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Na página de entrevista, a Tribuna traz a trajetória de Edson Derrico, responsável pela implantação 
de 45 empreendimentos imobiliários que ajudaram a acelerar o desenvolvimento do município nos úl-
timos 40 anos, tempo em que o empresário se dedica ao ramo. Ele relata o início dos trabalhos ao lado 
de seu cunhado João Batista da Costa Neto, o treinamento dos funcionários, a participação da família, 
a paixão pelo futebol, em especial pelo São Paulo, dentre outros. ENTREVISTA 5
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Com 45 empreendimentos, Edson Derrico 
contribui com desenvolvimento da cidade

Astrofísico de 
Pinda mapeia 
estrela 15 
vezes maior 
que o sol

O criador de canários 
Maximiano R. Salgado, 
de Pindamonhangaba, 
conquistou três prê-
mios com as aves que 
inscreveu no 63º Cam-
peonato Brasileiro de 
Ornitologia, realizado 
pela Federação Orni-
tológica do Brasil. Sal-
gado venceu a catego-
ria ‘Isabelino Amarelo 
Marfi m Mosaico’ com 
a pontuação máxima. 
Além disso, ele também 
obteve o segundo e ter-
ceiro lugares em outras 
categorias.

Criador há mais de 
15 anos, ele possui mais 
de 50 canários e deve 
participar de outros 
festivais nos próximos 
meses.

VENDAS DO 
COMÉRCIO 
DEVEM 
AUMENTAR 
7% COM DIA 
DOS PAIS
A Acip – Associação 

Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba – es-
pera que as vendas para o 
Dia dos Pais deste ano se-
jam 7% superiores ao mes-
mo período de 2013. Para 
atrair os consumidores, 
alguns associados estão fa-
zendo ofertas especiais e a 
Acip preparou a campanha 
“Pedala Papai”, que segue 
até o dia 17 de agosto, e vai 
sortear vários prêmios. 

KISS COVER 
AGRADA FÃS 
NA CIDADE
A apresentação de um dos 

maiores covers mundiais do 
Kiss, os Killers, no sábado 
(2), no Óbvio, está causando 
frisson entre os fãs do quar-
teto nova-iorquino em Pinda.

O funcionário público 
Marcel Eisen, que já assistiu 
a banda original 17 vezes, e 
presidiou o fã clube ofi cial do 
grupo, diz que os Killers (que 
nada tem a ver com os famo-
sos The Killers) são impres-
sionantes no palco. 

‘SPAGHETTI’ 
APRESENTA 
ESPETÁCULO 

HOJE

O pindamonhangabense 
José Henrique Groh de Castro 
Moura é um dos três cientis-
tas brasileiros que integram 
uma equipe internacional de 
astrofísicos, que recentemen-
te produziram um mapa em 
três dimensões da nebulosa 
em torno da estrela agonizan-
te Eta Carinae. O trabalho, 
publicado no periódico cien-
tífi co “Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society”, 

teve como base observações 
feitas com o telescópio do Ob-
servatório Europeu do Sul, 
instalado no Chile. Conhecida 
como Nebulosa do Homúncu-
lo, a nuvem de gás e poeira, 
com cerca de 15 vezes a massa 
do Sol e 3 trilhões de quilôme-
tros de extensão, foi gerada 
por uma grande erupção da 
estrela em 1843, que fez dela 
um dos objetos mais brilhan-
tes do céu.

Maximiliano Salgado é 
campeão brasileiro de 
criadores de canários
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Imagem do telescópio espacial Hubbler mostra a nebulosa em torno da Eta Carinae

Criador em sala especial para os canários

Marcel Eisen, o fã

KISS COVER 
AGRADA FÃS 
DA BANDA
A apresentação de um dos 

maiores covers mundiais do 
Kiss, os Killers, no sábado 
(2), no Óbvio, está causando 
frisson entre os fãs do quar-
teto nova-iorquino em Pinda.

