Pinda vai receber mais
turistas de aventura

paraquedismo do vale.com.br

ATENÇÃO
MOTORISTAS
O trânsito da ‘Manoel César
Ribeiro’ terá alterações neste
sábado (19) e domingo (20)
para continuidade das obras de
duplicação. Deste modo, nestes dias o ﬂuxo de veículos será
direcionado para dentro do Maricá e Santa Cecília, conforme
sinalização indicativa.

O apoio do Departamento de Turismo ao setor destinado à aventura vai aumentar o número de visitantes que procuram esta atividade no município. Durante reunião técnica entre a equipe da Prefeitura e a Escola de Paraquedismo do Vale, que desenvolve saltos
e aulas dentro do Aeroclube, localizado no Parque da Juventude,
foram deﬁnidas diversas ações para estimular ainda mais a vinda
dos turistas aventureiros à cidade.
CULTURA & LAZER 7
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Novas obras e serviços garantem
qualidade de vida à população
Departamento de Comunicação/Prefeitura

No mês em que Pindamonhangaba comemora 309
anos de emancipação político
-administrativa, a Prefeitura
intensiﬁca os trabalhos com
diversas obras em todos os setores.
Dentre os principais serviços executados pelo município
e seus parceiros estão: Pronto
Atendimento Infantil, Unidade de Saúde, duplicação da
Manoel César Ribeiro, mais
creches, escola, quadras, ponte, melhorias na área da feira
livre e acesso ao bairro das
Campinas, obras viárias na região do Socorro/Lessa, campo
de futebol, dentre outros.

ESPECIAL PINDA 309 ANOS
Departamento de Comunicação/Prefeitura

Prefeito assina documento do imóvel onde será o Pronto Atendimento Infantil;
à direita, ampliação da Escola Municipal do Bonsucesso

RIBEIRÃO GRANDE
TERÁ OFICINA DE
TELHADO VERDE
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PARQUE DA
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MOTOCROSS
ESPORTES 8

VAGAS ABERTAS
PARA ARTESANATO
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SÃO APREENDIDOS
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APAE GANHA MAIS
CADEIRAS DE RODAS

Funvic abre 700 vagas para
cursos técnicos gratuitos
Divulgação

A Fundação Universitária Vida Cristã
– está com 700 vagas
para cursos técnicos
gratuitos de Enfermagem, Rádio e TV
e Química pelo Programa Vence, do Governo do Estado, e de
Petroquímica,
pelo
Programa Pronatec,
do Governo Federal.
As inscrições são feitas na secretaria geral
do colégio técnico na
sede Funvic (Campus
Dutra) e ﬁcarão abertas até as vagas serem
preenchidas.
Mais
informações pelos telefones: 3648-8323 e
3648-8324.
PÁGINA 5

A Apae de Pindamonhangaba foi uma das instituições
contempladas com cadeiras
de rodas, doadas pela Igreja
de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias, provenientes de uma parceria do órgão
religioso com a Federação das
Apaes do Estado de São Paulo. A região da qual Pinda faz
parte foi contemplada com
164 cadeiras, entregues em
cerimônia na última quintafeira (17).
PÁGINA 5

MOREIRA CÉSAR
RECEBE MELHORIAS
PÁGINA 3
PREVISÃO DO TEMPO
SEXTA-FEIRA

18º
Laboratórios simulam situações reais do mercado de trabalho

PANCADAS DE CHUVA À TARDE

25º
UV 5
Fonte CPTEC/INPE
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Redução de contribuição paga
ao INSS pode elevar número de
carteiras assinadas de domésticas

A

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou na terça-feira (15), em caráter conclusivo, projeto de lei que reduz a contribuição
paga ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - pelo
empregador e empregado doméstico.
Para o empregador, a alíquota cai de 12% para 6% e,
para o empregado, é ﬁxada também uma alíquota única
de 6% (hoje ela varia de acordo com o salário).
A proposta segue para sanção da presidente Dilma
Rousseff, caso não haja recurso para que seja votada em
plenário. No entanto, é provável que o Governo Federal
apresente um pedido para que a matéria seja apreciada
pelo plenário.
O Planalto defende a aprovação de uma proposta mais
abrangente de regulamentação do trabalho doméstico que
está em discussão em uma comissão mista do Congresso.
Esse texto estabelece as normas para o pagamento
obrigatório do FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - ao empregado doméstico e seguro por acidente
de trabalho, entre outros direitos garantidos com a aprovação, no início do ano passado, da emenda constitucional que ampliou os direitos da categoria.
No caso desse texto defendido pelo Governo, não há
perda de arrecadação, uma vez que as alíquotas do INSS
não são alteradas. Pelas regras de hoje, a alíquota de contribuição dos empregados domésticos varia de 8% a 11%
de acordo com a faixa salarial.
Com o projeto aprovado na terça (15) pela Comissão,
todos contribuirão com 6%.
Para o presidente do Instituto Doméstica Legal, Mario
Avelino, a redução das alíquotas, se aprovada, contribuirá
substancialmente para um aumento da formalização da
categoria. “Isso reduzirá o custo do empregado doméstico
fazendo com que ambos, tanto empregado quanto empregador, queiram assinar a carteira. Acredito que teremos
um caminho mais saudável para o emprego doméstico
agora”, disse.
O texto, por outro lado, acaba com a possibilidade de o
empregador deduzir a contribuição previdenciária do IR Imposto de Renda.
Atualmente, é possível declarar o pagamento do empregado e obter a dedução do IR. No entanto, a dedução
beneﬁcia apenas os patrões mais ricos que acabam por
usar o modelo completo de declaração.
O Instituto Doméstica Legal acredita que a mudança
não trará prejuízos, pois os patrões serão compensados
com a redução na contribuição do INSS.
O projeto aprovado estabelece ainda a instituição de uma
Guia de Recolhimento de Previdência Social de Doméstico
com a identiﬁcação do empregador doméstico. O objetivo é
permitir que a Previdência Social possa localizar o patrão em
caso de descumprimento do pagamento do INSS.
A proposta é que a desoneração comece a valer a partir
de 1º de janeiro de 2015. Agora resta saber como ﬁcará a
discussão com Dilma Rousseff e com o Congresso.
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ARENA 101 Pinda: 19/7
(sábado) – Talis & Welinton, e
Fernando & Fabiano. www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776
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
CASARÃO ROSEIRA – 20/7
(quinta) – Matheus Minas & Leandro. Elas free até 23h. 20/7 (domingo 12h) – 1ª Feijoada. Grupos
Toke de Samba e Nossa Amizade.
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: 19/7 – Mumuzinho, o
fenômeno da nova geração do
samba. Via Dutra, divisa Guará/
Lorena
CHICK NA ROÇA Taubaté:
20/7 (domingo) – Balada Universitária. Matheus Minas & Leandro.
Estrada do Barreiro
CLUBE DA VILA São Benedito tem mais um baile no Recinto São Vito (Moreira César) para
julho: 27/7 – Banda Gold. Tel (12)
3642-2087
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Arraiá no Lar São Vicente de Paulo no sábado
Folhapress

O Lar São Vicente de Paulo realiza, no sábado (19), o
“Arraiá no Lar”. O evento terá
início às 15h30 e contará com
comidas e bebidas típicas,
barraca de pescaria e muita
música.
Às 16 horas haverá quadrilha e às 17 horas, apresentação de musicoterapia dos
idosos. Animando ainda mais
o ambiente, o Studio A apresentará um “balé caipira”.
Após as apresentações haverá
bingo com rodadas extra e especial. A entrada é gratuita.

