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Igreja promove conferência espiritual 
e traz teatro religioso na sexta-feira

Pindamonhangaba terá 
a 1ª conferência religio-
sa ‘Andando no Espírito’, 
que vai de sexta-feira (4) 
até domingo (6). O even-
to acontece a partir das 20 
horas na rua Dr. Fontes 
Júnior, 309 - sede da igreja 
Bola de Neve - e terá a par-
ticipação da companhia de 
teatro “Jeová Nissi”, além 
dos pastores Dani Mota, 
Fábio Mota e Facundo Ale-
gre.

Trem é opção de passeio e 
transporte público na cidade

Os trens da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão po-
dem ser usados como opção 
de passeio, especialmente no 
período de férias, e também 
como transporte público de 
passageiros.

Um dos passeios mais pro-
curados é com destino ao Rei-
no das Águas Claras, que fi ca 
localizado às margens do rio 
Piracuama, no km 17 da via 
férrea. Neste caso, o bilhete 
custa R$ 2,50 e a entrada no 
parque mais R$ 6. Também 
há opções de agendamento de 
passeio, custando R$ 15 a pas-
sagem incluindo a entrada.

Além disso, nos serviços de 
transporte público, a ferrovia 
conduz pessoas de sua sede 
até as estações e paradas, ter-
minando no último ponto, o 
Piracuama.

Polícia prende 
homem com 
cocaína e 
maconha

A Polícia Militar pren-
deu um homem acusado de 
tráfi co de drogas. A prisão 
ocorreu na segunda (30), 
no bairro Terra dos Ipês, 
em Moreira César. Com o 
homem foram encontradas 
cinco porções de maconha 
e 33 pinos de cocaína.

ALUNOS DE 
PINDA DEVEM 
APROVEITAR 
SISU ATÉ HOJE

HISTÓRIA TRAZ 
RIVALIDADE ENTRE 
TRIBUNA E FOLHA

Além de mais barato do que o transporte rodoviário, ‘bondinho’ é opção divertida para locomoção na cidade

Evento que será realizado entre 4 e 6 de julho custará R$ 15
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Divulgação

RECoRdando  aLbERTo SEabRa 

a história nos ensina que existem seres humanos que 
transcendem tempo e espaço, seja pela sua obra em prol 
da humanidade, seja porque vieram para deixar um rastro 
de luz. assim aconteceu com o eminente paulista de Tatuí,-
nascido em 1872: aLbERTo SEabRa.

Fundador da Cadeira de número 12 da academia Paulis-
ta de Letras, pesquisador de respeito, foi médico do corpo 
e do espírito, tão em falta nos tempos modernos. Estudioso 
da obra de Freud, e grande entusiasta da Psicanálise, além 
de espiritualista convincente, publicou obras importantes  
criticando, com a sua visão humanística, o positivismo e 
a ortodoxia filosófica da sua época. Iniciou a sua carreira 
como médico alopata, mas, estudioso das manifestações 
humanas dos seus pacientes, e, baseado nos princípios 
do mestre hanemann, pai da homeopatia, dedicou-se a 
esse ramo da medicina, enfrentando com serenidade e sa-
bedoria as críticas dos seus contemporâneos. obstinado, 
sempre dizia: “amemos as nossas ideias, propaguemo-las, 
atiremo-las em combate; mas, isso sem que a nossa vaida-
de lhes acompanhe o silogismo e sem que o nosso orgulho 
lhes aguce as portas do dilema. Se as ideias são como 
sementes, como as sementes é que devem ser semeadas 
com cuidado e com carinho”.

Sociólogo e pesquisador da teosofia e do espiritismo, 
deixou obras de inestimável valor, tais como: “o Problema 

do além e do destino”, “Fenômenos do destino”, “a alma e 
o Subconsciente”. dele é o esplêndido trabalho comentan-
do os “Versos Áureos de Pitágoras” ao  considerá-los ver-
dadeiras lições de tolerância, em que Pitágoras ressaltava:

Que não se passe um dia, amigo, sem buscares
saber: que fiz eu hoje? E, hoje, o que olvidei?
Se for o mal, abstém-te; e se o bem, persevera.
meus conselhos, medita; e os estima; e os pratica;
E te conduzirão às divinas virtudes. 

Com toda certeza, aLbERTo SEabRa fez parte dos es-
critores que seduziram elevando o espírito do leitor, comu-
nicando luzes superiores, razão porque é um dos preclaros 
ornamentos da galerias dos imortais das letras paulistas.

Simples, como escreveram os seus biógrafos, esteve 
bem distantes dos tolos que se perderam na vaidade, como 
afirma a querida Irmã-Trovadora Tita, do Rio de Janeiro 
com brilhantismo invulgar ao referir-se aos pobres vaido-
sos:

   
  Tendo apenas por quesito
   uma vaidade inclemente,
   quanta gente quer ser mito,
   sem jamais ter sido gente !  

Sendo justo e bom, aLbERTo SEabRa foi mito porque 
foi gente !

Como já era esperado pelo mercado, embora o Mi-
nistro da Fazenda, Guido Mantega, e a presidente 
Dilma Rousseff fizessem jogo com a imprensa, o 

Governo Federal decidiu prorrogar descontos de imposto 
ao setor industrial, na tentativa de impulsionar a atividade 
econômica e debelar o pessimismo entre os empresários.

O IPI para veículos, que deveria voltar nesta terça para 
sua alíquota cheia (entre 4% e 13%, dependendo do mode-
lo), continuará entre 3% e 10%.

No caso dos móveis, fica entre 4% e 12%, em vez de vol-
tar a valer de 5% a 15%.

Com a prorrogação do benefício aos dois setores, o Go-
verno deixará de arrecadar R$ 962 milhões entre julho e 
dezembro deste ano, de acordo com o Ministro da Fazen-
da.

O objetivo é reverter o resultado das vendas no primei-
ro semestre, “fraco”, nas palavras do ministro. “Temos que 
tomar medidas para viabilizar um segundo semestre me-
lhor”, disse Mantega.

