Kits da Corrida Pinda devem ser retirados sábado
A entrega dos kits da Corrida Pinda
acontece neste sábado (5), no ginásio
Juca Moreira, das 8 às 18 horas. Organizadores da prova pedem para que as
pessoas evitem buscar o material nas últimas horas. A Corrida Pinda vai reunir

Akim/AgoraVale

6 mil participantes com provas de 200m,
600m, 1 km, corrida de 4km, de 10km
e caminhada no domingo (6), a partir
das 9 horas, com largada no Largo do
Quartel.
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Trabiju receberá ações
ambientais e estrutura
Divulgação

Convênio vai beneﬁciar o meio ambiente e contribuir com aprendizagem e estudos ambientais

O Parque Natural Municipal do Trabiju
receberá diversos serviços de infraestrutura e a instalação de estações temáticas de
conhecimento. Com as atividades, Pindamonhangaba dá mais um passo a favor da

FESTA DE SÃO
JOÃO BOSCO NAS
OLIVEIRAS
PÁGINA 5

COMEÇAM
ATIVIDADES DE
ANIVERSÁRIO DA
CIDADE
PINDA 309 ANOS

Tadeu e Rafael lançam álbum
A dupla sertaneja Tadeu e
Rafael lança seu primeiro álbum dia 13 de julho durante
apresentação no Parque da Cidade, em comemoração aos
309 anos de Pindamonhangaba. Esta semana, os jovens de
Pindamonhangaba
concederam uma entrevista exclusiva
à Tribuna e revelaram a carreira, os sonhos e as expectativas
para os shows.
MÚSICA 8
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Ana Camila Campos

preservação ambiental. O convênio que
permitirá estes e outros benefícios foi assinado na manhã de quinta-feira (3) entre a
Prefeitura, a Novelis e a Evoluir.
PÁGINA 3

Campo do Araretama
terá novo gramado
Marcos Vinício Cuba

O novo gramado
que será plantado
no campo do Araretama vai facilitar
a prática do futebol
no local e possibilitar a revelação
de novos talentos,
além de elevar a
qualidade técnica
dos jogos realizados.
ESPORTES 12
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Deixe o pesssimismo de lado

É hora de olhar ao redor para
encontrar o que gosta

É

... sempre vai ter aquele que vai dizer, ou melhor, reclamar: em Pinda não tem nada para fazer. Aqui as coisas não vão para frente, nada dá
certo... e outras frases típicas de alguns pessimistas
da sociedade.
Na realidade, coisas que ‘não dão certo’ aqui, também podem e não vingam em outros lugares, isso
devido a fatores econômicos, estatísticos, falta de
estudo de implantação, marketing, planejamento estratégico, ausência ou desinteresse do público, dentre
outros fatores do mercado.
Mas o ‘não dar certo’ está muitas vezes ligado ao
próprio comportamento das pessoas. Às vésperas de
Pindamonhangaba completar 309 anos, ainda tem
gente que prefere fazer compras ou buscar opções de
lazer em outras cidades. Alguns acham que o empinhocado e com estacionamento sem vagas do principal shopping do município vizinho é melhor do que o
de Pinda. Sem base nenhuma apenas repetem a expressão: ‘lá é melhor’.
Mas é claramente perceptível que o de Pindamonhangaba é mais amplo, mais aconchegante,
mais moderno, mas fácil e rápido para chegar e
estacionar e, se é só por isso, portanto melhor. Entretanto, não cabe a discussão do que é melhor ou
pior ou se há um mais perfeito que o outro. Vale a
ressalva de que: você, leitor, é de Pindamonhangaba. Assim, valorize sua cidade, seu bairro, sua
rua, sua gente.
Enquanto houver a preferência por opções de cultura, lazer, compras ou qualquer outra atividade em
outros locais, Pindamonhangaba torna-se enfraquecida e a culpa não é da cidade, é de quem não contribui – aqueles mesmos que insistem em perturbar e
repetir: ‘em Pinda não tem nada’.
Cabe aqui um conceito do protecionismo. Valorizar o local onde se vive e seu povo é se resguardar e
proteger a si mesmo. Deste modo, para o bem da sua
cidade, da sua família e de você mesmo, busque atividades que enriqueçam sua cidade.
Independentemente do que Pindamonhangaba
oferece, este mês de julho é especial e vem recheado
de opções para todos os gostos.
Está na hora de olhar melhor o que está em volta e passar a admirar ou, ao menos, frequentar o
que Pinda proporciona. Na programação de aniversário, por exemplo, que começa neste final de
semana, já tem evento de lazer, cultural e esportivo. Confira a relação. Ao menos algum item deve
fazer o seu gosto.

S terra

om da

ARENA 101 Pinda: 5/7 (sábado) – Jorge Dimas , e Banda 8
Segundos. Site: www.arena101.
com.br. Lista vip com Luzera –
9171-8990 e 7811-9776
ASSOCIAÇÃO
Taubaté:
11/7 (sexta) – Turma do Pagode
BAR DO SANTISTA Pinda:
Som ao vivo toda quarta-feira e
domingo, com ótimos artistas da
cidade. Porções, bebidas, a simpatia do casal Zé Luiz e Lurdes,
e agradável local de encontro de
amigos. Transmissão de jogos do
Brasil na Copa do Mundo
BUTEKO Pinda: 4/7 (sexta 13h) – Jogo Brasil x Colômbia
com Pagode dos Amigos no intervalo. A casa abre duas horas
antes em todo jogo da seleção
brasileira. 6/7 (domingo 15h) –
Pagode de Amigos do Marcelo.
Telefone (12) 99172-6355 (Wladimir. Bairro Campo Alegre (antiga Vinil).
CASARÃO ROSEIRA –
Toda quinta-feira, baladas em
dois ambientes. Djs Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas
free até 23h
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile
todo sábado (18h30). Banda ao
vivo no último sábado do mês.
Bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 5/7 (sábado) – Tribo

Tribuna do Norte

Júlio César e Giovana são eleitos Dupla Caipira
Divulgação

Durante a tradicional festa junina do Colégio Mestre, realizada no
final de semana, as crianças Julio
César Almeida de Souza e Giovana Rosset de Melo, ambos de três
anos, foram eleitas o casal Dupla
Caipira. A festa contou com a presença dos pais dos 20 alunos da escola que existe há 46 anos em Pindamonhangaba.
A diretora do colégio, Vania
D’arace, disse que a eleição do casal foi feita dentro da própria escola, em clima festivo com estudantes
e familiares. Segundo ela, para os
próximos meses, outras atividades
de integração serão realizadas.

Nota Samba faz show e lança site sexta Mega-Sena paga
R$ 7 milhões
no sábado

Cinema adere ao Vale Cultura
O cinema de Pindamonhangaba
passa a aceitar a partir de julho o
Vale Cultura de bandeira Ticket.
Válido em todo o território nacional, o Vale Cultura tem o valor
de R$ 50 mensais e possibilita
maior acesso do público a atividades culturais, como o cinema. Para
aqueles que quiserem adquirir produtos ou serviços mais caros que o
valor do benefício, uma boa notícia: o crédito é cumulativo e não
tem validade.
O cinema oferece promoções ao
longo da semana que possibilitam
mais idas ao cinema pelo valor mensal disponibilizado no cartão. Às
terças e quartas-feiras, todo mundo
paga meia-entrada, tanto em filmes
2D quanto em 3D. Na quinta-feira,

os casais que trocarem um beijo em
frente à bilheteria pagam apenas
um ingresso. Nos finais de semana,
o ‘passaporte família’ garante a diversão de dois adultos e duas crianças por um preço menor.

João Paulo Ouverney

Fundação Dr. João Romeiro

Nenhum apostador acertou as
seis dezenas do concurso 1.613 da
Mega-Sena sorteadas na quarta
(2), em Osasco. De acordo com a
Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o concurso
deste sábado (5) deve ultrapassar
os R$ 7 milhões. Os números sorteados foram: 04, 18, 31, 44, 46 e
49. Pela quina, 103 apostadores
receberão R$ 16.406,04 cada um.
Outras 5.801 apostas levarão R$
416,14 cada um pelo prêmio da
quadra.

O PindaBar realiza na sexta-feira (4), shows a partir das 22 horas. O grupo Nota Samba faz apresentação e lançamento do novo site da banda: www.
gruponotasamba.com.br. Além deste, o Samba Livre entra no palco à meianoite. Para mais informações entrar em contato pelo telefone 9-9102-2506 ou
pelo site www.pindabar.com.br.

“ ...E AGORA O QUE É QUE EU FAÇO, sem teus beijos e
teu abraço, os meus dias sem você aqui” – Tainá & Marcelo

de Jahh. 12/7 - RPM. Via Dutra,
divisa Guará/Lorena
CLUBE DA VILA São Benedito já tem programado bailes no Recinto São Vito (Moreira
César) para julho: 17/7 – Banda
Realce (tocou no dia 1º/6, foi ótima). 20/7 – Banda Gold. Tel (12)
3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: DOMINGO 21h – 6/7 - Baila Comigo. 13/7 - Tropicaliente.
20/7 - Alexandre Vilela (aniversário de 38 anos do clube). 27/7
- Banda Mix (baile dos aniversariantes). QUARTA-FEIRA - 2/7 Musical Bios. 9/7 - Baila Brasil.
16/7 - Voz de Ouro Bom Demais.
23/7 - Jorginho e banda. Tel.
3633-5389 e 3011-0400
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: 5/7 (sábado) – Banda Chapéu Brasil. Elas free até 0h. SP-62,
2.400, estrada Pinda-Roseira
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix”: 5/7 (sábado) – Banda Gold. 12/7 – Não
terá baile, será bingo beneficente. 19/7 (sábado) – Pedro Romano. 26/7 – Bruno & Hyago. No
jogo do Brasil sexta-feira, telão a
partir das 16h entrada franca Tel
(12) 3674-2413
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: 4/7 (sexta) – Balada Sertaneja 5 anos. Fernando & Fabiano. 11/7 – Jads & Jadson
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FERROVIÁRIA Pinda –
Som ao vivo no deck da piscina
SEXTA-FEIRA: Associado em dia
não paga e pode retirar dois
convites na secretaria. Não sócios: H R$10 e M vip até 23h30,
e R$ 5 após esse horário. PROGRAMAÇÃO DE JULHO: 4 - Luiz
e Priscila. 11 - Bruno e Hyago.
18 - César & Maycon. 25 - Marcos Henrique e conjunto. E vem
aí 9/8 – Baile do Dia dos Pais
com ótima banda. Tel (12) 21264444. www.aaferroviaria.com.br
FERROVIÁRIA Pinda: 12/7
(sábado 11h) – Pagode com feijoada. Grupo Som do Samba. R$
18 por pessoa. Confraternização
dos participantes do Projeto “Ganha Quem Perde Mais”. Sorteio
de TV de 42 polegada entre sócios que participaram da pesquisa de satisfação. Transmissão da
decisão do 3º lugar da Copa do
Mundo
FESTIVAL SERTANEJO Pinda: 26/7 (sábado 16h). Na Estação Art Du Vale, centro. Entrada
gratuita
HÍPICA PARAÍSO Taubaté: Terça (20h) – Sertaneja com
banda ao vivo e quirerinha na
faixa. Quinta Countryneja com
melhores banda e vaca atolada
na faixa. 19/7 (quinta) – Arraiá
e o Party! Banda Arena, André
Martins, West Rick, Dj Pateta,

