anos de prisão
A discriminação contra
pessoas doentes da Aids
agora é crime. É o que define a lei sancionada pela
presidente Dilma Rousseff
e publicada no Diário Oficial da União nessa terçafeira (3).
Com a lei, condutas
como recusar ou impedir
que o portador do HIV ou
doente da Aids permaneça
como aluno em creche ou
estabelecimento de ensino
de qualquer curso ou grau público ou privado - é crime
punível com reclusão de um
a quatro anos mais multa.

Negar emprego ou trabalho, exonerar ou demitir
de seu cargo em razão da
sua condição de portador
ou de doente também será
caracterizado como crime.
A lei também determina que divulgar a condição
do portador do HIV ou de
doente de Aids, com intuito de ofender a sua dignidade e recusar ou retardar atendimento de saúde
também se caracteriza
como crime de discriminação e é cabível de multa
e reclusão. A lei entrou em
vigor nessa terça-feira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.063, DE 29 DE MAIO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e nos termos da Lei nº 5.658, de 29 de maio de 2014:
D E C R ETA
Art. 1º.
Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no
valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), na Administração do Gabinete, Fundo Social de
Solidariedade. A classificação orçamentária será:
02.00
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
02.20
Fundo Social de Solidariedade
2 037		
Fundo Social de Solidariedade
08 244 0019.3
3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física R$ 130.000,00
Art. 2º.
O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO de
parte das seguintes dotações:
09.00
SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
9001 		
Reserva de Contingência
99.999.0030.1
9.9.99.99 – Reserva de Contingência (253)

R$ 130.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz
Respondendo pela Secretaria de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 29 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

I- A Gestão do Fundo, a deliberação quanto aos recursos e demais atos atinentes aos Fundos
Municipais, previstos em legislação específica, são de competência de seus respectivos Gestores,
a quem caberá o encaminhamento todas as solicitações de pagamentos.
II - Para exercício das competências que lhe são atribuídas os servidores indicados no caput deste
artigo poderão emitir cheques e ordens de pagamento, solicitar transferências entre contas, assinar
contratos e outros documentos, bem como praticar todos os atos necessários à movimentação das
contas bancárias, inclusive de forma eletrônica, observado o disposto no art. 8º deste Decreto. “
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz
Respondendo pela Secretária de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 20 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Extrato de Convênio nº 45/20 14
Processo Administrativo: 2239/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social– APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba
Objeto: Convênio – Recurso Municipal- atendimento na área de Saúde para a pessoa com
deficiência intelectual
Prazo: 05 de maio de 2015.
Valor: R$ 144.000,00
Data de Assinatura: 06/05/2014.
Extrato de Convênio nº 48/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social – Liceu Coração de Jesus.
Objeto: Convênio – Recurso Municipal- oferecer um programa de atividades para desenvolvimento
intelectual, físico, cultural e humano de crianças e adolescentes.
Prazo: 19 de maio de 2015.
Valor: R$ 97.902,00
Data de Assinatura: 20/05/2014
Extrato de Convênio nº 49/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social – APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba.
Objeto: Convênio – Recurso Municipal- Atendimento e serviços de proteção social média
complexidade para pessoas com deficiência intelectual e síndromes.
Prazo: 20 de maio de 2015.
Valor: R$ 100.056,60
Data de Assinatura: 21/05/2014
Extrato de Convênio nº 50/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social – APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba
Objeto: Convênio – Recurso Federal - Atendimento e serviços de proteção social média
complexidade para pessoas com deficiência intelectual e síndromes.
Prazo: 20 de maio de 2015.
Valor: R$ 105.300,00
Data de Assinatura: 21/05/2014
Extrato de Convênio nº 51/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social – APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba
Objeto: Convênio – Recurso Estadual - Atendimento e serviços de proteção social básica para
pessoas com deficiência intelectual e síndromes.
Prazo: 20 de maio de 2015.
Valor: R$ 8.946,84
Data de Assinatura: 21/05/2014
Extrato de Convênio nº 52/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social – APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba
Objeto: Convênio – Recurso Municipal - Atendimento à pessoa com deficiência intelectual e
Síndromes, com idade a partir dos 30 anos.
Prazo: 20 de maio de 2015.
Valor: R$ 120.000,00
Data de Assinatura: 21/05/2014
Extrato de Convênio nº 61/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social – Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças - Obra Padre Vita
Objeto: Convênio – Recurso FUMCAD - Trabalhar ativamente com a criança e adolescente,
buscando desenvolver cada vez mais o seu potencial.
Prazo: 28 de maio de 2015.
Valor: R$ 13.500,00
Data de Assinatura: 29/05/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.246, DE 16 DE MAIO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
NOMEIA os senhores abaixo para constituírem a Comissão de Medicamentos e Assistência
Farmacêutica - COMAF:
-