As medidas chegam em um momento em que a indús-
tria e a atividade dão sinais negativos. A produção nas fá-
bricas recuou 1,2% entre janeiro e maio e a confiança do 
empresário caiu, em junho, pelo sexto mês seguido.

Segundo o Ministério do Trabalho, o setor cortou 28 
mil vagas formais em todo o país em maio. E existe o risco 
de os cortes prosseguirem.

Isso porque a demanda por produtos industriais parece 
ter enfraquecido ainda mais em junho, com os feriados e 
os jogos da Copa do Mundo.

“Embora a Copa seja um grande sucesso para o país, 
para as vendas e para a indústria traz alguns problemas”, 
afirmou Mantega.

A anemia do setor industrial contribui para o ritmo mo-
desto da atividade no primeiro semestre.

A projeção central dos analistas ouvidos semanalmente 
pelo Banco Central é que o PIB crescerá 1,1% neste ano - há 
um mês, a expectativa era de 1,5%.

Com as vendas 4,8% menores (de janeiro a maio deste 
ano, ante o mesmo período do ano passado), a indústria 
automotiva colocou seus trabalhadores em férias coletivas 
e licença remunerada.

Para manter o desconto no IPI, o Governo quer em tro-
ca a manutenção do emprego.

Segundo Luiz Moan, presidente da Anfavea (associação 
das montadoras), entretanto, o setor não está demitindo.

“Desde maio de 2012 [quando foi anunciado o primeiro 
desconto do IPI], o setor está mantendo o nível de empre-
go”, disse ele.

Mas um ponto fundamental nesta questão que parece 
não fazer parte dos planos das montadoras, e que o Gover-
no também deveria ser enérgico, é a redução dos preços 
dos automóveis. Bom, o Governo já cedeu. Agora é a vez 
das montadoras. Se elas não recuarem, é bem provável que 
as vendas continuem em baixa.

Consumidor deve bater o pé

governo recua e prorroga iPi; 
montadoras continuam gananciosas

Pindenses têm até hoje para matrículas via Sisu
Os alunos de Pindamonhanga-

ba que foram contemplados na se-
gunda chamada do Sisu - Sistema 
de Seleção Unificada - têm até esta 
quarta-feira (2) para efetuar a ma-
trícula. A lista dos estudantes está 
disponível no site do Sisu (sisu.
mec.gov.br). O candidato selecio-
nado deverá verificar, na institui-
ção de ensino em que foi aprovado, 
o local, horário e os procedimentos 
necessários. Caso não cumpra o 
prazo, perde a vaga. As informa-
ções são da Agência Brasil.

Aqueles que não foram selecio-
nados em nenhuma das chamadas 
poderão acessar o boletim pessoal 
e clicar no botão que confirma o 
interesse em participar da lista de 
espera até segunda-feira (7). Tam-
bém podem integrar a lista os can-
didatos que foram selecionados na 
segunda opção de curso, mesmo os 
que já fizeram a matrícula.

Os candidatos serão convocados 

pelas instituições a partir do dia 
14. A lista de espera é apenas para 
a primeira opção feita na hora da 
inscrição.

O Sisu é o sistema informatiza-
do do MEC - Ministério da Educa-
ção, no qual instituições públicas 
de ensino superior oferecem vagas 
para candidatos participantes do 

Enem - Exame Nacional do Ensino 
Médio. A seleção é feita duas vezes 
por ano.

Nesta edição, foram ofertadas 
51.412 vagas em 1.447 cursos de 67 
instituições de educação superior 
federais e estaduais. Segundo o 
MEC, 1.214.259 candidatos se ins-
creveram.

A Casa Transitória Fabiano de 
Cristo (rua Guaratinguetá, 55, 
Crispim) convida a população 
para participar de uma pales-
tra sobre a instituição no dia 
11 de julho, às 20 horas. O pa-
lestrante será Carlos Eduardo 
de Mesquita.  

Casa Transitória promove palestra
Divulgação

Divulgação

Jorge Dimas e ‘8 Segundos’
O músico Jorge Dimas e a Ban-

da 8 Segundos tocam em Pinda no 
sábado (5), a partir das 23 horas. 
As apresentações acontecem na 

casa de shows Arena 101. Para mu-
lheres a entrada é gratuita até a 1 
hora. Mais informações www.are-
na101.com.br.

“Um mUndo 
maRaViLhoSo”

O que é um mundo maravilhoso? Dentro 
de nós, como imaginamos um mundo 

maravilhoso? Um mundo encantado? Um mundo 
perfeito?

Sem dor? Sem doenças? Sem tristezas? Sem 
violência? Sem inveja? Sem discórdia? Sem 
ganância? Sem morte?

Este mundo seria fantástico e maravilhoso, 
mas, não por isso o nosso mundo não é bom ou 
maravilhoso. Ele pode ser extraordinariamente 
maravilhoso e isto depende exclusivamente de nós.

A cada homem e a cada mulher foram 
dados dons e talentos para fazerem este mundo 
maravilhoso. 

O nosso mundo não pede muito e muitas vezes, 
pede nada. Portanto, tenhamos a dignidade de 
respeitá-lo, pois, nós somos ele.

Sem ele, nós existiríamos? Talvez... noutro lugar, 
noutra forma, mas, não seria o nosso mundo.

Ele foi criado para reproduzir a vida, permitir a 
vida; ele é a fonte constante de vida.

Então, como nós, limitados pela nossa pobreza 
espiritual e nossa ignorância da sua origem, 
podemos deixar de contemplar as suas maravilhas?

A sua existência consiste na sua capacidade de 
manter a nossa maior dádiva: as nossas vidas.

apae Pinda se 
prepara para 
Congresso 
Estadual

Entre os dias 4 e 6 de se-
tembro, profissionais e mem-
bros da diretoria das 306 
Apaes – Associação dos Pais 
e Amigos dos Excepcionais do 
Estado de São Paulo irão par-
ticipar do Congresso Estadual 
das Apaes. O evento, promovi-
do pela Federação, terá como 
tema “A Apae do Século XXI”.