Quadrilha, barracas, show de cavamos e comitiva Renegados. Tel
(12) 99797-1474
MANGUEIRÃO Pinda: Agora sob nova direção (Lúcio Tavares – Paquinha), está realizando
ótimos bailes toda sexta-feira,
com os melhores artistas, entre
eles a Banda Gold
MIX POTATO Pinda: 4/7
(sexta 15h) – Fabiana Lopes canta e depois tem o jogo Brasil x
Colômbia. Reservas antecipadas,
só 150 pessoas. Som ao vivo
com os melhores artistas de Pinda e região. Rua dos Andradas,
393, em frente ao Banco Itaú
MUTLEY Taubaté:
4/7
(sexta) – Pop Mina. Black Rock. 5/7
(sábado) – Serial Funker. dayse@
mutley.com.br. By pass/ Info: (12)
988118300 – Oi (12) 981425508 Tim. Tel (12) 3632-5540
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
4/7 (sexta) – Danger High Explosive Dinamite. Dynamite Blues.
5/7 (sábado) - Guns Roses.
Abertura Sioux 66. 6/7 (domingo 19h) – Fúria Rock Festival.
Vintie Just The Dust
PINDABAR: QUINTA-FEIRA –Quintaneja com banda ao
vivo. SEXTA – 4/7 – Conexão
Pagode. Grupos Samba Livre,
Nota Samba e participações de
Elias Massa (Preto Cor Preta) e
Maristela Oliveira. DOMINGO –

Divulgação

Ajude a PM
A população pode ajudar a Polícia Militar no
combate à criminalidade
fornecendo informações
a respeito de irregularidades. Basta entrar
em contato com o 190,
o disque denúncia PM
0800-555-190 ou do disque denúncia - 181, além
do serviço Fale Conosco
disponibilizado no site
www.policiamilitar.sp.
gov.br, e também pelo
webdenuncia.org.br.

6/7 (20h) – Conexão Pagode.
Grupo Seke Samba. Toda Segunda – Sertanejo com cerveja
Itaipava a R$ 1 a noite toda. Tel
(12) 3645-5805, 99142-0181 e
99163-9001.
PINDA EM CENA: 5/7 (sábado 13h). Peça Gisele apresentação do Grupo Só Pra Recordar
e aprendizes da Banda Euterpe.
Entrada franca
RANCHO FUNDO Pinda:
5/7 (sábado) – Noite Cultural.
Tchooses. Mentes Construtivas.

EXPEDIENTE

Ferro Véio (rock n’ roll). Dj Célio.
Emederze 6
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 4/7 (sexta) – Talis &
Welinton. 11/7 – João Bosco &
Vinicius. Tel. (12) 3105-1663 e
8100-9062
RECANTO CAIPIRA Pinda,
no Sindicato Rural: 3/7 (quinta)
– Washington dos Teclados. 5/7
– Zé Luiz (SJC). 10/7 (quinta)
– Alexandre Vilela. 12/7 (sábado) – Wilson & Washington. Tel.
(12) 3648-4036 e 9775-0389

DESTAQUE DA SEMANA
A cantora Tainá Bertran, que durante alguns
anos formou dupla com
Marcelo, informa aos fãs
e produtores de eventos
que a partir de agora parte para nova etapa de sua
vida, em carreira solo.
Grandes sucessos como
“E Agora” e “Enquanto
isso” marcaram a dupla.
Linda, voz maravilhosa,
sensual, certamente Tainá
vai continuar brilhando
nos palcos onde se apresentar. Boa sorte aos dois!
Para os fãs da gatíssima,
este é o link do seu Facebook:
https://www.facebook.
com/profile.php?id=100008249596516&fref=ts
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Convênio entre Prefeitura e
Novelis vai beneficiar Trabiju
Maria Fernanda Munhoz
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba e a Novelis
assinaram, nesta quinta-feira (3), convênio do
projeto “Promoção do uso
público para educação
ambiental e visitação no
Parque Natural Municipal
do Trabiju”. A cerimônia
foi realizada no Gabinete
do Executivo, com a presença de representantes
da Novelis, da Evoluir, do
prefeito de Pindamonhangaba, secretário de Governo e diretor de Meio Ambiente da Prefeitura, além
da imprensa.
O projeto consiste na
revitalização da infraestrutura do parque, prevista para este ano, e a
instalação de estações temáticas de conhecimento.
Para 2015, terão início os
programas
educativos,

Divulgação

Pinda faz cadastro
de alunos com
deficiência
Divulgação

Representante da Novelis e prefeito assinam convênio
com mecanismos para que
os visitantes tenham suas
necessidades atendidas,
por meio de programação
específica para cada público. “A intenção é valorizar
a possibilidade de aprender com a natureza, envol-

ver as pessoas em experiências transformadoras,
respeitando a proposta
indígena original do local, agregando conteúdo.
Queremos que Pinda seja
referência em educação
ambiental”, explicou o di-

retor da Evoluir, Fernando Monteiro.
As ocas existentes no
Trabiju serão totalmente
readequadas e utilizadas,
por meio de salas sobre os
quatro elementos, os ciclos
da natureza e a reciclagem.

Destaque em biodiversidade
O diretor de Meio Ambiente da Prefeitura explicou que, no ano passado, foi finalizado o Plano de
Manejo do Parque, proporcionando com que o local
seja agora uma unidade de conservação dentro do
SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Ministério do Meio Ambiente). “O Trabiju
tem 600 hectares de área e é um dos ‘hotspots’ ou
pontos fortes da biodiversidade por ficar localizado
dentro da Mata Atlântica, considerada patrimônio
da humanidade”, esclareceu o diretor.
O prefeito de Pindamonhangaba destacou a
importância da preservação da natureza e, especialmente, do Parque do Trabiju. Ele lembrou da
necessidade dos pesquisadores atuarem em locais
como este, estudando a flora e a fauna. O prefeito
reforçou, ainda, a importância histórica do Trabiju, que abastecia Pindamonhangaba com água até
a década de 70, e frisou a importância da educação
ambiental, para a formação de crianças e jovens. “A
juventude precisa entrar em contato com a natureza, conhecer as plantas e os animais, pois o futuro está na mão desses jovens que hoje estamos
formando. Essa nova parceria com a Novelis é muito importante, porque valoriza essa riqueza que é o
Trabiju e leva o conhecimento a todas as pessoas. O
meio ambiente agradece”, declarou.

Maria Fernanda Munhoz

Meninas com 11 anos devem
receber vacina contra HPV
Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba
***
Meninas que estão
completando 11 anos de
idade devem receber a vacina contra o HPV. Para a
imunização, devem comparecer a uma unidade de
saúde e levar a Caderneta
de Vacinação.
A vacina entrou no calendário este ano, e, de
acordo com o Ministério da Saúde, está sendo
aplicada nesta faixa etária
porque o produto é eficaz
Meninas vacinadas
devem voltar às
unidades de saúde
em setembro

em pessoas que não iniciaram a vida sexual.
O HPV é transmitido
por meio de relações sexuais e a principal causa do
câncer do colo do útero.
Para evitar esta doença é
essencial que as meninas
recebam três doses da vacina. A segunda deverá ser
aplicada com intervalo de
seis meses da primeira e a
terceira, cinco anos após a
primeira dose.
Como a campanha começou em março deste
ano, as meninas que foram vacinadas deverão
voltar às unidades de saúde em setembro, para receber a segunda dose.

De acordo com a Constituição Federal todo
indivíduo tem direito ao acesso à Educação e
para que os alunos com deficiência possam permanecer nas escolas, o município, por meio do
Departamento de Assistência Social da Prefeitura, está realizando o cadastro destes cidadãos. A
cidade está cumprindo as exigências do Programa de BPC - Benefício de Proteção Continuada
na Escola, criado pelo Governo Federal.
O BPC na Escola visa desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos nas escolas.
Este programa tem como principal diretriz a
identificação das barreiras que impedem ou dificultam o acesso e a permanência de crianças
e adolescentes com deficiência na escola e o desenvolvimento de ações intersetoriais, envolvendo as Políticas de Educação, de Assistência Social, de Saúde e de Direitos Humanos, com vista
à superação de barreiras.
Para que este programa seja desenvolvido
existe uma série de etapas e Pindamonhangaba
iniciou as visitas domiciliares de aplicação de
326 questionários, que serão inseridos no Sistema BPC na Escola. Depois desta fase iniciará o
acompanhamento dos beneficiários e suas famílias pelos técnicos dos Cras - Centros de Referência da Assistência Social, e o acompanhamento
das ações intersetoriais desenvolvidas pelos grupos gestores do programa para superação dos
diversos obstáculos de acesso e permanência na
escola.
Caso você tenha alguma familiar ou conhecido deficiente, que esteja em fase escolar, oriente os responsáveis a procurar a unidade do Cras
para obter mais informações.

