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Resultado ‘obriga’ vitória contra Camarões
O empate diante do México frustrou
a torcida e a comissão técnica
brasileira. Com o resultado, Brasil
e México somam quatro pontos e a
possibilidade de classiﬁcação do grupo
está aberta para os quatro times. Para

22º

15º
PANCADAS DE CHUVA À TARDE
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UV 5
Fonte CPTEC/INPE

Veja o que
funciona
no feriado
e dia de jogo

não depender do jogo entre Croácia
e México, o Brasil precisa vencer
Camarões, na segunda-feira (23). Hoje,
Croácia e Camarões se enfrentam às 16
horas e o país todo estará de olho. Um
empate é o melhor resultado.
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Celebrações de Corpus Christi
devem reunir 5 mil pessoas
Akim/AgoraVale

As procissões organizadas pelas paroquias de Pindamonhangaba e a missa de celebração de
Corpus Christi devem reunir
cerca de 5 mil pessoas, na quinta-feira (19). A procissão da paróquia Nossa Senhora de Fátima
saí às 8h30 da igreja do Crispim
com destino à igreja Matriz, onde
as duas iniciam trajeto às 9 horas
em direção ao cruzamento da linha férrea na rua Dr. Campos
Sales. No local, elas se encontram com a procissão organizada
pelas paróquias Nossa Senhora
das Graças, que saí às 9 horas,
do Jardim Imperial, e Nossa Senhora da Assunção, que começa
o percurso às 9h30 na igreja São
Benedito. A missa acontece às 10
horas, no ginásio da Ferroviária,
e é aberta ao público.
PÁGINA 8

Moreira César
também terá
celebração
Moreira César realiza o evento “Ceia do Senhor”, nesta quinta-feira (19), com procissão às 8
horas, que sairá de dois pontos:
paróquia São Benedito e paróquia São Vicente de Paulo. Elas
se encontram na praça do Ipê I e
se dirigem ao Centro Esportivo
‘Zito’, onde haverá celebração de
missa às 10 horas.
PÁGINA 8

No ginásio poliesportivo da Ferroviária, quinta-feira (19), às 10 horas, acontece a missa que celebra Corpus Christi

Festival Junino começa nesta quinta-feira
O I Festival Junino do Vale do
Paraíba será realizado em Pindamonhangaba de 19 a 22 de
junho, na área próxima à entrada da
Pedreira Anhanguera, km 11 da rodovia
Caio Gomes Figueiredo. Com entrada

gratuita, o evento terá opções em gastronomia dos restaurantes dos núcleos
turísticos Piracuama e Ribeirão Grande,
atrações culturais e manifestações folclóricas de Pinda e cidades da região, além
de shows sertanejos todas as noites.
Divulgação

FESTA JUNINA NO
CIMC DE MOREIRA
PÁGINA 8

‘NOITE DO
CALDINHO’ NO
CENTRO PASTORAL

Músicos se
apresentam
no museu
sábado

O projeto Clássicos em Cena
traz para Pinda o grupo LadaaLado neste sábado (21), às 19
horas, com entrada gratuita, no
museu. O repertório do quarteto tem compositores brasileiros e internacionais, eruditos e
populares, com diversos ritmos
nacionais como choro, samba,
baião, tango, valsa, etc.
PÁGINA 8

ATRAÇÕES NA
NOVA GOKULA
NO FERIADO
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COLMEIA PROMOVE
EVENTO SERTANEJO
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Direito de todos

Dilma sanciona lei que dá 20% das vagas
de concurso para negros e pardos, mas toda
população pode se beneficiar

A

o sancionar na semana passada a lei que
institui reserva de vagas para negros e pardos no setor público federal, a presidente
Dilma Rousseff afirmou que o sistema de acesso por
concurso “assegura o mérito” e vai “fechar o fosso
secular de direitos” na sociedade brasileira.
Em cerimônia reservada no Palácio do Planalto,
foi assinada a lei que institui um mínimo de 20%
das vagas a negros e pardos no funcionalismo, ao
prestar concurso público.
“O sistema que está sendo implantado com esta
lei assegura que o mérito continua sendo condição necessária para o ingresso no serviço público
federal. Os candidatos negros deverão ser aprovados segundo os critérios definidos em edital,
alcançando a pontuação estabelecida em outros
requisitos. Tal sistema alterna apenas a ordem de
classificação, privilegiando os candidatos negros”,
disse a presidente.
Dilma fez referência à lei de cotas na universidade, cuja avaliação no Governo Federal, segundo ela,
é positiva. Para a presidente, ambas as legislações
contribuirão no combate ao racismo no país.
“Esta é a segunda lei que tenho a honra de promulgar com ações afirmativas, para fechar o fosso
secular de direitos e oportunidades engendrados
pela escravidão e continuados pelo racismo, ainda
existente entre negros e brancos, em nosso país”,
completou Dilma.
O entrava é que, assim como a lei de cotas para
universidades, a lei do funcionalismo público abre
brecha para uma questão polêmica e passível de erros e até de preconceito ou discriminação. Válida
por dez anos, a lei, entretanto, dá precedente para
a contestação de declarações apontadas como falsas
sem entrar em detalhes de como isso será feito. Isso
porque os candidatos ao funcionalismo federal deverão se autodeclarar negros ou pardos na hora de
prestar o concurso.
A ministra da Igualdade Racial, Luiza Bairros,
disse que a questão precisa de discussões aprofundadas na sociedade. “Nós vamos obviamente ter que
produzir um documento que fale sobre a interpretação requerida para essa lei”.
Aí fica a dúvida, pois se todos se declararem negros ou pardos, não haverá como barrar ninguém.
Ao que parece, a embate ainda terá longos episódios.

V

anguarda

literária

* José Valdez de Castro Moura

ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PINTO:
O MAGNÍFICO TROVADOR DE NITERÓI
O inesquecível Guerra Junqueiro, glória da poesia portuguesa, escreveu:
‘O Poeta é como o sol: o fogo que ele encerra é quem espalha a luz nessa
amplidão sonora,ilumina a terra é lava que produz a aurora’. No meio da
trova, existem vários deles, comparáveis ao sol do poeta autor de ‘A velhice
do Padre Eterno’. Merece destaque especial, na nossa modesta coluna, o poeta-trovador residente na acolhedora Niterói: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA
PINTO, duas vezes magnífico-trovador de Nova Friburgo (láurea máxima sonhada por qualquer trovador no nosso país) o que é um fato raro, e o coloca
como um dos expoentes brasileiros na poesia setissilábica de quatro versos.
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PINTO vive em constante boemia
de espírito, disputando sempre o campeonato do bom verso, tocando com
muita precisão a tecla harmoniosa do lirismo,como nos mostra nessas trovas:			

			
			
			
			
		
		
		
		

“Adeus...Me disseste um dia,
tu és livre,vai viver.
- Foi a mais triste alforria
que um escravo pode ter!”

No meu dilema componho
o temor de outros fracassos!
-Não sei se a levo no sonho,
ou se a carrego em meus braços!

				
				
				
				

Não culpo os natais distantes,
nessa lágrima que cai,
mas, sempre, chegares antes
do teu salário, meu pai!

Fundação Dr. João Romeiro
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Nova Gokula realiza palestra e festa junina

Divulgação

A Fazenda Nova Gokula abre
uma programação especial para o
feriado do Corpus-Christi e o fim
de semana que o sucede. O evento
vai contar com palestras e a típica
Festa Junina.
19 a 22/6 – Palestra: Índia
Mística (apresentação de palestras,
aulas e fotos de um peregrino em
viagem pela Índia, com foco na
Bhakti Yoga), as 18h30, todos os
dias.
21/6 – Festa Junina: Fogueira,
quadrilha, brincadeiras, comes e
bebes, e muito Hare Krishna.
A renda será destinada a reconstrução da pousada Lótus, parcialmente destruída por um incêndio.
Mais informações no site www.
novagokula.com.br.