A unidade de Pindamo-
nhangaba vai participar do 
congresso, que será realizado 
em Araraquara e terá a apre-
sentação de palestrantes re-
nomados em diversas áreas 
de atuação, entre elas ges-
tão, captação de recursos, 
assistência social, educação 
e saúde.

As inscrições para o evento 
serão abertas em julho, no site 
da federação.

Maurício Zanini é poeta e empresário 
do ramo de manutenção industrial
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Conferência da Igreja Bola de Neve 
tem presença de pastor argentino

Roteiro ferroviário é opção de 
passeio em Pindamonhangaba

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

Para quem quer apro-
veitar as férias para fa-
zer um passeio diferen-
te com as crianças, em 
Pindamonhangaba, há 
opções de roteiros fer-
roviários, feitos pela es-
trada de Ferro Campos 
do Jordão.

o passeio mais pro-
curado é para o Parque 
reino das Águas Claras, 
no bairro Piracuama. de 
segunda a sexta-feira, o 
trem parte da estação no 
centro da cidade, até o 
parque em três horários. 
o trajeto dura, em média 
40 minutos. 

o Parque reino das 
Águas Claras é localizado 
às margens do rio Piracu-
ama, no km 17 da via fér-
rea. Construído em 1972, 
o parque foi decorado 
com as figuras em cerâ-
mica dos personagens da 
obra literária de Monteiro 
lobato e conta com uma 
área de apoio para a re-
alização de piqueniques, 
tudo numa área verde de 
mais de 21 mil m² para 
o visitante sentir-se em 
contato com a natureza. 
não é permitido o banho 
de rio no local.

Para fazer esse passeio, 
o bilhete para o trem cus-
ta r$ 2,50 e a entrada no 
Parque custa r$ 6. o ho-
rário de funcionamento 
do parque é de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 17 
horas e os trens partem do 
centro da cidade às 6h30, 
11h30 e 16h15. os horários 
de volta são 7h30, 12h30 e 
17h10.

Também é possível 
fazer o agendamento do 
passeio, com reserva an-
tecipada. neste caso, o 
custo do passeio é r$ 15 
por pessoa, incluindo os 
bilhetes para o trem e a 
entrada para o parque.

Trem de Subúrbio
Além dos serviços tu-

rísticos, a ferrovia opera 
entre Pindamonhangaba 
e Piracuama o trem de 
subúrbio, ligando regiões 
ainda não atendidas por 
acessos rodoviários.

Atendendo diversas 
estações e paradas do tre-
cho, esse serviço conserva 
toda a atmosfera dos trens 
tradicionais de passagei-
ros  que existiram em cen-
tenas de regiões de todo o 
Brasil.

Uma das estações de 
parada é a expedicioná-
ria, no bairro Bonsucesso, 
que há pouco tempo pas-
sou por diversas refor-
mas, com a recuperação 
de toda a parte externa, 
plataforma, sanitários e 
telhados.

o tempo do percurso 
de ida é de 50 minutos e o 
valor do bilhete é r$ 2,50. 
os horários de saída da 
estação no centro da cida-
de são de segunda a sex-
ta-feira às 6h30, 11h30, 
13h30 e 16h30 e aos sába-
dos.

Aos domingos, roteiro 
conta com o trem turís-
tico, que sai da cidade às 
10 horas e percorre todas 
as estações e paradas, até 
a estação Piracuama. o 
custo deste passeio é de 
r$ 9 por pessoa, incluin-
do a volta. 

Homem é preso por 
tráfico de drogas

Polícia prende 
ladrão de celular

um homem foi preso 
acusado de tráfico de 
drogas na noite de se-
gunda-feira (30). ele es-
tava no bairro Terra dos 
ipês, em moreira César, 
quando uma equipe de 
patrulhamento da Polícia 

militar o avistou em ati-
tude suspeita. Com ele, 
foram encontradas cinco 
porções de maconha 
e 33 pinos de cocaína. 
encaminhado à delega-
cia, está à disposição da 
justiça.

POLÍCIA

AnA CAMilA CAMPos
* * *

A igreja Bola de neve Pindamo-
nhangaba realiza, entre sexta-feira (4) 
e domingo (6), a “1ª Conferência Bola 
de neve Pinda ‘Andando no espírito’”.  
o encontro terá início às 20 horas e 
contará com a presença de três pas-
tores convidados: pastora dani Mota, 
pastor  Fábio Mota e pastor  Facundo 
Alegre, além da participação da “Cia de 
Teatro Jeová nissi”, destaque no meio 
cristão na atualidade.

o evento acontece na sede da 
igreja, localizada na rua dr. Fontes 

Júnior, 309. Para participar o custo 
é de r$ 15.

Os palestrantes
Pra. dani Mota, pr. Fábio Mota 

são de são José dos Campos. o 
pr. Facundo Alegre é da Argentina 
e missionário do Mang - Ministério 
nascidos para Governar de Balneá-
rio Camboriú/ sC.

O que é a Bola de Neve
Bola de neve é uma linhagem 

protestante pentecostal fundada 
no ano 2000 por rinaldo luís de 
seixas Pereira (Apóstolo rina). o 
nome “Bola de neve” vem da pro-

posta dos fundadores que tinham 
por objetivo propagar o trabalho 
como uma bola de neve, aumentan-
do de tamanho e alcance ao longo 
do tempo.

o objetivo era envolver todas as 
pessoas que quisessem crer na Pa-
lavra de deus, mas sem distinção de 
classe social, que abarca pessoas de 
estilo alternativo, universitários e 
praticantes de esportes radicais. Al-
gumas das características dos cultos 
são liturgia informal, estilo inusita-
do de pregação e “louvores” em rit-
mo de pop, rock e reggae .

Evento será promovido entre sexta-feira (4) e domingo (6) na sede da instituição religiosa

A Polícia Militar 
prendeu um la-
drão de celulares e 
relógios. Durante 
patrulhamento, a 
PM  abordou um 
indivíduo corren-
do assustado. Em 
poder do suspeito, 

os policiais encon-
tram um celular e 
um relógio. O dono 
dos objetos apare-
ceu e reconheceu 
o ladrão, que foi 
conduzido à delega-
cia e os bens foram 
devolvidos à vítima.