Estudantes podem
solicitar isenção na
taxa do vestibular
Estudantes inscritos no vestibular da USP
têm até 11 de agosto para solicitar a isenção
total, ou redução em 50% do valor da taxa de
inscrição, que este ano é de R$ 145. Para isso,
os interessados devem se cadastrar preliminarmente em “Usuários” no site da Fuvest. O
resultado dos pedidos será divulgado também
pela internet a partir do dia 22 de agosto.
A gratuidade será aplicada a quem pertencer a uma família cuja renda não ultrapasse
R$ 1.086 por pessoa. Já para o desconto de
50% do valor da taxa, a renda per capita do
domicílio deve se situar entre R$ 1.086,01 e
R$ 2.027. Segundo a Lei Estadual 12.782 para
ter direito à redução o requerente deve ter renda individual de, no máximo, R$ 1.448.
A universidade alerta que o deferimento da
solicitação de isenção ou redução de taxa não
garante a participação no processo seletivo.
Portanto, os beneficiados deverão proceder
sua inscrição para o Vestibular Fuvest 2015 no
período de 22 de agosto a 8 de setembro, no
site indicado pela Fuvest.
Até o dia 10 de agosto, dúvidas sobre os pedidos de isenção ou redução da taxa podem ser
enviadas para o e-mail isentos@usp.br.
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Cal agradece Administração pela
Felipe César – FC pede Janio Lerario parabeniza
assinatura da desapropriação
extensão da rede coletora Executivo por realização de
de esgoto até o Colmeia Festival Junino do Vale do Paraíba do PA da Unimed

C o m u n i ca ç ã o /CVP

C o m u n i ca 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 participação de pessoas de todo o
Vale do Paraíba”. O vereador
afirmou que “a animação foi
muito grande, com a participação maciça da população
da zona rural”.
Janio ressaltou que o

Vereador
F e l i p e C é s a r - FC

Festival Junino foi um momento 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 instalado a grande estrutura de palco,
barracas, som e a iluminação,
além de sanitários e toda decoração típica de festa que já
se tornou uma das principais
festas do ano.

Toninho da Farmácia Vereador Magrão
agradece por revitalização visita obras no Velório
de Pindamonhangaba
de área no Crispim
“R eformas

órgão ambiental autoriza a
obra e cita que trará benefícios a saúde dos moradores,
já que havia muitas reclamação sobre a proliferação
de insetos, fortes odores
causado por águas paradas
e esgotos sanitários.
“Esta é uma grande notícia para toda a comunidade
que lutou para que este local
fosse revitalizado e agora
com a autorização da CETESB fica viabilizado esta
obra”, destaca o vereador
Toninho da Farmácia.
de

no local tiveram início

após requerimento do parlamentar ”

O vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS) visitou
na tarde de quinta-feira, dia 26, o
“Velório Municipal” que está passando por reformas. Atualmente,
o prédio está recebendo a pintura
externa.
No dia 27 de janeiro, Magrão
havia protocolado o requerimento nº 105/2014, solicitando à
Santa Casa - entidade detentora
e responsável pelo velório - providências para a manutenção,
com a realização de melhorias nas
instalações e equipamentos, bem
como, providenciar a limpeza dos
banheiros e dos bebedouros.
Porém, o vereador vem recebendo reclamações do péssimo
estado de conservação do velório
desde o ano de 2013 quando,
na oportunidade, já havia feito
a Indicação nº 456/2013 solicitando a manutenção deste órgão
municipal. Como nada foi feito
e as reclamações continuaram,
Magrão reiterou o pleito através
do requerimento nº 105/2014. Em
fevereiro deste ano, foi realizada
uma reunião com a presença
da Secretária de Saúde, Sandra
Tutihashi, da Diretora do Depar-
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tamento de Proteção aos Riscos e
Agravos a Saúde, Vânia Cristina
Fernandes, do Assessor Técnico
da Vigilância Sanitária, Rafael
Lamana, do Responsável pelo
Velório Municipal, Lucas César
Ribeiro e do vereador Magrão. Na
reunião, a pauta foi o requerimento
do vereador Magrão, que solicitava as providências para a falta de
manutenção nas dependências do
velório como: pintura, remoção do
mofo nas paredes e manutenção
dos metais dos banheiros, com
prazo para execução dos serviços
até o dia 30 de junho.
De imediato foi implantado
o sistema de planilha “checklist”
com o objetivo de fazer um maior
controle e efetividade quanto a
manutenção de higiene dos sanitários e bebedouros. “Fico feliz
em ver mais um pedido nosso
sendo atendido. Com a ajuda da
população, vamos trabalhando
para melhorar a vida das pessoas.
Temos que zelar pelo que é nosso
e não vou medir esforços para contribuir com as melhorias na cidade.
Conto com a ajuda da população,
colocando-me à disposição”, disse
o vereador Magrão.

Assessoria

de
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Fotos: Assessoria

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

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

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

Vereador Magrão

visitou obras de reforma do

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

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

da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Assessoria

de

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

de
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Vereador Professor Eric

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

qualificação profissional dos
moradores de nossa cidade.
Agradeço à diretora da ETEC,
Professora Mirtes, ao prefeito
Vitão e toda sua equipe, que estão dando todo apoio necessário
para que este projeto se concretize. Vamos trabalhar juntos para
mais esta conquista”, concluiu
o Professor Eric.
Centro Comunitário e
Iluminação no Taipas
Através do requerimento
nº 1.281/2014, endereçado ao
Executivo municipal e ao Secretário de Planejamento, Jorge
Samahá, o vereador Professor
Eric está solicitando estudos e
providências para construção
de um centro comunitário no
bairro Taipas. Já no requerimento nº 1.295/2014, o parlamentar solicita ao Executivo, à
Empresa Bandeirante Energia
e à Subprefeitura a instalação
de iluminação na rodovia Abel
Fabrício Dias – SP 62, nas proximidades da Igreja Santa Cruz,
no bairro Taipas. “O Taipas é o
último bairro de nossa cidade em
direção à Roseira. Muito antigo,
precisa de benfeitorias simples
para melhorar o dia-a-dia dos
moradores. Peço ao Prefeito que
estude com carinho e realize,
no menor tempo, estas obras
que, sem duvida alguma, vão
melhorar a vida dos moradores
daquela comunidade”, concluiu
o vereador Professor Eric.

Fale com o vereador Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:

Assistentes

Professor Eric dá mais um passo
para implantação de curso Técnico
em Segurança do Trabalho

Velório Municipal

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

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 Socorro
adulto e também o infantil.
O vereador Cal pede, juntamente com os membros da
Comissão de Saúde da Câmara,
Dr. Marcos Aurélio, Roderley
Miotto e os demais vereadores,
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, principalmente 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
população, 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.

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

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Felipe César – FC

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) junto com
os moradores do Residencial Crispim comemoram a
autorização dada pela Cetesb para o prolongamento
da tubulação da galeria de
águas pluviais localizada
entre as ruas Pedro da
Cruz Salgado e Felisbino
de Almeida, no Bairro do
Crispim.
No ofício assinado pelo
Gerente da Agência Ambiental de Taubaté, engenheiro Mario Luiz Alves, o

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) agradece
ao prefeito Vito Ardito Lerario, 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. “Também deixamos o nosso agradecimento 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 comunidade
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 vereadores, 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 desapropriação
do PA da Unimed, onde será
implantado o P.S. Infantil,
e o restante da verba R$ 1,5
C o m u n i ca ç ã o /CVP
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no bairro Beira Rio. De acordo
com o vereador, os moradores
necessitam deste benefício
para maior segurança no local.
Teatro e Casa da Cultura
de Moreira César
O vereador Felipe César
– FC solicitou ao prefeito a
realização de estudos e providências para a implantação
de um Teatro Municipal com
Casa da Cultura, 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 a área
cultural é bastante carente
nesta importante região do
município. “Solicitamos também que seja construído com
um espaço reservado para o
Coral da Terceira Idade, que
vem realizando um trabalho
de socialização de
grande valia para a
cidade. Precisamos
cultuar e incentivar
todas as manifestações culturais de
nossa cidade e esta
solicitação vem de
encontro aos anseios
da nossa população”,
enfatiza o vereador
Felipe César – FC.

Assessoria

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) enviou solicitação ao Executivo para que a
administração faça a extensão
da rede coletora de esgoto do
bairro Massaim até o bairro
do Bonsucesso. “Os bairros
rurais sofrem com problemas
de infraestrutura há muito
tempo. É dever da administração providenciar estes
serviços essenciais. É mais
qualidade de vida para nossa
população, peço ao prefeito
que providencie urgentemente
a implantação da extensão da
rede coletora de esgotos até o
Colmeia”, destaca FC.
Iluminação Pública
Outro pedido do vereador
Felipe César – FC, é a implantação de três postes com
iluminação, no início da rua
Projetada Duque de Caxias,

de
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professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric
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cidade
Instituições combatem as drogas e
apoiam famílias de dependentes
e apoiam as famílias de dependentes
do vício.
Dois movimentos sociais de PindaEnquanto o projeto Coalizão Anmonhangaba se destacam no combate
ti-Drogas promove diversas ações de
e prevenção ao uso de drogas e álcool
conscientização, fiscalização e comAiandra Alves Mariano
***

Amor Exigente

Arquivo TN

Grupos do Amor exigente se reúnem semanalmente para ações
O programa Amor Exigente atua com grupos
de apoio e orientação aos
pais, jovens e educadores,
para prevenir o abuso e a
dependência de álcool e
outras drogas.
Segundo o presidente
do programa na cidade,
Fernando Antunes Lima,
a rede de voluntários é
capacitada para atender ao público de todas
as idades. “Trabalhamos
com esposas, mães, pais

e irmãos de dependentes
e também fazemos um
trabalho específico com
crianças filhas de dependentes. Nosso objetivo
é dar suporte para toda
a família”, explicou ele.
Em
Pindamonhangaba
há 10 anos, atualmente,
o Amor Exigente conta
com cinco grupos, que se
reúnem semanalmente.
Às segundas-feiras, os
encontros acontecem às
19h30, na rua Deputado

Claro César, 53. Às quartas-feiras, as reuniões são,
às 15 horas, na rua Imperatriz Leopoldina, 129,
no Santana, e às 19h30,
no centro comunitário do
Ouro Verde. Sexta-feira,
as reuniões acontecem às
20 horas na escola municipal Serafim Ferreira, na
Terra dos Ipês 2, em Moreira César. Aos sábados, os
encontros são às 16h30, na
Casa São Francisco de Assis, no bairro Cidade Nova.