Final de semana tem ação
em prol dos animais

Festa julina e
bingão no Jataí

Neste sábado (19) e domingo
(20), Pindamonhangaba realiza duas
ações em prol da defesa dos animais.
No sábado, será realizada mais uma
edição da Feira de Adoção de Cães
e Gatos na Estação Arteduvale, com
animais resgatados pelo Abrigo Municipal e bazar da Associação Centopeia de Proteção aos Animais, com
peças a R$ 1 e renda 100% reverti-

A equipe do Projeto Jataí convida
a população para prestigiar o ‘Arraiá
Julino’ no sábado (19) e o bingão no
domingo (20). A festa julina terá início
a partir das 18 horas, com missa sertaneja que será celebrada pelo padre Osmar Padovan. Haverá quermesse com
doces e salgados. O bingão, no domingo, começa às 14 horas, com prêmios
especiais e extras. O Projeto Jataí está
localizado na rua Olympio Marcondes
Azeredo, em Moreira César.

da para os cuidados com os animais
abandonados.
Já no domingo (20), a Marcha
da Defesa Animal convoca Pindamonhangaba para a manifestação
pelo aumento da pena contra maus
tratos e pela castração, vacinação
e hospitais veterinários públicos.
Será a partir das 14 horas, com saída da praça Monsenhor Marcondes.

Inscrições para oﬁcina do Telhado Verde
Pindamonhangaba
promove no sábado
(26) e domingo (27),
no bairro Ribeirão
Grande, a VI Vivência em Bioconstrução:
“Vivo num Teto Vivo”.
A atividade abordará a técnica de telhado ecológico, também
conhecida como teto
vivo, teto verde, telhado verde, cobertura vegetal, entre outros.
“Teto vivo é a técnica arquitetônica que
consiste em cultivar
vegetação sobre a cobertura ou telhado de
uma casa ou prédio.
Essa técnica oferece

Divulgação

um ambiente mais confortável no aspecto paisagístico e térmico, além
de ser isolante acústico
e interagir com fauna e
ﬂora do ambiente”, conta
Alexandre Almeida, coor-

denador da atividade.
A oficina abordará
os princípios básicos
para planejamento dos
telhados verdes e será
focada na prática e na
impermeabilização

“ ... UM SENTIMENTO vai além da vida pra dizer que
nunca é tarde pra tentar, um grande amor então viver ...
” – Paula Fernandes
João Paulo Ouverney
CLUBE DO LAZER Taubaté:
DOMINGO 21h – 20/07 - Alexandre Vilela (aniversário de 38 anos
do clube). 27/7 - Banda Mix (baile dos aniversariantes). QUARTAFEIRA - 23/7 - Jorginho e banda.
Tel. 3633-5389 e 3011-0400
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: 19/7 (sábado) – Banda
Rastaela. Elas free até 0h. SP-62,
2.400, estrada Pinda-Roseira
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix”: 19/7 (sábado) – Pedro Romano. 26/7 – Bruno & Hyago. 13/9 (sábado 22h)
– Baile Especial. Nova Dimensão.
Sorteio de um carro Clio 97. Tel
(12) 99602-9554 e 9911-0521 e
do clube: Tel (12) 3674-2413
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: Fernando & Fabiano. 18/7
(sexta) – Alexandre & Adriano.
19/7 (sábado) – Danny & Allan.
As primeiras 200 mulheres terão
camarote
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 - 18 - César & Maycon.
25 - Marcos Henrique e conjunto. AGOSTO: 1 – Bruno & Hyago.
8 – Marcos Henrique e banda.

Fundação Dr. João Romeiro

15 – Nova Dimensão. 22 – André
Guedes (André & Andressa). 29 –
Chamego.com (Anjinho do Vale).
E vem aí 9/8 – Baile do Dia dos
Pais com a ótima banda Mix. Tel
(12) 2126-4444. www.aaferroviaria.com.br
FESTA DE TREMEMBÉ:
Veja a programação completa no
“Destaque da Semana” no ﬁm
desta coluna
FESTIVAL SERTANEJO Pinda: 26/7 (sábado 16h). Na Estação Art Du Vale, centro. Entrada
gratuita
MANGUEIRÃO Pinda: Agora sob nova direção (Lúcio Tavares – Paquinha), está realizando
ótimos bailes toda sexta-feira:
25/7 – Banda Gold. 1/8 – Nova
Dimensão. 8/8 – César & Maycon, e Banda Gold. Informações
telefone (12) 99708-2011
MUTLEY Taubaté:
18/7
(sexta) – Fiesta Cancun. Tequileiras Body Shot. Banda A Liga.
19/7 (sábado) – Bandas Arena Rock e Foo Figthers. dayse@mutley.com.br. By pass/
Info: (12) 988118300 – Oi (12)
981425508 - Tim. Tel (12) 36325540
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
18/7 (sexta) – Banda Matanza.
19/7 (sábado) - Banda Classical Queen. 20/7 (domingo 19h)

– Fúria Rock Festival. Bandas Dia
de Fúria e Proﬁ. Tel (12) 36484913
PINDABAR Pindamonhangaba: QUINTA-FEIRA – Quintaneja banda ao vivo. SEXTA
– 18/7 – Grupo Divã. Elas vip
até 0h. SÁBADO – 19/7 (12h) –
Pagode com feijoada. DOMINGO
– 20/7 – Não informado. Toda
Segunda – Sertanejo com cerveja Itaipava a R$ 1 a noite toda.
Tel (12) 3645-5805, 99142-0181
e 99163-9001.
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 25/7 – Munhoz & Mariano.
Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062
RECANTO CAIPIRA Pinda,
no Sindicato Rural: 17/7 (quinta) – Washington dos Teclados.
19/7 (sábado) - Wilson & Washington. Tel. (12) 3648-4036 e
9775-0389
RESTAURANTE ALECRIM
Pinda: 26/7 (sábado 20h) – IV
Arraiá do Alecrim. Banda Gold.
Estrada do Piracuama, km 3,5.
Tel (12) 9977-7015 e 997422693
TERCEIRO TEMPO Taubaté: 19/7 (sábado 22h) – Pagode
de Qualidade. Grupo Sambaqui.
20/7 (domingo 12h) – 2º Pagode
com Feijoada. Grupo Sambarô.
R$ 20. R. Dr. Souza Alves, ao
lado da Difusora.