Em algumas paradas e estações, ‘bondinho’ chega onde transporte rodoviário não passa

Akim/Agoravale

divulgação
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Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Vereador Janio Lerario

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) fez questão 
de parabenizar o Prefeito 
Municipal e toda a equipe da 
organização do “1º Festival 
Junino do Vale do Paraíba” 
que foi um sucesso e atingiu 
o objetivo proposto.

Janio disse que “foi uma 
iniciativa muito importante 
que deve continuar, pois fez 
um grande sucesso com par-
ticipação de pessoas de todo o 
Vale do Paraíba”. O vereador 
afirmou que “a animação foi 
muito grande, com a partici-
pação maciça da população 
da zona rural”.

Janio ressaltou que o 

Janio Lerario parabeniza 
Executivo por realização de 
Festival Junino do Vale do Paraíba

Festival Junino foi um mo-
mento de confraternização 
e entretenimento. “Foi um 
encontro de pessoas amigas 
com muitas atrações de boa 
qualidade. Realmente um 
grande sucesso, com diversos 
pratos típicos desta época”, 
salientou o vereador. 

Para o vereador Janio, é 
muito importante o apoio da 
Prefeitura, principalmente por 
ter escolhido o local e instala-
do a grande estrutura de palco, 
barracas, som e a iluminação, 
além de sanitários e toda de-
coração típica de festa que já 
se tornou uma das principais 
festas do ano.

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

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Vereador CaL, Vereador riCardo Piorino e o ex-diretor de Finanças da Câmara GeraLdo 
marins, Juntamente Com o PreFeito Vito ardito, seGuram os Cheques da Câmara

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Fo to s: As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Professor Eric dá mais um passo 
para implantação de curso Técnico 
em Segurança do Trabalho
Encontro acontEcEu Em São Paulo com PrEfEito 

E autoridadES do cEntro Paula Souza

O vereador Professor Eric 
(PR) reuniu-se, na segunda-
feira, 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 implan-
tação 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 nos-
sa 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 direto-
ra da ETEC, Professora Mirtes, 
ao prefeito Vitão e toda sua equi-
pe, que estão dando todo apoio 
necessário para que este projeto 
se concretize. Vamos trabalhar 
juntos para mais esta conquista”, 
concluiu o Professor Eric.

Centro Comunitário e 
Iluminação no Taipas
Através do requerimento 

nº 1.281/2014, endereçado ao 
Executivo municipal e ao Se-
cretário de Planejamento, Jorge 
Samahá, o vereador Professor 
Eric está solicitando estudos e 
providências para construção 
de um centro comunitário no 
bairro Taipas. Já no requeri-
mento nº 1.295/2014, o parla-
mentar solicita ao Executivo, à 
Empresa Bandeirante Energia 
e à Subprefeitura a instalação 
de iluminação na rodovia Abel 
Fabrício Dias – SP 62, nas pro-
ximidades 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.
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Vereador ProFessor eriC

Desde o início do mandato, 
o vereador Carlos Eduardo de 
Moura - Magrão (PPS) tem 
acompanhado as obras de re-
formas das casas do Residen-
cial Pasin. Morador do bairro 
há 30 anos, Magrão relembra 
emocionado da época em que 
as casas ficaram abandonadas 
servindo somente para práti-
cas ilícitas e moradia irregular 
para os “sem teto”.  Ainda 
criança, na década de 90, ele 
presenciou até mesmo a Tropa 
de Choque da PM retirando à 
força as famílias, com crianças 
e pertences, na reintegração 
de posse.

Após a emissão do TAC 
(Termo de Ajustamento de 
Conduta) pela Promotoria de 
Pindamonhangaba, mais de 80 
casas foram reformadas, sen-
do obrigatório a entrega de 4 
casas por mês que, atualmente, 
estão sendo finalizadas.

Vereador Magrão 
acompanha reforma das 
casas do Residencial Pasin

A re-
forma das 
casas da 
Transcon-
t i n e n t a l 
acabou in-
centivan-
do os pro-
prietários 
das outras 
casas  a 
t a m b é m 
faze rem 
reformas 
em suas 
res idên-
cias, va-
lo r i zan -
do ainda 

mais o Residencial Pasin. 
Antes, com as casas abando-
nadas havia o medo, por parte 
dos proprietários, em fazerem 
investimentos, uma vez que 
as mesmas posteriormente 
poderiam ser depredadas. 
Hoje, a realidade é outra. Novo 
visual e reformas fizeram com 
que houvesse valorização do 
bairro. 

O vereador Magrão vem 
lutando ativamente para levar 
mais benfeitorias ao Residen-
cial Pasin, através de diversos 
requerimentos encaminhados 
ao Executivo.

Ele agradece à Transcon-
tinental - proprietária dos 
imóveis - que cumpriu o TAC 
regularmente no prazo e a toda 
diretoria da Associação de 
Bairro do Pasin pelo brilhante 
trabalho nas constantes visitas 
às obras de reforma das casas 
e pela excelente parceria.

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) agradece 
ao prefeito Vito Ardito Lera-
rio, através da Secretária de 
Saúde, Sandra Tutihashi, pela 
assinatura da escritura e o 
pagamento de uma parcela da 
desapropriação do prédio do 
antigo P.A da Unimed. “Tam-
bém deixamos o nosso agra-
decimento à Unimed, através 
do seu presidente Dr. Renato 
Shimidt, que está fazendo a 
transação com o município, 
para a implantação do Pronto 
Socorro Infantil, que era um 
pedido antigo dos vereadores, 
principalmente da comuni-
dade para ter a separação do 
atendimento dos adultos”, diz 
o vereador Cal.

O vereador fica feliz e 
agradece ao vereador Ricardo 
Piorino, em nome da Mesa 
Diretora e de todos os vere-
adores, pela devolução de 
R$ 3,2 milhões, referentes à 
economia feita pela Câmara, 
devolvida à Prefeitura para 
ser aplicada 100% na Saúde, 
que é a maior reivindicação 
de nossa população.