Coalizão

Odirley Pereira

Membros do Coalizão discutem projetos e estratégias
Fundado em 2008, o
Coalizão Pindamonhangaba é considerado pela
CADCA - Coalizões Comunitárias Anti-Drogas
da América referência e
modelo de Coalizão Comunitária,
capacitando
voluntários das cidades
da região e até de outros
países, que também desejam implantar o modelo.
De acordo com uma
das coordenadoras do
movimento, o projeto

será o padre Luís Paulo; dia
18, padre Frei Diego; dia 19,
padres oblatos. Haverá procissão luminosa e os participantes devem levar velas.
No dia da festa, 20 de
julho, às 6 horas, haverá alvorada de fogos; às 10h30,
missa presidida pelo reitor
do Santuário cônego Luiz
Carlos de Souza; em seguida, almoço e churrasco; às
14 horas, leilão, e, às 16 horas, leilão de animais. Os
responsáveis pela organização da festa agradecem
aos apoiadores e patrocinadores.

atua em parceria com
12 setores da sociedade,
como saúde, educação,
segurança pública etc., na
mobilização das comunidades para diagnóstico
e ações preventivas de
combate às drogas.
Tendo como público-alvo os jovens e adolescentes, os membros
do Coalizão se reúnem
toda última sexta-feira de
cada mês, para discutir
as ações em andamento

e a implantação de novos
projetos.
A explicação dos projetos para o público ocorreu durante o programa de rádio ‘O prefeito
e Você’, gravado nesta
quarta-feira (2). Durante
a entrevista, os representantes das instituições e o
chefe do Executivo debateram sobre o combate às
drogas e os amparo às famílias e aos dependentes
químicos.

Faculdade oferece
vagas para cursos
gratuitos nas férias

Festa de São João Bosco no
bairro das Oliveiras

Os moradores do bairro
das Oliveiras convidam a
população para participar
da festa em louvor a São
João Bosco, de 17 a 20 de
julho. O tema deste ano é
‘São João, com seu exemplo, nos ensina a acolher
o chamado de Deus e a
participar da comunidade’. Haverá bingo todos os
dias, após as celebrações.
As pessoas que levarem
alguma prenda estarão colaborando com algumas
reformas da igreja.
No primeiro dia do tríduo, dia 17, o celebrante

bate às drogas entre os jovens, o Grupo Amor Exigente faz um trabalho
de amparo e orientação às famílias e
também ao dependente químico em
recuperação.

Arquivo TN

A Faculdade Anhanguera está com mais de
duas mil vagas para minicursos gratuitos de férias.
As atividades acontecem a
partir do dia 14 de julho e
duram 15 dias.
Os cursos são oferecidos em Pinda, Taubaté,
São José dos Campos e Jacareí. As vagas são para os
cursos nas áreas de saúde,
logística, publicidade, engenharias, pedagogia, recursos humanos, markePadre Luís Paulo celebrará primeiro dia do tríduo

ting, administração, entre
outras.
Para se inscrever, o interessado deve comparecer na unidade mais próxima. No ato de inscrição
é necessário informar o
curso de interesse, telefone e os números do RG e
CPF. As inscrições devem
ser feitas com antecedência. Para participar é necessário ter Ensino Médio
completo. Mais informações, telefone 3644-3300.
Divulgação

Bingo beneficente no Padre Rodolfo
Divulgação

Dentre os prêmios será entregue uma panela elétrica

Interessados em colaborar com uma família
carente devem participar de um bingo beneficente no sábado (5), às 15 horas, no centro comunitário do loteamento Padre Rodolfo, a partir
das 15 horas. Os prêmios são: uma cesta de frutas, uma cesta básica, um cobertor e uma panela
elétrica. As cartelas especiais custam R$ 5. Os
organizadores informam que haverá rodadas extras com vários prêmios, entre eles taças da Fifa
da Copa do Mundo feitas de chocolate. O público
também terá a oportunidade de se deliciar com
doces, pipoca, cachorro quente, bolos e bebidas.

Cursos gratuitos são oferecidos em várias áreas
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COTIDIANO
Saúde alerta sobre riscos de acidentes
de trabalho no setor de alimentação
A Secretaria estadual
de Saúde faz um alerta sobre os riscos de eventuais
acidentes de trabalho com
a intensiﬁcação da rotina
de atendimento a clientes
no setor de alimentos durante a Copa do Mundo.
O Estado de São Paulo
notiﬁcou, entre os anos
de 2006 e 2013, 3.234
acidentes de trabalho
graves ou fatais envolvendo
trabalhadores na área
de alimentação.
Cerca de 60% dos acidentes ocorreram nas mãos
ou em membros superiores
do corpo. Desses, 1.277 tiveram incapacidades temporárias, 33 registraram incapacidades permanentes e
12 foram ao óbito.
Dos estabelecimentos
de trabalho, 53% eram
funcionários de restaurantes e 39% de lanchonetes. Quase 50% dos casos notiﬁcados ocorreram
com cozinheiros, atendentes de lanchonete, garçons
e copeiros.
Segundo a diretora da
Divisão de Vigilância Sanitária do Trabalho, Simone
Alves dos Santos, os riscos
à saúde dos trabalhadores
estão na exposição às matérias-primas, nas condições das ediﬁcações e das
instalações de trabalho,
na utilização dos equipamentos, na manipulação
das ferramentas e instrumentos e no processo de
produção do alimento.
“Pisos sujos, molhados
e escorregadios, armazenamento inadequado de
produtos e materiais, uso
sem proteção de máquinas e equipamentos cortantes, armazenamento de
botijão GLP em ambientes
fechados e sem ventilação
natural permanente e exposição à queimadura e ao
choque elétrico por con-

Folhapress

Quase 50% dos casos notiﬁcados ocorreram com cozinheiros, atendentes de lanchonete, garçons e copeiros.
dições irregulares, como
ﬁação exposta e ligações
improvisadas, são alguns
fatores risco de acidentes
para esses trabalhadores”,
aﬁrma Simone.
Medidas simples na
organização do ambiente
de trabalho auxiliam na
prevenção de acidentes, a
exemplo de manter pisos,
escadas, rampas e corredores em bom estado de
conservação e, se possível,
com proteção de material
antiderrapante.
Hidrante e extintor de
incêndio devem ser de fácil acesso a todos e armazenagem de botijão GLP
deve ser em local com boa

ventilação e com sinalização adequada.
Os funcionários devem
ter espaço para circularem com segurança entre

máquinas e equipamentos, esses equipamentos
precisam ter dispositivos
para ligar e desligar de fácil acesso.

folha press

O trabalho de
investigação da
Polícia Civil de
Pindamonhangaba
culminou na prisão
de um receptador de
celulares roubados,
na tarde de terçafeira (3). Os ladrões
já haviam sido identiﬁcados e presos
na última semana
em operação na rua
Dr. Campos Sales.
O último aparelho
de celular que fora
roubado foi devolvido à vítima e os
criminosos envolvidos no crime foram
presos e estão sendo
processados.

envolva calor, como cozimento e fritura, ou durante o uso de máquinas para
moagem, tritura e mistura”, ﬁnaliza a especialista.

Feira de
Adoção no
shopping
O Abrigo Municipal de Animais realiza, no sábado (5),
a Feira de Adoção de
Animais no Shopping
Pátio Pinda. Será a
partir das 15 horas,
exclusivamente com
cães e gatos resgata-

POLÍCIA

Polícia Civil prende
receptador de
celulares roubados

“É importante ressaltar
que não é permitido o uso
de luvas descartáveis de
borracha, látex ou plástico em procedimento que

dos e cuidados pelo
a brigo. O evento conta com o apoio da Associação Centopeia
de Proteção aos Animais e, para adotar,
é necessário apresentar RG e comprovante de residência.

Os animais são cães e gatos
resgatados e cuidados pelo abrigo

folha press

Divulgação

TRIBUNA
NA COPA

COPA MUDA HORÁRIO DE
ATENDIMENTO DA EDP
Em virtude do jogo da Seleção Brasileira
na Copa do Mundo contra a Colômbia, que
será realizado hoje, as agências presenciais
da EDP terão horário alterado. Neste dia, o
atendimento será realizado
das 8h30 às 15 horas.
A EDP mantém o atendimento pela
Agência Virtual www.edp.com.br e pela
Central de Atendimento ao Cliente por
meio do telefone 0800 721 0123, disponível
durante 24 horas e com ligação gratuita.

Neymar é esperança do Brasil

Pindamonhangaba
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cidade
Pinda participa de reunião
plenária no Condephaat
Divulgação

Grupo foi composto por representantes dos bairros das Oliveiras e Ribeirão Grande, Sindicato Rural
e proprietários, além do prefeito de Pindamonhangaba e outros membros do Executivo
Pindamonhangaba
participou, mais uma vez,
de reunião na sede do
Condephaat, em São Paulo, sobre o tombamento
da Serra da Mantiqueira.
A reunião foi realizada na
segunda-feira (30), quando a plenária do conselho
decidiu que a proposta do
tombamento será remetida à Fundação Florestal
(órgão ligado à Secretaria
Estadual do Meio Ambiente) para análise técnica mais detalhada, além
da realização de audiências públicas para debater

o projeto com a sociedade e seminários para discussão dos instrumentos
possíveis de preservação.
Dos municípios presentes,
Pindamonhangaba foi o
que levou o maior número de pessoas. O grupo foi
composto por representantes dos bairros das Oliveiras e Ribeirão Grande,
Sindicato Rural e proprietários, além da presença
do prefeito municipal e
dos diretores dos departamentos de Licenciamento
Ambiental e Urbanismo e
de Meio Ambiente.