EXPEDIENTE

com mantas asfálticas.
O projeto conta com
a parceria das empresas
Viapol impermeabilizantes, Unique Buffet, Jardim Urbano, Paulo Couto
Designer, Eliggere, Casa
do Construtor e AHUS, e
serão oferecidas para proﬁssionais da área como
paisagistas, jardineiros,
decoradores, engenheiros, arquitetos, construtores, assim como para
interessados das demais
áreas. Para se inscrever
os interessados devem
entrar em contato pelo
telefone 9-9207-3193 ou
pelo email: alexandre@
biomasnaturais.com.br

DESTAQUE DA SEMANA

Paula
Fernandes
Divulgação

TREMEMBÉ
3 DE
AGOSTO

A FESTA DE
TREMEMBÉ
este ano terá
grandes shows
como Art Popular (1/8), Paula
Fernandes
(3/8), César
Menotti &
Fabiano (5/8),
Inimigos da HP
(8/8) e outros.
Veja programação completa nos links:
www.jpouverney.com.br e
www.wntrevistas-do-ouverney.blogspot.com.br
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Prefeitura fará orientação a tatuadores e profissionais de salão de beleza sobre riscos da hepatite

Município prepara ações
de prevenção às hepatites
A Secretaria de Saúde e Assistência
Social, por meio do Programa DST/
AIDS e Hepatites Virais, está preparando as ações da semana de luta e combate às hepatites virais, que acontece
entre os dias 28 de julho e 8 de agosto.
Uma série de trabalhos preventivos estão sendo programadas pelos
coordenadores do Programa DST/
AIDS, como coletas de sangue nas

unidades de saúde, distribuição de
panfletos informativos, cartazes e
orientações nos salões de beleza e
estúdios de tatuagens.
O trabalho de conscientização
nos salões de beleza e estúdios de
tatuagens é importante porque estes profissionais trabalham com instrumentos cortantes e perfurantes,
correndo risco de entrar em contato

com sangue dos clientes e, por isso,
são mais vulneráveis à hepatite.
De acordo com o Ministério da
Saúde, cerca de 33 mil novas pessoas
são infectadas anualmente no Brasil
por hepatites virais. Segundo a coordenadora do programa de Pindamonhangaba, o objetivo é intensificar as
coletas para exames, porque as hepatites são doenças silenciosas.

Prefeitura abre 30
vagas para cursos de
artesanato com taboa
O projeto “Pessoas de
Fibra” está com as inscrições abertas (30 vagas),
para interessados, faixa
etária 16 anos, em aprender a fazer artesanato em
fibra de taboa. As matrículas podem ser feitas no
Cras - Centro de Referência em Assistência Social,
Departamento de Cultura
e também no Parque da
Cidade, das 8 às 11h30
e das 13h30 às 17 horas,
mediante apresentação
de RG ou CPF, até o dia
31 de julho. O curso terá
a duração de dois meses.
As aulas serão na portaria do Parque da Cidade,
com início no dia 4 de
agosto, para duas turmas,
períodos manhã e tarde.
O objetivo é valorizar a

criatividade dos cidadãos,
fortalecendo a economia
criativa, tendo como foco
a inclusão produtiva. O
trabalho com fibra de
taboa é considerado um
ofício da economia criativa, porque as pessoas desempenham nos produtos
o pilar criativo, aplicando
o conhecimento intelectual e atribuindo valor aos
objetos.
A ação é desenvolvida por meio de parceria
entre os departamentos
de Assistência Social e de
Cultura e a Secretaria de
Governo e Integração da
Prefeitura.
Mais informações pelos
telefones 3645-3164, das
7h30 às 11h30 e das 13
às 17 horas.
Divulgação

Objetivo é valorizar os artesãos da cidade

Divulgação

Subprefeitura realiza melhorias no Distrito

Sede do Fundo Social fica na ‘Dep. Claro César’

Fundo Social e Casa
dos Conselhos prestam
serviços à comunidade
O Fundo Social de Solidariedade e a Casa dos
Conselhos de Pindamonhangaba prestam vários
serviços à sociedade. Os
atendimentos são realizados na rua Deputado
Claro César, 53, das 8 às
11h30 e das 13 às 17 horas,
de segunda a sexta-feira.
O Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba realiza vários
projetos focados na inclusão produtiva e as atividades são voltadas à economia criativa. As pessoas
em estado de vulnerabilidade podem aprender
um ofício para garantir a
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geração de renda, exemplo disso foi a realização
do curso de panela de barro, no qual aprenderam
a fazer esculturas. Os interessados em conhecer
as atividades oferecidas à
população podem ir à sede
do FSS.
Já a Casa dos Conselhos é um local onde todos os representantes dos
Conselhos Municipais encontram amparo e apoio
administrativo. Os presidentes são orientados por
uma coordenadora. Neste
espaço os conselhos podem promover encontros
para discutirem ações.

Marcos Vinício Cuba
***
As equipes da Subprefeitura de
Moreira César estão realizando
melhorias no Distrito. Na estrada
do Atanázio trabalham no rebaixamento da rede de esgoto e na altura
do pedágio. A próxima etapa é a
ampliação da pista de rolamento e
também haverá a execução de guias
e sarjetas. Este trabalho é desenvolvido por meio de parceria entre a
Subprefeitura, equipe da Secretaria
de Obras e Nova Dutra. As obras
começaram na quinta-feira (17).
Trabalhos nas escolas
Na escola Francisco de Assis
César a Secretaria de Obras fará a
troca da fiação. O local tem recebido
reparo nas áreas concretadas.
Na escola Mário de Assis César, no
Marieta Azeredo, a equipe da Subprefeitura, desde o dia 5 de julho, realiza
serviços de manutenção como troca
de portas de banheiros, limpeza e
conserto de forros, recolocação de pisos em salas de aulas, entre outros. A

Divulgação

Reparos na Escola Francisco de Assis César
gestora da escola agradece a atenção
dos profissionais da Subprefeitura.
Ações nos bairros da região
Na área verde no bairro Terra dos
Ipês II, localizada na rua Ilha Bela,
será feito o calçamento em torno da
área verde e as obras da sarjeta tiveram início na terça-feira (15).
No Vale das Acácias, será feita a
base para a instalação da “Estação

Saúde”, onde os moradores poderão praticar até 11 exercícios. Além
da construção da base, a Subprefeitura fará a reforma da praça
localizada em frente à igreja Santa
Rita.
No bairro Taipas, foram reparadas guias e sarjetas entre os dias 23
e 27 de junho. Obra solicitada pelos
moradores na reunião de bairro.
Divulgação

Funcionários e máquinas da Prefeitura realizam melhorias na estrada do Atanázio
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Professor Eric dá mais um passo Felipe César – FC pede a
Vereador Magrão cobra
pagamento de benefício para para implantação de curso Técnico mudança da sede do Batalhão
Agentes da Guarda Municipal em Segurança do Trabalho
de Engenharia e Combate

Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

do Trabalho e Emprego,
regulamenta as atividades
ou operações que expõe os
empregados a violência física, onde estão enquadrados
os Guardas e Agentes de
Segurança, sendo que os
mesmos estão amparados na
Lei Federal nº 12.740/2012.
Indignados com a situação, os servidores procuraram o vereador no sentido
de buscar uma solução para
o caso, devido a expectativa
criada após a divulgação da
Prefeitura que o referido
pagamento seria efetuado
ainda no primeiro semestre
deste ano. “Entrei com o
requerimento e agora vamos
aguardar a resposta da Prefeitura, quanto as medidas
que serão tomadas. Trata-se
de uma Lei Federal que deve
ser cumprida
e os direitos
dos servidores
devem estar garantidos”, conclui o vereador
Magrão.