Escoteiro Levi recicla celulares
O Grupo Escoteiro Evangélico Levi, de Pindamonhangaba, está participando da
campanha “Doe Seu Celular”,
lançada pela UEB - União
dos Escoteiros do Brasil, em
parceria com a empresa Reciclecel.
Atingindo a meta, o grupo
receberá um prêmio e poderá ajudar o complexo “Peque-

no Príncipe”. Para contribuir,
basta procurar os pontos de
coleta de celulares: Etec João
Gomes de Araújo, Escola Estadual Profª. Alzira Franco (das
19 às 23 horas), Ordem dos
Advogados do Brasil, e Escola
Estadual Prof. Rubens Zamith.
Mais informações sobre a
campanha no site: www.geelevi361sp.blogspot.com.
Divulgação

Inauguração
e show no
Colmeia

O Restaurante Colmeia inaugura na sexta-feira (20), o Sertanejinho no Colmeia. A festa tem início
às 23 horas e as mulheres entram
de graça até as 00h30. Para agitar
a noite no local, a dupla Anderson e
Rafael e a Banda Rodeio apresentam seus maiores sucessos. No
sábado (21), o restaurante recebe
o show da banda Planta e Raiz,
a partir das 23 horas. O evento
será na estrada do Ribeirão Grande, km 6. Mais informações, telefones 9 9159-3545, 9 9169-0122 e
3642-2120.

‘Noite do
caldinho’ no
Centro Pastoral

O Centro Pastoral da Paróquia
Nossa Senhora do Bom Sucesso realiza no sábado (21), a partir das 19
horas, a ‘Noite do caldinho’. Para
os que desejam participar, a entrada custa R$ 10, com direito a consumir à vontade, e a três cartelas
para o bingo que será realizado na
festa. Mais informações pelo telefone 3642-2605.

		
		
		
		

Não és culpada, querida,
se meu amor foi em vão:
-A culpa é da própria vida
que deu vida a uma ilusão!

A poesia de ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PINTO nos
traz um sopro benfazejo de alento, de consolação, porque, como
arauto da paz e da esperança, espalha a verdadeira mensagem dos
poetas que realmente merecem essa denominação.
Apreciar as trovas humorísticas desse esbanjador de talento é
um deleite para todos , pois compor trova humorística é extremamente difícil (esse tipo de composição deve manter a criatividade,sem apelar para termos de baixo nível).Vejamos algumas que
foram laureadas:
A preta velha Florença
em seu terreiro ameaça:
Quem baixa com saliença
vai ter que subir na raça!
		
		
		

Não tenha medo de nada,
fique à vontade meu bem,
quem tem idade avançada
já não avança em ninguém!”

Eis o poeta genuíno que crê na esperança, no sonho, no encanto,
que só quer semear rosas, embora possa colher espinhos e guarda
consigo a consciência da beleza do amor do amor humano, que supera todas as barreiras, porque amar, já falou o poeta José Albano,
“É pôr o seu cuidar num só sentido. E todo o seu sentir num só tormento.” 			
Ave,ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PINTO, poeta-trovador que
honra a nossa querida UBT!

*O autor é médico, prof. universitário, mestre e
doutor pela USP e membro de várias instituições
culturais e científicas do Brasil e do Exterior.

Trabalhadores têm até
30 de junho para sacar
um Abono Salarial
O MTE - Ministério do
Trabalho e Emprego está
notificando quase dois milhões de brasileiros que
ainda não sacaram o benefício do abono salarial. Na
região do Vale do Paraíba,
mais de 20 mil pessoas
deixaram de buscar o benefício e o prazo para recebimento termina em 30
de junho.
O abono, no valor de
R$ 724, é assegurado aos
empregados com carteira
assinada e que receberam
até dois salários mínimos
de remuneração mensal de
empregadores que contribuem para o PIS - Programa de Integração Social
ou para o Pasep - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Também é necessário
estar cadastrado no PIS/
Pasep há, pelo menos, cinco anos e ter trabalhado
com carteira assinada durante pelo menos 30 dias
no ano de 2013.
Para receber o benefí-

EXPEDIENTE

cio, o trabalhador deverá
comparecer a qualquer
agência da Caixa Econômica Federal (no caso do
PIS) ou do banco do Brasil
(Pasep) com documento
de identificação com foto
e o número de cadastro
no programa. A quantia
também pode ser sacada
em caixas eletrônicos, lotéricas ou postos do Caixa
Aqui por meio do Cartão
Cidadão e senha cadastrada.
Os recursos que não forem sacados serão revertidos ao FAT - Fundo de
Amparo ao Trabalhador,
que é destinado ao custeio
do programa do seguro desemprego, do abono salarial e ao financiamento de
programas de desenvolvimento social e econômico.
Para consultas sobre a
concessão do benefício, os
trabalhadores podem ligar gratuitamente para os
números 0800-7260-207
(PIS) e 0800-7290-722
(Pasep).
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variedades
Obras de duplicação da ‘Manoel
César Ribeiro’ continuam
Maria Fernanda Munhoz
***
A avenida Manoel César Ribeiro está recebendo as obras de duplicação
de toda sua extensão. A
via liga a região central à
Zona Leste da cidade e à
via Dutra. As obras são
realizadas pelo Governo
do Estado, com acompanhamento da Prefeitura
de Pindamonhangaba.
O prefeito esteve no
canteiro de obras, na úl-

tima semana, e destacou
a importância da iniciativa, que irá desafogar o
trânsito naquela região.
“Pinda está crescendo e
a população precisa de
obras como esta para facilitar sua mobilidade”,
afirmou.
A obra terá ciclovia em
toda a sua extensão, novas rotatórias e abertura
de ruas para regularizar
o sistema viário, proporcionando segurança e fa-

Cuidados na estrada
devem ser redobrados
no feriadão
Muitas pessoas irão
viajar no feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (19). Com a grande movimentação nas estradas,
o risco de acidente também é maior e é preciso
dirigir de forma defensiva.
Por isso, quem pretende viajar no feriado,
deve programar com antecedência o trajeto e
os pontos de parada.
Em longas viagens, uma
pausa para descanso e
alimentação pode fazer toda a diferença na
atenção do condutor.
Além disso, faça um
check-up no carro ou na
motocicleta antes de pegar a estrada, respeite a
sinalização e os limites
de velocidade.
Os motoristas não devem ingerir bebida alcoólica nem antes e nem

durante a viagem, além
de medicamentos que
possam afetar os sentidos.
Devem sempre respeitar
os limites de velocidade
e as regras de ultrapassagens, para garantir que
o trecho percorrido seja
feito com a máxima segurança.
O uso do cinto de segurança é obrigatório e
fundamental para todos
os integrantes do veículo.
Bebês e crianças pequenas
devem ser transportadas
com o equipamento adequado.
Já os motociclistas não
podem esquecer dos itens
de segurança necessários,
tais como capacete e luvas,
além de respeitar sempre
a sinalização de trânsito e
ter cuidado redobrado ao
trafegar em vias de grande
circulação.

cilidade para o acesso à
avenida.
Outra conquista da
Prefeitura para Pinda
será a inclusão da duplicação do trecho entre a
rotatória do Parque da
Cidade até o semáforo
na altura da base da Polícia Militar, que não estava no projeto original.
Esse trecho passará por
licitação e a obra está
programada para o próximo ano.

Divulgação

Prefeito acompanha serviços de
duplicação da avenida, que liga a
região central à rodovia Dutra

Utilidade Pública

Confira o que funciona
no feriado e dia do jogo
Divulgação

Funcionamento dos
serviços públicos
A Prefeitura de Pindamonhangaba informa os locais
que mantem o atendimento durante o feriado de Corpus
Christi, 19 de junho, e no dia 20, ponto facultativo. O
prédio do Executivo e a Subprefeitura de Moreira César
encerram o expediente nesta quarta-feira (18), às 17
horas, e retornarão o atendimento ao público dia 23, às
8 horas. Devido ao jogo do Brasil na Copa, na segundafeira (23), os trabalhos nas secretarias e departamentos
municipais ocorrem até as 13h30.