O funcionário público 
Marcel Eisen, que já assistiu 
a banda original 17 vezes, e 
presidiu o fã clube ofi cial do 
grupo, diz que os Killers (que 
nada tem a ver com os famo-
sos The Killers) são impres-
sionantes no palco. 
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Divulgação
José ouverney

viva mais feliz, deixe uma trova falar por você

T R o v a
alando deF www.falandodetrova.com.br

Escola municipal realiza Replanejamento escolar
A equipe da Escola Mu-

nicipal Profª Regina Célia 
Madureira de Souza Lima, 
no Araretama, reuniu-se 
na sexta-feira (25) para re-
alizar o ‘Replanejamento’ 
do trabalho para o 2º se-
mestre. Em pauta, foram 
abordados diversos temas 
relacionados à prática pe-
dagógica, tais como: pro-
jetos, plano de aula, cor-
reção de atividades, uso 
do caderno, práticas de 
linguagem, entre outros. 
Com a mediação da Ges-
tora da Unidade, a equipe 
registrou aspectos primor-
diais ao bom desenvolvi-

Divulgação

Espetáculo 
“Spaghetti” se 
apresenta hoje

mento da prática educativa 
e discutiu sobre a elabora-
ção de estratégias que via-
bilizem o atendimento dos 

alunos que necessitam de 
mais auxílio para apren-
der. “O encontro foi muito 
produtivo e a equipe está 

de parabéns pelo excelen-
te trabalho que desenvolve 
com seus alunos”, finalizou 
a gestora.

O Teatro Galpão recebe, nes-
ta quinta-feira (31), às 20 horas, o 
espetáculo “Spaghetti”, que encer-
ra a programação cultural de ani-
versário da cidade. A entrada será 
gratuita, e os ingressos devem ser 
retirados no Departamento de Cul-
tura até as 16 horas, e caso ainda 
haja vagas, a partir das 19 horas, na 
bilheteria do teatro. 

O espetáculo tem classificação 
etária livre para todos os públicos, 
recomendado a partir de 10 anos. A 
duração é de 55 minutos.

O próximo ano promete ser bom para os 
criadores de carne do Brasil porque 
depois de 19 meses o governo chinês 

suspendeu o embargo ao produto brasileiro.
A restrição chinesa ocorreu em dezembro de 

2012 devido a casos de vaca louca no Paraná. 
Mesmo em vigor, as remessas do produto só de-
verão se normalizar em janeiro de 2015. Até lá, 
o Brasil tomará algumas medidas exigidas pelo 
presidente Xi Jinping, que negociou pessoal-
mente com Dilma Rousseff.

O retorno da exportação da carne nacional 
para o país mais populoso e segunda economia 
do mundo deve amenizar a constante crise na 
balança comercial brasileira, que vem acumu-
lando perdas significativas nos últimos anos. 
Isso porque as vendas para a China vão repre-
sentar cerca de 20% de toda a exportação de 
carne bovina do Brasil. Em 2013, o país lucrou 
cerca de R$ 15 bilhões com o envio de carne ao 
exterior.

Somente a demanda da China acrescentaria 
outros R$ 3 bilhões na balança comercial - o que 
equilibraria a situação em constante déficit.

Deve se tirar de bom também que a reabertu-
ra para a carne bovina pode deixar brechas para 
o Brasil empurrar outros itens, como a carne de 
frango, de porco e os derivados de leite. É toda 
uma situação em que Brasília tem que conduzir 
com muito zelo e perspicácia para não ‘queimar 
a picanha’.

Como em tudo há os dois lados da moeda, 
para o consumidor nacional cabe o alerta: o 
churrasco vai ficar ainda mais caro no Brasil. A 
carne é um dos itens mais afetados pela seca, tem 
grande demanda e também é uma das responsá-
veis pelas altas inflacionárias. Com isso, o con-
sumidor pode optar por carnes brancas, como 
peixe e frango, que, aliás, têm menos colesterol, 
ou acreditar que frigoríficos menores possam ter 
mais representatividade no mercado.

Essa é a hora para produtores do Vale do Pa-
raíba e, no nosso caso, de Pindamonhangaba, se 
aproveitarem da situação.

Aquela gordurinha a mais

Produtores de Pinda devem 
aproveitar o momento para 
abastecer mercado regional

A Acip – Associação Co-
mercial e Industrial de Pin-
damonhangaba - realiza a 
promoção “Pedala Papai”, 
que segue até o dia 17 de 
agosto. A iniciativa é uma 
continuidade da Campanha 
Festival de Prêmios. 

De acordo com a Acip, 
este ano, o volume de ven-
das da data deve aumentar 
em 7% em relação ao Dia 
dos Pais do ano passado.

