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Projeto da Acip e PM aumenta
segurança no centro da cidade
Assessoria Acip

O projeto “Vizinhança
Solidária”
desenvolvido
por meio de uma parceria entre a Acip - Associação Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba e a
PM – Polícia Militar – vai
aumentar a segurança no
centro da cidade, tanto
para lojistas quanto para a
população.
A iniciativa visa mudar o
comportamento dos lojistas em relação à segurança,
cuidando não somente do
próprio estabelecimento,
mas também de toda a região. Nas últimas semanas,
um ciclo de palestras entre
a PM e os membros da Acip
está orientando os comerciantes sobre diversos fatores em relação à segurança
pública.
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Bandido
morre após
assalto e
troca de tiros
Um homem que participava de uma assalto a uma
padaria no Cidade Jardim
morreu após troca de tiros
com um policial aposentado, na segunda-feira (23).
O bandido, que tinha passagem na polícia por tráfico de drogas e porte ilegal
de arma, foi socorrido, mas
morreu a caminho do hospital. A funcionária feita de
refém foi salva. O outro assaltante conseguiu fugir.
Página 7

HISTÓRIA TRAZ
POLÊMICA SOBRE
ABREVIAÇÕES DE
‘PINDA’ E ‘GUARÁ’
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13º
VARIAÇÃO DE NEBULOSIDADE.
SOL NA MAIOR PARTE DO
PERÍODO.

27º
UV 5
Fonte CPTEC/INPE

Membros da diretoria da Acip e associados durante encontro para definir estratégias do ‘Vizinhança Solidária’
Estúdio de Fotografia e Arte Tháta Fonseca

Juliana Polônio é
eleita princesa no
Miss Plus Size do Vale
A
pindamonhangabense Juliana Polônio foi
eleita princesa no concurso Miss Plus Size Vale do
Paraíba 2014, na categoria Maxi Plus Size, onde
concorreram
mulheres
com manequim acima
de 52. O evento ocorreu
em Aparecida, no sábado
(21), e reuniu dezenas de

ESTUDANTES
DA ETEC
PARTICIPAM
DE BANCA DE
DEGUSTAÇÃO
VARIEDADES 8

participantes. Juliana ficou muito orgulhosa com
o resultado. “Pudemos
quebrar barreiras e preconceitos e mostrar que
somos mulheres reais.
Estou muito feliz em poder representar a beleza
da mulher GG no Vale do
Paraíba”, destacou.
VARIEDADES 8

ALUNOS DO OBJETIVO
DANÇAM NO SHOPPING
RODADA DO FUTEBOL
AMOR EXIGENTE
COMEMORA SEIS ANOS
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DITORIAL
Inflação controlada

Diminuição do preço de alguns
alimentos equilibra economia

A

desaceleração dos preços dos alimentos
e o desconto na conta de água, oferecido
pela Sabesp na cidade de São Paulo para
quem reduzir o consumo, seguram a inflação em
todo o Estado e começam a contribuir com benefícios econômicos no Brasil.
O impacto, que já foi sentido em maio, deve continuar em junho, indicou nesta quarta-feira (18) a
divulgação do IPCA-15, a prévia da inflação oficial.
O índice ficou em 0,47% em junho, ante 0,58% no
mês passado.
A taxa do grupo Alimentação ficou em 0,21%,
abaixo do 0,88% registrado em maio. Já o grupo
Habitação recuou de 1,19% para 0,29%.
Apesar da desaceleração, economistas avaliavam que o IPCA-15 veio acima do esperado.
Segundo os especialistas, a pressão sobre os
preços voltará nos próximos meses. Além disso, as
eleições podem gerar volatilidade no câmbio, o que
pode afetar os preços internos.
Outro fator relevante para os economistas é a
proximidade do período de entressafra na produção de carnes e a possibilidade de um reajuste no
preço dos combustíveis, até agora represado. A elevação da tarifa da energia elétrica, que pode estourar em poucos meses, também preocupa o cenário
econômico e gera instabilidade, porém ao que tudo
indica, só deve voltar a ser discutida no pós-eleição.
Se de um lado, há fatores negativos, de outro,
espera-se redução nos preços dos serviços após o
final da Copa do Mundo.
Nesta época tem sido natural, até em cidades
não sedes, como é o caso de Pindamonhangaba,
há elevação de preços de alguns produtos e serviços, sobretudo os ligados à alimentação e bebidas,
como bares e restaurantes, bem como salão de beleza, papelarias e lojas que trabalham com artigos
de decoração.
Para analistas do mercado, o elevado consumo
durante o mundial deverá reduzir as compras no final de julho e início de agosto, contribuindo para a
redução dos preços e contenção da inflação. Ao que
parece, a Copa vai contribuir até com a diminuição
da inflação.
Nos últimos 12 meses, o IPCA-15 acumula alta
de 6,41%, segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas, mantendo as previsões do
Governo e do mercado.
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* José Valdez de Castro Moura

O POETA POTIGUAR

R

ecebi, com carinhosa oferta, o último livro publicado pelo
jovem e talentoso poeta MANOEL CAVALCANTE DE SOUZA CASTRO, norte-rio-grandense da encantadora Pau dos Ferros, a
denominada Princesa do Oeste Potiguar. Iniciado precocemente na
poesia, inspirados nas cantorias que ouvia no sertão, ele escreve (já
tem 10 cordéis publicados) com suavidade e lirismo, em especial em
“PAU DOS FERROS À SOMBRA DA OITICICA”, um poema composto por dezenas de setilhas, uma verdadeira canção nativista. Nessa obra, presenciamos o encontro maravilhoso entre poesia e amor
que são coisas sublimes que encantam, brincam conosco no nosso
processo existencial. E, aqui, emerge a pergunta: ”O que é poesia?”.
Ora, poesia é uma daquelas palavras indefinidas, mágicas, igual à
palavra TEMPO, como nos mostra Santo Agostinho em “ CONFISSÕES”: “ Quid est tempus? Si Nemo me quaerat, scio; si quaerenti
explicare velum, nescio!” (O que é o Tempo? Se não me perguntarem
eu sei; se me indagarem o que é, não sei!”).
Num esforço de cantar a sua Terra e a sua História, surge o estimado Manoel num trabalho hercúleo e penoso, como nos diz com
muita franqueza:

“Procurei em muitos órgãos,
Perambulei muitos dias,
Mas vi uma terra escassa,
Sem acervos, sem valias,
Porém achei pra salvar,
Pessoas pra compensar
As mil gavetas vazias...”

Fundação Dr. João Romeiro
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Apresentações de rock chegam a Moreira
O “Show de Garagem” é uma
oportunidade às bandas de rock de
Pindamonhangaba. O Espaço Juventude e a Prefeitura de Pindamonhangaba são os realizadores deste
evento, que tem mostrado ao público o leque de músicos deste estilo. Esta atração chegou à terceira
edição e vai acontecer na praça do
Cisas, em Moreira César, a partir
das 14 horas, neste domingo (29).
De acordo com os organizadores
do evento, cada banda poderá permanecer no palco por 50 minutos,
isto contando o tempo de montagem. São fornecidos aos músicos
o corpo da bateria, instrumentos
pessoais são de responsabilidade
dos integrantes das bandas.
O “Show de Garagem” é um
evento bimestral e para esta edição
a organização recebeu 18 inscrições. Foram sorteadas dez bandas
e o objetivo é dar oportunidade a

Dente de Leão
e Mil Folhas
na roda de
estudos
O Cpic - Centro de Práticas Integrativas e Complementares, da
Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura, convida a
população para participar da REP
- Roda de Estudos de Plantas. Nesta segunda-feira (30), os profissionais farão esclarecimentos sobre
as plantas Dente de Leão e Mil
Folhas. O encontro será realizado,
a partir das 14 horas, no auditório
da Cati (avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, 1.181).
Divulgação

Divulgação

todas, revelando os talentos pindenses, desta forma, quem se
apresenta na última edição dará
espaço às demais.
As atrações deste domingo se-

rão as seguintes: Hook, Lumens,
Noise Creep, Substância Ilícita,
Éramos 4, Microfonia, Tributo ao
ACDC, Acoustic Fever, Aeronauta Barata e Controvérsia.