Fábio Braga/Folhapress

www.limeira.sp.gov.br

www.jornalexpresso.com.br

Comércio
Nos dias de jogos da Seleção Brasileira, nesta primeira fase, o Shopping Pátio Pinda e supermercados fecham duas horas antes e reabrem uma hora após cada
partida. Quanto ao comércio tradicional foi sugerido
que encerrem suas atividades às 15 horas, só reabrindo
no dia seguinte.
www.alagoasnanet.com.br

Bancos
Os bancos não funcionam na quinta-feira (Corpus
Christi), mas reabrem em horário normal na sexta-feira (20). Na segunda-feira (23), dia do jogo entre Brasil
e Camarões, as instituições bancárias abrem às 8h30 e
fecham às 12h30.

Saúde

Divulgação

O Pronto-Socorro e o PA de Moreira César funcionam normalmente todos os dias, 24 horas.
Quem utiliza medicamentos controlados deve fazer
a retirada do produto até as 17h30 desta quarta-feira
(18). Em Moreira César, o Cisas ficará fechado nos dias
19 e 20, retornando na segunda-feira (23)

Lixo e Coleta Seletiva
A Coleta Seletiva de materiais recicláveis e de lixo
orgânico não serão realizadas no dia 19, demais os serviços irão ocorrer normalmente. Em caso de dúvidas,
a Coletora Pioneira solicita aos moradores que entrem
em contato com a empresa pelo telefone 3642-1862.

Rádio clandestina
poderia derrubar
aeronaves
A Polícia Civil apreendeu na última segunda-feira (16), vários equipamentos de rádios clandestinas
que estavam instaladas
em uma área rural de Pindamonhangaba. Segundo
denúncia, as rádios ilegais
estariam interferindo em
comunicação do Aeropor-

to de Guarulhos. De acordo com especialistas em
telecomunicações e rádio
frequência, havia possibilidade dos equipamentos
interferirem nas comunicações entre a torre de
controle e as aeronaves, o
que poderia causar tragédias.

Produtos piratas
são apreendidos
pela Polícia

Dois são presos
por tráfico no Vale
das Acácias

Dois indivíduos foram
flagrados comercializando CDs e DVDs piratas. O
fato, que aconteceu no último sábado (14), por volta das 12 horas, culminou
na apreensão de cerca de
3.400 produtos falsificados durante patrulhamento da Polícia Militar no

A Polícia Militar prendeu na última segundafeira (16), por volta do 12
horas, dois homens acusados de traficar drogas no
bairro Vale das Acácias.
A PM estava fazendo
patrulhamento e acabou
se deparando com dois
adolescentes em atitude

centro da cidade. Segundo
a PM, os homens tentaram esconder o material
em um carro, nas proximidades, mas não houve
tempo.
Os suspeitos foram encaminhados para o Distrito Policial para as devidas
providências.

suspeita. Durante a revista foi encontrado 32 invólucros de maconha em
poder dos mesmos. Ao
serem questionados, eles
admitiram que a droga seria comercializada.
Os suspeitos foram encaminhados para DP de
Pindamonhangaba.
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Toninho da Farmácia destaca Vereador Magrão quer
Cal e população de
Moreira César comemoram a importância do uso de EPIs
informações sobre implantação
nos serviços municipais
o Dia de Corpus Cristhi
de empresa no município
Assessoria de Comunicação/CVP

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) e os
moradores do Distrito de
Moreira César comemoram a
celebração do “Dia de Corpus
Christi”, que será realizada no
Centro Esportivo “Zito”, as
10 horas desta quinta-feira,
dia 19 e será presidida pelo
Cônego Geraldo Carlos da
Silva (Pároco da Igreja São
Vicente de Paulo). A homilia
será feita pelo Padre Antônio
Carlos – Pároco da Paróquia
de São Benedito. Desta forma,
as 2 paróquias estão unidas na
celebração, já que nos últimos
19 anos, elas celebraram separadas a cerimonia. A procissão
de Moreira Cesar sairá às 8
horas da Igreja São Vicente de
Paulo, passando pelo Vale das
Acácias, Liberdade, CDHU
indo para o Ipê I onde se
reunirá com os paroquianos
da Vila São Benedito, que
sairão da Igreja São João
Batista, no Ipe I. O encontro
das procissões acontece na
Praça Armando Muassab, do
Ipe l, de onde rumarão, em
uma única procissão, até o
Centro Esportivo Zito para a
realização da cerimonia. Cal
parabeniza os párocos, as
pastorais das comunidades e
toda população do Distrito,
que depois de muito tempo
voltaram a celebrar juntos o
“Dia de Corpus Christi”.
Guga na Copa do Mundo
O vereador Cal e toda
população do Vale do Paraíba, em especial, a de Pindamonhangaba estão muito

Vereador Cal

orgulhosos, por ter entre os
jogadores da Seleção Brasileira, o primeiro jogador
pindamonhangabense: Luís
Gustavo – Guga. Titular de
nossa seleção, foi um dos
melhores jogadores da vitória
diante da Seleção da Croácia,
na estreia do Mundial da FIFA.
Avenida Dr. Antônio
Pinheiro Júnior
Cal também agradece a
Prefeitura e ao Departamento
de Obras por ter iniciado os
serviços de recapeamento da
avenida Dr. Antônio Pinheiro
Júnior. O trabalho está sendo
realizado após um pedido do
vereador Cal, em nome da
população. “Esperamos que
os serviços programados na
cidade terminem rapidamente,
para que o Departamento de
Obras inicie os recapeamentos
programados no Distrito de
Moreira Cesar, em especial, na
Vila São Benedito, cujas ruas
e avenidas estão em péssimo
estado”, concluiu Cal.

Fale com o Vereador Cal

Assessoria de Comunicação/CVP

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) recebeu da
Administração Municipal,
resposta de seu requerimento
nº 1116/14, onde solicita a
distribuição de Equipamento
de Proteção Individual – EPIs,
para os servidores municipais.
Na resposta o Secretário de
Administração, Edson Macedo, informa que estão sendo
tomadas as providências
necessárias, para que todas
s secretarias, na medida que
necessitarem de equipamentos para seus servidores sejam
prontamente atendidas. “Fico
feliz em saber que a prefeitura
está preocupada em resolver
esta questão, que se arrasta
há um bom tempo, pois tenho
recebido relatos que muitos
funcionários não estão recebendo o devido material sendo
obrigados a exercerem suas
atividades sem o equipamento”, explica o vereador.
Importância do uso dos
EPIS
O vereador Toninho da
Farmácia destaca a importância do uso de EPIs – Equipamento de Proteção Individual
– para a saúde do trabalhador,
pois pode evitar acidentes e
doenças ocupacionais.
EPI é todo dispositivo ou
produto de uso individual,
destinado à proteção de riscos
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador.
De acordo com a NR 6,
os EPIs devem ser fornecidos
gratuitamente pelas empresas,
sempre adequado aos riscos da
função e em perfeito estado de
conservação e funcionamento.
Cabe ainda à empresa, exigir
aos seus funcionários o uso

dos EPIs durante a jornada de
trabalho, realizar orientações e
treinamentos sobre o uso adequado e a devida conservação,
além de substituir imediatamente quando danificado ou
extraviado.
Os tipos de EPIs utilizados
podem variar dependendo do
tipo de atividade ou de riscos
que poderão ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador
e da parte do corpo que se
pretende proteger, tais como:
Proteção auditiva: abafadores de ruídos ou protetores
auriculares;
Proteção respiratória:
máscaras e filtro;
Proteção visual e facial:
óculos e viseiras;
Proteção da cabeça: capacetes;
Proteção de mãos e braços: luvas e mangotes;
Proteção de pernas e
pés: sapatos, botas, botinas,
perneiras e polainas;
Proteção contra quedas:
cintos de segurança e cinturões.
Proteção contra radiação
solar: protetor solar.
Fotos:Assessoria de Comunicação/CVP