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) enviou requerimento ao Ministro do Exército,
General Enzo Martins Peri,
solicitando informações sobre
a possibilidade de mudança da
sede do Batalhão Borba Gato.
“O local onde atualmente está
instalado o 2º. Batalhão de
Engenharia e Combate Borba
Gato, fica numa região central,
em franco desenvolvimento,

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

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

Vereador Magrão

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 Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

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

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

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

Assessoria

O vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão
(PPS) requereu na última
sessão, dia 14, informações
sobre o não pagamento do
“adicional de periculosidade” ou “adicional risco de
vida” aos agentes da guarda
municipal.
Magrão explicou que
“em abril deste ano, a Prefeitura informou através do
Ofício nº 627/14-GAB que o
referido benefício seria pago
aos servidores da Guarda
Municipal ainda no primeiro
semestre de 2014”. Ocorre
que o primeiro semestre já
terminou e os servidores
não receberam o respectivo
benefício.
Segundo o vereador Magrão, a Portaria nº 1.885, de
2/12/2013, do Ministério

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

com grande movimentação de
pessoal, viaturas e equipamentos, realizados pela companhia.
Já foram feitos estudos sobre
a viabilidade da transferência
desta unidade militar para outra
área mais apropriada e específica para o desenvolvimento
das atividades militares. Esta
iniciativa necessita de atenção
das nossas autoridades para
o progresso de nosso município e melhores condições
de atuação de nosso glorioso
Exército Brasileiro em Pindamonhangaba”, destaca o
vereador Felipe César – FC.

Hospital municipal
em Moreira César
O vereador Felipe César –
FC encaminhou ao prefeito
Vito Ardito um pedido reiterando a realização de estudos e
providências para a implantação de um Hospital Municipal,
para atender a região do Distrito
de Moreira César.
De acordo com o vereador,
é importante ressaltar que o
Distrito conta hoje
com uma população
superior a 50 mil habitantes e o atendimento
na área da saúde necessita de melhorias,
conforme relatado pela
própria população desta importante região do
município.
PA em
Shopping Center
O vereador Felipe César – FC está
viabilizando uma lei
que torna obrigatório
aos estabelecimentos
comerciais tipo “shopping center”, com
mais de 30 lojas, a
disponibilizarem aos clientes,
serviços de enfermaria para
pronto atendimento aos clientes. Em sua justificativa, o
vereador alega que é comum
as pessoas se sentirem mal
por qualquer motivo, inclusive hipertensão arterial e
problemas de mal súbito em
locais públicos, como shoppings e não terem um local
adequado para os primeiros
atendimentos. Com este projeto o vereador quer que estes
estabelecimentos tenham também um atendimento adequado
para as pessoas que por ventura
tenham algum mal estar.

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

Toninho da Farmácia pede
Janio Lerario demonstra Cal solicita ao Executivo
uma reunião sobre a reforma providências nas proximidades
otimismo com obras e
crescimento do município da Praça da Liberdade
do Centro de Especialidades
Assessoria

e manejo de águas evitando enchentes em áreas de
acúmulo de água nas vias e
organizando a vazão até os
córregos e rios.
O vereador esclareceu
que “várias empresas já se
instalaram e outras estão por
vir, trazendo para o nosso
município muitos empregos
e renda”. Ele falou também
da duplicação da avenida
Manoel César Ribeiro, da
construção da UBS - Unidade Básica de Saúde - do
Ipê II e das 3 novas UPAS
(Unidade de Pronto Atendimento) que serão instaladas
em Moreira Cesar, Cidade
Nova e Araretama). “Quero
parabenizar o prefeito e
toda sua equipe, que tem
trabalhado muito para o
crescimento da cidade, demonstrando muito cuidado
com a população. Isso não
acontecia há muito tempo”,
finalizou Janio Lerario.

Vereador
Janio
Lerario

de
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O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) vem recebendo inúmeras reclamações dos usuários do Centro
de Especialidades Médicas
Ziza Saquetti, localizado na
esquina das ruas Frederico
Machado e Major José dos
Santos Moreira, região central da cidade.
De acordo com o vereador, a população reclama
que o trânsito no local fica
complicado, principalmente
no que se refere ao embarque
e desembarque de pacientes
daquela unidade da saúde.
O vereador Toninho da
Farmácia pede ao responsável pelo Departamento
de Trânsito, que tome providências urgentes, pois
o problema é rotineiro,

de

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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desse gênero musical, e que
alegra todo o mercadão aos
domingos.
O vereador Cal acredita
que esta reunião trará uma
boa solução, pois além da
tradição, esse espaço foi
criado pelo Prefeito, que homenageou o nosso defensor
da música sertaneja de Pindamonhangaba, o Cardosão.
O vereador Cal também
aproveita para parabenizar
o prefeito e toda a administração, principalmente os
funcionários envolvidos na
reforma, cobertura e piso da
tradicional Praça da Liberdade, a praça do mercado,
que em breve será entregue
a toda população totalmente
reformulada e reformada.
“Está ficando uma beleza”,
disse o vereador.

de

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB)
está solicitando ao Prefeito
Vito Ardito Lerario e ao
Secretário de Obras, José
Antônio – Peixão, para que
marquem uma reunião com o
Presidente da Associação dos
Servidores Municipais, Luiz
Carlos Cardoso – Cardosão e
todo o pessoal do Domingão
Sertanejo, para tratar e resolver de uma forma adequada
sobre a reforma que está
sendo realizada na Praça da
Liberdade, onde fica a feira
do mercado municipal. O vereador pede para que achem
uma solução que não precise
diminuir o Espaço Cardosão, que é tradicional palco
de apresentações de duplas
sertanejas aos domingos
para alegria dos apreciadores

Vereador Toninho

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

de

da

Farmácia

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o Vereador Cal

Assistentes

dificultando o embarque e
desembarque dos portadores
de necessidades especiais,
gestantes e idosos que fazem
uso da unidade de saúde
para consultas, realizações
de exames e retirada de
medicamentos na farmácia
do posto, entre outros serviços ali prestados, além
do serviço de fisioterapia,
localizado em frente ao
Centro de Especialidades.
“Pedimos providências
para melhorias no trânsito
e na sinalização viária, e
também que seja disponibilizado um agente de trânsito, para monitorar e tomar
providências nas infrações
e irregularidades ocorrentes
no local”, destaca o vereador
Toninho da Farmácia.