Divulgação

Pinda participou de reunião do Condephaat
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Serviços de manutenção
continuam pela cidade
Maria Fernanda Munhoz
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza, ininterruptamente, serviços
de manutenção por toda a
cidade. A ação é realizada
por meio da Secretaria de
Obras e Departamento de
Serviços Municipais.
Na semana entre os
dias 25 de junho e 2 de julho, foram realizadas limpeza, capina, roçada e varrição nos seguintes locais:
avenida Nicanor Ramos
Nogueira, ruas Shymfronio de Castro Junior,
Américo Teixeira de Souza, Aristides Fernandes de
Oliveira e escola municipal Regina Célia Madureira (Araretama). Também
no Araretama, varrição
na rua Alcides Ramos
Nogueira, manutenção e
nivelamento do campo de
futebol.
Receberam,
ainda,
capina e limpeza, a creche municipal Yolanda
Imediato (Alto Cardoso), a escola municipal
Ivone Aparecida Arantes Correa (Goiabal)
e a escola municipal
Prof. Moacir de Almeida (Bela Vista). Foram
feitas, ainda: limpeza de
área verde no Carangola, roçada com a tobata
no campo do Beira Rio,
roçada na quadra do Andrade e na escola municipal do Cerâmica, limpeza em frente à quadra

do Mombaça I e nas ruas
do Bela Vista, roçada
com trator no Lessa e ao
lado do muro do Sindicato Rural (centro).
Estradas Rurais
A equipe de manutenção de estradas rurais
esteve na Estradas das
Graminhas, das Bicas, do
Bóia, do Pinga e do Mandu. Também realizou o
acerto da pista do Aeroclube e o aterro na praça
do Lessa.
Remoção de
Entulho
Foi retirado entulho
dos seguintes locais: Estrada Carlos Lopes Guedes, avenida Benedito
Pires César, rua Eurico
Gutmacher, rua Pedro
Nogueira de Sá, rua Nivaldo de Azevedo, rua
Mirabeu Antonio Pini e
rua Olavo Jorge, todas no
Araretama. Também foi
colocada uma placa na rua
Luís Darci de Oliveira, no
mesmo bairro.
Pega-tudo
No período entre 30
de junho e 3 de julho, foi
finalizado o Pega-tudo no
Santa Cecília, Maricá e
Vila Suíça, com serviço de
capina, varrição, limpeza
geral e retirada de 52 viagens de entulho.
Com o feriado, o Pega-tudo faz uma pausa e
retorna no período entre
14 e 17 de julho, no Araretama, Arco Iris e Nova
Esperança.
Divulgação DSM

Equipe do Pega-tudo no Santa Cecília

Trabalho de educação
no trânsito é exemplo
para cidades da região
Maria Fernanda Munhoz
***
O trabalho de conscientização e educação
para o trânsito, realizado pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, tem
se destacado, e as cidades da região estão em
contato com o Departamento de Trânsito para
levar o modelo aos seus
municípios.
No dia 1º de julho, o
chefe da Divisão de Tráfego de São Sebastião, acompanhado pela agente educadora de trânsito daquela
cidade, estiveram em Pindamonhangaba conhecendo o trabalho realizado e
que servirá de modelo para
a implantação da Seção de

Educação em São Sebastião. A equipe do Edutran
de Pinda se colocou à disposição para treinamento
de pessoal e compartilhamento de experiências,
inclusive no que se refere
à formação de material didático para aulas e palestras.
De acordo com informações do Departamento
de Trânsito de Pinda, ainda nesta semana, a Prefeitura de São Luiz do Paraitinga também entrou em
contato, interessada em
conhecer o trabalho realizado em Pindamonhangaba. Para a equipe daquela
cidade, Pinda está organizando um workshop específico.
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TADEU E RAFAEL PRA VOCÊ

Ana Camila Campos

Dupla sertaneja
lança primeiro
trabalho nos 309
anos de Pinda
ANA CAMILA CAMPOS
***
O sertanejo é um ritmo que vem do início do
século passado. Entretanto, dentro dele, vários
estilos foram ganhando
o público. Das chamadas
“modas” ao sertanejo universitário, hoje, ele é um
dos ritmos preferidos dos
brasileiros.
É nesse cenário que,
em
Pindamonhangaba,
está surgindo mais uma

dupla. Trata-se de um
novo projeto dos jovens
Rafael (28) e Tadeu (26),
que já seguiam carreiras
como músicos.
O caminho dos dois
se cruzou no carnaval de
2011. Uma amiga em comum os apresentou enquanto faziam um lanche
na Avenida do Povo, em
Taubaté. Na ocasião, Tadeu estava com o violão e
logo começaram a cantar
na roda de amigos. Em

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

2014, eles decidiram se
juntar e apostar em um
novo projeto: a dupla
está lançando o CD “Tadeu e Rafael pra você” e
vai realizar seu primeiro
show no evento em comemoração ao aniversário de Pinda.
“Temos muitas coisas
em comum. Gostos parecidos, tanto na vida pessoal como na proﬁssional.
Não temos vícios e amamos a música”, garantem.

TADEU

Começou a cantar quando pequeno,
principalmente, no colégio. Entretanto,
não sabia tocar nenhum instrumento.
Quando se interessou pelo violão aproveitou e começou a levar a música “mais
a sério”, começando a exercitar a habilidade até chegar na adolescência, fase em
que começou a atuar proﬁssionalmente
no ramo. Participou de vários festivais
e cantava em barzinhos, tocando MPB e
pop rock, entretanto, enfatiza que sempre
se identiﬁcou com o sertanejo.

RAFAEL

Tudo começou com a paixão pela
sanfona. Ele canta desde a infância e
sentiu uma queda pelo instrumento.
Autodidata na música, ele fez carreira
tocando em diversas bandas da região e
hoje, também atua como produtor musical.

FÉ
Ambos são bem religiosos. De origem católica, Rafael começou tocando
em missas e Tadeu disse que perdeu
a timidez atuando em peças também
na igreja. Eles aﬁrmam que a fé é algo
que faz toda a diferença na carreira e
que essa é mais uma das semelhanças
entre os dois. “Acreditamos muito em
Deus”, reforçam.

INFLUÊNCIAS MUSICAIS
Tadeu faz o gênero mais sertanejo universitário. Suas grandes
inspirações são Jorge e Mateus e
Cristiano Araújo
Já Rafael, que é o lado mais
“raiz” da dupla, tem como ídolos
Chitãozinho e Xororó e cantores
do estilo “vaneira”, como o Grupo
Tradição.

Músicos de Pinda lançam álbum

O SHOW

Durante a apresentação, eles prometem levantar a galera com sucessos do “arrocha” e do sertanejo universitário; embalar os casais apaixonados e os corações
com as modas mais românticas e, até mesmo, surpreender o público com uma
pitada de axé e de pop rock com uma “pegada” eletrônica.
“ Vamos procurar agradar a todos os tipos de público e, durante o show, perceber em quais momentos devemos promover cada ritmo, equilibrando canções de
amor, de raiz e de “azaração”. O público pode esperar muita interação e até uma
dancinha pra descontrair”, garante Tadeu.
O objetivo dos meninos é ter um retorno positivo e boa aceitação do público, para
apresentar também o trabalho produzido por eles. “Queremos que o público nos
reconheça pelo nosso trabalho e esforço. Queremos que eles vejam que fazemos
tudo com amor, principalmente, nossos fãs. Queremos construir algo recíproco”,
revela Rafael.

“PRA VOCÊ”

Esse é o nome do primeiro álbum desse novo projeto. O CD contém seis músicas
de composição dos próprios cantores, faixas essas que também irão compor o
repertório da apresentação deles no dia 13 de julho.
O nome vem do desejo de ambos de não favorecer umas das composições e sim,
deixar com que o público se identiﬁque e escolha qual das canções é a favorita.
Esse é o “carro chefe” do trabalho da dupla, cujo foco é sempre o ouvinte.

PREPARATIVOS

Os preparativos para o primeiro show da dupla e lançamento do álbum está
exigindo muita energia dos dois. Eles contam que estão em meio à correria entre
sessões de fotos, ﬁnalização do CD, muitos ensaios - tudo isso com boa dose de
dedicação.

INSPIRAÇÃO

Os dois garantem que são muito apaixonados – pela música, pela vida e pelo que
fazem. E também revelam que são românticos. Tadeu escrevia poesias e foi aí
que decidiu transformá-las em música. Rafael também tem seu lado romântico
e adverte : “temos que nos controlar e equilibrar, senão nosso repertório só vem
com levadas românticas”

Inscrições abertas para
Show de Garagem especial
Estão abertas as inscrições do 4º Show de Garagem. Embora seja uma
atividade bimestral, a organização fará esta edição comemorativa aos 309 anos
de Pindamonhangaba. Os
interessados em participar
devem enviar um e-mail
para
juventudepinda@
gmail.com.br. As apresentações serão na praça Pas-

tor José Ezequiel, no Araretama, dia 20 de julho.
O Show de Garagem é
promovido pelo Espaço
Juventude e conta com
o apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba. Trata-se de um evento onde
as bandas apresentamse gratuitamente, pois os
músicos têm como objetivo mostrar o trabalho

ao público. Dez bandas de
rock sobem ao palco em
cada edição.
Cada banda pode permanecer no palco por 50
minutos, contando o tempo de montagem. A organização fornece aos músicos o corpo da bateria,
instrumentos pessoais são
de responsabilidade dos
integrantes das bandas.
Marcos Vinício Cuba

Evento
vai reunir
apresentação
de 10 bandas
no dia 20
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Programação de aniversário
começa neste final de semana
Divulgação DPH

Maria Fernanda Munhoz
***
Pindamonhangaba comemora seus 309
anos de emancipação político-administrativa
e quem ganha o presente é a população. Uma
programação diversificada está preparada
pela Prefeitura, com atrações para agradar a
todos os gostos. Todos os eventos possuem a
entrada gratuita.
Exposição de Artes Plásticas
Primeiro evento da agenda, a exposição coletiva de artes plásticas já teve início no saguão
da Prefeitura e seguirá até o dia 31 de julho. A
visitação é gratuita, de segunda a sexta-feira,
no horário de expediente da Prefeitura, das 8
às 17 horas.
Concertos na Matriz
Nesta sexta-feira (4), às 20 horas, a igreja Matriz recebe o primeiro de três concertos
especiais: “Quando os Anjos Cantam”, com o
Quarteto Anna Paula Sahdi. Repertório erudito e contemporâneo marcarão a apresentação,
que promete repetir o sucesso do ano passado, quando a Matriz lotou em todos os dias de
concerto. Essa é, inclusive, uma oportunidade
para as pessoas que não puderam conferir a
apresentação deste grupo no final do ano,
quando uma forte chuva atrapalhou a presença do público em frente ao museu.
Os outros concertos na Matriz serão nos
dias 11 (Trio Acústico Loucos, com jazz manouche) e 18 de julho (Corporação Musical
Euterpe).
Pinda em Cena
O projeto de maior sucesso do Departamento de Cultura está de volta! O Pinda em
Cena terá duas edições neste final de semana:
no sábado (5), na praça Monsenhor Marcondes, das 9 às 13 horas, e no domingo (6), no
Bosque da Princesa, das 14 às 17 horas.