Vereador Toninho da
Farmácia, no destaque
o ofício recebido do

Prefeito

Vereador Magrão

O vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS)
protocolou o requerimento nº
983/2014 solicitando informações quanto ao andamento
da implantação da empresa
“Engineering Assembly Indústria e Comércio de Máquinas – Ferramentas para
Automação Industrial Ltda”.
Ele recebeu informações da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico que a empresa tem o prazo de 6 meses
para dar início as obras, após a
lavratura da escritura pública
de doação, fato que ocorreu no
dia 11 de fevereiro de 2014.
Desta forma, a empresa
terá até o dia 11 de agosto
para iniciar as obras e concluir a instalação no prazo
estabelecido no cronograma
físico-financeiro, sob pena
de assim não procedendo,
reverter a área doada ao município, nos termos do artigo

2º, do Projeto de
Lei Complementar
nº 7/2013.
De posse dessas
informações, o vereador Magrão usou
a tribuna na sessão
do dia 9 de junho e
fez o requerimento nº 1.418/2014,
pedindo ao Secretário de Desenvolvimento Econômico a apresentação
do cronograma do
início das obras
de implantação da
referida empresa.
Magrão destaca que “no dia da
votação para doação da área,
que ocorreu no mês de dezembro de 2013, os representantes
da empresa e da Prefeitura
reuniram-se com o vereador,
informando que precisavam
urgentemente da aprovação
do projeto, devido aos contratos firmados com seus clientes
da área automobilística, sendo
que iriam gerar aproximadamente 500 empregos diretos
no município”.
O vereador enfatiza que
“ficará atento quanto ao
prazo para implantação da
empresa”. “Caso as obras
não iniciarem dentro do prazo
determinado da Lei, vou solicitar a revogação da referida
doação de área. Sou a favor
da doação, desde que traga
benefícios ao município, ou
seja, nesse caso, a geração de
empregos”, conclui o vereador Magrão.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

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

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

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

Professor Eric dá mais um passo Felipe César – FC pede Janio Lerario reivindica
para implantação de curso Técnico implantação de água e
colocação de bancos no
esgoto no Colmeia
em Segurança do Trabalho
PSF do “Cidade Nova”
Assessoria

Encontro aconteceu em São Paulo
com Prefeito e autoridades do
Centro Paula Souza

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Assessoria de Comunicação/CVP

O vereador Professor Eric
(PR) reuniu-se, na segundafeira, dia 02 de junho, com o
prefeito Vito Ardito Lerario, a
diretora da ETEC João Gomes
de Araujo, Professora Mirtes
Marroco Paim e autoridades
do Centro Paula Souza em
São Paulo, para discutir a
implantação de mais cursos
técnicos em nossa cidade,
entre eles, o de “Técnico em
Segurança do Trabalho” no
Distrito de Moreira César.
Durante o encontro, ficou
acertado entre as partes, firmar
um convênio entre a prefeitura
e o Centro Paula Souza, onde
nossa cidade cede o espaço
físico e monta o laboratório,
enquanto o Centro entra com
toda tecnologia necessária
para o andamento do curso.
“Precisamos cuidar para que
as pessoas de nossa cidade
consigam empregos aqui.
Nosso parque industrial é
grande, novas empresas estão
vindo se instalar em Pindamonhangaba e, por esta razão,
é necessário que novos cursos preparem a qualificação
profissional dos moradores
de nossa cidade. Agradeço à
diretora da ETEC, Professora
Mirtes, ao prefeito Vitão e toda
sua equipe, que estão dando
todo apoio necessário para
que este projeto se concretize.
Vamos trabalhar juntos para
mais esta conquista”, concluiu
o Professor Eric.

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

Vereador Professor Eric

Centro Comunitário e
Iluminação no Taipas
Através do requerimento
nº 1.281/2014, endereçado
ao Executivo municipal e ao
Secretário de Planejamento,
Jorge Samahá, o vereador
Professor Eric está solicitando
estudos e providências para
construção de um centro comunitário no bairro Taipas. Já no
requerimento nº 1.295/2014,
o parlamentar solicita ao Executivo, à Empresa Bandeirante
Energia e à Subprefeitura a
instalação de iluminação na rodovia Abel Fabrício Dias – SP
62, nas proximidades da Igreja
Santa Cruz, no bairro Taipas.
“O Taipas é o último bairro
de nossa cidade em direção à
Roseira. Muito antigo, precisa
de benfeitorias simples para
melhorar o dia-a-dia dos moradores. Peço ao Prefeito que
estude com carinho e realize,
no menor tempo, estas obras
que, sem duvida alguma, vão
melhorar a vida dos moradores
daquela comunidade”, concluiu o vereador Professor Eric.

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

O vereador Felipe César – FC
(PMDB) enviou solicitação ao
Executivo para que a administração faça a extensão da rede
de água e esgotos até o bairro da
Colmeia, através da estrada Jesus
Antônio de Miranda, a estrada do
Ribeirão Grande.
De acordo com o vereador, a
população deste bairro rural sofre
com problemas de abastecimento
de água, bem como não possuem
rede coletora de esgotos, e necessitam destes benefícios que
estão pedindo há muito tempo.
“Os bairros rurais sofrem com
problemas de infraestrutura há
muito tempo. É dever da administração providenciar estes serviços
essenciais. É mais qualidade
de vida para nossa população,
peço ao prefeito que providencie
urgentemente a implantação da
extensão da rede de água e esgotos até o Colmeia”, destaca FC.
Calçadão na
rua dos Andradas
O vereador Felipe César – FC
solicita da Administração Municipal a realização de estudos
visando ampliar as calçadas
existentes na rua dos Andradas,
no trecho compreendido entre
a rua Deputado Claro César, na
esquina da Praça Monsenhor
Marcondes e a avenida Cel.

Fernando Prestes, esquina do
Chopão e do Portal da Esfiha,
nos mesmos moldes que foi feito
na rua Deputado Claro César,
somente passagem de um veículo
apenas e as calçadas mais largas.
De acordo com o vereador,
a rua dos Andradas, no trecho
citado, é estreita, com estacionamento de veículos em um
lado da via, o que torna o espaço
apertado para veículos e as calçadas muito estreitas e em alguns
trechos muito alta, provocando a
queda de pessoas. “Já vi muitas
pessoas cair se se machucar. Esta
nossa sugestão visa dar melhores
condições ao comércio local e
maior segurança aos pedestres,
o trânsito seria normal, apenas
com as calçadas mais largas e sem
estacionamento de veículos”.
Casas Populares na
Zona Rural
O vereador Felipe César – FC
reitera ao Executivo a realização
estudos visando a construção de
casas populares na zona rural
de Pindamonhangaba. “O Plano
Minha Casa, Minha Vida também contempla a Zona Rural,
precisamos correr atrás para que
nossa cidade também possa ter
este benefício”, diz Felipe César.
O vereador pede a construção
de casas populares principalmente nos bairros: Cruz Pequena,
Ribeirão Grande, Mandu, Bonsucesso, Piracuama, Pinhão do
Borba, Goiabal, Macuco, Pouso
Frio e Bairro dos Oliveiras.
“Precisamos fixar o homem no
campo, dando condições dignas
para sua moradia. Até hoje, o
que temos visto é a construção
de casas populares na cidade.
Precisamos também nos preocupar com o trabalhador rural”,
destaca o vereador.

Através da Indicação nº
225/2014, aprovada pelo
plenário da Câmara de
Pindamonhangaba, o vereador Janio Ardito Lerario
(PSDB) fez um pedido ao
Executivo para que seja
providenciada a colocação
de mais bancos no PSF, localizado no bairro Cidade
Nova. Segundo o vereador,
este pedido foi feito devido
as poucas acomodações
que existem no local e várias pessoas permanecem
em pé enquanto aguardam
o atendimento. “É preciso
dar um pouco mais de
conforto às pessoas que
procuram o atendimento

Assessoria

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Assistentes

Assessoria

de

de

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Felipe César – FC

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

no Programa da Saúde da
Família no Cidade Nova”,
observou o vereador Janio
Lerario.
Bairro das
Campinas
Outro pedido do vereador Janio Lerario foi a
melhoria no túnel que dá
acesso ao bairro das Campinas. Ele fez questão de
salientar que “apesar de já
existir o viaduto, o local
onde se está situado túnel
ainda é bastante utilizado
por motoristas de carro
moto e até mesmo por
ciclistas e esta passagem
está muito ruim, em estado
lastimável”.