Desta verba, R$ 1,7 milhão 
foi utilizada na desapropria-
ção do PA da Unimed, onde 
será implantado o P.S. Infantil, 
e o restante da verba R$ 1,5 

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) solicita 
urgente a reforma da ponte 
que dá acesso à comunidade 
da Chacrinha, na zona rural 
do Bosque, que está muito 
ruim dificultando a entrada 
dos moradores e também a 
entrada do caminhão-pipa 
que leva água aos moradores 
desta localidade. “Neste final 
de semana acontece a tradi-
cional festa na comunidade e 
a estrada encontra-se em pés-
simo estado de conservação, 

O vereador Felipe César 
– FC reitera ao Executivo a 
extensão da rede de esgoto do 
bairro Massaim até o bairro 
do Bonsucesso. “Precisamos 
dar melhores condições de 
infraestrutura aos nossos 
bairros rurais e nossos pedidos 
visam dar melhores condições 
ao homem do campo”, diz o 
vereador.

Creche no bairro do 
Crispim
O vereador Felipe César 

– FC solicitou ao Executivo 
estudos para viabilizar a 
construção de uma creche no 
bairro do Crispim.

O vere-
ador alega 
em sua jus-
t if icat iva 
que este é 
um bairro 
que cres-
ce a cada 
dia e ca-
rece deste 
beneficio, 
para que 
a s  m ã e s 
possam ter 
tranquili-
dade para 
trabalhar, 
s a b e n d o 
que seus filhos serão bem 
cuidados. “Hoje o bairro do 
Crispim está em franca ex-
pansão, com a construção de 
mais residências, e não pos-
sui creche para que as mães 
possam deixar seus filhos 
enquanto trabalham. Desta 
forma, pedimos ao prefeito, 
uma atenção para este bairro, 
e que este estudo seja reali-

Cal agradece Administração pela 
assinatura da desapropriação
do PA da Unimed

milhão deverá ser investido na 
melhoria do Pronto Socorro 
Municipal, como por exemplo 
na compra de um aparelho de 
Raio-x digital, desfibrilador, 
entre outros equipamentos 
necessários para melhorar o 
atendimento do Pronto Socor-
ro adulto e também o infantil.

O vereador Cal pede, junta-
mente com os membros da Co-
missão de Saúde da Câmara, 
Dr. Marcos Aurélio, Roderley 
Miotto e os demais vereado-
res, para que, principalmente 
o Prefeito Vito Ardito Lerario, 
através da Secretaria de Saúde 
e a Santa Casa, que hoje é 
responsável pelo atendimento 
do Pronto Socorro Municipal, 
que encontrem uma solução 
para melhorar o atendimento 
do Pronto Socorro, principal-
mente com relação a falta de 
médicos, verificando a média 
salárial que os demais Prontos 
Socorros de nossa região estão 
pagando, para resolver a falta 
de médicos nos plantões de 
nossa cidade, pois o Pronto 
Socorro é porta de entrada do 
paciente no atendimento à po-
pulação, pois não tem pobre, 
nem rico e nem raça, todos que 
sofrem um acidente ou um mal 
súbito é levado para lá para ter 
o primeiro atendimento.

Toninho da Farmácia 
solicita melhorias para 
comunidade da Chacrinha

daí a justificativa da urgência 
em nosso pedido”, justifica 
Toninho da Farmácia.

Distribuição de
medicamentos no PS
O vereador Toninho da 

Farmácia desde 2007 vem 
lutando para que no Pronto 
Socorro tivesse um local para 
disponibilizar a entrega de 
medicamentos nos finais de 
semana e feriados prolonga-
dos. “Recebi uma resposta 
do Requerimento nº 475/14, 
de minha autoria, assinado 
pela Secretária de Saúde, sra. 
Sandra Tutihashi, que informa 
que está providenciando o 
fornecimento de antitérmicos, 
antibióticos e analgésicos em 
quantidades suficientes para 
os finais de semana e feriados 
prolongados, Pronto Socorro 
Municipal. Desde já agradece-
mos a Secretária e aguardamos 
a efetivação das entregas de 
medicamentos aos pacientes”, 
enfatiza o vereador Toninho 
da Farmácia.

o Vereador toninho da FarmáCia mostra PreCariedade da Ponte de aCesso 
à Comunidade da ChaCrinha

Vereador toninho da FarmáCia

Felipe César – FC reitera 
melhorias para o Bonsucesso

“obraS naS últimaS caSaS EStão SEndo
concluídaS E ElaS SErão alugadaS”

zado o mais breve possível”, 
destaca o vereador.

Cemitério no Distrito de 
Moreira César
Outro pedido do vereador 

Felipe César – FC é que a 
Administração proceda a 
realização de estudos e pro-
vidências para a construção 
de um Cemitério Municipal 
para atender os moradores da 
região do Distrito de Moreira 
César.

É importante ressaltar que 
o Distrito conta hoje com uma 
população superior a 50 mil 
habitantes e que essa necessi-
dade é uma carência de várias 

a n o s , 
c a u -
s a n d o 
t r a n s -
torno e 
s o f r i -
m e n t o 
p a r a 
mui tas 
famílias 
n u m 
m o -
m e n t o 
de pro-
f u n d a 
dor. “Há 
mais de 
15 anos 

venho pedindo a construção 
de um cemitério em Moreira 
César. Pindamonhangaba 
necessita de um novo local, 
o cemitério municipal se 
encontra lotado e sem condi-
ções de novos túmulos. Como 
Moreira César não possui um 
local adequado, vimos aí a 
importância de um novo ce-
mitério”, destaca o vereador.

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Vereador FeL iPe César - FC
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CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

P O R T A R I A    Nº 051/2014
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  ANDRÉ LUÍS MARQUES SALGADO, 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 02 de julho 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, 27 de junho de 2014.
Pindamonhangaba, 27 de junho de 2014.