O sorteio da campanha 
acontece no dia 17 de agos-
to, às 12 horas, na praça 
Monsenhor Marcondes, e 
os cupons devem ser colo-
cados na urna até às 18 ho-
ras, do dia 16 de agosto. 

Vendas no comércio devem 
subir 7% com Dia dos Pais

Divulgação

homem, se és justo, perfeito,
e a bondade em ti se vê,
então tu tens o direito
de tratar deus por você!
RomEU gonÇaLVES da SiLVa

Vou no meu rumo ou caminho
colhendo, em coisas de amor:            
- de metro em metro, um espinho!
- De légua em légua, uma flor!...
LUiZ PiZZoTi FRaZÃo

Quem, hoje, segue na vida
padrões morais do passado,                
é rima rica perdida
em versos de pé-quebrado.
nEY damaSCEno

a imPoRTÂnCia daS PaRCERiaS

acho importante a parceria da Rádio 
Friburgo, que mantém há muito tem-
po um programa de trinta minutos 

aos sábados à noite, dedicado à Trova e aos 
trovadores e apresentado pela presidente da 
UBT daquele município, Elisabeth Souza Cruz.

assim como acho muito importante este 
espaço que a “Tribuna do norte” nos concede 
desde janeiro de 2005, para falarmos sema-
nalmente dessa cativante modalidade poética 
também chamada carinhosamente de “a Pe-
quena notável”, parodiando a inesquecível Car-
men miranda, que também era conhecida por 
esse cognome.

Quanto mais parcerias obtivermos para di-
vulgar não só a Trova como qualquer gênero 
literário, mais estaremos contribuindo para que 
mais luz se propague nos lares, nas mentes das 
pessoas, nos corações muitas vezes carentes de 
uma mensagem de força, de carinho, de beleza.

assim é que também a nossa cinquentená-
ria academia Pindamonhangabense de Letras, 
atualmente presidida pelo incansável alberto 
Santiago e vice-presidida pela professora Juraci 
Faria, de um ano para cá tem concedido um ge-
neroso espaço à Trova, dentro da programação 

de suas sessões mensais. Espaço este no qual 
se abre a oportunidade de divulgação de con-
cursos, belas composições de autores diversos 
e notícias em geral. Denominado “Momento 
Trova”, sua apresentação cabe ao presidente 
da UbT, seção de Pindamonhangaba, o ilustra-
do Professor/doutor José Valdez Castro moura, 
cearense de Limoeiro, há muito radicado em 
nossa cidade e detentor do título de “Cidadão 
honorário Pindamonhangabense”, pelos rele-
vantes serviços prestados, notadamente nesta 
área cultural. Em sua ausência, este colunista 
tem tido a oportunidade de substitui-lo.

bom seria se tivéssemos também uma par-
ceria desse tipo, com uma de nossas emissoras 
de rádio. Quem sabe amanhã ou depois, não. 
Quem sabe algum estabelecimento comercial 
resolve patrocinar uns dez minutos semanais 
para esse fim.  Seria maravilhoso!

E, por último, sou muito grato à parceria 
com nossos leitores, que tanto nos prestigiam 
com sua leitura e seus comentários constantes.  
A Trova merece. Para completar, três trovas de 
grandes mestres do gênero, já falecidos, para 
fecharmos com chave de ouro nossa participa-
ção desta semana.  Grande abraço, leitor!

José Ouverney é 
“Magnífico Trovador” em Nova 

Friburgo, desde 2008

Campanha Bombeiro Sangue 
Bom encerra coleta em Pinda

A campanha Bombeiro Sangue Bom, de 
doação de sangue em Pindamonhangaba, 
realizada na quarta-feira (30), contou com 
a colaboração de 36 pessoas. Os voluntá-
rios compareceram ao Colégio Bom Jesus 
para a doação, que foi realizada no perío-
do da manhã.

Segundo os organizadores, mais pessoas 
apareceram para o ato, porém não puderam 
doar, devido a apresentarem dados de saúde 
incompatíveis aos adequados.

Nessa campanha serão 
sorteados quatro prêmios: 
uma bike aro 26 com qua-
dro de alumínio, câmbio 
Shimano, jogo de freio de 
alumínio e capacete high 
one. A campanha Festival 
de Prêmios é autorizada 
pela Caixa, com o certifica-
do Nº 6-0717/2014. 