Assessoria
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Vereador Cal

Assessoria

O vereador Janio Ardito
Lerário (PSDB) está muito
otimista com o crescimento
econômico e sustentável de
Pindamonhangaba. O vereador acredita que “realmente
é uma satisfação ver a nossa
cidade sendo bem cuidada e
crescendo muito”.
Segundo o parlamentar,
várias entidades são responsáveis por este crescimento.
Ele citou como exemplo
o Ministério da Educação
que, por meio do PAC 2
(Programa de Aceleração
do Crescimento), possibilitou a construção de seis
novas creches. O pedido
dessas melhorias foi resultado das diversas reuniões
que o prefeito fez com os
moradores de cada bairro.
Janio Lerario informou
ainda que “além de quatro
quadras cobertas para escolas, o município construiu
uma cobertura de quadra
poliesportiva e estão sendo feitas
também diversas
obras de galerias
de águas de pluviais”. Janio disse
que “vale a pena
destacar que estas
galerias são obras
importantíssimas e
que tem a função
de fazer a drenagem

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

Interessados podem ligar para os telefones: 3648-8324 e 3648-8325

A Funvic - Fundação
Universitária Vida Cristã – oferece 700 vagas
para cursos técnicos gratuitos de Enfermagem,
Rádio e TV e Química

pelo Programa Vence
(Governo do Estado) e
Petroquímica pelo Programa Pronatec (Governo Federal).
As inscrições são fei-

tas na secretaria geral
do colégio técnico na
sede da Fundação Universitária Vida Cristã
(Campus Dutra), e estarão abertas até as va-

Funvic oferece
700 vagas para
cursos técnicos
gratuitos
gas serem preenchidas.
Mais informações pelos
telefones: 3648-8324 e
3648-8325 de segunda
a sexta-feira até as 22
horas, ou pela internet

www.funvic.org.br.
O presidente da Funvic, prof. Luis Otavio Palhari, disse que os cursos via Vence e Pronatec
têm a mesma qualidade

e reconhecimento dos
demais fornecidos pela
Instituição e que abrem
as portas no mercado de
trabalho, especialmente
aos jovens.

Apae de Pinda é contemplada
com doação de cadeiras de rodas
ANA CAMILA CAMPOS
***
Na manhã de quintafeira (17), a Apae - Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pindamonhangaba sediou um evento realizado pela Feapaes/
SP – Federação das Apaes
do Estado de São Paulo,
em que várias instituições
foram contempladas com
a doação de cadeiras de
rodas. A ocasião marcou o
início da entrega e Pindamonhangaba é o primeiro
município em que a entrega
está sendo realizada.
As cadeiras foram doadas pela Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos Dias (mais conhecida
como Mórmon), a partir
de uma parceria feita com
a Feapaes, que é uma das
parceiras da instituição religiosa. Com o objetivo de
aumentar o programa e o
número de cadeiras doadas, a Igreja procurou instituições que tivessem necessidade e foi nessa busca
que encontraram a Feapa-

Ana Camila Campos

Oferecendo o melhor
Fisioterapeutas das unidades, inclusive de Pinda,
passaram por uma qualiﬁcação técnica em Bauru,
cujo treinamento indicou a forma de prescrição de
cadeiras de rodas, entre outras questões necessárias
para desenvolver o trabalho. “Após o treinamento, os
funcionários ﬁzeram toda a avaliação dos alunos, cujos
perﬁs foram traçados e, então, eles estão recebendo
as cadeiras”, disse Bonini. Ele ainda destacou que são
alunos os contemplados diretos da ação.
A presidente da Apae Pinda, Maria Giovana do
Amaral, destacou que a doação foi importante não
só para o município mas para as Apaes de todas as
cidades contempladas, ressaltando a oportunidade de
melhorar as condições dos alunos. “Essa entidade que
está fazendo a doação teve o cuidado de direcionar
o envio das cadeiras, pesquisando a idade, o peso e
necessidades dos alunos para que as cadeiras fossem
adequadas”, valorizou.

Representantes da Apae com as cadeiras recebidas
es, quando foi iniciado um
estudo e mapeamento para
então, acontecer a doação,
que integra um programa
anual da Igreja, que distribui, por ano, aproximadamente três mil cadeiras.
Mórmons
Os Mórmons possuem
membros espalhados por
todo o Brasil e uma de suas
frentes de trabalho são os
projetos. “Somos muito

preocupados em não só ensinar o Evangelho, mas vivê
-lo. Então, quando fazemos
esse tipo de ação humanitária em prol da população é
uma forma de colocarmos
em prática o que aprendemos aos domingos na Igreja, nas reuniões e o que lemos nas escrituras. Esse é o
grande motivo de fazermos
esse trabalho de doação das
cadeiras e também execu-

tar diversos projetos que
temos no Brasil”, explicou
Gilberto Bonini, especialista de projetos do órgão.
Ele aﬁrma que, com relação às cadeiras de rodas,
é a primeira vez que Pinda
é beneﬁciada. Entretanto,
Pinda participou de outras
ações de projetos diferentes,
assim como Guaratinguetá,
que é onde existe uma subdivisão regional da Igreja.

Conﬁra agenda de festas e eventos
Festa Popular de São João Bosco
Festa Julina da Igreja Fonte da Vida

Sexta e sábado, a partir das 19 horas, na rua
Dr. Antonio Pinheiro Júnior, 66.

Festa Popular de São Cristóvão
Sábado, a partir das 19 horas
e domingo, às 13 horas,
na Igreja de São Cristóvão
(Cidade Nova).

Sexta e sábado, a partir das 19
horas, e domingo às 10 horas,
na Igreja São João Bosco, no
Bairro das Oliveiras.
Festa Popular de Nossa Senhora
do Carmo e São Cristóvão

Apresentação de Equoterapia

Sexta, sábado e
domingo, a partir das
18 horas, no Jardim
Carlota.

Sábado e domingo, das 10 às 22 horas, no Sindicato Rural.

Ajudar o próximo
A presidente também enfatizou que as cadeiras
chegaram em “boa hora”, pois doações à instituição são
sempre bem-vindas. “Contamos muito com a ajuda de
empresas e da sociedade em geral. A nossa diﬁculdade
aumenta a cada ano e não é fácil levar a frente o trabalho de entidades. Cada vez que temos uma doação, ela
é sempre bem-vinda. É incomparável a ajuda que vai
trazer para os nossos alunos”, reiterou.
Atualmente, a Apae Pindamonhangaba conta com
133 alunos entre crianças, jovens e adultos.

Números
Para o estado, a doação é de 892 cadeiras, distribuída
em 5 núcleos (Olímpia, São Joaquim da Barra, Franca
e Lençóis Paulistas). Dessas, 164 foram distribuídas
entre cidades do Vale e de regiões próximas a Campinas.
Pindamonhangaba foi contemplada com oito unidades.