Alunos do objetivo
apresentam dança no shopping
Os alunos do Objetivo vão
apresentar as danças do Festi
Mundi, no Shopping Patio Pinda, na quarta-feira (25), a partir
das 19 horas. As danças foram
um grande atrativo da festa, que
aconteceu dia 7 de junho, por
isso o shopping de Pindamonhangaba convidou os estudan-

tes para fazerem uma amostra
dessas danças típicas dos países
estudados.
Os alunos ficaram muito satisfeitos e lisonjeados com o convite. “Isso é fruto do trabalho deles
que foi muito bem desenvolvido”, disse a coordenadora Denise
Granitz de Carvalho Freitas.

Amor exigente comemora
seu 6º ano em Pinda
Para comemorar o 6º ano de
existência do Amor Exigente Grupo Nova Luz, a Casa São Francisco de Assis realiza no sábado (28),
uma palestra sobre qualidade de
vida, apresentada pelo coordenador regional de Amor-Exigente,
Fernando Antunes Lima, sensibilizando a população sobre a questão
das drogas.
O evento é a partir das 14 horas
e será aberta ao público.

O grupo de proteção social conta com voluntários e uma proposta comportamental destinada aos
pais, educadores e familiares em
geral. Eles dão todo suporte a famílias com problemas de comportamentos inadequados, principalmente relacionados com o uso de
álcool e outras drogas.
A casa fica localizada na avenida Princesa do Norte, 300, Cidade
Nova.

AS COISAS
E, ocorre um desvelamento poético cativante:
dezenas de setilhas ricas de
harmonia que provocam
encantamento, oriundas
de um conjunto de sensações de uma memória privilegiada, humanamente
pontilhada de sinceridade.
Tudo isso compõe uma
obra reveladora da inquietude criativa típica dos filósofos, poetas, teólogos,
como bem nos explica o
filósofo norueguês Soren
Kierkgaard: “são eles os
mais criativos e inovadores
porque tratam de coisas e
de temas imortais que nunca chegam ao fim”. É isso o
que faz o jovem poeta potiguar! O talentoso poeta
tem sobrancelhas grossas,
traço atávico dos CASTRO
que vieram de Portugal no

século XVI por vários recantos do Brasil, família da
qual tenho orgulho de pertencer, cujos integrantes
têm outras importantes
características: gosto pela
terra, pela palavra, pela
literatura e pelo direito.
Aqui, relembro meu tiobisavô materno ANTONIO
AUGUSTO CARDOSO DE
CASTRO, um jurista que
foi Ministro do Supremo
Tribunal Federal, nomeado aos 46 anos de idade,
em 1906,um dos mais jovens Ministros da História .Com esse gosto pela
arte e pela poesia, esse
CASTRO essencialmente
lírico, com estilo cuidadoso, vai encantando todos
com o seu enorme potencial poético, e sua cativante simplicidade.

Dizem que uma coisa
é uma coisa e outra coisa
é outra coisa. Óbvio?
No início as coisas
não são bem aquelas
coisas, mas a nossa evolução vai mostrando
muitas coisas, vamos
descobrindo as coisas.
Tem coisas simples, coisas complexas, coisas
bacanas, coisas chatas,
coisas especiais e coisas
maravilhosas, todavia,
são simplesmente coisas.
Uma coisa interessante é quando de repente estamos pensando
nas coisas.
Nós acreditamos em
tantas coisas, inventamos tantas coisas, debatemos tantas coisas, no

entanto, não entendemos a maioria das coisas.
Quando alguém nos
provoca, dizemos: Pô!
Você é uma coisa!
Nosso mundo é feito
de coisas, múltiplas coisas, todavia, são coisas.
Voltando ao passado,
muitas vezes pensamos:
deixamos de fazer tantas coisas, erramos em
tantas coisas e olhando
o futuro desejamos fazer
muitas coisas. Que coisa.
Será que somos uma
coisa? Ufa! Que coisa ser
uma coisa.
Enfim, as coisas são
as coisas, entretanto,
não podemos nos esquecer de uma coisa: “Ele”
criou todas as coisas.

Autor: Maurício Zanini é poeta e empresário do sistema
de medição

Errata: na página 10 da última edição, a le-

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

EXPEDIENTE

genda correta da última foto de pessoas na Copa
é ‘Marco Aurélio’, Jana, Ana Laura e Alexandre
Pió.
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cidade
Projeto “Vizinhança Solidária” vai
aumentar segurança no centro
Projeto da PM visa diminuir violência no centro da cidade com participação de todos os comerciantes
Em parceria com a
Polícia Militar, a Acip –
Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba - está realizando encontros com comerciantes, para a divulgação
do projeto Vizinhança Solidária, que visa diminuir
a violência no centro da
cidade. Essa parceria com
a Polícia Militar surgiu
a partir da comissão de
segurança da Associação
Comercial, que tem à frente o empresário Douglas
Louza. Para o presidente
da Acip, Etore Bonini, a
comissão de segurança
tem propiciado grandes
conquistas para a Associação Comercial. “Desde que
foi criada, a comissão já
teve diversas conquistas,
como a doação de bicicletas para a Polícia Militar e
a participação no processo
de aprovação da Atividade Delegada. Agora, com
a implantação do projeto
Vizinhança Solidária, vamos dar mais um passo
no sentido de melhorar a
segurança no centro da cidade”, avalia.
Em maio, o tenente Assis, da Polícia Militar, es-

Luiza Braga Martins

Projetos surgiu de parceria entre PM e Associação Comercial
teve na Acip, fazendo uma
palestra de apresentação
do projeto. O tenente fez
questão de salientar que
o projeto precisa do maior
número de aderentes para
que possa acontecer. E
deu uma missão para cada
comerciante
presente.
“Cada um tem a missão
de convencer mais três
comerciantes a participar
do projeto. O seu vizinho
da esquerda, da direita e

da frente”. Ele explicou
que assim, o projeto vai se
multiplicando e tem mais
chances de acontecer.
O projeto
Visa a mudança de
comportamento dos integrantes da comunidade no que diz respeito à
segurança e dessa forma diminuir o índice de
violência na região. Pelo
projeto, os comerciantes
se tornam mais cons-

cientes, cuidando não
apenas do seu estabelecimento, mas, de toda a
região à qual faz parte.
A polícia, por sua vez, visita os estabelecimentos
fazendo uma vistoria de
análise de vulnerabilidade, orientando os comerciantes.
O tenente PM lembrou
que o programa é de adesão voluntária, portanto,
é preciso que cada comer-

Assessoria/Acip

Policial militar orienta empresários
ciante que ainda não aderiu, procure a Associação
Comercial e se informe
para participar. O programa já é sucesso em diversas cidades do Brasil,
pois aumenta a sensação
de vigilância, a partir da
preocupação de todos em
cuidar de seu perímetro.
Os estabelecimentos que
participarem
recebem
uma placa, que deve ser
afixada na porta do es-

tabelecimento, com os
seguintes dizeres: “Área
vigiada pela comunidade. Comunicamos toda a
atitude suspeita, imediatamente, para a polícia.
Ligue 190”.
Quem quiser participar
do projeto pode entrar em
contato com a Acip pelo
telefone (12) 3644-7100.
Acesse o site www.acipinda.com.br e confira o projeto completo.