Anna Paula Sahdi

Pinda em Cena

Mostra “Pinda e o Café” já está montada, no Museu Histórico e Pedagógico

Trabalhos participantes da
exposição no saguão da Prefeitura
Ibiscos e Flores Texturizadas, de Márcia Greany (óleo
sobre tela);
Ritual de Gueixas e Nossa
Senhora Aparecida sobre o
Rio Paraíba, de Lílian Lemos
(óleo sobre tela);
Primeiras Sapatilhas e
Cerâmicas, de Solange Verol
(óleo sobre tela);
Ivânia Souza (colagem e
pintura / acrílico);
Olhar Animal e Carro de
Curitiba, de Kleber Marcellino
(acrílico sobre tela);
O Samurai e Roda de
Samba, de Mônica Kaneshiro
(Acrilex sobre Eucatex);
Supremacia do silêncio no
falar, no ver e no ouvir, de
Fábio Mendes (acrílico sobre
tela);

Francisco e Coral Franciscano, de Áttila Santos (modelagem em argila);
Nossa Senhora e O Sem
Teto, de Felipe Callipo (modelagem em argila);
Nossa Senhora Santana
e São Francisco, de Sérgio
Callipo (modelagem em argila);
Paisagem I e II, de Débora
Lopes (óleo sobre tela);
O Palacete e Dama da Noite e as Aleluias, de Márcia
Moura (óleo sobre tela);
André Yassuda (têmpera
sobre papel)
São Francisco e O Lenhador, de Rivail Vilela (Escultura
em madeira).
Maria Fernanda Munhoz

Exposição permanece no saguão da
Prefeitura até o final do mês

Inscrições para
Festival Sertanejo
Estão abertas até o dia 18
de julho as inscrições para o
XIII Festival de Interpretação de Música Sertaneja
“Luiz Carlos Cardoso”. O re-

gulamento e a ficha de inscrição devem ser retirados
no Departamento de Cultura. Mais informações pelo
3642-1080 e 3643-2690.

Patrimônio Histórico participa
da programação com exposições
Maria Fernanda Munhoz
***
De 7 a 31 de julho, a programação
oficial de aniversário da cidade apresenta a “Mostra Patrimônio Histórico
de Pinda”, com exposições no Museu
Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina, e no Shopping Pátio
Pinda. A intenção desse ciclo de exposições é levar ao conhecimento do público
um pouco sobre o patrimônio histórico
material e imaterial da cidade.
No Shopping, serão duas exposições:
“Fotos Antigas de Pinda” e “Personalidades Típicas na Época da Emancipação”.
A primeira apresenta fotos em preto e
branco dos prédios históricos da cidade,
datadas de 1870, 1901, 1950, entre
outros anos. O público poderá conferir

locais como a praça Monsenhor Marcondes, a igreja Matriz e os palacetes
do centro da cidade retratados naquela
época. A segunda exposição conta com
bustos feitos pelo artista pindamonhangabense Marcelo Denny, simbolizando
todos os povos que possuem vínculo com
a história da cidade.
Divulgação DPH

Foto de exposição no Shopping

A visitação será de domingo a domingo, das 10 às 22 horas.
Já no Museu, serão três exposições:
“Pinda e o Café”, no salão de espelhos
(antigo salão de bailes do Palacete),
com quadros dos nobres que habitavam Pinda e mobiliário da época;
“Filhos Ilustres”, retratando da guarda de honra a João do Pulo; e “Pinacoteca Pindense”, que será realizada
em uma das salas nobres do museu,
no andar superior, com vista para a
Serra da Mantiqueira. Contará com
quadros criados por artistas de Pinda
ou que retratam a cidade.
A visitação será de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17 horas e, aos sábados e domingos, das 13 às 17 horas.
Entrada gratuita.

Parque da Cidade recebe estrutura para festa
Maria Fernanda Munhoz
***
A tradicional festa de
aniversário de Pindamonhangaba, realizada no
Parque da Cidade, é uma
das principais atrações do
calendário de comemorações dos 309 anos de
emancipação político-administrativa do município.
Neste ano, o evento será de
9 a 13 de julho, com portões abertos a partir das
19 horas e shows todos os
dias. Como toda a programação de aniversário, a
festa também terá entrada
gratuita.
Na quinta-feira (3), toda
a estrutura para receber a
festa começou a ser mon-

Maria Fernanda Munhoz

Estrutura está sendo montada no Parque da Cidade
tada no Parque da Cidade,
numa área de 12 mil m².
As atrações da festa serão os shows todas as noi-

tes, praça de alimentação,
Vitrine Social, parque com
brinquedos infláveis, ações
de saúde e de educação no

trânsito, espaço para divulgação do turismo da
cidade, para a Associação
Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba. O estacionamento, assim como a
praça de alimentação, também será coordenado pelas
instituições assistenciais da
cidade, por isso será pago.
Ingressos
Como no ano passado,
os ingressos serão controlados em até 20 mil por dia,
para garantir a segurança
do público, e deverão ser
retirados no momento de
entrada do evento, diariamente. A organização da
festa está preparada para
receber de 75 a 90 mil pessoas nos quatro dias.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº 16/14, referente à
“Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para:
Lote 01: revitalização da quadra poliesportiva no Jardim Azeredo; Lote 02: revitalização
da quadra poliesportiva no Vale das Acácias”, com encerramento dia 25/07/14 às 10h
e abertura às 10h30. A garantia deverá ser feita até o dia 24/06/2014, às 15 horas, na
Tesouraria, valores vide edital. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h00 às 17h00
ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2014.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito
na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a CP nº 10/14,
referente à “Contratação de empresa especializada, com fornecimento de mão de obra e
equipamentos, sem fornecimento de materiais, para serviços de pavimentação em sistema
viário, compreendendo melhoria e reforço de subleito, sub-base e base para revestimento
asfáltico”, com encerramento dia 08/08/14 às 14h e abertura às 14h30. A garantia deverá
ser feita até o dia 07/08/2014, às 15 horas, na Tesouraria, valor vide edital. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas no endereço supra das 8h00 às 17h00 ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.666, DE 1º DE JULHO DE 2014.
Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso à Ordem dos Advogados do Brasil – 52ª
Subseção Pindamonhangaba, de imóvel que especifica.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal, autorizado a conceder o direito real de uso a Ordem dos
Advogados do Brasil – 52ª Subseção Pindamonhangaba, do imóvel localizado na Rua Dr.
Gonzaga nº 91, no Distrito de Moreira César, cadastrado sob a sigla NE.16.09.09.029.00,
com área de terreno de 314,00 m2 (trezentos e quatorze metros quadrados), constando
a área de prédio construído de 46,50 m2 (quarenta e seis metros quadrados e cinquenta
decímetros quadrados).
Parágrafo único. A área descrita no caput deste artigo destina-se a utilização da OAB 52ª
Subseção para atendimento à população carente a implantação da Casa da Cidadania.
Art. 2º. A Concessão de Direito Real de Uso do imóvel descrito no artigo 1º desta Lei terá
prazo de vigência de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério
do Poder Executivo Municipal, constando do instrumento que formaliza a concessão as
respectivas obrigações.
Art. 3º Caso a Entidade não cumpra as exigências legais previstas no contrato de concessão
de direito real de uso, o imóvel e eventuais benfeitorias nele construídas, reverterão ao
patrimônio do Município, independente de qualquer indenização.
Art. 4° A concessão de direito real de uso do imóvel a que se refere esta Lei, fica dispensada
de concorrência pública, dada a existência de interesse público relevante.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO N.º 30, DE 14 DE MAIO DE 2014
Dispõe sobre a falta de psicólogo na rede de atendimento para tratamento clínico de crianças e de
adolescentes e da providencias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.670, DE 1º DE JULHO DE 2014.
Altera a 4.364, de 20 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa e dispõe
sobre a criação, alteração de denominação e extinção de empregos e funções no quadro da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, e dá outras providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Altera a Lei nº 4.364, de 20 de dezembro de 2005, passando o Departamento de Agricultura
e o Departamento de Turismo, constantes da Estrutura Administrativa da Prefeitura, a integrar a
Secretaria de Governo e Integração.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.669, DE 1º DE JULHO DE 2014.
Autoriza o Município a receber o Show da Dupla Chitãozinho e Xororó no evento de comemorações
do Aniversário da Cidade em 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município a receber em doação, no evento de comemoração do Aniversário da
Cidade de Pindamonhangaba 2014, o Show da Dupla Chitãozinho e Xororó.
§1º O show integrar as comemorações do Aniversário da Cidade.
§2º. A doação não gera qualquer em ônus ao Município e será realizada através da empresa Live
Talentos Agenciamento, Produção e Publicidade LTDA, a qual é representante exclusiva da dupla.
Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Secretário de Governo e Integração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Edital de Notificação
Controle 181/14

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 269/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 269/2013 de “aquisição de tecnologias digitais,
balizadas pela necessidade de evolução da qualidade de educação, promovendo a inclusão digital
de alunos das escolas públicas, bem como propiciar o acesso à tecnologia, ampliando as
possibilidades de fixação do conteúdo digital sem perder a utilização da escrita tradicional, e
possibilitar ao usuário trabalhar diversas formas pedagógicas digitais e analógicas (lousa digital,
projetor multimídia e notebook)”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com
validade de 12 meses, assinadas em 27/05/2014:
ATA nº 093/2014
ITEM

2

PC

ATA nº 094/2014
ITEM

1

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

MARCA
DESCRIÇÃO
007415 – Projetor Multimídia (Data Show)

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA
Unid.

ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA. EPP

EPSON
POWER LITE
420

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

4.589,00

160

EDUCATECA SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
INFORMÁTICA LTDA
MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

MOVPLAN/DE
SK
BOARD/SMAR
T
TECHNOLOGI
ES/EQUIPE
EDUCATECA

17.408,02

160

DESCRIÇÃO
015143 – Lousa digital
Lousa panorâmica e tela interativa

01

UNID.
DE
MEDIDA
Unid.

ATA nº 095/2014
ITEM

3

UNID.
DE
MEDIDA
Pc

DESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 182/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica ao Sr (a) WILMA DE ASSIS BARBOSA,
responsável pelo imóvel situado a RUA
FRANCISCO DE OLIVEIRA PENTEADO, S/
NR°, bairro VILA RICA, inscrito no município
sob a sigla SO121604016000, para que
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo
de 07 dias a contar da data desta publicação.
Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de
Administração

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba

Serviço:
ITEM

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica ao Sr (a) YOSHIHIRO TAKEZAWA,
responsável pelo imóvel situado a RUA
ANTONIO MARCONDES H DE MELLO S/
NR°, bairro MOMBAÇA I, inscrito no município
sob a sigla SO110103031000, para que
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo
de 07 dias a contar da data desta publicação.
Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de
Administração

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

6.748,05

17

PORTARIA GERAL N.º 4.271, DE 27 DE
JUNHO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:

004.014 – Treinamento/capacitação de professores
Participação de 17 (dezessete) grupos ou turmas de 15 (quinze)
professores cada, perfazendo um total de 255 (duzentos e cinquenta e
cinco) professores.

Empresa:

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

1- Designar para integrar a Equipe de
Pregoeiros e Equipe de Apoio, constituída
pela Portaria Geral nº 4.145, de 16 de
dezembro de 2013, os seguintes servidores:
j) DENIS DE OLIVEIRA DA SILVA – Auxiliar
de Escritório – Departamento de Licitações e
Compras
k) RAQUEL LEMES – Oficial de Administração
– Departamento de Licitações e Compras
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Pindamonhangaba, 27 de junho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

2.680,00

160

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

LEANDRO MOUTINHO CAÇAPAVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA. EPP
MARCA
DESCRIÇÃO

008267 – Notebook

SAMSUNG
MODELO
NP270E5EKD2BR

Pindamonhangaba, 03 de julho de 2014.

Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 27 de junho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições estabelecidas pela Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Municipal
2.626/91.
Considerando as Resoluções do CONANDA de nº. 105/2005 e suas alterações promovidas pelas
resoluções 106/2005 e 116/2006, que dispõem sobre os parâmetros de criação e funcionamento
dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente.
Considerando o quanto exaustivamente discutido, deliberado e aprovado por unanimidade na 3ª
Reunião Extraordinária de 2014, realizada no auditório da prefeitura em treze de maio de 2014.
Considerando o apelo que os diversos departamentos, órgãos, entidades, usuários
deste serviço e demais interessados têm feito a este Conselho Municipal solicitando providências
URGENTES no sentido de aumentar a quantidade de psicólogos especializados no atendimento
clínico de crianças e adolescentes, principalmente para os casos de vítimas de violência sexual;
Considerando que segundo o último levantamento feito por este Conselho Municipal, o Município
dispõe de apenas 1 (um) psicólogo para atendimento clínico de crianças e adolescente, mas que
no entanto, esta profissional atende também adultos;
Considerando que de acordo com informações este atendimento estaria sendo realizado em tempo
inadequado e em local onde não há sigilo;
Considerando que é unanime o relato de sobrecarga de trabalho do atual profissional, bem como
há fila de espera de semanas para o atendimento;
Considerando também que é unanime o entendimento de toda a rede, que esta falta de psicólogos
para o atendimento de crianças e adolescentes, principalmente de profissional especializado para
o tratamento de crianças vítimas de violência sexual, tem sido extremamente prejudicial à estas
crianças e ao município como um todo;
Considerando ainda o artigo 227 da Constituição Federal e os artigos 4º e 5º da Lei 8.069/1990
(ECA), os quais preveem a prioridade no atendimento e preferencia na formulação e execução de
políticas sociais públicas, conforme data vênia transcreve-se abaixo:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e
do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas
e obedecendo aos seguintes preceitos:
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância
e à juventude.
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
Considerando por fim que na mesma Lei Municipal de constituição deste conselho, Lei 2.626 de
19/12/1991, consta em seu artigo 4º a criação de departamento especializado para o fim acima
citado, autorizando inclusive a abertura de credito suplementar (artigo 14) para as despesas iniciais:
Art. 4º Fica criado no Município o Serviço Especial de Prevenção e Atendimento Médico e
Psicossocial às vitimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão.
Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar para as despesas iniciais
decorrentes do cumprimento desta Lei no valor de Cr$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil
cruzeiros).
Resolve,
Art. 1º Deve o Poder Executivo no mais curto espaço de tempo possível aumentar o número de
psicólogos para atendimento clínico de crianças e adolescentes, em quantidade de profissionais
suficientes para atender a demanda do município, ou então efetivar o serviço previsto no artigo
4º da Lei 2.626 de 1991, que criou o “Serviço especial de prevenção e atendimento médico e
psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão”.
Parágrafo único: caso não haja orçamento disponível para a regularização do referido serviço no
ano corrente, deve o município incluir tal previsão no orçamento de 2015 e neste executá-lo, sob
pena de representação ao Ministério Público nos termos do artigo 210 do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 de maio de 2014.
Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO N.º 31, DE 28 DE MAIO DE 2014
Dispõe sobre a criação do 2º Conselho Tutelar no Município que deverá ter sua sede no
Distrito de Moreira Cesar e dá outras providências.
O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições estabelecidas pela Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei
Municipal 2.626/91.
Considerando as Resoluções do CONANDA de nº. 105/2005 e suas alterações promovidas
pelas resoluções 106/2005 e 116/2006, que dispõem sobre os parâmetros de criação e
funcionamento dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e ainda a Resolução
139 que dispõe sobre os parâmetros para a criação e funcionamento dos Conselhos
Tutelares no Brasil, e dá outras providências;
Considerando o quanto exaustivamente discutido, deliberado e aprovado por unanimidade
na 9ª Reunião Ordinária de 2014, realizada no auditório da prefeitura em vinte e sete de
maio de 2014.
Considerando que a população da cidade hoje é de aproximadamente 155.000 habitantes,
e,
Considerando a Resolução 139 do Conanda em seu § 1º, do artigo 3º que prevê que para
assegurar a equidade de atendimento deverá haver no mínimo um Conselho Tutelar para
cada 100.000 habitantes;
Considerando que a população de Moreira Cesar é de aproximadamente 45.000 habitantes e que
há histórico de grande demanda daquela região que não chega ao conhecimento do Conselho
Tutelar devido a distância entre Moreira Cesar e o Conselho Tutelar;
Considerando que a sobrecarga de trabalho do atual conselho vem prejudicando o atendimento à
população e principalmente às crianças e adolescentes vítimas de todo e qualquer tipo de violência;
E por fim, considerando tantos outros argumentos, além do apelo de autoridades e
componentes da rede de atendimento,
Resolve,
Art. 1º Deve o Poder Executivo constituir o Segundo Conselho Tutelar no município, o qual
deverá obrigatoriamente ter sua sede na região de Moreira César.
Art. 2º O processo de escolha dos conselheiros tutelares que será unificado em 04 de
outubro de 2015, deverá proceder a eleição de duas equipes de titulares e suplentes para
composição de ambos os conselhos, tomando posse as novas equipes em 10 de janeiro
de 2016.
Parágrafo 1º: Para tanto deverá ser incluído a previsão orçamentária no orçamento de 2015,
para a estruturação física do novo conselho, bem como no que for necessário à reestruturação
do Primeiro Conselho Tutelar, da forma como já se prevê atualmente a Lei Municipal.
Art. 3º Deverá o Poder Executivo incluir no orçamento de 2016, previsão orçamentária
referente aos salários dos conselheiros.
Art. 4º O Poder Executivo deverá tomar as medidas necessárias para que a sede do 2º
Conselho Tutelar esteja em condições de operar no momento da posse dos conselheiros
tutelares, sob pena de representação ao Ministério Público nos termos do artigo 210 do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Art. 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de maio de 2014.
Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA

ETR ÓLEOS S/A – CNPJ/MF Nº 07.830.977/0001-85 – NIRE 35.300.327.161
EDITAL DE CONVOCAÇÃO EM 2ª CHAMADA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da ETR Óleos S/A (“Companhia”) para se reunirem no dia 10 de
julho de 2014, às 16:30 h, na sede social localizada na Av. Félix Galvão Cruz Simões, nº 485, Bairro
Feital – Distrito de Moreira César, CEP 12441-285, Pindamonhangaba (SP), para deliberar sobre
a seguinte ORDEM DO DIA:
Aprovação das contas, do balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras do
exercício encerrado em 31.12.2013, publicadas no Diário Oficial de SP e no Jornal da Cidade de
Pindamonhangaba ambos em 11.04.2014.
Ratificar os atos da administração.
Pindamonhangaba (SP), 03 de Julho de 2014.
A Diretoria

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
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Moreira César
Vila São José recebe obras de galeria
O loteamento Primavera, na Vila São José, está recebendo obras de galeria de
águas pluviais. Os trabalhos
começaram nesta semana e
estão sendo executados pela
equipe da Subprefeitura de
Moreira César.
Esta obra de infraestrutura irá contribuir com os

futuros moradores da região, e para evitar problemas nos anos seguintes,
a Subprefeitura fez todo
o planejamento. A galeria terá aproximadamente
600 metros, e está sendo
feita com tubos de 80 cm,
os ramais serão construídos com tubos de 40 cm.
Divulgação