Vereador RICARDO PIORINO - Presidente
Vereador MARTIM CESAR - 1º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO - 2º  Vice-Presidente
Vereador  JANIO ARDITO LERARIO - 1° Secretário 

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA -  2° Secretário
Publicada no D A. 
     

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

 
P O R T A R I A    Nº  050/2014
Contrata para o emprego de MOTORISTA.
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 SIDNEI NOGUEIRA, para o emprego de  MOTORISTA., 
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 02 de julho de 2014, em regime de 
tempo integral, com o salário de R$1.580,71 (um mil quinhentos e oitenta 
reais e setenta e um 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, 27 de junho de 2014.

Vereador RICARDO PIORINO - Presidente
Vereador MARTIM CESAR - 1º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO - 2º  Vice-Presidente
Vereador  JANIO ARDITO LERARIO - 1° Secretário 

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA -  2° Secretário
Publicada no D A. 
   
 

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

P O R T A R I A    Nº  052 / 2014
Exonera Assessor Parlamentar II
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei 
Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
 Art 1º - Exonerar a servidora  CRISTIANI PEREIRA do emprego de 
ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL II do quadro de pessoal em comissão 
da Câmara de Pindamonhangaba, a partir do dia 01 de julho de 2014.
Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 26 de junho de 2014

Vereador RICARDO PIORINO - Presidente
Vereador MARTIM CESAR - 1º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO - 2º  Vice-Presidente
Vereador  JANIO ARDITO LERARIO - 1° Secretário 

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA -  2° Secretário
Publicada no D A. 

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
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Contrata para o emprego de ASSISTENTE LEGISLATIVO.
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das 
Contrata para o emprego de ASSISTENTE LEGISLATIVO.
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das 
Contrata para o emprego de ASSISTENTE LEGISLATIVO.
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Orgânica Municipal,  por esta Portaria RESOLVE:
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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 02 de julho 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, 27 de junho de 2014.
Pindamonhangaba, 27 de junho de 2014.

Vereador RICARDO PIORINO - Presidente
Vereador MARTIM CESAR - 1º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO - 2º  Vice-Presidente
Vereador  JANIO ARDITO LERARIO - 1° Secretário 

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA -  2° Secretário
Publicada no D A. 
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P O R T A R I A    Nº  050/2014
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Contrata para o emprego de MOTORISTA.
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atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei 
Orgânica Municipal,  por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º  -  Contratar SIDNEI NOGUEIRA, para o emprego de  MOTORISTA., 
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 02 de julho de 2014, em regime de 
tempo integral, com o salário de R$1.580,71 (um mil quinhentos e oitenta 
reais e setenta e um 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, 27 de junho de 2014.

Vereador RICARDO PIORINO - Presidente
Vereador MARTIM CESAR - 1º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO - 2º  Vice-Presidente
Vereador  JANIO ARDITO LERARIO - 1° Secretário 
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Publicada no D A. 
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A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 25.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada 
em 25.06.2014.

Às dezessete horas do dia vinte e cinco de junho de dois mil e quatorze, 
nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a 
Vigésima Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do 
Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante 
de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro 
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 24.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 18.06.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados 
os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0039/14 Romeu Batista de 
Albuquerque. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0049/14 Orlando Lopes de Almeida. 
III – RELATOR:  Sra. Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0038/14 Milene da Silva Viana e DILIGÊNCIA, por 
votação unânime: 1-0032/14 Samara Brito dos Santos.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta 
reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor 
Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 25 de Junho de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 25.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, 
realizada em 26.06.2014.

Às dezessete horas do dia vinte e seis de junho de dois mil e quatorze, 
nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a 
Vigésima Quinta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson 
Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, 
membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 25.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 25.06.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados 
os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi 
DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0036/14 José Geraldo Rodrigues 
Salgado e 1-0051/14 José Claudio Macedo. II – RELATOR:  Sra Bruna 
Danielle da Silva Alves DEFERIDO, votado pela maioria: 1-0041/14 Marta 
Bastos Dias e INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0053/14 José Walter 
Picca. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta 
reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor 
Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 26 de Junho de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Secretaria de Obras e Serviços

Ata da 25.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada 
em 25.06.2014.

Às dezessete horas do dia vinte e cinco de junho de dois mil e quatorze, 
nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a 
Vigésima Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do 
Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante 
de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro 
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 24.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 18.06.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados 
os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0039/14 Romeu Batista de 
Albuquerque. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0049/14 Orlando Lopes de Almeida. 
III – RELATOR:  Sra. Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0038/14 Milene da Silva Viana e DILIGÊNCIA, por 
III – RELATOR:  Sra. Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0038/14 Milene da Silva Viana e DILIGÊNCIA, por 
III – RELATOR:  Sra. Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por 

votação unânime: 1-0032/14 Samara Brito dos Santos.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta 
reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor 
Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 25 de Junho de 2014. 

Prazo de 
Pagamento

Banco Alfa
Caixa 

Econômica 
Federal

Banco 
Bradesco

Banco 
Santander

Paraná 
Banco

Banco do 
Brasil

12 meses 1,27% 1,54% 1,54% 1,65% 2,08% NÃO 
INFORMADO

24 meses 1,37% 1,54% 1,54% 1,65% 2,08% NÃO 
INFORMADO

36 meses 1,47% 1,54% 1,54% 1,65% 2,08% NÃO 
INFORMADO

48 meses 1,52% 1,54% 1,54% 1,65% 2,08% NÃO 
INFORMADO

Chefe de Serviço Técnico do Serviço de Pessoal

Banco Alfa - contato: (12) 3519-4500 ou (12) 7812-2452

Banco Santander - contato: (12) 3642-9420 ou 3642-7931

Caixa Econômica Federal - contato: (12) 2126-5800

Departamento de Recursos Humanos, 02 de julho de 2014.