C o m u n i ca ç ã o

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br
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Telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279
e 3644-2281
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HISTÓRIA

Altair Fernandes Carvalho

A dívida do padre ‘imperador do divino’
Este é um fato pitoresco
ocorrido na Pindamonhangaba do início do século
XIX. O pivô do acontecimento tem a ver com um
evento cultural que em alguns municípios faz parte
do calendário turístico: a
Festa do Divino. Festa móvel católica realizada no
Domingo de Pentecostes,
sempre cinquenta dias depois da Páscoa, em comemoração à vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos
de Jesus Cristo. (Foi tema
da página de história na
edição de 9/5/2008).
Nossa fonte é um documento datado de 4 de
agosto de 1827, transcrito pelo paleógrafo que
coordenou os trabalhos
do Arquivo Municipal Dr.
Waldomiro Benedito de
Abreu, professor Jurandyr Ferraz de Campos.
De acordo com o mencionado documento, no
ano de 1827, o cidadão
Salvador Francisco de Tolledo foi à juízo com a intenção de receber a quantia de oito mil réis que o
padre Luís Justino Velho
Columbreiro morrera sem
lhe pagar. Padre este que
na ocasião em que contraíra a dívida, era vigário
colado (pároco) da Vila
Real de Nossa Senhora do
Bom Sucesso de Pindamonhangaba, mas foi na
qualidade de “Imperador
da Festa do Divino” que
havia acertado com Salvador de Tolledo que lhe
pagaria dezesseis mil réis
para que o mesmo saísse
pela região levando a Bandeira do Divino, cantando na folia e recolhendo
donativos dos ﬁéis para a
realização dos festejos ao
Divino Espírito Santo.
Nesta missão, Toledo
teria passado três meses
longe de casa, andando
“por caminhos agros (terra cultivada ou cultivável),
espinhosos e cerros (colinas penhascosas)”.
Como pagamento pelas
andanças à cata de recursos para a festa, o padre
pagara-lhe somente a metade, ou seja, oito mil réis, e
não fora em dinheiro, mas
“em fazenda na ‘logem’ de
José Camillo Lelles”.
Tomando o termo “logem” como casa de comércio e atentando para
o complemento “logem de
fazenda ceca” (ceca, cremos, era a graﬁa da época
para o substantivo feminino “seca”) utilizado pelo
escrivão na ocasião do depoimento de José Camillo
Lelles na qualidade de
testemunha de Tolledo, e
considerando o termo “fazenda” como mercadorias,
concluímos que o estabelecimento onde o padre havia autorizado seu credor
a receber em mercadorias,
comercializava
gêneros
sólidos e não molhados
como vinho azeite e outras substâncias líquidas.
E fora o que o contratado
pelo então Imperador do
Divino recebera, conforme
conﬁrmação do comerciante Lelles, acrescentando que sabia que o padre
ﬁcara devendo outra parte

por “ser da casa do falecido
vigário”, no sentido de ser
conhecido da família, frequentar sua residência.
AS TESTEMUNHAS
Além do mercador
Lelles, no processo foram
inquiridas como testemunhas por parte de Francisco de Tolledo, o padre
Claro Vieira Cortes. Este
religioso declarou estar
ciente da dívida do vigário, mas não se lembrava
quanto ao tempo de duração da empreitada de
Tolledo, se haviam sido
mesmo três meses.
Outra testemunha apresentada, Joaquim Ferreira
da Silva, fora um dos integrantes da Comitiva do Divino liderada por Tolledo,
“um dos companheiros de
folia”. Segundo este, “andaram mais de três meses
pelos distritos da Vila de
Nossa Senhora do Bom
Sucesso, Taubaté São Luís,
Cunha e outras localidades
na mesma diligência de
pedir esmolas...” Joaquim
não só conﬁrmou a dívida
do padre, mas aﬁrmou ser
o vigário “homem muito
pouco inclinado a pagar o
que devia”.
Consta na conclusão do
processo, que não tendo
sido apresentada nenhuma oposição por parte de
José Cerqueira César, testamenteiro do padre Justino Velho Columbreiro,
o juiz Antonio Melitão de
Souza Aimbere determinou “que apensa aos autos
de inventário do ﬁnado
devedor se lhe separassem bens para seu devido
pagamento, sem prejuízo
de terceiro”.
O VIGÁRIO LUÍS
COLUMBREIRO
Consultando Athayde Marcondes (Pindamonhangaba
Através
de Dois e Meio Séculos,

óleo sobre tela de Hélio Hatanaka

IMPERADOR
DO DIVINO

O vigário Luís foi responsável pela paróquia de
Pindamonhangaba de 1793 a 1806 (Athayde Marcondes,
‘Pindamonhangaba Através de Dois e Meio Séculos’)

Tipograﬁa Paulista, São
Paulo-SP, 1922), veriﬁcamos que o vigário Luís
Justino Velho Columbreiro – ordenado padre pelo
Seminário São José, do
Rio de Janeiro, em 1779
– foi responsável pela paróquia de Pindamonhangaba de 1793 a 1806. Seu
falecimento se dera em 25
de agosto de 1826.
Levando em conta os
dados registrados por
Athayde, a cobrança vinha a juízo um ano após
a morte do devedor. Ainda com bases no mesmo

Anúncio do passado
A Cidade, 1935

autor, mais curioso é o
fato de a dívida haver
sido contraída no período em que o padre exercia a função de pároco,
isto é, pelo menos 20

L

anos antes. Supõe-se então que o credor tenha
sido cobrado ao longo de
duas décadas e nada do
seu vigário soltar-lhe os
cobres...

O imperador do divino é
considerado a ﬁgura central
da Festa do Divino. Em
“Festa à Brasileira: sentidos
do festejar no país que ‘não é
sério’”(disponível em publicação eletrônica na internet, via
www. aguaforte.com/antropologia/festabrasileira/festa.
html), Rita Amaral cita entre
os compromissos de um Imperador do Divino, a responsabilidade pela coordenação
da festa, “juntamente com o
padre da igreja local e alguns
mordomos, e pela maior
parte dos investimentos
feitos”. É o organizador dos
eventos da festa e quem arca
com grande parte dos
gastos com a realização
da cavalhada, fogos,
decoração da cidade
(ajudado pelo prefeitura), apresentações das
bandas etc. Também
recebe as pessoas da
festa e visitantes em sua
casa, onde deve oferecer
comida e bebida.
“De sua casa saem:
alvorada do sábado e
do domingo, procissão
da coroa, procissão
do Espírito Santo e os
cavaleiros, para ensaio.
Voltam a sua casa:
procissão da volta da
coroa, bandeira e cortejo ao ﬁnal da festa”.