Caminhão do Pega-tudo recebe material inservível recolhido por máquina da Prefeitura

Galeria se estende por cerca de 600 metros

Subprefeitura faz serviços
de limpeza no distrito
Marcos Vinício Cuba
***
Nesta semana a
Subprefeitura de Moreira
César iniciou a limpeza
no bairro Vista Alegre.
Moradores do Terra dos
Ipês II também foram
beneficiados com a limpeza e pintura das guias,
e limpeza no entorno da
UBS – Unidade Básica de
saúde que será inaugurada em breve.
O subprefeito solicita aos moradores que

Divulgação

aproveitem os serviços
do Pega-tudo para fazer
a limpeza em seus quintais. Materiais inservíveis não devem ser
descartados em locais
impróprios, porque isso
prejudica a saúde das
pessoas residentes nas
proximidades. Os objetos
descartados podem se
transformar em criadouros do mosquito transmissor da dengue ou
servir para procriação de
animais peçonhentos.
Divulgação

Limpeza auxilia combate a doenças como a dengue

Pega-tudo faz coleta no
Vista Alegre e Jardim Regina
O serviço do Pega Tudo estará
no Vista Alegre e Jardim Regina
na próxima semana para fazer a
coleta dos materiais inservíveis.
Entre os dias 30 de junho e 4 de
julho a equipe recolheu os objetos no bairro do Feital. A equipe
da Subprefeitura conta com a colaboração dos moradores e pede

que todos respeitem os prazos de
colocação dos materiais em frente
às residências.
O Pega-tudo é um serviço realizado pela Prefeitura de Pindamonhangaba. Em Moreira César
quem executa os trabalhos são os
profissionais da Subprefeitura. O
objetivo é manter a cidade limpa,

pois, com isto é possível afastar
animais peçonhentos e também o
mosquito transmissor da dengue.
Moradores de Moreira César
podem obter informações sobre
as datas que o Pega Tudo passará em seus bairros pelo site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br ou
ligar para 3641-1116.

Guard-rail aumenta segurança em ponte
Para garantir a segurança
de quem utiliza a estrada do
Pinheiro, a equipe da Subprefeitura de Moreira César realizou a colocação do guard-rail
na ponte existente na via. De
acordo com o subprefeito, um
lado havia caído e, além da
substituição do material, os
profissionais fizeram a reforma do guard-rail do lado oposto. Os serviços foram realizados entre os dias 30 de junho
e 2 de julho.
A equipe da Subprefeitura
de Moreira César realiza constantemente trabalhos de manutenção em estradas. Outro
local que recebeu reparos foi a
estrada de Coruputuba.

Divulgação

Funcionários instalam guard-rail em ponte da estrada do Pinheiro

SEXTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Akim/AgoraVale

BRASIL X COLÔMBIA
(Quartas de ﬁnal)
Sexta-feira, 4 de julho, às 17:00,
no estádio Castelão, Fortaleza

Atletas de Pinda
mostram determinação
nos Jogos Regionais
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Teve início na quarta-feira (2), os 58º Jogos
Regionais, este ano, realizados em Caraguatatuba.
A delegação pindense, que
está na primeira divisão,
conta com mais de 300
representantes. É o segundo
ano que a cidade participa
somente com atletas de
Pindamonhangaba, não há
contratações.
Os pindenses estrearam na competição
mostrando muita garra e

determinação. No futebol
masculino, empatou em
2 a 2 com Poá; no futebol
feminino, o jogo foi contra
as donas da casa e venceu
por 2 a 0; na malha, marcou 126 contra 80 pontos
de Caçapava.
Nesta sexta-feira (4), a
equipe do voleibol feminino
joga contra Guararema e o
masculino contra Guaratinguetá; o futebol masculino
pega São José dos Campos
e o feminino Caçapava; e o
handebol masculino estreará contra Taubaté.
Marcos Vinício Cuba

Kits podem ser retirados até as 18 horas, mas organização alerta para pessoas chegarem cedo

Kits da Corrida
Pinda devem ser
retirados sábado
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Os atletas que irão participar
da Corrida Pinda devem retirar os
kits pré-prova neste sábado (5), no
ginásio Juca Moreira, das 8 às 18
horas. A prova será domingo (6),
com largadas às 9 horas na praça
Padre João de Faria Fialho, Largo
do Quartel. As inscrições estão encerradas.
O evento reunirá 6 mil participantes, com provas de 200 me-

tros, 600 metros, 1 km, corrida de
4 km, de 10 km e caminhada. Alunos das turmas de ginástica, alongamento, caminhada e corrida do
bairro Bela Vista, da Secretaria
de Juventude, Esportes e Lazer
da Prefeitura, estão se preparando para correr ou caminhar. O
casal Manoel Alexandre da Silva,
82 anos, e Jovina da Natividade
Oliveira, 71 anos, participará pela
primeira vez. O aluno Roger, 10
anos, caminhará ao lado deles.

Edvandro Lopes Carneiro, 59
anos, que correrá 4 km, comenta:
“Esta é a primeira vez que vou participar da prova, a preparação aqui
com o professor foi excelente, ele está
de parabéns. A expectativa é a melhor
possível, só estou um pouco ansioso”.
A Corrida Pinda 2014 é promovida pela Liga Coneleste de Atletismo em parceria com a Prefeitura e a
empresa Tenaris, e com o apoio da
Lei de Incentivo ao Esporte, do Governo Federal.

Campo do Araretama é reformado
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A equipe da Prefeitura
de Pindamonhangaba, funcionários da Regional do
bairro Araretama, iniciou a
reforma do campo de futebol do bairro. Já foi retirada toda a braquiária e está
sendo feito o nivelamento.
A próxima etapa será: colocação de adubo e proteína
para o enraizamento da grama; colocação de areia para
correção do nível do solo;
melhorias nos vestiários;
reforma hidráulica, elétrica
e pintura.
A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer conta
com a colaboração da po-

Marcos Vinício Cuba

Objetivo é capacitar os proﬁssionais da Secretaria

Professores do Lazer
participam de Semana
de Aperfeiçoamento
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da
Prefeitura de Pindamonhangaba oferece diversas
atividades à população e
para que os alunos possam
contar com aulas cada vez
melhores, os professores
participam de capacitações.
A equipe do Departamento
de Lazer participou da Semana de Aperfeiçoamento e
Motivação Proﬁssional entre os dias 30 de junho e 4
de julho.
Na manhã de quartafeira (2), os professores
assistiram a uma palestra
sobre “Lazer como Política
Pública”, ministrada pelos
professores
acadêmicos
Edésio Santos, da Unitau,
e Cristiano Marcelo Moura, da Funvic - Fapi. Os
palestrantes informaram
que o lazer é dividido em
cinco interesses: artístico,
intelectual, físico, manual

e cultural. Falaram sobre
o Programa de Esportes
e Lazer da cidade e novas
tecnologias para o esporte.
Moura garante que estes
momentos são primordiais
porque é quando ocorrem
as trocas de experiências.
“Viemos bater um papo
com o pessoal porque os
professores de Pinda sempre realizam várias atividades. A Prefeitura está
incentivando a prática de
atividade física para todas
as pessoas, e o exercício das
políticas públicas é oferecer
à população que não tem
dinheiro, atividades de lazer, um direito social que
todos têm direito. Quando
pratica lazer a pessoa ﬁca
mais saudável, mais feliz
e equilibrada. As palestras
que os professores participam são essenciais para
o desenvolvimento destes
proﬁssionais e quem ganha
com isso são os alunos”, comenta Santos.

Novo gramado permitirá mais revelações e melhor técnica nos jogos
pulação, para que em breve
o campo possa ser utilizado, pois, caso haja invasão,
irá atrapalhar o processo de
enraizamento da grama.

De acordo com informações do responsável pela
pasta, a Prefeitura está atendendo uma solicitação da
comunidade e este trabalho

também será feito em outros
campos. O objetivo é incentivar a prática de esportes,
dando oportunidade a todos
os cidadãos de jogar futebol.

COMUNICADO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2014-SEA
O Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, comunica a alteração do prazo
para interposição de recurso previsto no inciso IV, do item 09, do Edital do Chamamento Público nº
001/2014-SEA, para o período de 14/07/2014 a 18/07/2014, impreterivelmente até às 16:00 horas
do dia 18/07/2014, e a data de publicação dos resultados dos recursos porventura interpostos, a
partir do dia 22/07/2014.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2014.
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - Secretário de Administração

FESTA JULINA MARCA ENCERRAMENTO DAS AULAS DE ESPORTES E LAZER
Os alunos das aulas de natação e hidroginástica da Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer, da Prefeitura, participaram de festas julinas para celebrar o
encerramento das atividades do primeiro
semestre. Na noite de quarta-feira (2) os
alunos do Araretama se divertiram com
a festa, que teve bingo, peixinho, boca do
palhaço e jogo de argolas.

As aulas retornam no dia 4 de agosto. Interessados em deixar o nome na lista de espera,
para praticar natação ou hidroginástica,
devem procurar os funcionários que atuam
nas piscinas dos centros esportivos de segunda
a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às
17h30, e levar um documento com foto.
Os alunos Nair Salgado, Iolanda de Fátima silva Oliveira e Luiz Batista dos Santos,

que praticam hidroginástica, parabenizaram
os organizadores da festa. Santos comenta
que teve um AVC no ano passado e praticar
hidroginástica está o ajudando bastante.
Para ele, participar de momentos como a
festa é muito gostoso. Nair e Iolanda também gostam bastante deste tipo de confraternização porque serve para fazer amizades e
conhecer alunos de outras turmas.

Josias Ferreira de Souza pratica
natação há dois anos e acha que as festividades de encerramento do semestre
unem a comunidade. “Além do esporte
fazer bem para gente estas confraternizações também são interessantes, o
esporte em si une as pessoas e essa interação é importante, já fiz muitas amizades”, comenta.