Maria Fernanda Munhoz

município vai aderir ao
programa Via Rápida Empresas
Marcos Vinício Cuba
***
A implantação de novas empresas
e a formalização de negócios contribui com o desenvolvimento do município. Para facilitar a tramitação das
obrigatoriedades legais, profissionais
da Prefeitura reuniram-se na manhã
do dia 18 de junho para definirem as
ações para aderir ao sistema Via Rápida Empresas, programa do Governo
Estadual.
O encontro ocorreu no auditório
do Executivo e contou com a presença de representantes das secretarias

de Desenvolvimento Econômico, Planejamento, Finanças, Administração,
Saúde e Assistência Social e do Departamento de Contratos e Convênios.
Com a adesão ao sistema, os microempresários, empreendedores e empresários terão mais facilidade para
desenvolver as atividades.
Este programa foi lançado em
2012, pelo governador Geraldo Alckmin, e permite a realização de serviços de pesquisa de viabilidade, registro empresarial, inscrições tributárias
e licenciamento de atividades em um
único atendimento.
Marcos Vinício Cuba

Meio fio e demarcação da pista de caminhada estão em construção

Prefeitura inicia construção de pista
de caminhada no Parque da Cidade
Maria Fernanda Munhoz
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando diversas melhorias
no Parque da Cidade, localizado às margens do anel
viário. Nesta semana, está
sendo construída a pista
de caminhada na área interna do local, com piso
intertravado, utilizando
bloquetes, contendo duas

áreas de descanso, com
cobertura e bancos. Em
seguida, será feita a iluminação dessas novas pistas.
De acordo com informações da Secretaria de
Governo da Prefeitura,
que cuida do Departamento de Parques, existe,
também, um projeto para
a construção de pista de
skate na entrada do Parque e para a reforma da

casa onde morou Geraldo
Alckmin, que deve abrigar
um projeto de educação
ambiental.
Diversas outras melhorias estão no cronograma
do Parque da Cidade para
este e os próximos anos.
A intenção da Prefeitura é
transformar o local em um
ambiente de contato com
a natureza e de lazer para
pessoas de todas as idades.

Programa estadual facilita trâmites empresariais no município
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Dr. Marcos Aurélio reitera
Martim Cesar pede
Professor Osvaldo convida
pedido de Centro Comunitário melhorias no córrego do população para reunião do
no Jardim Carangola
Loteamento Araretama Núcleo da Polícia Comunitária
Assessoria

de
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Assessoria

Vereador Martim Cesar
Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) reiterou junto a Prefeitura e
seus órgãos competentes,
o pedido da construção de
um Centro Comunitário
no bairro Jardim Carangola. A solicitação se faz
necessária, pois visa o
bem-estar da população,
principalmente dos moradores deste bairro e das
proximidades, que serão
os grandes beneficiados
com a iniciativa.
Base da Polícia
Militar
O vereador Dr. Marcos Aurélio também está
solicitando que seja oficiado à 2ª Companhia
da Polícia Militar de
Pindamonhangaba para
que os responsáveis es-

tudem a possibilidade da
instalação de uma Base
da Polícia Militar com
o objetivo de atender os
bairros Jardim Resende,
Vi l a R i c a , R e s i d e n c i a l
Lessa, Campos Maia,
Quadra Coberta, Jardim
Mariana e Mombaça. O
pedido da Base da PM foi
feito pelos moradores do
Jardim Resende durante
uma reunião realizada
com a presença de lideranças do bairro e do
vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi. “Faço esta
solicitação atendendo ao
pedido dos moradores
destes bairros populosos
que serão beneficiados
com maior segurança no
local”, ressalta o vereador Dr. Marcos Aurélio.

Atendendo ao pedido do
vereador Martim Cesar (DEM)
encaminhado na Sessão Ordinária do dia 28 de abril de 2014,
através do Requerimento nº
993/2014, solicitando informar a possibilidade de se fazer
estudos visando melhorias
no córrego existente entre a
rua Ramiro Alves dos Santos
e a rua João Batista Pereira,
no Loteamento Araretama, o
prefeito Vito Ardito informou
através do Ofício nº 1168/2014
– GAB, conforme reportado
pela Secretaria competente,
será realizada nova limpeza
no local, e quanto a erosão e
desbarrancamento, será feito
estudos para realizar uma
canalização aberta, ou voltar
o curso d’água ao seu leito
original.
Segurança
O vereador Martim Cesar
solicita a Administração Municipal, para que seja feito a

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

poda da grama na rotatória
do entroncamento da Rodovia
Dr. Caio Gomes Figueiredo
com a Estrada Municipal
Jesus Antônio de Miranda.
De acordo com o vereador, o
mato encontra-se muito alto
dificultando a visibilidade, colocando em risco a segurança
dos motoristas que transitam
no local.
Iluminação Pública
O vereador Martim Cesar,
solicitou ao Poder Executivo,
estudos visando a implantação
de Iluminação Pública, na rua
Alcides Ramos Nogueira, no
trecho que vai do Condomínio
Real Ville até a entrada do
Loteamento Araretama, mais
precisamente em frente ao
Loteamento Splendore. Pois
a falta de iluminação está colocando em risco a segurança
de pedestres, ciclistas e moradores do referido condomínio,
que transitam pelo local.

Vereador Professor Osvaldo

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) convida toda a população Pindamonhangabense
para participar da reunião
do Projeto Núcleo da Polícia
Militar Comunitária, que
acontecerá no próximo dia 7
de Julho, terça-feira às 09h30,
na sede da Polícia Militar de
Pindamonhangaba.
A reunião do Núcleo conta
com a presença dos Grupos de
Trabalho (GTs) da Educação,
dos Bairros e do Comércio.
Diversas pautas são colocados
em discussão com o objetivo
de integrar os conhecimentos de todos para um melhor
atendimento das demandas
dos problemas enfrentados

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

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
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pelas escolas,
famílias e pelos
moradores dos
bairros de nossa
cidade.
O Projeto
conta com a presença de diversas autoridades
de nossa cidade
como o Comandante da Polícia Militar em
Pindamonhangaba, Capitão
Paulo Lourusso
Cavalheiro, o
Presidente do
CMDCA, os
integrantes do
Conselho Tutelar, Professores
Mediadores,
Coordenadores
e Representantes das Escolas
Estaduais e Municipais, Coordenadores da Mobilização
Social pela Educação, além
de autoridades civis e eclesiásticas e representantes dos
projetos Parceiros do Amanhã
e Proerd, dentre outros.
O vereador Professor Osvaldo ressalta a importância
desta reunião. “Não há dúvidas de que essas reuniões
tem proporcionado aos seus
participantes encontrar e
discutir possíveis soluções
para os problemas de nossa
comunidade”.
O vereador pede ainda que
esta reunião seja divulgada
junto às escolas, conselhos,
associações, igrejas e etc.