Cidades beneﬁciadas
Pindamonhangaba

Piracicaba

Guaratinguetá

Caieiras

Cunha

Itatiba

Jacareí

Arthur Nogueira

Mogi-Mirim

Mairiporã

Mogi das Cruzes

Rio Grande da Serra

Rio Claro

Sumaré

Valinhos

Jaguariúna

Santa Bárbara D’oeste

Santo Antônio da Posse

Engenheiro Coelho
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Polícia Civil faz apreensão recorde
de cigarro contrabandeado
Um homem de 45 anos
foi detido na quarta-feira
(16), após ser encontrado
com mais de 27 mil unidades de cigarro no centro de Pinda. De acordo
com a Polícia Civil, ele

estava vendendo a mercadoria na rua quando foi
flagrado.
A PM informou que os
cigarros são importados e
foram encaminhados para
perícia, que deve avaliar o

Polícia Civil

real valor da mercadoria.
O suspeito prestou depoimento na delegacia da
cidade e foi liberado em
seguida. Ele deverá responder em liberdade pelo
crime de contrabando.

Jovem é baleado e sobrevive;
Polícia procura bandidos
Foi registrado em
Pinda mais uma tentativa de homicídio. O
caso aconteceu na noite
da última quarta-feira
(16) no CDHU Cicero

Prado, em Moreira César. Segundo a polícia,
a vítima é um garoto de
18 anos que foi baleado
na perna por dois indivíduos.

Os suspeitos estavam
em uma moto e fugiram
do local.
A vítima passa bem e
a Polícia segue na investigação do crime.

Fruto de contrabando, 27 mil maços de cigarro deverão ser incinerados

Prefeitura apresenta propostas
de combate à dengue
Cintia Camargo

Plano estratégico de combate
Para definir as ações
estratégicas de combate
à dengue foi formada
uma comissão organizadora dos trabalhos,
com representantes de
diversas secretarias e
departamentos. A primeira reunião
está
marcada para terça-feira (22), às 15 horas, no

auditório da Prefeitura.
A secretária de Saúde e Assistência Social
comenta que o apoio de
todos é muito importante, porque somente
com a união é possível
vencer a luta contra o
mosquito transmissor
desta doença tão séria
e fatal.

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

Reunião definiu metas para intensificar o combate ao mosquito transmissor da doença
Marcos Vinício Cuba
***
Profissionais de vários
setores da Prefeitura reuniram-se na terça-feira
(15), para apresentar as
propostas de combate à
dengue.
O secretário de Obras
informou aos profissionais das demais secretarias que os Serviços Municipais continuam com
ações diárias para evitar
criadouros. São realizadas limpezas em diversas
regiões, em terrenos. Segundo ele, o Departamento de Trânsito fará blitzes
educativas, palestras e o
Departamento de Obras
e Viações centralizou os

serviços em bocas de lobo,
fazendo limpezas e as concretando, além disso, haverá solicitação às empresas que prestam serviços
que desenvolvam ações de
conscientização.
O Espaço Juventude
propôs a realização de
grafitagem em espaços
públicos para trabalhar
a linguagem visual como
forma de campanhas de
conscientização, divulgar
a necessidade de prevenção em todos os eventos
que realizam e a realização de gincanas. A Secretaria de Desenvolvimento
Econômico enviou ofícios
às empresas solicitando
um trabalho produtivo e
Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
R: Euclides de Figueiredo 94 – Centro
CEP 12420-060 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643-1609 /3643-1607
e-mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO
Adriano Augusto Zanotti, Presidente do CMDCA de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
CONVOCA para o comparecimento urgente, até o dia vinte e cinco de julho, próximo vindouro, a
senhora Juliana Bertolino, classificada como 3ª suplente no processo eleitoral do Conselho Tutelar
de Pindamonhangaba, munida dos documentos pessoais, RG e CPF. A mesma é residente à
Rua Francisco D’Arace, 135, Jardim Cristina, Pindamonhangaba/SP – Cep 12412-120 e deverá
comparecer ao Setor Executivo dos Conselhos Municipais/CMDCA, à Rua Deputado Claro Cesar,
53, Centro, para manifestação de interesse ou não em assumir a vaga de Conselheira Tutelar
em caráter TEMPORÁRIO. Ressalta-se que a manifestação de interesse ou não, deverá ser por
escrito, e que o silêncio será considerado como falta de interesse no preenchimento da vaga e
conseqüente autorização para a chamada do próximo classificado na seqüência de suplentes.
Pindamonhangaba, julho de 2014.
Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA

LICENÇA DA CETESB
BONTAZ CENTRE DO BRASIL IND. E COM. AUTOPEÇAS LTDA torna público que requereu à CETESB a
Renovação de sua Licença de Operação para a atividade de Fabricação de Peças e acessórios para Sistema
Motor, n. e., sito à Av. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 2000. B. Socorro, Pindamonhangaba/SP.

COMUNICADO
AMADEI ESCORAS METALICAS LTDA-ME, CNPJ nº 03.295.865/0001-10, solicita o comparecimento
do Sr. OSMAR DA SILVA JUNIOR, portador da CTPS nº 006030 série: 314/SP no prazo de 3 (três) dias
sob pena de caracterizar o abandono de emprego, conforme estabelece o artigo 482, alínea “i”, da CLT.

contará com o apoio da
Acip - Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba.
O secretário de Planejamento explicou sobre a
conversa a ser feita com
os engenheiros e arquitetos para diminuírem o número de ralos nos futuros
projetos, porque esta ação
colabora com a eliminação
de possíveis criadouros.
Além disso, a equipe de
vistorias também irá cooperar com a conscientização. A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer fará
trabalho com os alunos.
O secretário de Governo
e Integração informou que
haverá vistorias nos vasos

do cemitério pelo Departamento de Meio Ambiente e
haverá definição de regras.
As representantes da Educação e Cultura enfatizaram
os trabalhos já feitos e reafirmaram que os mesmos
continuarão neste semestre.
A Secretaria de Administração apresentou como
proposta a mobilização dos
próprios servidores públicos. Haverá reunião com
as imobiliárias e está sendo feito o mapeamento da
cidade para que os fiscais
de posturas possam agir.
A Subprefeitura continuará com as notificações aos
proprietários de terrenos
e com as conscientizações
diárias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 192/2014
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. 192/14, referente à “Aquisição
de medicamentos para atendimento dos pacientes dos programas: Saúde da Mulher, infectologia,
oftalmologia e medicamentos injetáveis para uso nas unidades de Saúde e pronto atendimento
de Moreira Cesar”, com encerramento dia 04/08/14 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, 17 de julho de 2014.
PREGÃO Nº 194/2014
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. 194/14, referente à “Aquisição de
barras, halteres e anilhas para as salas de musculação do C. E. João Carlos de Oliveira e do C.
E. Zito para treinamento de atletas e usuários”, com encerramento dia 05/08/14 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, 17 de julho de 2014.
PREGÃO Nº 195/2014
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. 195/14, referente à “Aquisição de
pregos e parafusos para utilização do setor de carpintaria do Departamento de Obras e Viação”,
com encerramento dia 05/08/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 17 de julho de 2014.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2014
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 11/14, referente à “Contratação
de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de
pavimentação asfáltica na Estrada Municipal Anhanguera, alça de acesso do Bairro sas Campinas
e Estrada do Instituto Agronômico”, com encerramento dia 21/08/2014 às 9h e abertura às 9h30. A
garantia deverá ser feita até o dia 20/08/14, às 15 horas, na Tesouraria, valor de R$ 39.560,00. 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, 17 de julho de 2014.