Ticket médio 
será de R$ 80

Para o Dia dos Pais, o ti-
cket médio será de R$ 80 e 
os artigos mais procurados 
devem ser os de roupas, cal-
çados e perfumaria. Outros 
artigos que poderão entrar na 
lista são os esportivos, eletrô-
nicos, ferramentas e relógios. 

Ana Camila Campos



Pindamonhangaba 31 de julho de 2014Tribuna do Norte

cIêNcIA
3 

Astrofísico de Pinda é um dos autores 
de pesquisa sobre estrela agonizante

AltAir FernAndes 
* * *

Cidade reconhecida como ber-
ço de filhos ilustres, Pindamo-
nhangaba, no mês de seu 309º 
aniversário, mostra ao mundo que 
essa característica é luz que não 
se apaga com a recente notícia de 
que o pindamonhangabense José 
Henrique Groh de Castro Moura, 
33 anos, é um dos três cientistas 
brasileiros que integram a equipe 
internacional de astrofísicos que 
recentemente produziu um mapa 
em três dimensões da nebulosas 
em torno da estrela agonizante 
Eta Carinae. 

Segundo o jornal Brasil, ver-
são online, edição de 14 de julho, 
“o trabalho dos cientistas, que 
teve como base as observações 
feitas com o VLT, telescópio do 
Observatório Europeu do Sul 
(ESO, na sigla em inglês) insta-
lado no Chile, foi publicado na 
edição de 8 de julho do periódico 
científico Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society”.

Sobre a importância desta 
conquista científica consta na 
matéria do mencionado jornal 
que “se trata de um marco técni-
co e o resultado é relevante para 
se estudar a dinâmica de forma-
ção dessa nebulosa”. 

A pesquisa tem como primeiro 
autor Wolfgang Steffen, pesquisa-
dor da unam - Universidade Au-
tônoma do México; segundo autor 
do artigo, Mairan Teodoro, doutor 
em Astronomia pelo IAG - Institu-

O astrofísico José Henrique e a esposa Aline, astrônoma 
brasileira que trabalha com ele no Observatório da Suíça 
em Genebra, ladeados pelos pais, Helena e Valdez

http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/astronomos-fazem-mapa-3d-
de-nebulosa-em-torno-de-estrela-agonizante-13170418

http://jornalbrasil.com.br/?pg=desc-noticias&id=141204&nome=As-
trof%EDsicos%20produzem%20mapa%203D%20da%20nebulosa%20
de%20Eta%20Carinae

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/tecnolo-
gia/2014/07/15/interna_tecnologia,516136/astrofisicos-produzem
-mapa-3d-da-nebulosa-de-eta-carinae.shtml

http://mensageirosideral.blogfolha.uol.com.br/2014/07/10/misterios-de
-uma-hipernova-iminente/

SAibA mAiS Sobre A PeSquiSA PeloS linkS:

Comparação entre a foto do Hubble e o modelo 3D da 
nebulosa Eta Carinae

Nasa

MINISTÉRIO DA DEFESA
RETORNO A JSM 052

Atenção jovens nascidos no ano de 1996 e anteriores, compareçam à JUNTA DE SERVIÇO 
MILITAR - DO DIA  21  A 31 JULHO 2014,  com:
O ALISTAMENTO MILITAR PARA MARCAR O DIA DO EXAME DE SELEÇÃO
A Junta de Serviço Militar de Pindamonhangaba, esta situada à Avenida Albuquerque Lins, 
nº 138 – Bº São Benedito que , e os atenderá todos os dias úteis, a partir das 08:30 horas 
as 12 horas e das 14 horas as 16h30 horas

MARIA THEREZINHA CAMILO DE SOUZA   
Secretaria da JSM 052                                                   

LICENÇA DA CETESB

A COSMETAL IND. E COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA torna 
público que recebeu da CETESB a Licença se Operação N° 3004457 válida até 25/07/2016 
para Laminados não planos de ferro e aço, sito à Estrada do Atanazio, n° 351 Jd. Padre 
Rodolfo Pindamonhangaba/SP.