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

Ricardo Piorino e Prefeito se
Roderley Miotto agradece ao
reúnem e acertam implantação da Secretário de Meio Ambiente
subsede da O.A.B. em Moreira César por atender sua reivindicação
Esta semana, projeto do Executivo será
encaminhando à Câmara

de
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Vereadores aprovam
convênio com Secretaria
do Meio Ambiente que
contempla o município
com R$ 430 mil
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Prefeito Vito Ardito

e o vereador

Ricardo Piorino

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador
Ricardo Piorino (PDT) esteve
reunido na quarta-feira, dia
18 de junho, com o Prefeito
Vito Ardito, em seu gabinete,
ocasião em que trataram de
vários assuntos relacionados
ao município, com destaque
para a instalação da subsede da
O.A.B. no Distrito de Moreira
César. Na reunião de trabalho,
Piorino e Prefeito acertaram
o compromisso visando a
implantação da subsede da
O.A.B. em Moreira César
e, também, que o projeto da
instalação será enviado à Câmara ainda esta semana para
apreciação do plenário.
A instalação de uma subsede da Ordem dos Advogados
do Brasil – O.A.B. em Moreira
César será feita no prédio que
abrigava o 2º Distrito Policial
(DP), pertencente ao município. Ricardo Piorino enalteceu
o trabalho e o empenho do
presidente da O.A.B. de Pin-

damonhangaba, Dr. Marcel
Afonso Barbosa Moreira. “As
instalações do prédio atendem
perfeitamente as necessidades
da O.A.B. e mais da metade de
pessoas que usam esse serviço
social são de Moreira César”,
ressaltou o vereador Ricardo
Piorino. Ele enfatizou, ainda,
que “assim que for instalada
a unidade no Distrito, o presidente da O.A.B., buscará
entendimento com o Poder Judiciário, visando a instalação
de um Juizado de Conciliação
no mesmo local”.
Trânsito
No mesmo dia, aproveitando a presença do Secretário de Obras, José Antônio
Rodrigues “Pexão”, na Prefeitura, o vereador Ricardo
Piorino solicitou a correção
das faixas de sinalização de
estacionamento localizada
na avenida Dr. Jorge Tibiriçá,
defronte ao estabelecimento
comercial “Olímpica Casa dos
Esportes”.

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

pedido do vereador Roderley
Miotto, realizado quando de
sua visita ao Secretário, em
janeiro.
“Quero agradecer ao Secretário Bruno Covas, em
nome da população pindamonhangabense, que atendeu
prontamente nossa solicitação, também agradeço ao
prefeito e aos vereadores pela
aprovação deste convênio,
que será de grande utilidade para esta Administração
Municipal. Tenho o comprometimento com nossa cidade
de sempre buscar recursos e
convênios para que possamos
ter uma cidade cada vez melhor e com mais qualidade de
vida para nossa população”,
enfatiza o vereador Roderley
Miotto.
vereador:

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

Assessoria

de

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Os vereadores da Câmara de Pindamonhangaba aprovaram por unanimidade na 21ª Sessão Ordinária, no dia 16, o
Projeto de Lei 90/2014, do Executivo, que dispõe sobre a
abertura de crédito Adicional Especial, no valor de R$ 430
mil, no Departamento de Meio Ambiente, da Secretaria de
Governo e Integração, referente ao convênio firmado com
a Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado, para
aquisição de um caminhão-pipa, para o combate a incêndio
e um caminhão para coleta seletiva.
A Sessão teve mais uma inclusão que altera a data do
Convênio assinado com a Santa Casa, que havia sido aprovado na Sessão do dia 2 de junho último, que estava errada.
Ordem do Dia
Apenas um projeto constou da Ordem do Dia da 21ª
Sessão Ordinária, o Projeto de Lei n° 14/2014, de autoria
do vereador Roderley Miotto, que Dispõe sobre a gratuidade
de Transporte Público Municipal de Ônibus, em dias de
realização de eleição, plebiscito e referendo, a eleitores com
mais de 60 anos, deficientes físicos e eleitores residentes
na zona rural da cidade de Pindamonhangaba, foi retirado
pelo seu autor, devido a inconstitucionalidade do projeto.
Próxima Sessão
A 22ª Sessão Ordinária, deverá ser realizada no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no
próximo dia 26 de junho de 2014, quinta-feira, às 8 horas,
com transmissões ao vivo pela internet no portal: www.
camarapinda.sp.gov.br e nos canais 96 analógico e 4 digital
da operadora de TV a cabo NET, de Pindamonhangaba.

V e r e a d o r R o d e r l e y M i otto

O vereador Roderley
Miotto (PSDB) esteve reunido com o Secretário do Meio
Ambiente, Bruno Covas, em
janeiro deste ano, em São
Paulo. Na ocasião, o vereador
reivindicou melhorias para o
município, entre elas o envio
de verba para aquisição de
equipamentos para combate a
incêndio e de coleta seletiva.
Na última Sessão Ordinária, realizada no dia 16, o Prefeito encaminhou o Projeto de
Lei 90/2014, que formaliza o
convênio do município com a
referida Secretaria do Meio
Ambiente, para envio de verba
no valor de R$ 430 mil, para
aquisição de um caminhão-pipa para combate a incêndio
e um caminhão para coleta
seletiva, em atendimento ao
Fale com o

de

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250
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HISTÓRIA
Tribuna do Norte

Altair Fernandes Carvalho

A polêmica sobre as abreviaturas Pinda e Guará
Encurtamento nos nomes das cidades teria origem no vocabulário dos ferroviários da Central do Brasil
www.estaçõesferroviárias.com.br

Arquivo TN

Estações ferroviárias de Pindamonhangaba e Guaratinguetá na época da criação da Estrada de Ferro Central do Brasil
Altair Fernandes
Segundo o dicionário
Larousse, “abreviatura é
a representação de uma
palavra ou expressão por
meio de algumas de suas
sílabas ou letras. Em comparação com a abreviação,
as abreviaturas são convenções que têm maior
peso de tradição e uma
aceitação mais geral por
quem usa a língua”. Referindo se às abreviaturas
dos nomes das cidades
Pindamonhangaba e Guaratinguetá para Pinda e
Guará, vemos que realmente se verifica um caso
de “maior peso de tradição e uma aceitação mais
geral”. Nem tanto, pois
tais vocábulos ainda infernizam alguns cultores da
palavra e os mais tradicionais cidadãos naturais dos
mencionados municípios.
O encurtamento das
respectivas palavras já
era motivo de polêmica
no início do século XX. A
veracidade desta afirmação tem base num artigo
publicado no jornal Tribuna do Norte, edição de
31/8/1919, no qual o autor
alertava quanto à inconveniência do uso das denominações Pinda e Guará,

as definindo como abreviaturas prejudiciais.
Para destacar o quanto eram inconvenientes,
o redator citava dois fatos ocorridos por conta
da utilização das mesmas.
No primeiro, relembra
que certa vez uma pessoa,
viajando pela primeira
vez pela região, vinha a
Pindamonhangaba num
trem da Estrada de Ferro
Central do Brasil. Como
havia comprado bilhete
para Pindamonhangaba,
ao ouvir o funcionário responsável pelo recebimento dos bilhetes perguntar
“quem fica em Pinda?”,
supôs que se tratasse de
uma estação qualquer e
não desembarcou. Resultado. Foi parar em Taubaté e teve que esperar outro
trem para retornar.
Para o redator da TN,
era o cúmulo que, “por
preguiça”, não indicassem
aos passageiros a estação
com seu verdadeiro nome.
O outro fato negativo ocorrido por conta da
abreviatura, contava, envolveu os Correios. Uma
correspondência endereçada a Guaratinguetá tinha ido parar no município de Guará por causa do

Anúncio do passado

uso de abreviatura.
Na matéria, o autor
discorda daqueles
que
diziam ser “mais poético
e chique dizer-se Pinda e
Guará”. Para ele, era pejorativo e até deprimente,
principalmente para Pindamonhangaba.
Concluindo, o articulista da Tribuna fez um
apelo aos chefes de trem
no sentido de que não
anunciassem mais “a nossa estação com o simples
nome de Pinda”, e ironizou: “Não sabemos como
esses empregados já não
introduziram nesse vo-