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 25/07/2014 às 15:00 horas
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
12º SIMONE VELOSO GOMES
AVENIDA COROZITA, 379 - BONFIM
TAUBATÉ – SP
CEP 12040-220
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 25/07/2014 às 14:30 horas
AGENTE DO CONTROLE VETOR
15º LUCAS DE MORAES ALVAREZ LOPEZ
AVENIDA BRASIL, 485 – APTO. 53 – VILA ANTONIO AUGUSTO
CAÇAPAVA – SP
CEP 12287-020
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 25/07/2014 às 14:00 horas
ALMOXARIFE
4º ANA LUCIA GIORGINO
RUA JOÃO DAMASCENO DE PAULA SANTOS, 181 – PEDRO LEME
ROSEIRA – SP
CEP 12580-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Tribuna do Norte
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Cultura & Lazer
Prefeitura mapeia turismo de aventura
Maria Fernanda Munhoz
***
O Departamento de Turismo da Prefeitura apoia
as iniciativas para o desenvolvimento do turismo de
aventura em Pindamonhangaba. Na última semana, foi
realizada uma reunião com
a equipe da Escola de Paraquedismo do Vale, que está
instalada há um ano dentro
do Aeroclube.
De acordo com os responsáveis pela escola, diversos turistas do Brasil
vêm a Pindamonhangaba
atrás do esporte de aventura e, no caso do paraquedismo, após algumas
aulas, já é possível realizar
um salto. O curso com a inclusão do salto é divulgado no site da escola www.
paraquedismodovale.com.
br e em diversos outros
sites de compra coletiva e
agora, como é um produto
turístico formatado (pronto), entrará também no
roteiro de turismo divulgado pelo Departamento
de Turismo da Prefeitura.
Segundo a diretora de
Turismo, a partir dessa
reunião, serão viabilizadas
reuniões com diversos setores da administração municipal para verificar como
será possível apoiar mais
essa modalidade na cidade.
“O Departamento de Turismo vai divulgar esse produto formatado em todos os
eventos e feiras que participar no país, pois estamos
nos tornando referência em
paraquedismo no Vale do
Paraíba”, ressaltou.
Além do paraquedismo,
Pinda conta ainda com outras modalidades no turismo de aventura, como o
balonismo, o cicloturismo
(bicicletas), o rally de jipes e a motocross, para os
quais a cidade oferece espaço dentro do Parque da
Juventude.

paraquedismodovale.com.br

Pinda se reúne com
organizadores do
‘Caminho da Fé’

Paraquedismo possui grande potencial como turismo de aventura

Cidade pretende se tornar de
‘interesse turístico’ pelo Estado
Maria Fernanda Munhoz
***
Pindamonhangaba está
empenhada em fazer parte das 140 cidades com
“interesse turístico”, pelo
Governo do Estado. Para
tanto, a Secretaria de Governo e o Departamento
de Turismo estão trabalhando nas adaptações necessárias para a cidade ser
incluída no projeto.
Diversas reuniões fo-

as cidades devem seguir alguns critérios e entrar com
uma carta de intenção, que
já está sendo providenciada. Entre as exigências estão a reativação do Comtur
– Conselho Municipal de
Turismo (já realizada em
Pinda) e o Plano Diretor de
Turismo, que também já
está em andamento, entre
outras, todas com possibilidade de serem atendidas
pelo município.
Divulgação Turismo Pinda

da na reunião foi a possibilidade de mudança do
trajeto do Caminho da Fé
em Pinda, não passando
mais pelo centro da cidade
Essa possibilidade ainda
será estudada pela administração municipal.
Com a reunião, ficou definido que o Caminho da Fé
enviará o levantamento de
quantos peregrinos passaram por Pindamonhangaba
até o momento e também as
placas para a sinalização
do trajeto. Ao final, a equipe
também visitou duas novas
pousadas que serão incluídas no trajeto: Leão de
Judá (Núcleo Turístico do
Piracuama) e Pousada Dois
Irmãos (Moreira César a 20
km de Aparecida).

Empreendimentos que fazem parte do
Caminho da Fé em Pindamonhangaba:
Pousada Champetre
(Núcleo Turístico do Piracuama)

Hotel Brasil
(Centro)

Pousada Serra da Mantiqueira
(Núcleo Turístico do Piracuama)

Hotel Comendador
(Centro)

Amor Divino
(Núcleo Turístico do Piracuama)

Pelis Hotel – Antiga Costelaria
Pousada (Mantiqueira)

Pousada Leão de Judá
(Núcleo Turístico do Piracuama)

Pousada Dois Irmãos
(Moreira César)

Divulgação Turismo Pinda

Representantes de Pinda participaram de palestra sobre municípios
de interesse turístico, no 14º Congresso do Turismo Paulista
Reunião avaliou participação de Pinda no projeto

Museu recebe doação para acervo
Maria Fernanda Munhoz
***
O Museu Histórico e
Pedagógico D. Pedro I e
D. Leopoldina recebeu, na
quarta-feira (16), a doação
do quadro “A Vida de Emílio Ribas”, do artista plástico Ademyr da Costa “Kuka”.
O quadro foi recebido pelo
assessor administrativo do
museu e, imediatamente,
integrou a exposição “Filhos
Ilustres”, que está sendo
realizada no local até o
dia 31 de julho, integrando as comemorações dos
309 anos de emancipação
político-administrativa da
cidade.
Para a diretora do De-

ram realizadas e as cidades
aprovadas passarão a receber uma verba orçamentária do Departamento de
Apoio às Estâncias, ligado
à Secretaria de Turismo do
Estado de São Paulo, estimada entre R$ 400 e 500
mil reais por ano, independentemente do número de
habitantes.
De acordo com informações do Departamento de
Turismo, para participarem,

Maria Fernanda Munhoz
***
Na última semana,
representantes do Caminho
da Fé se reuniram com a
equipe do Departamento
de Turismo da Prefeitura,
para avaliação da participação da cidade e melhorias para o trajeto em
Pindamonhangaba.
De acordo com a diretora de Turismo da Prefeitura, o trecho de Pinda
que recebe os peregrinos
fica na rodovia Caio Gomes
Figueiredo, de responsabilidade do DER. Por isso,
a Prefeitura entrará em
contato com o órgão para
que as medidas solicitadas
sejam providenciadas.
Outra alternativa levanta-

partamento de Patrimônio
Histórico, essa doação foi
muito bem-vinda, pois a
tela representa uma importante peça para o acervo do
museu e para complementar a exposição. O quadro
foi entregue pessoalmente
pelo artista Kuka e ilustra
seis momentos da trajetória
do sanitarista pindamonhangabense.
Horário para visitação
O Museu de Pindamonhangaba está com horário
ampliado de funcionamento, a partir da próxima
semana: de terça a sábado,
das 9 às 18 horas e, aos domingos, das 13 às 18 horas.
Entrada gratuita.