ITERÁRIAS

embranças

www.timeanddate.com

Corpus
Christi
Jesus, na hóstia bendita,
eu vos adoro, Senhor,
nesta humildade inﬁnita
- a quintessência do amor!
É a fé que me dá certeza
de que estais aqui, Jesus,
em toda esta singeleza
- lembrança da Vossa Cruz!
Puriﬁcai-me a consciência,
deixai minha’alma em brancuras,
dai-me a divina ciência
de todas as coisas puras!
Quero adorar-Vos, contente,
hoje, através deste véu
e depois, eternamente,
na plenitude do céu!
Betina Marino (do Hino de Santo Tomás),
Jornal Tribuna do Norte, 24 de maio de 1970
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 27/06/2014 às 15:00 horas
RECEPCIONISTA
11º MÁRCIA DE CARVALHO ALVES
RUA LÍDIO CANDIDO AMORIM, 135 – CAMPOS MAIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-240
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia 27/06/2014 às 15:30 horas
MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. CIRURGIÃO
1º CAIO ALEXANDRE RAICHER
AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 2373 - RUA 1 CASA 95 - INDEPENDÊNCIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12032-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Através deste convocamos o nobre CONSELHEIRO DE SAÚDE, para comparecer a Reunião
Ordinária:
Dia: 25 de Junho de 2014.
Horário: 18 horas (1ª chamada) e 18h30 (2ª chamada)
Local: Centro de Especialidades Médicas - CEM
R. Dr. Frederico Machado, 179 – Centro
Telefone: 3644-5969 / 3644-5964
Pauta
1ª – Informes (3 Minutos cada) e Comissões (5 minutos)
Relatores:
Informes – Ronaldo Rogério e Irene Ribeiro.
Comissões: Irene Ribeiro: Comissão de Controle Social
2ª – Proposta de mudança do dia da reunião ordinária do COMUS
Relatores: Antonio Leandro dos Santos
Tempo estimado: 10 minutos
3ª – Apresentação do relatório da XVIII Plenária Nacional de Conselhos de Saúde
Relatores: Presidente José Fernandes Ribeiro
Tempo estimado: 10 minutos
4ª – Solicitação da Comissão de Controle Social para esclarecimentos referentes as atividades
realizadas no Pronto Atendimento de Moreira César no Combate a Dengue:
Tempo estimado: 15 minutos
Pindamonhangaba, 16 de Junho de 2014.
José Fernandes Ribeiro
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
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).
Dia 27/06/2014 às 14:30 horas
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 6
14º RENATA DA SILVA GARCEZ
RUA DEODATO PESTANA, 48 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-120
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
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).
Dia 27/06/2014 às 14:30 horas
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 6
13º ANA CAROLINA COSTA ALVARENGA
RUA SÃO LUIZ, 37 – JARDIM ROSELY
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-600
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 104/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 104/14, referente à “Aquisição de materiais para atender
o programa de “Melhoramento Genético” desenvolvido pelo Departamento de Agricultura para atender a
demanda de pedidos dos produtores rurais do município de Pindamonhangaba”, com encerramento dia
07/07/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12)
3644-5600.
Pindamonhangaba, 17 de junho de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 158/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 158/14, referente à “Aquisição de materiais esportivos
atenderá aos Projetos que existem nos bairros do nosso Município, dando oportunidade de recreação e
atividades interativas aos assistidos dos Cras e Creas nos Serviços Social Assistenciais”, com encerramento
dia 03/07/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12)
3644-5600.
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 159/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 159/14, referente à “Contratação de empresa
especializada em confecção de placa de identificação em chapa de os (poliestireno) e chapa de acm com
aplicação de adesivo vinil e dizeres a ser informado pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento
dia 03/07/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12)
3644-5600.
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2014.
PREGÃO Nº 160/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 160/14, referente à “Contratação de empresa
especializada em cursos para atendidos pela assistência social, especialmente Pead, renda mínima,
renda cidadã cursos que busquem desenvolvimento, autonomia, competências pessoais entre outros”,
com encerramento dia 07/07/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h
ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 183/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 183/14, referente à “Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de treinamento de oficinas culturais artesanais e oficinas culturais de lazer, para
atender dois projetos, sendo: PROJETO NOSSO BAIRRO e OFICINAS DE BAIRROS, dentro do município
de Pindamonhangaba; a contratada deverá contar com instrutores suficientes para aplicação de 35 (trinta e
cinco) oficinas nos dois projetos simultaneamente, conforme relação quantitativa estimada de oficinas, sendo
que na proposta deverá estar incluso os recursos necessários para aplicação das mesmas”, com encerramento
dia 01/07/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do
Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a CP nº 05/14, referente à “Contratação de empresa
especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para construção de quadra escolar coberta com
vestiário no: LOTE 01 – Residencial Cícero Prado; LOTE 02 – Bela Vista”, com encerramento dia 23/07/2014
às 9h e abertura às 9h30. A garantia deverá ser feita até o dia 22/07/2014, às 15 horas, na Tesouraria,
valores vide edital completo. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h00 às 17h00 ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 16 de junho 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 - Comprovante de curso básico de informática 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).
Dia 27/06/2014 às 14:00 horas
ESCRITURÁRIO
1º PNE – ISABEL CRISTINA GONÇALVES XAVIER
RUA JOSÉ LUÍS MARCONDES, 347 - MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-020
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - 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).
Dia 27/06/2014 às 14:00 horas
ESCRITURÁRIO
20º CLARICE DOS SANTOS MONTEIRO NOGUEIRA
RUA MANOEL IGNACIO MARCONDES ROMEIRO, 1242 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-440
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 170/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. LUIZ CORREA LEITE responsável pelo
imóvel situado a RUA AUGUSTO MARCONDES SALGADO S/NR., bairro GALEGA , inscrito no
município sob a sigla SO110707011000, 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 171/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) . REGINA IZILDA DOS SANTOS
responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO MONTEIRO DO AMARAL S/NR., bairro MOMBAÇA
I , inscrito no município sob a sigla SO110509009000, 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 172/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) . AMILTON CARLOS WEXELL
MOREIRA, responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO MONTEIRO DO AMARAL S/NR., bairro
MOMBAÇA I , inscrito no município sob a sigla SO110509010000, 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 173/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) . KATIA AP LEITE R DOS SANTOS,
responsável pelo imóvel situado a RUA BENEDITO CORREA SILVA S/NR., bairro MOMBAÇA I ,
inscrito no município sob a sigla SO110104041000, 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 RESUMIDO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a CP nº 05/14, referente à “Contratação de
empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para construção de quadra
escolar coberta com vestiário no: LOTE 01 – Residencial Cícero Prado; LOTE 02 – Bela Vista”,
com encerramento dia 23/07/2014 às 9h e abertura às 9h30. A garantia deverá ser feita até o dia
22/07/2014, às 15 horas, na Tesouraria, valores vide edital completo. O edital estará disponível
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço
supra das 8h00 às 17h00 ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2014.

		