Extrato de Aditamento de Convênio n.º 57/2012 – 01/2014
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba / Fundação Universitária Vida Cristã
Objeto: prorrogação prazo de estágio não remunerado/obrigatório de odontologia – 2 anos
Processo n.º 16078/2012
Data de Assinatura: 30/06/2014

Extrato de Termo de Autorização de Uso do Parque Trabijú
Objeto: implantação do Projeto 5 Elementos
Prazo: 12 meses
Data de assinatura: 20/05/2014

CRIA matr. 34.994 2 col por 8 cm
2 col por 19 cm  __ Cria com mapa

COMUNICADO
A empresa ANTÔNIO CARLOS DA SILVA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, situada em 
Pindamonhangaba/SP, à Rua Capitão Vitório Basso, nº. 1130, Bairro Parque São Domingos, 
Inscrição Estadual nº. 528.063.438.112 e CNPJ nº. 03.577.813/0001-37 comunica o extravio 
das notas fiscais 8511 e 8512, usadas, do talão modelo 1 de numeração  8501 á 8550.

AVISO

ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO - EFCJ

CONCORRÊNCIA Nº 004/2014 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA 
MODERNIZAÇÃO DA EFCJ – ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO, OBRAS DE 
ACESSIBILIDADE NAS ESTAÇÕES E PARADAS EXISTENTES E EXECUÇÃO DE NOVA 
PARADA TIPO com Sessão Pública: dia 02/09/2014 às 10:00 horas - Edital disponível a partir 
do dia 31/08/2014 até o dia 01/09/2014, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 
horas, na Comissão Permanente Julgadora de Licitações, sito à Rua Martin Cabral 87, Centro, 
Pindamonhangaba - SP. O Edital ficará disponível para a consulta dos interessados e poderá 
ser adquirido na forma impressa, mediante o recolhimento do valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) em favor da EFCJ, na Conta Corrente nº 5635-9, Agência 06536-6 - BANCO DO BRASIL 
S.A., explicitando a modalidade e o nº da licitação correspondente ou gratuitamente, mediante a 
apresentação de um disco compacto CD-R (“recordable”) para cópia do arquivo e, ainda, no site 
da imprensa oficial (www.imprensaoficial.com.br – aba: negócios públicos). Outras informações 
poderão ser obtidas pelo n° (12) 3644-7405 ou pelo e-mail licitacao@efcj.sp.gov.br.
Pindamonhangaba,30 de julho de 2014.

AYRTON CAMARGO E SILVA - Diretor Ferroviário

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria dos Transportes Metropolitanos

ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO

EFCJ  2col 6 cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 112/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 112/14, referente 
à “Aquisição de peças a serem aplicadas em equipamentos pré-misturador de asfalto a 
frio, modelo 35 D pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”, com 
encerramento dia 12/08/14 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, 30 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 119/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 119/14, referente 
à “Aquisição de solução de Antivírus necessária para o funcionamento dos equipamentos, 
visto que os Vírus, Spywares, Malwares, crescem e evoluem constantemente, podendo 
interromper serviços de extrema necessidade, tais como atendimento a população 
(agendamentos de consulta, laboratório, tributários, entre outros)”, com encerramento 
dia 12/08/14 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, 30 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 198/2014
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. 198/14, referente 
à “Aquisição de aparelhos de musculação para a nova academia a ser implementada no 
Centro Esportivo João Carlos de Oliveira e no Centro Esportivo Zito em Moreira César”, com 
encerramento dia 13/08/14 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, 30 de julho de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 199/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 199/14, referente 
à “Aquisição de hortifrúti para atendimento a alimentação escolar”, com encerramento 
dia 13/08/14 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, 30 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 200/2014
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. 200/14, 
referente à “Contratação de empresa especializada na realização de exames de urografia 
excretora e urografia excretora e uretrocistografia, pelo período de 12 (doze) meses”, com 
encerramento dia 14/08/14 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, 30 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 203/2014
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. 203/14, referente 
à “Contratação de empresa especializada para disponibilizar profissional especializado 
em reumatologia para realização de consultas, pelo período de 12 (doze) meses”, com 
encerramento dia 14/08/14 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, 30 de julho de 2014.
 