L

cabulário ferroviário, os
vocábulos Tauba, Caça e
Jaca para designarem respectivamente as estações
de Taubaté, Caçapava e
Jacareí”.
Pinda
Segundo Aurélio Buarque de Holanda, pindá é
palavra tupi que significa
anzol. Na zoologia, segundo o mesmo autor, pindá é um ouriço do mar.
Retirando o acento do “A”,
ele a define como sendo o
mesmo que ‘pindaíba’,
que, por sua vez, significa
‘corda feita de palha do
coqueiro’ ou a gíria que

iterárias

embranças

quer dizer ‘sem dinheiro’,
duro, ‘a zero’.
Com referência à palavra ‘pindaíba’, gíria encontramos no site www.numaboa.com.br/glossarios/
indigenas, a seguinte contribuição de Cláudio Leal
Domingos: “Na expressão
‘estar na pindaíba’, estar
mal, pobre, sem dinheiro. De pindó, a palmeira,
a árvore de pescar, e íba,
ruim. Tem raízes na cultura rural, pois quando estava pescando para comer é
porque se estava mesmo
pobre,
principalmente
quando, acima de tudo, a

Romance Triste
poeta-linovitti.blogspot.com

Folha do Norte, 1925

Sua tristeza, sua dor, por certo,
ninguém o sabe. Dizem que é um mistério
vê-la em mudez e o seu viver funéreo
que traz à fronte um negro pálio aberto.
Não vive para o mundo... mas o etéreo
céu a quer como todo ser coberto
de compaixão que beija o filho incerto
da própria vida, neste mundo aéreo.
Um dia o teu mistério desvendado,
eu perguntei a, quase soluçando,
porque vivia assim desventurada...
		
		
		

Ela, tremendo, respondeu-me em pranto
que amava muito e muito, mas que, entanto,
Não era amada e era desgraçada!

Victruvio Marcondes,
Folha do Norte, 2 de fevereiro de 1904

pescaria não dava nada.
Pobre e sem peixe, numa
pindaíba, pescaria ruim.”
Retornando a Aurélio,
encontramos outros vocábulos semelhantes, entre
eles o verbo pindarizar,
que transitivo direto significa:Louvar
pomposa
ou exageradamente; e enquanto verbo intransitivo significa: poetar como
Píndaro (poeta lírico grego 520-420 aC)
Guará
Pesquisando a palavra
Guará vamos encontrar
que pode ser nome de ave
e de lobo.
O guará referindose à ave é o Eudocimus
rube, também conhecido
como Íbis escarlate (scarlet íbis, corocoro rojo,
dependendo do país),
ave pertencente à família Threskionithinae e
à ordem Ciconiiformes.
Pássaro originário do
continente
americano.
Sua distribuição ocorre
no Brasil, Colômbia, Venezuela, Equador, Guianas e na Ilha de Trinidad
e Tobago (país do qual
esta ave é símbolo). Fonte: www.infoescola.com›Biologia›Animais›Cordados›Aves
O guará referindo-se
ao animal canino diz respeito ao lobo-guará.
Do tupi agoa’rá, “pêlo de
penugem”. Nome científico: Chrysocyon brachyurus, é o maior canídeo nativo da América
do Sul. A sua distribuição geográfica estende-se
pelo sul do Brasil, Paraguai, Peru e Bolívia a leste dos Andes, estando extinto no Uruguai e talvez
na Argentina. Considerado espécie ameaçada.
O Brasil abriga o maior
número desses animais,
dos cerca de 25.000 indivíduos da espécie, cerca
de 22.000 estão em território brasileiro. Os biomas de sua ocorrência no
Brasil são: Cerrado, Pantanal, Campos do Sul,
parte da Caatinga e Mata
Atlântica, frequentemente
encontrado nos Campos
Gerais, região do estado
do Paraná, próximo a cidade de Guarapuava (o
nome da cidade de uma
referências ao animal).
Fonte:
pt.wikipedia.
org/wiki/Lobo-guará

6

Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2014
Contrato nº: 111/2014
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Pangea Geologia e Estudos
Ambientais Ltda.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia
consultiva para realização dos estudos
hidrogeológicos, com a finalidade de comprovar
ou descartar a existência das nascentes
cadastradas no levantamento planialtimétrico
da região em torno do Ribeirão da 1ª Água,
tributário do Ribeirão da Galega.
Valor: R$ 24.682,00.
Vigência: 40 (quarenta) dias.
Data de assinatura: 20/05/14.
Assina pela contratante: Francisco Norberto
Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Oswaldo Yujiro Iwasa.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e
Integração.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2014.
PREGÃO Nº. 043/2014
Contrato nº: 110/2014
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Irmãos Castro Ltda.
Objeto: Contratação de laboratório para
prestação de serviços em próteses dentária
total superior e/ou inferior e em PPR CRCO
superior e inferior, e para confecção de armação
de prótese parcial removível em cromo cobalto,
com fornecimento de material e mão-de-obra,
aplicação CEO (Centro de Especialidades
Odontológicas).
Valor: R$ 288.000,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 19/05/14.
Assina pela contratante: Maristela Luzia, em
exercício.
Assina pela contratada: Adriano Artur Silveira
de Castro.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e
Assistência Social.
Pindamonhangaba, 23 de junho de 2014.
PREGÃO Nº. 084/2014
Contrato nº: 109/2014
Contratante:
Prefeitura

Municipal

de

Pindamonhangaba
Contratada: Panificadora e Confeitaria Alcantara
Pindamonhangaba Ltda.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, pães,
leite e mortadela ao Corpo de Bombeiros de
Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses.
Valor: R$ 20.710,03.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 19/05/14.
Assina pela contratante: Edson Macedo de
Gouvêa.
Assina pela contratada: Ângelo Roncale
Andrade Alcantara.
Gestão do contrato: Secretaria de Administração.
Pindamonhangaba, 23 de junho de 2014.
PREGÃO Nº. 088/2014
Contrato nº: 123/2014
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Alvim e Castro Serviços Médicos
Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços médicos em
oftalmologia com fornecimento de material e
mão-de-obra, na especialidade de Oftalmologia,
para realização de exames, pelo período de 12
(doze) meses.
Valor: R$ 378.144,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 12/06/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro
Tutihashi.
Assina pela contratada: André Luis Alvim Malta.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e
Assistência Social.
Pindamonhangaba, 23 de junho de 2014.
PREGÃO Nº. 098/2014
Contrato nº: 117/2014
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Simples Comércio de Máquinas e
Equipamentos Ltda. ME.
Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos
hospitalares médicas (CEM) recurso de emenda
palamentar – 2540007 – Luiz Paulo Teixeira
Ferreira.
Valor: R$ 19.382,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 29/05/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro
Tutihashi.
Assina pela contratada: Giovanni Rivadavia
Pazzeto Paolone.

Tribuna do Norte
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e
Assistência Social.
Contrato nº: 118/2014
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Luiz C. Melo Souza Lorena EPP.
Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos
hospitalares médicas (CEM) recurso de emenda
palamentar – 2540007 – Luiz Paulo Teixeira
Ferreira.
Valor: R$ 4.847,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 29/05/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro
Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz Carlos de Melo
Souza.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e
Assistência Social.
Pindamonhangaba, 23 de junho de 2014.
PREGÃO Nº. 109/2014
Contrato nº: 121/2014
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Luiz C. Melo Souza Lorena EPP.
Objeto: Aquisição de eletrocardiograma
aplicação – UBS Cidade nova e UBS Araretama
I.
Valor: R$ 23.220,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 30/05/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro
Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz C. Melo Souza.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e
Assistência Social.
Pindamonhangaba, 23 de junho de 2014.
PREGÃO Nº. 110/2014
Contrato nº: 120/2014
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Martini Comércio e Importação
Ltda.
Objeto: Aquisição de materiais e Bomba Costal
para uso na Usina de Asfalto.
Valor: R$ 11.258,80.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 30/05/14.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues
Alves.
Assina pela contratada: Nevile Chaves.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e
Viação.
Pindamonhangaba, 23 de junho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES
DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 085/2014
Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos
para o Centro de Especialidades Médica
recurso de emenda parlamentar - 253400007.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.
Contratada: Cirúrgica Izamed Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento: nº 807/14 –
Valor: R$ 5.756,44 – Data: 03/06/14.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2014.