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
22ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo
dia 26 de junho de 2014,
quinta-feira, às 8 horas.
MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 62/2014, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2015 e dá outras providências”.
Emenda n° 01/2014 – Emenda Modificativa n° 01 ao Projeto de Lei n° 62/2014,
de autoria do Vereador Janio Ardito Lerario
Redação do Art. 11, III: “Abrir créditos adicionais suplementares até o limites
de 6% (seis por cento) do orçamento”;
Redação proposta pela Emenda 01/14 ao Art. 11, III: “Transpor, remanejar ou
transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia
autorização legislativa, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição
Federal, até o limite de 6% (seis por cento) do orçamento”.
Emenda n° 02/2014 – Emenda Modificativa n° 02 ao Projeto de Lei n° 62/2014,
de autoria do Vereador Roderley Miotto
Recursos Alocados: Fundo Municipal de Saúde/Assistência Média e Alta Complexidade (MAC) R$ 500.000,00
Recursos Anulados: Gabinete Secretário R$ 250.000,00
Dep. Cultura R$ 250.000,00
Emenda n° 03/2014 – Emenda Modificativa n° 03 ao Projeto de Lei n° 62/2014,
de autoria do Vereador Roderley Miotto
Recursos Alocados: Dep. Segurança R$ 500.000,00
Recursos Anulados: Dep. Comunicação R$ 250.000,00
Dep. Esportes/Fundo de Apoio ao Desp. Não Professional R$ 250.000,00
Emenda n° 04/2014 – Emenda Modificativa n° 04 ao Projeto de Lei n° 62/2014,
de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão
Recursos Alocados: Dep. Esportes R$ 280.000,00
Recursos Anulados: Dep. Cultura R$ 280.000,00
Emenda n° 05/2014 – Emenda Modificativa n° 05 ao Projeto de Lei n° 62/2014,
de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão
Recursos Alocados: Dep. Técnico e Admin. de Obras e Serviços R$ 300.000,00
Recursos Anulados: Dep. Comunicação R$ 300.000,00
Emenda n° 06/2014 – Emenda Modificativa n° 06 ao Projeto de Lei n° 62/2014,
de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão
Recursos Alocados: Dep. Técnico e Admin. de Obras e Serviços R$ 300.000,00
Recursos Anulados: Dep. Comunicação R$ 300.000,00
Emenda n° 07/2014 – Emenda Modificativa n° 07 ao Projeto de Lei n° 62/2014,
de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão
Recursos Alocados: Dep. Obras e Serviços de Moreira César R$ 500.000,00
Recursos Anulados: Dep. Esportes R$ 500.000,00
Emenda n° 08/2014 – Emenda Modificativa n° 08 ao Projeto de Lei n° 62/2014,
de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão
Recursos Alocados: Dep. Esportes R$ 280.000,00
Recursos Anulados: Dep. Esportes R$ 280.000,00
Emenda n° 09/2014 – Emenda Modificativa n° 09 ao Projeto de Lei n° 62/2014,
de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão
Recursos Alocados: Dep. Pedagógico/Serv. Atend. Criança - Creches R$ 500.000,00
Recursos Anulados: Dep. Esportes R$ 500.000,00
Emenda n° 10/2014 – Emenda Modificativa n° 10 ao Projeto de Lei n° 62/2014,
de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão
Recursos Alocados:
Fundo Municipal de Saúde/Assistência Atenção Básica (PAB) R$ 500.000,00
Recursos Anulados: Dep. Esportes R$ 500.000,00
Emenda n° 11/2014 – Emenda Modificativa n° 11 ao Projeto de Lei n° 62/2014,
de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão
Recursos Alocados:
Fundo Municipal de Saúde/Assistência Atenção Básica (PAB) R$ 500.000,00
Recursos Anulados: Dep. Esportes R$ 500.000,00
Emenda n° 12/2014 – Emenda Modificativa n° 12 ao Projeto de Lei n° 62/2014,
de autoria do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão
Recursos Alocados: Dep. Pedagógico/Ensino Fundamental R$ 400.000,00
Recursos Anulados: Dep. Comunicação R$ 400.000,00
Emenda n° 13/2014 – Emenda Modificativa n° 13 ao Projeto de Lei n° 62/2014,
de autoria do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão
Recursos Alocados: Dep. Segurança R$ 200.000,00
Recursos Anulados: Dep. Esportes R$ 200.000,00
Pindamonhangaba, 17 de junho de 2014.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

Vereador MARTIM CESAR		
1º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
1° Secretário 			
2° Secretário
Publicada no D A.

Obs.: Art. 256 do Regimento Interno: As sessões nas quais se discutem as
Leis Orçamentárias terão a Ordem do Dia preferencialmente reservada a
essas matérias e o Expediente ficará reduzido a trinta minutos, contados do
final da votação da Ata.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 063/2014 de “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança desarmada em
eventos de iniciativa da Prefeitura e executados pelo município de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, foi elaborada a Ata para Registro
de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 04/06/2014:

ATA nº 096/2014
ITEM

LICENÇA DA CETESB
GREEN EUCALYPT PRÓPOLIS LTDA. EPP torna público que requereu na CETESB a renovação
da Licença de Operação para o ENTREPOSTO DE MEL E CERA DE ABELHAS, sito á Rua José
Bastos Junior, 173 Bairro Santa Cecília CEP: 12411-330 – Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB
BIO BRASIL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA EPP torna público que requereu na Cetesb a
Licença de Operação, para atividade de produção de alimentos para fins nutricionais, sito a Estrada
Municipal Jesus Antonio de Miranda, 16300 – Ribeirão Grande – Pindamonhangaba – SP.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador MARTIM CESAR		
1º Vice-Presidente

					
CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
P O R T A R I A Nº 046/2014
							
Dispõe sobre a aposentadoria da servidora RÔMULA MARIA SOARES.
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 - Conceder a RÔMULA MARIA SOARES, Coordenadora Técnico-Legislativa II (G5N2 letra I) do quadro de pessoal efetivo, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei
1.225/71 e normas posteriores) e Leis Complementares 01/2004 e 04/2006, APOSENTADORIA,
com proventos mensais integrais, a partir do dia 01 de julho de 2014.
Parágrafo único – A concessão da aposentadoria é fundamentada nos seguintes dispositivos: art
187 da lei 1225/71, art 111 “a” da Lei Orgânica Municipal, art. 23 – III - da Lei Complementar
01/2004, art 40, § 1º, III, “a” da Constituição Federal c/c art 3º da EC 47/05, conforme processo
arquivo no DRH da Prefeitura Municipal e Departamento de Administração - SERVIÇO
DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL da Câmara de Pindamonhangaba.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2014.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 174/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) . LUIS ANDRE RAMALHOALVES,
responsável pelo imóvel situado a RUA ANTONIO MARCONDES H MELLO S/NR., bairro
MOMBAÇA I , inscrito no município sob a sigla SO110103030000, 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

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
P O R T A R I A Nº 044/2014
Contrata para o emprego de ASSISTENTE LEGISLATIVO.
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 - Contratar GABRIEL FERNANDO DE OLIVEIRA LEITE, para o emprego de ASSISTENTE
LEGISLATIVO, para o qual foi aprovado no Concurso Público nº 01/2010, conforme publicação
no Jornal Tribuna do Norte de 28 de maio de 2010 e 03 de setembro de 2013, pelo regime da
Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/1943) e nos termos das Leis Municipais
nºs 4.971/2009, 5.004/2009, 5.184/2011 e 5.583/2013.
Art 2º - O contrato vigerá a partir do dia 16 de junho de 2014, em regime de tempo integral, com
o salário de R$3.086,13 ( três mil oitenta e seis reais e treze centavos) por mês, devendo ser
cumprido a jornada diária de oito horas de trabalho, de segunda a sexta-feira.
Art 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2014.
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UNID.
DE MEDIDA

Hora

Empresa:

ALTASEG VIGILANCIA EIRELI – ME
DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
segurança desarmada em eventos, conforme termo de referência. UM.
Hora

18,84

12.000

Pindamonhangaba, 17 de junho de 2014.

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

18 de junho de 2014

festa
Opções de
alimentação

Tudo pronto para I Festival
Junino do Vale do Paraíba

Núcleo
Piracuama

Evento acontece de 19 a 22 de junho no km 11 da rodovia Caio Gomes Figueiredo

Maria Fernanda Munhoz
***
De 19 a 22 de junho, o
Núcleo Turístico do Piracuama recebe o I Festival
Junino do Vale do Paraíba. O evento será realizado no km 11 da rodovia
Caio Gomes Figueiredo,
ao lado da entrada para a
Pedreira Anhanguera.
O Festival é organizado pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Governo e Departamento
de Turismo, com o apoio
das demais secretarias
e departamentos municipais. Além das tendas
de gastronomia, com os
restaurantes dos núcleos
do Piracuama e do Ribeirão Grande, haverá ainda
distribuição de mudas de
árvores, divulgação dos
locais turísticos da cidade, exposição e venda de
artesanato, fogueira, pau
de sebo, atividades de
lazer, minifazenda, atrações culturais folclóricas
de Pinda e de dez cidades
da região, além de shows
sertanejos todas as noites. Tudo no melhor clima de festa junina, com
decoração típica e muita
alegria.
A equipe do Turismo
de Pinda esteve, na última
semana, levando material
impresso de divulgação
para as dez cidades que
enviarão suas atrações
culturais. São elas: São
Bento do Sapucaí, Monteiro Lobato, Queluz, Lagoinha, Paraibuna, São
José dos Campos, Santo
Antonio do Pinhal e Tremembé.
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Divulgação Turismo Pinda

Equipe de Pinda entrega material na Secretaria
de Turismo de São Bento do Sapucaí

Divulgação Turismo Pinda

Entrega de material também na Prefeitura de
Monteiro Lobato

Festival está na agenda da Copa
Divulgação

O Calendário Paulista de Turismo Rural Criativo, realizado pela Abraturr - Associação Brasileira
de Turismo Rural, está contemplando os principais
eventos realizados durante o período da Copa do
Mundo. Pinda integra o calendário com o I Festival
Junino do Vale do Paraíba, convidando os turistas
do Brasil e todos os países que estão visitando a
nossa região.