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 233/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 233/14, referente 
à “Aquisição insulinas análogas para atendes aos pacientes cadastrados no programa de 
diabetes Municipal”, com encerramento dia 12/08/14 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, 30 de julho de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 234/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 234/14, referente 
à “Aquisição de medicamentos constantes na Rename (relação nacional de medicamentos 
essenciais) para atenção básica, para atender as necessidades do Município”, com 
encerramento dia 12/08/14 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, 30 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 235/2014
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. 235/14, referente à 
“Aquisição de móveis para nova unidade de Fisioterapia”, com encerramento dia 13/08/14 
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, 30 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 236/2014
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. 236/14, referente 
à “Aquisição de material permanente e móveis hospitalares para o Pronto Atendimento 
Infantil”, com encerramento dia 14/08/14 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, 30 de julho de 2014

to de Astronomia, Geofísica e Ciên-
cias Atmosféricas e que realiza seu 
pós-doutorado no Nasa Goddard 
Space Flight Center. O terceiro a 
assinar o trabalho é o brasileiro de 
Pindamonhangaba, José Henrique 
Groh, doutor em Astronomia pelo 
IAG e pesquisador no Observatório 
de Genebra, Suíça. 

Filho do dr. José Valdez de 
Castro Moura e da professora  
Helena Groh de Castro Moura, 
José Henrique formou em física 
na USP – Universidade de São 
Paulo, fez o Doutorado em Pitts-
bourg, Estados Unidos, e o Pós-
Doutorado na Universidade de 
Bonn, Alemanha.  

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

AssessoriA de ComuniCAção
Assistentes de imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

www.CAmArAPindA.sP.gov.br

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279

e 3644-2281

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

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

A
s

s
e

s
s

o
r

iA
 d

e
 C

o
m

u
n

iC
A

ç
ã

o
/C

V
P

Vereador ricardo Piorino

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, vereador 
Ricardo Piorino (PDT) esteve 
reunido na última terça-feira, 
dia 22 de julho, na sede da 
DEINTER I, em São José dos 
Campos, com o Delegado 
Regional de Polícia do Vale 
do Paraíba, Dr. João Barbosa 
Filho, para tratar de impor-
tantes assuntos da segurança 
pública de Pindamonhangaba. 
Na oportunidade, Ricardo 
Piorino apresentou diversas 
solicitações ao Delegado 
Regional e ficou estabelecido 
que, de pronto, a DEINTER 
I irá transferir 04 (quatro) 
agentes policiais para atuar 
nas unidades da Polícia Civil 
de Pindamonhangaba. Esses 
profissionais devem se apre-
sentar na segunda-feira, dia 
28 de julho.

Para o vereador Ricardo 
Piorino, a medida não resol-
ve o problema da segurança 
pública mas ajudará, já que o 

Ricardo Piorino 
conquista benefícios para 
a segurança do município

“EstivE rEunido com o dElEgado rEgional dE 
Polícia E ficou dEfinido a vinda dE 4 agEntEs 

Policiais Para Pindamonhangaba”

município está com número re-
duzido de efetivo nas Polícias 
Civil e Militar. “O Delegado 
Regional de Polícia foi sensível 
às nossas solicitações e esses 
agentes policiais irão atuar no 
combate direto à criminalidade 
em nossa cidade, amenizando 
um pouco a sensação de falta de 
segurança em Pindamonhan-
gaba”, explicou o vereador 
Ricardo Piorino.

O Presidente da Câmara 
disse ainda que nesta reunião 
com o Delegado Regional do 
DEINTER I foram tratados de 
diversas questões relacionadas 
à segurança de Pindamonhan-
gaba e Distrito de Moreira 
César e que, em breve, novas 
conquistas serão anunciadas.

Campo Alegre
Ricardo Piorino agradece 

a Administração por ter aten-
dido a solicitação do vereador, 
concluindo as obras de esgoto 
e asfalto na avenida Antônio 
Pinheiro Júnior.
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Vereador

Professor 
osValdo

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

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

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) convida toda a 
população de nossa cidade 
a comparecer na Audiência 
Pública dos Correios, que será 
realizada no dia 14 de Agosto 
de 2014, às 19:00 horas no 
Plenário da Câmara de Vere-
adores de Pindamonhangaba. 