Silvio Luis de Godoi
Diretor do Departamento de de Recursos Humanos

Banco Bradesco - contato: (12) 2126-0050 ou (12) 3643-2055 ou (12) 3637-4862

Ricardo Galeas Pereira

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Relação das instituições financeiras credenciadas para concessão de crédito 

consignado em Folha de Pagamento dos servidores

Taxa Efetiva Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL RESUMIDO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 
176/2014
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. 176/14, referente à “Aquisição de 
bebedouro conforme as necessidades dos 
Setores, Departamentos e Secretarias 
da Prefeitura de Pindamonhangaba pelo 
período de 12 meses”, com encerramento 
dia 22/07/14 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, 01 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 177/2014
A Prefeitura torna público que se acha 
aberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, 
n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP 
nº. 177/14, referente à “Aquisição de 
ar condicionado, bebedouro industrial, 
frigobar e refrigerador doméstico”, com 
encerramento dia 22/07/14 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, 01 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 178/2014
A Prefeitura torna público que se acha 
aberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, 
n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP 
nº. 178/14, referente à “Aquisição de 
esmerilhadeira tipo angular, furadeira, 
escada extensiva, serra circular, cortadora 
de pisos, roçadeira lateral, cortador de 
grama e moto esmeril de bancada”, 
com encerramento dia 23/07/14 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, 01 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 179/2014
A Prefeitura torna público que se acha 
aberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, 
n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP 
nº. 179/14, referente à “Contratação de 
empresa especializada para prestação 
de serviço de reforma completa em 
balão de betoneira com reparação ou 
troca dos itens relacionados no termo 
de referência”, com encerramento dia 
23/07/14 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, 01 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 180/2014
A Prefeitura torna público que se acha 
aberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, 
n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP 
nº. 180/14, referente à “Aquisição de 
materiais diversos para uso no setor de 
serralheria do Departamento de Obras e 
Viação”, com encerramento dia 24/07/14 
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, 01 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 181/2014
A Prefeitura torna público que se 
acha aberto no Depto. de Licitações e 
Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, 
o PP nº. 181/14, referente à “Aquisição 
de balanças adulto e pediátrica, para 
abastecimento das unidades de Saúde”, 
com encerramento dia 24/07/14 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, 01 de julho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL RESUMIDO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 
176/2014
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. 176/14, referente à “Aquisição de 
bebedouro conforme as necessidades dos 
Setores, Departamentos e Secretarias 
da Prefeitura de Pindamonhangaba pelo 
período de 12 meses”, com encerramento 
dia 22/07/14 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, 01 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 177/2014
A Prefeitura torna público que se acha 
aberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, 
n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP 
nº. 177/14, referente à “Aquisição de 
ar condicionado, bebedouro industrial, 
frigobar e refrigerador doméstico”, com 
encerramento dia 22/07/14 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, 01 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 178/2014
A Prefeitura torna público que se acha 
aberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, 
n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP 
nº. 178/14, referente à “Aquisição de 
esmerilhadeira tipo angular, furadeira, 
escada extensiva, serra circular, cortadora 
de pisos, roçadeira lateral, cortador de 
grama e moto esmeril de bancada”, 
com encerramento dia 23/07/14 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, 01 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 179/2014
A Prefeitura torna público que se acha 
aberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, 
n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP 
nº. 179/14, referente à “Contratação de 
empresa especializada para prestação 
de serviço de reforma completa em 
balão de betoneira com reparação ou 
troca dos itens relacionados no termo 
de referência”, com encerramento dia 
23/07/14 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, 01 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 180/2014
A Prefeitura torna público que se acha 
aberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, 
n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP 
nº. 180/14, referente à “Aquisição de 
materiais diversos para uso no setor de 
serralheria do Departamento de Obras e 
Viação”, com encerramento dia 24/07/14 
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, 01 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 181/2014
A Prefeitura torna público que se 
acha aberto no Depto. de Licitações e 
Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, 
o PP nº. 181/14, referente à “Aquisição 
de balanças adulto e pediátrica, para 
abastecimento das unidades de Saúde”, 
com encerramento dia 24/07/14 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, 01 de julho 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, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram 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 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos (de 6 a 14 anos).

Dia 14/07/2014 às 15:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

91º ANDRESSA COSTA ALMEIDA
RUA DAS ACÁCIAS, 111 – VILLAGE PAINEIRAS – SOCORRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12421-450

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Defi ciência de Pindamonhangaba
Rua Euclides Figueiredo, nº 94, Centro, Pindamonhangaba - SP

Cep: 12420-060 – Fones: (12) 3643-1607 e 3643-1609
E-mail: cmpd@pindamonhangaba.sp.gov.br  e  conselhospinda@gmail.com

CONVOCAÇÃO PARA A 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Defi ciência de 
Pindamonhangaba, convocados a comparecerem à 6ª Reunião Ordinária de 2014, a realizar - se:
Dia: 03/07/2014  
Horário: 9h (nove horas)
Local: OAB, à Rua Gregório Costa, 249 – Centro
Fone contato: (12) – 3642.5398
Pauta:
• Leitura de ata 
• Comissões de trabalhos
• Evento dia 20/9 - dia nacional de luta da pessoa com defi ciência
• Atendimento a pessoa com defi ciência
• Informes necessários

Andrea Campos Sales Martins - Presidenta
CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Defi ciência de Pindamonhangaba
Tel.: OAB - 12 3642-5398 - cmpd@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO PARA A 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014
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HISTÓRIA ALTAIR FERNANDES CARVALHO

PINDAMONHANGABA

Tribuna do Norte

Folha do Norte, 1902Anúncio do passado

 

De todos os periódi-
cos locais que em alguma 
época de suas existências, 
por circunstâncias políti-
cas ou politiqueiras, che-
garam a indispor com o 
jornal Tribuna do Norte, o 
mais contundente em seus 
“ataques textuais” deve ter 
sido a Folha do Norte, ór-
gão republicano, também 
de Pindamonhangaba, de 
propriedade de uma asso-
ciação.

A Folha do Norte não 
poupava críticas aos ir-
mãos João (fundador do 
jornal) e Francisco Romei-
ro e, consequentemente 
ao jornal Tribuna do Nor-
te. Em sua edição de 12 de 
novembro de 1905, tendo 
como redator chefe o Dr. 
Fontes  Júnior e como 
editor, Ramiro Salgado, 
cismou de relembrar as 
eleições municipais para 
vereadores e juiz de paz 
de 30 de outubro de 1898, 
destacando que atos de 
violência teriam sido co-
metidos “pela polícia e 
apaniguados dos detento-
res do poder”, obviamen-
te, com intuito de “atacar” 
os Romeiros.