25 de junho de 2014

Grupo que atende pacientes
de Pinda também é
responsável em Jacareí
Divulgação

PREGÃO Nº 092/2014
Objeto:
Contratação
de
empresa
especializada para confecção de impressos
a serem utilizados pelo setor de manutenção
e
equipamentos
dessa
Prefeitura,
Departamento
de
Assistência
Social.
Serviços e da Sejelp.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.
Contratada: Bella’s Gráfica EIRELI ME.
Autorização de Fornecimento: nº 738/14 –
Valor: R$ 2.060,00 – Data: 23/05/14.
Contratada: Bella’s Gráfica EIRELI ME.
Autorização de Fornecimento: nº 739/14 –
Valor: R$ 5.792,00 – Data: 23/05/14.
Contratada: Puccinelli Gráfica e Editora Ltda.
Autorização de Fornecimento: nº 740/14 –
Valor: R$ 8.220,00 – Data: 23/05/14.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2014.
PREGÃO Nº 102/2014
Objeto: Aquisição de herbicida pósemergente indicado para o controle de
plantas infestantes anuais e perenes.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.
Contratada: Fernando Bacchin Agropecuária
ME.
Autorização de Fornecimento: nº 818/14 –
Valor: R$ 12.175,00 – Data: 05/06/14.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2014.
PREGÃO Nº 111/2014
Objeto: Aquisição de impressos para
consumo dos Setores e Departamentos da
Prefeitura de Pindamonhangaba.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.
Contratada: Marquinhos Artes Gráficas Ltda.
EPP.
Autorização de Fornecimento: nº 862/14 –
Valor: R$ 7.921,40 – Data: 11/06/14.
Contratada: Puccinelli Gráfica e Editora Ltda.
Autorização de Fornecimento: nº 863/14 –
Valor: R$ 1.938,40 – Data: 11/06/14.
Contratada: Topdata Processamento de
Dados Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento: nº 864/14 –
Valor: R$ 2.450,00 – Data: 11/06/14.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2014.
PREGÃO Nº 116/2014
Objeto: Aquisição de curativos para pacientes
atendidos pelo programa EMAD, Equipe
Multiprofissional de Atendimento Domiciliar.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.
Contratada: Coloplast do Brasil Ltda.
Autorização de Fornecimento: nº 862/14 –
Valor: R$ 7.921,40 – Data: 11/06/14.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2014.

Castello, Cantarelli e Márcia Tosi
Os cardiologistas Hélio
Castello e Marcelo Cantarelli e a enfermeira Márcia
Tosi, todos diretores do
Grupo Angiocardio, que
é responsável dentre outros, pelo Hospital Regional do Vale do Paraíba, em
Taubaté, vão coordenar o
serviço de hemodinâmica do Hospital São Francisco de Assis, em Jacareí. Os serviços em uma

nova unidade hospitalar
vão aprimorar ainda mais
os trabalhos realizados
no Regional, que atende
grande parcela de pessoas de Pindamonhangaba,
principalmente em casos
de urgência e emergência
e tratamento de câncer
A Angiocardio é responsável pelo serviço de
hemodinâmica de hospitais em todo o Brasil.

PREGÃO Nº 122/2014
Objeto: Aquisição de mourão, arame e
grampo para cercar diversas áreas do
município.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.
Autorização de Fornecimento: nº 858/14 –
Valor: R$ 6.090,00 – Data: 11/06/14.
Contratada: Martini Comércio e Importação
Ltda.
Autorização de Fornecimento: nº 859/14 –
Valor: R$ 3.267,00 – Data: 11/06/14.
Contratada: HSX Comércio e Serviços
EIRELI.
Autorização de Fornecimento: nº 860/14 –
Valor: R$ 99,45 – Data: 11/06/14.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2014.
PREGÃO Nº 136/2014
Objeto: Aquisição de dieta enteral para
atendimento de ação judicial, processo nº.
445.01.2012/012270-6/000000-000, Paciente
Evaristo de Souza Guedes.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.
Contratada: Empório Hospitalar Comércio de
Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda.
Autorização de Fornecimento: nº 890/14 –
Valor: R$ 21.974,40 – Data: 17/06/14.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO
PREGÃO Nº 002/2010
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº
072/2010
Contratada: Alves Lopes Transportes Ltda.
Objeto:
Contratação
de
empresa
especializada para prestação de serviço
de transporte adaptado de paciente com
necessidades especiais.
Adita-se: item 1.3 do referido contrato, aditase o item 3.1 em 24/73%, correspondente a
R$ 39.904,07.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 06 (seis)
meses, até 30/11/2014.
Adita-se valor: reajusta-se o valor mensal do
contrato com base no índice IPC-FIPE de
3,66%, passando de R$ 13.446,58 para R$
13.938,73.
Data de assinatura: 31/05/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz Eduardo da
Silva Monteiro.
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº
073/2010
Contratada: Márcia Aparecida Rodrigues
Ferreira ME.
Objeto:
Contratação
de
empresa
especializada para prestação de serviço
de transporte adaptado de paciente com
necessidades especiais.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 06 (seis)
meses, até 30/11/2014.
Adita-se valor: reajusta-se o valor mensal do
contrato com base no índice IPC-FIPE de
3,66%, passando de R$ 13.446,58 para R$
13.938,73.
Data de assinatura: 31/05/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Márcia Aparecida
Rodrigues Ferreira.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2014.
PREGÃO Nº 035/2011
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº
102/2011
Contratada: Alves Lopes Transportes Ltda.
Objeto:
Contratação
de
empresa
especializada para realização de exames de
endoscopia.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze)
meses, até 24/05/2015.
Data de assinatura: 15/05/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Clovis Vieira
Marques Junior.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
COMUNICADO
PREGÃO Nº. 149/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 149/14,
que cuida de “Aquisição de material de
consumo odontológico para as unidades
odontológicas vinculadas as unidades de
Saúde”, em atendimento ao Memo nº.
188/2014 – Departamento de Assistência à
Saúde, os itens 01, 04, 38, 39, 49, 54, 56, 68,
73, 76, 77, 92, 93, 94 e 95 não serão licitados,
pois os mesmos apresentam inconsistências
em seus descritivos.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO ADIAMENTO
PREGÃO Nº. 164/2014
A Prefeitura comunica que o Pregão n°
164/2014, que cuida da “Aquisição e
instalação de piso e cobertura geospace e
tenda galpão para instalação para uso no
Parque da Cidade” fica adiado SINE-DIE.