A audiência foi um pedido 
feito pelos próprios agentes da 
Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos para tratar 
assuntos de interesse público 
relacionados as portarias 
566 – que estabelece as metas 
para a universalização e de 
qualidade dos serviços postais 
básicos a serem cumpridas 
pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT, 
e 567 – que dispõe sobre a en-
trega de objetos dos serviços 
postais básicos, pela Empresa 
Brasileira de Correios e Te-
légrafos - ECT, no território 
nacional; e também diversas 
questões relacionadas as 

Após ter conquistado junto 
com a população o Pronto So-
corro Infantil, o vereador Dr. 
Marcos Aurélio Villardi (PR) 
direciona agora a sua priori-
dade para a implantação do 
SAMU em Pindamonhangaba. 
Por diversas vezes nas sessões 
da Câmara de Vereadores, o 
Dr. Marcos Aurélio apresentou  
requerimentos que cobram dos 
órgãos competentes, providên-
cias para a implantação deste 
importante serviço médico em 
nossa região.

Com isto, o Dr. Marcos 
Aurélio visa melhorar o 
atendimento de emergência 
no município, pois, segundo 
ele, o SAMU faz o socorro 
pré-hospitalar à população 
em casos de emergência, 
atendendo rapidamente e bus-
cando o paciente no local em 
que está, evitando sequelas e 
reduzindo o número de óbitos. 
“A implantação deste serviço 
será mais uma conquista para 
a população e trará melho-
rias para a área de saúde do 
município e da região”, diz o 

Professor Osvaldo convoca 
população para a Audiência 
Pública dos Correios

correções das numerações 
irregulares nos logradouros, 
criação de uma UD - Unidade 
de Distribuição, no distrito de 
Moreira César, postos avan-
çados do tipo caixa postal 
comunitária, esclarecimentos 
das entregas não realizadas 
ou realizadas com atrasos, 
além da colocação de portas 
giratórias nas agências, para 
total seguranças dos agentes 
e dos usuários, entre outros 
assuntos.

O Professor Osvaldo res-
salta a grande importância da 
realização desta Audiência 
Pública, devido ao  problema 
enfrentado pela classe dos 
trabalhadores dos Correios 
e pede o comparecimento, a 
colaboração e a contribuição 
de toda a população pindamo-
nhangabense para juntos che-
garmos ás soluções viáveis, 
para melhorar a qualidade 
dos serviços prestados pela 
empresa dos Correios, em 
Pindamonhangaba.

Após conquista do PS Infantil, 
Dr. Marcos Aurélio direciona 
sua prioridade para o SAMU

vereador Dr. Marcos Aurélio.
Porque SAMU?
O SAMU 192 (Serviço 

de Atendimento Móvel de 
Urgência) permite um aten-
dimento de qualidade para a 
população em situações de 
urgência e emergência no 
ambiente pré hospitalar no 
período de 24 horas e 7 dias 
por semana. A ambulância é 
a vitrine do SAMU, é a parte 
mais visível, a que se vê nas 
ruas. São mais de 1.500 dis-
tribuídas em municípios já 
atendidos pelo programa. De-
pendendo da área, há também 
motos, lanchas e helicópteros. 
Atualmente o SAMU 192 está 
presente em todos os estados 
brasileiros com 159 Centrais 
de Regulação Médica que 
abrangem 1.627 municípios. 
São aproximadamente 112 
milhões de pessoas que po-
dem contar com o Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência. “Quando o assunto 
é saúde, sempre temos que agir 
com prioridade”, enfatiza o 
vereador Dr. Marcos Aurélio.

Vereador

dr. Marcos 
aurél io Villardi

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

Atendendo ao pedido 
do vereador Martim Ce-
sar (DEM), encaminha-
do na Sessão Ordinária 
do dia 2 de junho, atra-
vés do Requerimento 
nº 1303/2014, solici-
tando informar a pre-
visão para entrega dos 
EPIs – Equipamentos 
de Proteção Individual, 
para os funcionários do 
Departamento de Obras, 
o prefeito Vito Ardito infor-
mou através do Ofício nº 
1457/2014 – GAB, que con-
forme reportado pela Secre-
taria competente, foi aberta 
licitação em 03/06/2014, o 
prazo constante no termo 
de referência é no máximo 
10 (dez) dias após o rece-
bimento da autorização de 
fornecimento emitida pela 
contratante.

Grade de proteção
para boca de lobo
O vereador Martim Ce-

sar reitera ao Poder Execu-
tivo, providências junto ao 
departamento competente, 
para que sejam feitos es-

O vereador Roderley Miot-
to (PSDB) foi procurado pelos 
moradores da rua José Tineo 
Viva, para que medidas sejam 
tomadas com urgência com 
relação ao asfalto da citada via.