Registrou a FN que no 
dia da eleição, o Dr. Fran-
cisco Romeiro, na época 
chefe político local, “la-
deado pelo preto Manoel 
Grande, facínora conhe-
cido, José Raymundo e 
muitos outros capangas, 
e de  soldados do destaca-
mento do município, com 
as armas embaladas, e se-
guidos por grande acom-
panhamento de moleques 
desordeiros, invadiu o 
edifício do teatro, onde 
haviam se reunido  duas 
das seções eleitorais e, de-
baixo de grande vozerio, 
tomou de assalto as res-
pectivas mesas, obrigando 
os mesários a abandoná
-las, para não serem viti-
mados”.

E que “depois de con-
seguir essa grande vitória 
contra cidadãos inermes e 
respeitáveis, que, apenas 
em cumprimentos a um 
dever cívico, haviam pres-
tado a sua colaboração na 
organização das mesas 
eleitorais”, o D r. Francis-
co Romeiro, “com a mes-
ma malta de capangas” foi 
até as seções eleitorais que 
funcionavam no Largo do 
Jardim (Bosque da Prin-
cesa), na antiga sede do 
Grupo Escolar”. Referia-
se ao prédio onde funcio-
nou a escola Dr. Alfredo 
Pujol antes de ser cons-
truída a sua sede no cen-
tro da cidade, o local  hoje 
integra as dependências 
do Lar São Judas Tadeu.

Naquele local sua inten-
ção seria “conquistar, “por 
meio da faca e da garru-
cha, outra vitória que, em 

Tribuna x Folha: 
uma rivalidade 
política

Tribuna x Folha: 
uma rivalidade 

hipótese alguma, poderia 
conseguir pacifi camente, 
tal era a maioria do eleito-
rado em oposição”.

“Os mesários, todos ci-
dadãos respeitáveis, quer 
pela sua idade, quer pela 
sua educação e posição 
social, para não serem ví-
timas do bacamarte dos 
apaniguados do chefe si-
tuacionista, foram força-
dos a abandonar os traba-
lhos eleitorais já iniciados, 
conseguindo só a muito 
custo salvar os livros da 
seção, para evitar quais-
quer fraudes. No meio da 
infernal gritaria, produzi-
da pelos impropérios da 
capangada e pelo veemen-
tes protestos dos mesários 
e outros cidadãos indig-
nados contra semelhante 
selvageria, era digna de 
nota a atitude imparcial 
do delegado de polícia, 
que tal interesse  mostra-
va pela ordem que mais 
parecia um encarregado 
da desordem”, ironizou 
no citado artigo o redator 
da FN.

Concluindo suas recor-
dações sobre aquelas elei-
ções, ainda narrou o arti-
culista que, “para maior 
requinte do escândalo, 
quando já estava termina-
da a batalha, por falta de 
combatentes, surgiu em 

marche-marche forçada o 
aloucado sargento Barba-
lho (espécie de miniatura 
de D. Quixote) com todo 
o destacamento policial e, 
estendendo-o em linha de 
combate em frente do edi-
fício destinado à eleição, 
deu-lhe ordem de apon-
tar as armas e fazer fogo 
contra... as janelas vazias, 
pois o corpo eleitoral já 
havia dissolvido e retirado 
completamente bestiali-
zado diante de tamanhas 
violências e brutalidades”. 

Fundado em 1899, o 
jornal Folha do Norte foi 
covardemente empastela-
do por vândalos getulistas 
em 1930. Ato de badernei-
ros motivados pela vitória 
de Getúlio e a consequen-
te derrota de Washington 
Luís. 

Quando  publicou o ar-
tigo relembrando as elei-
ções de 1898 sua tipogra-
fi a e redação funcionavam 
na a rua Prudente de Mo-
rais, n° 4.

Bico de pena de Renato San Martin 
retrata a impressora Alauzet, do 

jornal Tribuna do Norte (atualmente 
acervo do Museu Dom Pedro I e 

Dona Leopoldina). Tiragem do jornal 
era literalmente no braço...  

                                     I 
Via-a, e, ao vê-la, acudiu-me ao pensamento
toda uma vida de amor, iluminada
pela ventura mística, vazada
neste outro mundo além do fi rmamento...

   Ai, que vida ideal! Em tudo o acento
   de uma canção de amor, eternizada:
   mornos afagos na aura perfumada,
   carícias ternas no rumor do vento...

Em tudo o mesmo mágico concerto,
fl ores, azul do céu, tudo perfeito
neste outro mundo nunca descoberto.

   E, via-a, como um sonho, reclinando
   a alourada cabeça no meu peito,
   a chamar-me d’esposo, o olhar baixando...
                                   II
L’amour est tout, - l’amour, et l avie au soleil,
Aimer est le grand poit, qu’importe le matresse?
Qu’importe le fi acon, pourvu qu’on ait l’ivresse?
Faites-vous de ce monde un songe sans réveil.
S’il est vrai que Schiller n’ait aimé qu’Amelie,
Gowthe que Marguerite et Rosseuau que Julie,
Que la terre leur soit légere! Ils ont aimé.
 A. De Musset.

   Antes eu fosse cego inteiramente,
   antes eu fosse inteiramente cego,
   mas quero esses meus olhos, não o nego,
   pois vendo-a, amei alucinadamente...
 
Não é falsa a tortura que eu alego
sentir dentro do peito, ansiosamente,
não há amor que o peito ensanguente,
e é nascente a esperança em que me apego.

   Mas já que a vi, bendigo esses meus olhos,
   pois, seja grande embora o sofrimento,
   muita pérola existe a par d’escolhos.

Porque, embora só dor no amor exista,
avigora, quem ama, o pensamento,
pois o olhar de quem ama muito avista.

Carlos Ribeiro, Folha do Norte, 23 de março de 1902
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