Clarissa Abud Dantas de Oliveira
Denise Balbo Natrilelli de Almeida
Flavia Regina Dias Guedelha
Lídia Maria B. Giroldo dos Santos
Dra Dulce Abirached Abud Dantas de Oliveira
Dra Elizabeth Bassi Puebla da Nóbrega
Dra Maria de Fátima Skinner
Dra Marilia Rios Freire

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria Geral nº 3.994, de 11
de março de 2014.
Pindamonhangaba, 16 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Maristela Luzia
Respondendo pela Secretaria de Saúde e Assistência Social
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº229/2014-SES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.061, DE 20 DE MAIO DE 2014
Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos do inciso IV do art. 11 da Lei Municipal nº. 5.555, de 17 de julho de 2013,
D E C R E T A:
Art. 1º
Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente exercício, classificados nas
seguintes dotações:
04.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
04.10 Gabinete do Secretário
2005
Precatórios Judiciais
04.122.0005.1
3.1.90.91 – Sentenças Judiciais (50)

R$

30.000,00

11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.13 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
2025
Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.302.0020.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica (340) R$ 370.000,00
Art. 2º
Os recursos remanejados pelo artigo anterior correrão por conta de anulação da seguinte
dotação orçamentária:
09.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20 Departamento de Finanças
9001 		
Reserva de Contingência
99.999.0030.1
9.9.99.99 – Reserva de Contingência (253)
R$ 400.000,00
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 23 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz
Respondendo pela Secretaria de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 20 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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HISTÓRIA
Tribuna do Norte

Altair Fernandes Carvalho

Colisão de trens na estação de Pinda em 1920
Eram 19 horas de segunda-feira, 30 de julho
de 1920. Um trem cargueiro denominado ‘especial
de lenha’ fazia manobras
na estação da Estrada de
Ferro Central do Brasil de
Pindamonhangaba quando surgiu outro cargueiro
e o choque foi inevitável,
ocasionando um acidente
com vítimas.
O acidente foi divulgado na edição de 1º/8/1920
do jornal local (extinto)
A Situação. Na matéria
consta que a colisão entre os comboios causou
ferimentos nos foguistas
e maquinistas, avariou a
locomotiva do especial de
lenha e daniﬁcou alguns
carros. E que para socorrer os feridos foi chamado
o Dr. Manuel Ignácio Romeiro, “que prontamente
compareceu ao local”. Um
pedido especial de socorro
foi enviado ao depósito da
estrada de ferro, em Cachoeira, “que chegou às
22 horas, ativando, em seguida, a desobstrução da
linha.”
Segundo o jornal, o acidente teria ocorrido “por
inadvertência do guardachaves (apesar do tempo
em que aconteceu o fato,
omitiremos o nome desse
proﬁssional), que dera entrada a um trem de cargas
procedente de Jacareí.”
A diretoria da Central
do Brasil havia aberto inquérito
administrativo
para apurar responsabilidades, tendo o fato sido levado ao conhecimento das
autoridades do município.
Com referência à suposta negligência do guarda
chaves, na matéria o jornal
A Situação adiantava que
apesar de não inocentar o
guarda responsável pelo
desastre, cabia àquele órgão de imprensa informar
que “o mesmo era um empregado antigo e estimado,
que, talvez assoberbado,
viu-se de um momento
para outro comprometido
pela terrível fatalidade.”
Aqui é oportuno mencionar que guarda-chaves
é o ferroviário manobrista
que controla as chaves nos
desvios ou entroncamento
dos trilhos, é ele quem altera a chave do trilho que
deﬁne a direção por onde
o trem irá seguir.
Prosseguindo, revelava
o jornal que em relação ao
grande movimento de trens
daquela ferrovia, a equipe
designada para o serviço
noturno era deﬁciente, destacando que na noite anterior à do acidente, tinham
informação de que 29 comboios haviam passado por
aquela estação.
Estação
Pindamonhangaba
Para encerrar os comentários na divulgação
do triste acontecimento,
o jornal colocava-se em
defesa dos ferroviários,
alertando que “os empregados sujeitos a pernoites
trabalhosos o faziam extenuados pelos constantes
serviços de cargas e descargas de mercadorias”.
E concluía com o seguinte
alerta dirigido ao respon-