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 experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Registro 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).
Dia 03/07/2014 às 15:30 horas
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
11º RODRIGO DANIEL DE PAULA
AVENIDA MILTON ALVARENGA PEIXOTO, 1389 – ESPL. SANTA TEREZINHA
TAUBATÉ – SP
CEP 12052-230
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
CEP: 12580-000 — Estado de São Paulo
www.roseira.sp.gov.br
EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES - RESUMIDO
A Prefeitura Municipal de Roseira-SP, torna público a realização de Concurso Público, destinado à
seleção de pessoal para o provimento de vagas,com a execução técnico-administrativa da CK Verza
Consultoria e Assessoria Ltda., responsável pela prestação de serviços na área de planejamento e
realização de concursos públicos e processos seletivos.
As inscrições deverão ser efetuadas do dia 25/06/2014 até 25/07/2014, exclusivamente via internet,
pelo site: www.ckverza.com.br ,acessando o link “Inscrições Abertas”.
O candidato que não tiver acesso à internet poderá efetivar sua inscrição por meio de serviços
públicos na sede do Banco do Povo, na Praça Sant’ Ana, 190 - Centro - ROSEIRA/SP, das 12:00 às
16:30 horas, do dia 25/06/2014 até o dia 25/07/2014, exceto sábado, domingo, feriado ou ponto
facultativo, onde que a Prefeitura disponibilizará servi¬dor e computador com acesso a internet.
O valor da taxa de inscrição para os cargos de Nível Superior será de R$ 55,00, para os cargos de
Nível Médio será de R$ 40,00, e para os cargos de Nível Fundamental será de R$ 30,00, devendo
ser efetuado até a data do vencimento 29/07/2014.
Para o pagamento da tarifa de inscrição, somente po¬derá ser utilizado o DEPOSITO IDENTIFICADO
(utilizando o CPF do candidato para identificação)em favor da CK Verza Consultoria e Assessoria
Ltda através da conta corrente de No. 49542-5, Agencia Nº 306-9 do Banco do Brasil.Em hipótese
nenhuma será expedido boleto bancário.
Dos Cargos:
•
Nível Superior: ENGENHEIRO, ENFERMEIRO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA,
PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, PROFESSOR DE
CIÊNCIAS, PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE
INGLÊS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, PEB I – ENSINO FUNDAMENTAL, PEB I –
ENSINO INFANTIL, MONITOR, MÉDICO (TRABALHO), MÉDICO PLANTONISTA, MÉDICO PSF.
•
Nível Médio: FISCAL DE OBRAS E VIAÇÃO, RECEPCIONISTA, INSPETOR DE
ALUNO, ESCRITURÁRIO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, INSTRUTOR DE INFORMÁTICA.
•
Nível Fundamental Incompleto:LAVADEIRA, AJUDANTE GERAL, FAXINEIRO,
COLETOR DE LIXO, COZINHEIRO, VIGIA, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIA, PINTOR,
PEDREIRO, MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINA.
A prova escrita objetiva, para todos os cargos, será aplicada na cidade de Roseira-SP. O edital de
abertura das inscrições, bem como a descrição dos cargos, vagas e salários na integra podem ser
acessados no site www.ckverza.com.br
O prazo de validade do Concurso será de dois anos, contado a partir da data da publicação de sua
homologação, prorrogável por igual período.
Roseira, 23 de junho de 2014.
Jonas Polydoro- PREFEITO MUNICIPAL DE ROSEIRA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de
PREFEITURA MUNICIPAL
DENotificação
ROSEIRA 2col por 8.5 cm
Controle 179/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. (a) SEBASTIÃO VICENTE , responsável
pelo imóvel situado na RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA PENTEADO S/NR, bairro VILA RICA
, inscrito no município sob a sigla SO111010011000, QUADRA Y, LOTE 4, para que efetue a
Construção do Muro do referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 119 da Lei 1.411 de 10/10/1974, Código de Posturas.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

LICENÇA DA CETESB
BENDERTEC SOLUÇÕES EM AÇO LTDA torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de
Instalação N° 3000727 e requereu a Licença de Operação para Escoramentos metálicos para construção
civil, fabricação de à AVENIDA DOM JOAO VI, 850, DISTRITO INDUSTRIAL, PINDAMONHANGABA.

Tribuna do Norte
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Assaltante morre depois de troca de tiros
Um homem de 22 anos
morreu depois de ser baleado
na última segunda-feira (23),
no bairro Cidade Jardim.
Segundo a Polícia Mili-

tar, dois homens armados
entraram em uma padaria e renderam uma funcionária. No momento do
assalto estava presente um

Unidade de saúde
promove festa junina

policial aposentado que se
identificou e pediu para
os bandidos se renderem.
Um dos assaltantes apontou a arma em direção ao

policial aposentado, que
reagiu para salvar sua
vida. Na troca de tiros, um
dos bandidos foi baleado.
O homem, que já tinha

passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, foi
socorrido, mas não resistiu
ao ferimento, morrendo a
caminho do hospital. O ou-

tro suspeito conseguiu fugir.
A polícia conseguiu recuperar R$ 245, dinheiro
que havia sido roubado
pelos criminosos.

Confira resultados do futebol

Divulgação

Na manhã de sábado
(21) teve a grande final da
categoria Sub 13 no Ramirão. A campeã da categoria
foi a Novelis ao aplicar 1 a 0

na Ferroviária. No primeiro
tempo ficou tudo igual e na
etapa complementar Taylor
balançou a rede.
O troféu disciplina foi para

o Projeto Social Gerezim, por
ter tido apenas um cartão
amarelo em 10 jogos; o de goleiro menos vazado ficou com
Elivelton Raian Custódio, do

ADC Novelis, tomou quatro
gols;o de artilheiro para Luan
Max Quirino, do São Paulo
levantou o de artilheiro, com
14 gols marcados em 13 jogos.

Veja os demais resultados

Odirley Pereira

Cinquentão
Estrela
Pindense

7x0
2x0

Flamengo
Santa Luzia

Segunda Divisão
River Junior está eliminado porque deu W.O
duas vezes e de acordo com o regulamento
esta falta acarretaria na eliminação.
Festa reuniu funcionários e a comunidade
Marcos Vinício Cuba
***
A equipe da Unidade
de Saúde do Castolira
promoveu uma festa junina para os diabéticos,
hipertensos e gestantes.
A confraternização ocorreu no último dia 16 e o
público teve a oportunidade de se divertir com
a dança da quadrilha. De
acordo com a responsável pela unidade, foram
escolhidos estes grupos
porque precisam de um
momento de alegria.
Silvana Aparecida Borges da Silva participa do
grupo de diabéticos e hipertensos há mais de um
ano. Ela afirma que esse

tipo de atividade descontrai e anima todos os
participantes do grupo.
Silvana parabeniza os profissionais que orientam os
pacientes.
A gestante Simone Loureno participou da festa e
se divertiu bastante, principalmente com a quadrilha. “Gostei desta festa, é
a primeira vez que eu venho. Participar do grupo
de gestantes é muito bom,
porque aprendemos a nos
alimentar direito e a cuidar melhor do bebê que
está por vir. Também faço
parte do grupo Hiperdia,
há oito anos, e a gente
aprende a cuidar da nossa
saúde”.

- CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
ATA N. 436 DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014

Ata de número quatrocentos e trinta e seis, da décima reunião ordinária de dois mil e
catorze, realizada em dez de junho, no auditório da Prefeitura Municipal. Pauta: Informes
e encaminhamentos realizados; Aprovação de atas; Apresentação de resultados da Casa
Transitória, Projeto Crescer e Guri; Prioridades para os projetos de 2015; outros assuntos
pertinentes ao Conselho. Às dezessete horas e trinta minutos deu-se início a reunião em
primeira chamada presidida pelo presidente do Conselho Adriano Augusto Zanotti, que
cumprimentou a todos, em seguida: 1) Aprovado por unanimidade as atas da 3ª Reunião
Extraordinária e da 9ª Reunião Ordinária; 2) Apresentação da prestação de contas da Casa
Transitória; 3) Apresentação da prestação de contas do Projeto Crescer; 4) O presidente
comentou sobre o capítulo IV da resolução 105 do Conanda que dispõe sobre o registro
da entidades, para qual o CMDCA deve conceder registro e quais não são de competência
deste Conselho de Direitos. Nada mais a tratar o Sr. Presidente agradeceu a presença
de todos. Estiveram presentes – da sociedade civil: Adriano Augusto Zanotti, Andréa Ap.
Barreto dos Santos, Demétrio Cabral Junior, André Gustavo Bevilacqua Piccolo, Ágata
Irina Villani, Ana Maria Rita Gomes, Fernando Antunes Lima e José Augusto Engracina; do
poder público: Edson Fernandes Nogueira. Visitantes conforme lista anexa. Justificaram:
Lafayette Marcondes Sobrinho e Simone Souza Lima Tomé Braça. Nada mais a tratar, eu,
Ágata Irina Villani, 1ª secretária, lavrei a presente ata que depois, que será assinada por
mim e pelo presidente. Pindamonhangaba, dez de junho de dois mil e catorze.
Adriano Augusto Zanotti 			
Presidente CMDCA 		