Restaurante Spazzio:
massas como canelone e
lasanha, crepe e lanche de
pernil e calabresa.
Pesqueiro Noé: leitoa a
pururuca, couve, farofa e
torresmo.
Restaurante Alecrim: bolinho caipira, pastel, quirerinha e frango com polenta.
Rancho Fundo: cachorro
quente e minipizza.
Bar do Dimas: churrasquinho de carne e linguiça,
bolinho de carne moída,
coxinha.
Estância Serrana: costela fogo de chão, linguiça e
arroz carreteiro.
Fundação Fórmula
Cultural e comunidade
do Cerâmica: yakissoba e
sopa japonesa.
Pesqueiro Serra Azul:
iscas de truta, filé de truta
ao molho de laranja com
arroz com nozes e brócolis
ao alho poró, truta ao molho
de limão siciliano com arroz
cremoso e amêndoas, filé de
truta grelhado com arroz e
feijão, patê de truta defumada e sucos.
Pesqueiro Vila Rica: porções e caldinhos.
Sabores da Roça: ‘comida
de buteco’ e feijoada.
Marília: bolos, quentão,
vinho quente, chocolate
quente e chás.

Divulgação

Núcleo do
Ribeirão Grande

Ao final de cada dia haverá show sertanejo

Restaurante do Edmundo: bolinho de mandioca,
bolinho de queijo, bolinho
de carne seca, vaca atolada.
Pesque Truta Ribeirão
Grande: trutela, casquinha
de truta, bolinho de truta,
truta com alcaparras.
Núcleo Turístico Ribeirão
Grande: doces típicos e
pamonha.
Restaurante Colmeia:
caldinho, polenta com linguiça, escondidinho de carne
seca.

Pindamonhangaba

QUARTA-FEIRA

18 de junho de 2014

variedades
Tribuna do Norte
Celebração de Corpus Christi
deve reunir 5 mil pessoas
Ana Camila Campos
***
A comunidade católica comemora o Corpus
Christi na quinta-feira
(19). Segundo os organizadores, as procissões
organizadas pelas paróquias de Pindamonhangaba e a missa de celebração de Corpus Christi
devem reunir cerca de 5
mil pessoas.
Neste dia, será dada
continuidade à tradição,
na qual os fiéis participam
de uma procissão, cujo
encerramento dá-se com a
celebração de uma missa
solene às 10 horas, no ginásio da Associação Atlética Ferroviária – evento
que conta com a participação das paróquias da região central da cidade e é
aberto ao público.
De acordo com a tradição, desde as primeiras
horas deste dia, os agentes
de pastorais e colaboradores trabalham enfeitando
as ruas por onde passa a
procissão que leva o Santíssimo Sacramento Eucarístico.

Utilizando
diversos
materiais, como serragens
coloridas, palhas de arroz, borra de café, farinha,
areia e alguns pequenos
acessórios, como tampinhas de garrafas, flores e
folhas, as pessoas montam, com grande arte, um
tapete pelas ruas, com dizeres e figuras relativas ao
assunto. Em todo o evento, são esperadas cerca de
5 mil pessoas.
As procissões
A procissão da paróquia Nossa Senhora de Fátima saí às 8h30 da igreja
do Crispim em direção
à igreja Matriz, onde as
duas iniciam trajeto às 9
horas com destino ao cruzamento da linha férrea na
rua Dr. Campos Sales. No
local, elas se encontram
com a procissão organizada pelas paróquias Nossa
Senhora das Graças, que
saí às 9 horas, do Jardim
Imperial, e Nossa Senhora
da Assunção, que começa
o percurso às 9h30 na igreja São Benedito. Após a
união, todos seguem para
o ginásio da Ferroviária.

Akim/AgoraVale

Tradicional procissão sobre o tapete de decoração das ruas

O que é Corpus Christi
A celebração de Corpus Christi (que literalmente significa Corpo de Cristo) teve início na Idade Média e compreende a realização
de missa, procissão e adoração ao Santíssimo Sacramento. Quarenta dias após o domingo de Páscoa é a quinta-feira da Ascensão
do Senhor. Dez dias depois, o Domingo de Pentecostes. O domingo
seguinte é o da Santíssima Trindade, e na quinta-feira celebra-se o
Corpus Christi. Essa é uma das mais tradicionais festas brasileiras,
comemorada no país desde a chegada dos portugueses.

Grupo LadaaLado
se apresenta no sábado
Divulgação

Moreira César também terá celebração

A comunidade católica de
Moreira César realiza o evento
denominado “Ceia do Senhor”.
Às 8 horas de quinta-feira
(19), uma procissão sairá de

dois pontos do Distrito: uma
da paróquia São Benedito e
outra da paróquia São Vicente
de Paulo. Ambas irão se
encontrar na praça do Ipê I, e

realizarão uma procissão única
até o Centro Esportivo José Ely
Miranda – “Zito”, onde haverá
Santa Missa, com início às 10 da
manhã.

Centro de Convivência de Idosos de
Moreira César promove festa junina

Ana Camila Campos
***
O Cimc - Centro de
Convivência de Idosos de
Moreira César - realiza,
a partir das 16 horas de
sexta-feira (20), a tradicional Festa Junina da
instituição.
A festa, sediada no recinto São Vito, é destinada a pessoas que tenham
mais de cinquenta anos,
porém, não é restrita aos
moradores do Distrito de
Moreira César e é gratuita.
De acordo com a presidente Maria Iranilda
Santos Pinto, pessoas das
regiões centrais de Pinda
e também de outros municípios como Taubaté, Roseira e até Guaratinguetá
participam do evento. São
esperadas cerca de 400
pessoas.
“Teremos muitas coisas durante a festa. Este
ano não haverá quadrilha,
mas uma dança diferenciada, além da banda, que
é cedida pela parceria com

SigmapressFolhapress

Pindamonhangaba recebe, no sábado
(21), mais uma edição do Clássicos em
Cena, no Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona
Leopoldina. Às 19
horas, se apresentará
o grupo LadaaLado,
com os comentários
do maestro Parcival
Módolo. A entrada é
gratuita.
O grupo é formado
por Bruno Monteiro
(piano), Leonardo
Padovani (violino),
Jezreel Silva (trompete) e Diogo Carvalho (violão). O nome
LadaaLado surgiu
após um convite
para apresentação
na Rússia, por isso, a
homenagem ao carro
russo, num clima descontraído que define
o espírito dos artistas.

No repertório,
compositores brasileiros e internacionais, eruditos
e populares, com
diversos ritmos
brasileiros: choro,
samba, baião, tango, valsa, etc. Destaca-se a suíte Two
Kites, que passeia
por algumas das
mais célebres obras
de Tom Jobim. Os
artistas também se
revezam na percussão, o que evidencia
a sonoridade tipicamente brasileira.
O projeto Clássicos em Cena tem o
patrocínio da Gerdau, realização da
Direção Cultura e
apoio da Prefeitura
de Pindamonhangaba e Programa
de Ação Cultural –
ProAC/ICMS.

Festa organizada pelo Centro de Convivência de Idosos tem mais de 15 anos
a Prefeitura. Também
haverá comidas típicas,
doces e salgados, como
canjiquinha, pipoca, doce
de abóbora entre outros”,
destaca.
Presidente do Cimc

há quatro anos, este é o
último de Maria Iranilda à frente dos trabalhos
da instituição. Por isso,
ela deseja promover uma
grande festividade para
encerrar a gestão com

“chave de ouro”.
“Essa festa é uma tradição de mais de 15 anos.
Desejo fazer nesse último
ano de presidência tudo o
que seja bom para nosso
público”, finalizou.

A experiência dos artistas com música
para teatro, cinema, dança e diversos
públicos traz uma apresentação muito
comunicativa. Histórias, informações
das obras e curiosidades são contadas
no decorrer do show