Arquivo TN

Na época do
acidente, a estação
de Pindamonhangaba
ainda apresentava
as características
originais de sua
criação (foto acima).
O prédio foi
completamente
remodelado em
1930 pelo construtor
Dimitrius Stambolos
(fachada atual)
sável pela estação Pindamonhangaba:
“Atente,
portanto, o ilustríssimo
Dr. Assis Ribeiro que um
serviço nestas condições
está sempre sujeito a desastres da natureza do que
se veriﬁcou segunda-feira,
e que a responsabilidade
indireta, nesse caso mais
criminosa, é daqueles que
não conhecem a relatividade humana para a compensação pecuniária e de
repouso nas exigências do
serviço.”

CENTRAL DO BRASIL
O objetivo do Governo Federal ligando
São Paulo ao Rio de
Janeiro por intermédio
das ferrovias, era o de
transportar a imensa produção cafeeira
proveniente da região
do Alto Paraíba. Infelizmente, aconteceu a
decadência do produto
nas terras do Vale e o
café passou a ser cultivado em outras regiões.
Para dar continuidade ao importante
meio de transporte, o
governo optou, em 1891,
pela encampação da EF
São Paulo/Rio, incorporando-a à antiga EF
Pedro II, que devido à
proclamação da República (1889), passara a
ser denominada Estrada de Ferro Central
do Brasil, aﬁnal não

eram convenientes ao
governo da República
quaisquer denominações que lembrassem o
governo imperial. Foi a
partir daí que surgiu a
inesquecível Central do
Brasil.
Por várias décadas
Pindamonhangaba
contou com uma das
estações da Central do
Brasil, que depois passou a ser denominada
RFFSA - Rede Ferroviária Federal. Havia
o movimento constante
dos embarques e desembarques. Viajava-se
para São Paulo, para

L

o Rio e para todos os
municípios entre as
duas metrópoles onde
houvesse uma estação. Até que a rodovia
Presidente Dutra surgiu
como o grande meio de
transporte para passageiros e cargas.
Por conta disso, os
trens de passageiros
deixaram de circular,
e houve uma queda
nos trens de carga. A
RFFSA não pôde competir com os ônibus e os
caminhões.
Hoje os trens ainda
cortam Pindamonhangaba, agora pertencem

ITERÁRIAS

embranças

a MRS Logística. Mas
quando param, param
a cidade com suas manobras . Não há mais
aquele romantismo
típico de uma estação,
as emoções das chegadas e das partidas. São
só cargueiros cortando madrugadas com
seus apitos plangentes.
São só máquinas, cuja
cadência sonora produzida pelo atrito sobre os
trilhos despertam reminiscências nos corações
saudosistas... saudosos
das antigas composições de passageiros da
Central do Brasil.

Junho
blog.daum.net

Anúncio do passado
Folha do Norte, 1921

Junho que trazes tuas noites frias
enfeitadas de estrelas e luar...
Que lembras festas, cantos e alegrias
que as tradições nos fazem recordar...
Junho – mês das fogueiras crepitantes,
das bombas e foguetes soltos no ar,
dos balões coloridos dos amantes
sertanejos que dançam a sonhar...
Junho – passado que se faz presente
a revolver as cinzas das fogueiras
- das fogueiras da vida – que se sente
extinguir suas chamas derradeiras...
Junho que vens e vais todos os anos
a despertar em nós recordações!...
Deixa no teu passado os desenganos
e traz-nos sonhos bons aos corações!...
Luys de Castelar, Tribuna do Norte, 22 de junho de 1969.