Ágata Irina Villani
1ª Secretária

- CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CONVOCAÇÃO - 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer,
na data e local abaixo, para a realização da “11ª Reunião Ordinária de 2014” , cuja pauta vem a
seguir:
Pauta:
—
Informes
—
Aprovação de ata
—
Edital Projetos 2014
—
Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Dia: 		
24/06/2014 (terça-feira)
Horário:
17h (dezessete horas)
Local:
Auditório da Prefeitura Municipal
Adriano Augusto Zanotti
Presidente
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DE INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA
CONVOCAÇÃO - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2014
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Gestor do Fundo
Municipal de Habitação de Interesse Social convocados a comparecer, na data e local abaixo, para
a realização da “1ª Reunião Extraordinária de 2014”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
—
—
—
—

Aprovação da ata da 1ª reunião ordinária
Regimento Interno
Critérios municipais para os empreendimentos habitacionais
Recursos municipais disponíveis em conta bancária

Dia: 		
02/07/2014 (quarta-feira)
Horário:
9h (nove horas)
Local:
Auditório da Secretaria de Obras e Serviços
Rua Dr Monteiro de Godói, 379 - Bosque
Kennedy Flores Campos - Presidente
Observação: Os conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar com antecedência a
justificativa de ausência através do email: habitação@pindamonhangaba.sp.gov.br

Santa Cruz
Andrada
Santos
Mantipê
Afizp
Bonsucesso
Jardim Resende
Bela Vista
Maricá

6x0
2x9
1x1
3x0
0x4
3x5
3x0
3x0
1x3

Flamengo
Jardim Regina
Santa Cecília
Jardim Eloyna
Cidade Nova
Galáticos
Universo
Moreira César
Araretama
Araretama venceu por 3 a 1
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VARIEDADES
Tribuna do Norte
Moradora de Pinda é eleita
Princesa no Concurso Miss Plus Size
AIANDRA ALVES MARIANO
***
A modelo plus size Juliana Polônio, que mora
em
Pindamonhangaba,
foi eleita, no sábado (21),

princesa no concurso Miss
Plus Size Vale do Paraíba
2014, na categoria Maxi
Plus Size, onde concorreram mulheres com manequim acima de 52.

Juliana Polônio, Miss Plus Size

Tháta Fonseca

O evento, que aconteceu em Aparecida e contou com a participação de
30 candidatas, teve o objetivo de valorizar a beleza
da mulher GG e destacar o
crescimento do mercado
voltado para este segmento da moda.
Além de Juliana, outras duas moradoras de
Pinda participaram da
disputa. As vencedoras foram: Claudinha Porazza,
de Caraguatatuba, como
Miss Maxi Plus Size; e
Vanilza Aparecida Lemes,
de Guaratinguietá, como
Miss Plus Size, para mulheres com manequim de
46 a 50.
Para Juliana Polônio,
que tem 25 anos e pesa
100 quilos, o título foi
uma grande conquista. “É
um orgulho pra mim. Pudemos quebrar barreiras
e preconceitos e mostrar
que somos mulheres reais. Estou muito feliz em
poder representar a beleza
da mulher GG no Vale do
Paraíba”, destacou.
“Participar do concurso foi superar meus
limites, pois já fui alvo
de muitas chacotas. Foi
importante demonstrar
que somos mais que rostos bonitos e podemos ser
lindas com nossas curvas. Estou grata por todo
apoio que recebi e por
todos que torceram por
mim”, comemorou.
Juliana participou do
concurso pela segunda
vez. Em 2013, ﬁcou em
5º lugar. “É importante
deixar claro que não faze-

mos apologia à obesidade.
Tanto eu como todas que
participaram sabemos da
importância de estar saudável mesmo sendo gordinhas e prezamos pela

saúde acima de tudo”, ﬁnalizou.
O concurso foi 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
à moda e comportamento
do mercado têxtil GG.

Curso de cozinha da Etec
realiza banca de avaliação
ANA CAMILA CAMPOS
***
“Nada melhor do que
saber qual o sabor que
tem, gosto de que meu
bem, não sei dizer”, já dizia Moraes Moreira. E foi
assim que, na manhã de
terça-feira (24), o primeiro período do curso de
cozinha da Etec João Gomes de Araújo promoveu
uma banca de degustação
de receitas, trabalho que
encerra o primeiro ciclo
do curso (uma média de
quatro meses).
O concurso não é
uma competição, mas
visa avaliar a habilidade dos alunos em vários
quesitos: apresentação,
sabor, textura, criatividade e originalidade e é

promovido pela disciplina técnicas de dietética
gastronômica. “Sempre
reforçamos que não se
trata de uma competição. É uma mostra da
criatividade dos alunos
tendo como matéria prima os arrozes especiais
da Ruzene, que nos fornecem esse material”,
explica a professora da
disciplina e coordenadora do curso, Mariluce
Luglio Kosugi.
Os alunos concorrem
com receitas próprias,
criadas pelos integrantes de cada grupo, uma
média de cinco ou seis
alunos, totalizando seis
equipes. O tipo de arroz
de cada grupo é deﬁnido pelo sorteio e, então,

é iniciada uma pesquisa
em cima da variedade
para que o próximo passo seja a elaboração do
prato.
Mariluce revela que
esse é o grande primeiro desaﬁo dos alunos
na área gastronômica,
funcionando como uma
prévia do que é um TCC
- Trabalho de Conclusão
de Curso.
“Escolhemos justamente o arroz pela história do município e, também, devido aos arrozes
especiais produzidos e
hoje, exportados a partir
daqui. Não esperávamos
ganhar essa dimensão,
mas estamos muito felizes com o resultado”,
aponta.
Ana Camila Campos

Alunos diante da banca que experimentou os pratos

DOCES E SALGADOS
Os pratos podem ser doces ou
salgados. Entretanto, a coordenadora garante que limita o número de
receitas doces por ordem de registro.
“Surpreendentemente, as receitas
doces são as favoritas de produção.
Nesta edição, limitamos duas receitas
doces das seis produzidas”, revela.
Os pratos avaliados em sequência
foram: “torre negra”, “quiche de
basmati com bacalhau”, “male kung”,
“balaio caipira”, “arbóreo de São
João” e “jasmine a la passion”.
O evento ocorre em média, duas
vezes por ano, já há cinco anos – esta
foi a nona banca. No início, Mariluce
revela que era uma atividade tímida,
realizada dentro da sala de aula, cuja
banca era formada apenas por funcionários. Com o passar do tempo, a
iniciativa foi se expandindo e tomou
uma dimensão maior, na qual as receitas são apresentadas à sociedade,
por meio de representantes de órgãos
e empresários.

Desta forma, participaram representantes da empresa Arroz Ruzene,
da Acip, do portal Agora Vale, da
Etec e do jornal Tribuna do Norte.
Em suas considerações ﬁnais,
Chicão Ruzene, proprietário da empresa Ruzene, parabenizou a todos os
participantes e ressaltou a importância da iniciativa, colocando pontos
importantes sobre a elaboração de
pratos com os arrozes.
“Temos um centro de pesquisa e
o trabalho para o desenvolvimento
dos arrozes é muito delicado e árduo.
Quando conseguimos uma variedade
com um determinado aroma, o objetivo é que esse aroma seja explorado
no prato. Senão, não justiﬁca pagar
mais caro em um arroz aromático do
qual não se sente o gosto”, destacou
Ruzene. O empresário ainda colocou
que, em todo o mercado, seu objetivo
maior é a valorização do arroz no
prato, para que ele se torne o ingrediente principal do que é servido.