Artista plástico entregou a obra no museu

Divulgação

Pinda sedia reunião do Codivap Turismo

Divulgação Turismo Pinda

Maria Fernanda Munhoz
***
Pindamonhangaba sediou, na terça-feira (15),
reunião do Codivap Turismo. O grupo de representantes dos departamentos
e secretarias de turismo
do Vale do Paraíba foi
recebido no Palacete Visconde da Palmeira, sede
do Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina – uma
parceria entre os departamentos de Turismo (Secretaria de Governo) e de
Patrimônio Histórico da
Prefeitura (Secretaria de
Educação).
Além dos representantes do Vale, a reunião
contou ainda com a presença do representante
da Secretaria de Turismo
do Estado de São Paulo, a
presidente do Forúm Regional de Turismo e a representante da Abraturr
– Associação Brasileira
de Turismo Rural.
Na pauta da reunião,
avaliação do Regimento
Interno, propostas para

Reunião foi realizada no Palacete Visconde da Palmeira
as câmaras temáticas e
sugestões para atender
o turismo da região –
que foram redigidas em
comum acordo e serão
apresentadas na reunião
do Codivap Prefeitos, dia
24 de julho, em Ubatuba.
Neste próximo evento,
inclusive, presença confirmada do secretário de
Turismo do Estado de
São Paulo.
Ao final da reunião, ficou definido que as futu-

ras reuniões do Codivap
Turismo serão itinerantes
e que todas terão um tempo para a apresentação
de um produto formatado de turismo da cidade.
Iniciando por Pinda, foi
realizada uma visita ao
museu, realizado o City
Tour Histórico Cultural
pelos pontos históricos
do centro da cidade e, finalizando com a visita ao
atrativo de turismo rural,
Sítio Algodão Doce, onde

o grupo pôde conhecer a
criação de cabras e degustar diversos produtos feitos com o queijo caprino.
A diretora de Turismo
da Prefeitura acredita que
o evento tenha sido um
sucesso. “Todos os secretários ficaram surpresos
com a nossa receptividade e fomos muito elogiados pelo trabalho que
está sendo desenvolvido
no nosso município”, afirmou.

SEXTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Parque da Juventude recebe
competição de Motocross
Folhapress

Será realizada neste sábado (19) e domingo (20)
a 1ª etapa da Copa AgoraVale de Motocross, no
Parque da Juventude.
O evento terá participação de pilotos de várias
regiões do país. O início
da programação está previsto para as 8 horas de
sábado, com encerramento às 18 horas. O ingresso
será a doação de 1 quilo
de alimento não perecível
(exceto sal) ou uma peça
de roupa em bom estado
de conservação.
Ao todo, serão seis etapas: três em 2014 (julho,
outubro e dezembro) e

Evento vai reunir
pilotos de várias
regiões do Brasil

mais três (março, maio e
julho) em 2015, em complemento ao circuito de
competições da região.
As inscrições para a
Etapa Seletiva podem
ser feitas até sexta-feira (18). Ao se inscrever,
o participante receberá
uma camisa de motocross
e seguro para participar
da competição. Os 1º, 2º
e 3º colocados garantem
participação na 2ª etapa,
sem custos.
O espaço do evento ainda contará com exposição
de carros antigos, exposição de aeronaves, praça de
alimentação, restaurante
(A Biruta), voo panorâmico de helicóptero, paraquedismo salto duplo, aeromodelismo, brinquedos
inﬂáveis para as crianças,
e o encerramento com balada Aeronigth, com djs e
banda 1.000 Volts.

Rodadas do futebol Alunos de esportes participam de festival
neste ﬁm de semana

No sábado (19), o São
Paulo vai folgar nas categorias Sub 11 e Quarentão. Ainda pela Sub 11, o
PS Gerezim joga contra o
Santos, no Azeredo; Etna
enfrenta o Tipês, no Machadão; Ferroviária vai ao
campo da Cidade Nova,
jogar com os donos da
casa. Todas as partidas serão às 8h30.
Pela categoria Sub 15, o
PS Gerezim joga contra o
Santos, no Azeredo; A Mil
Por Hora com a Ferroviá-

ria, no Jardim Regina; Colorado com o Etna, na Vila
São Benedito; Interpinda
e São Paulo, no Ramirão.
Jogos marcados para as
10 horas.
Os jogos do Quarentão
e da Segunda Divisão serão no domingo (20). Na
Segundona, vale vaga para
a ﬁnal. De acordo com as
informações da Liga Pindamonhangabense
de
Futebol a semiﬁnal será
deﬁnida em jogo único.
Conﬁra a tabela.

QUARENTÃO - 8H45

FUTEBOL AMADOR

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Os alunos de diversas modalidades esportivas da Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer da
Prefeitura de Pindamonhangaba irão
participar do festival de avaliação. O
primeiro esporte a ser avaliado será
o judô, no sábado (26), a partir das
8 horas no ginásio do Centro Esportivo João Carlos de Oliveira, “João do
Pulo”.
No dia 1º de agosto haverá abertura das atividades no “João do Pulo”

em dois horários: período da manhã,
às 8 horas; período da tarde, às 13
horas. Neste dia os alunos de futebol
irão mostrar aos pais o que aprenderam no primeiro semestre. No dia 2
vai ter capoeira e ginástica artística
no período da manhã e à tarde será
a vez dos alunos de ginástica rítmica.
As avaliações do futsal estão marcadas para os dias 2, 3, 9 e 10 nos
ginásios Alto Tabaú e Juca Moreira.
Nos dias 2, 3 e 9 as atividades serão
nos períodos da manhã e tarde, sendo a partir das 7h30 e depois às 13

horas, em ambos os locais, apenas
no dia 10 é que o futsal ocorrerá
somente no Alto Tabaú.
Dias 16 e 17 tem voleibol no Juca
Moreira a partir das 8 horas e 13
horas. Dia 23, voleibol neste espaço
apenas no período da manhã. Dia
24 é a vez dos alunos do handebol
mostrarem as habilidades no ginásio
do Alto Tabaú, o horário é o mesmo
do voleibol. O basquetebol entrará
em quadra nos dias 30 e 31 no “João
do Pulo”, também durante a manhã
e tarde.
Divulgação

Santa Luzia x Independente
Local: Santa Luzia
Cidade Nova x Terra dos Ipês
Local: Aﬁzp

2ª DIVISÃO – 10 HORAS

Mombaça x Andrada
Local: Ramirão

Jardim Rezende x Mantipê
Local: Jardim Resende

Ramos x Bela Vista
Local: Ramos

Cidade Nova x Santa Cecília
Local: Cidade Nova

Professor de educação física orienta alunos de vôlei em quadra poliesportiva

Divulgação

Nova pintura
delimita
área e
garante mais
segurança
aos alunos

Área aquática do
Centro Esportivo
“Zito” recebe pintura

Os proﬁssionais do Centro Esportivo José Ely Miranda, “Zito”, estão realizando a pintura da área aquática.
Os trabalhos tiveram início dia 14 e serão desenvolvidos até o início de agosto. Os funcionários da Subprefeitura de Moreira César ﬁzeram os reparos e pintura
no alambrado. A equipe do “Zito” realiza ações diárias
no local para que a população possa utilizar o centro
esportivo.