Há cerca de dez dias, foram 
efetuadas ligações de esgoto e 
águas pluviais, para interligar 
a rede de esgoto com um con-
domínio que será feito ao lado 
do bairro.

Após as obras de galeria, 
a empresa deixou o local sem 
asfalto e com muito barro.

Os moradores estão com 
dificuldades de utilizar a rua 
e com a chuva virou um la-
maçal. “Solicitei ao Prefeito 
e ao Departamento de Obras 
a realização com urgência do 
recapeamento desta rua. Em 
resposta, o secretário Peixão 
informou que esta obra foi 
responsabilidade da SABESP, 
e que já enviou ofício acom-
panhado da minha solicitação  
para que a Sabesp providencie 
a realização desta obra”, disse 
o vereador Roderley Miotto.

Martim Cesar recebe informações da 
Administração sobre entrega de EPI - 
Equipamentos de Proteção Individual

tudos visando a colocação 
de grade de proteção na 
boca de lobo localizada na 
rua Rubião Júnior, mais 
precisamente na altura do 
nº 192, em frente ao ponto 
de ônibus das linhas Gua-
ratinguetá e Taubaté. De 
acordo com o vereador, as 
condições que a mesma se 
encontra, coloca em risco 
a segurança dos usuários 
do transporte coletivo no 
momento do embarque e 
desembarque, além dos 
pedestres e ciclistas que 
trafegam pelo local.

Roderley Miotto solicita 
melhorias em rua do 
bairro do Vila Verde

Melhorias efetuadas 
na avenida Antônio 
Pinheiro Junior
Após as obras de galerias, a 

avenida Antônio Pinheiro Júnior, 
recebeu o recapeamento de asfal-
to. Com isto o vereador Roderley 
Miotto recebeu solicitações 
dos moradores, de que haveria 
necessidade com urgência da 
nivelação das tampas de esgoto da 
avenida. O vereador encaminhou 
a solicitação à administração, 
que por sua vez, encaminhou à 
Sabesp, responsável pelas tam-
pas, que prontamente atendeu a 
solicitação e efetuou as melhorias. 
“Quero mais uma vez agradecer 
ao Prefeito Vito, ao secretário e 
à Sabesp, pelas melhorias efetu-
adas no bairro, como o esgoto 
e o recapeamento desta via tão 
importante. A cidade é grande, e 
os trabalhos estão sendo efetua-
dos, há vários bairros e avenidas 
importantes no município sendo 
recuperados, trazendo mais segu-
rança ao trânsito e comodidade à 
vida da nossa população”, destaca 
o vereador Roderley Miotto.

detalhe da 
rua José 
tineo ViVa 
cheia de 
barro e 
buraco, aPós 
obra da 
sabesP.

ORDEM DO DIA

26ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo 

dia 04 de agosto de 2014, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 92/2014, do Vereador Roderley Miotto, que 
“Denomina de LIGIA MARIA FERREIRA DA FONSECA a sala de 
Ginástica e Atividade de Lazer do bairro do Araretama”.

II. Projeto de Lei n° 101/2014, do Poder Executivo, que Institui a 
gratificação especial aos membros das Comissões de Sindicância ou 
de Processo Administrativo Disciplinar”.

III. Projeto de Lei n° 109/2014, do Poder Executivo, que “Altera 
dispositivo da Lei n° 3.823, de 03 de agosto de 2001, que dispõe sobre 
a criação do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, da Junta Adminis-
trativa de Recursos e Infrações – J.A.R.I., e dá outras providências”.

IV. Projeto de Lei Complementar n° 04/2014, do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre a doação de área para a sociedade empresarial 
ANIDROL PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, e dá 
outras providências”.

V. Proposta de Emenda à Lei Orgânica n° 01/2014, do Poder 
Executivo, que “Acrescenta dispositivo na Lei Orgânica Municipal”.

      Pindamonhangaba, 30 de julho de 2014. 

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
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Por Ana Camila Campos

O empresário Edson 
Derrico tem 61 anos e está 
há 40 no ramo imobili-
ário. A trajetória dele se 
confunde um pouco com 
a história imobiliária de 
Pinda. Sem dúvidas, o 
amor ao que se faz é uma 
das características que 
contribui para isso.

Entretanto, quem o 
observa à frente dos ne-
gócios, muitas vezes, pode 
não imaginar a simplici-
dade que há em seu coti-
diano.

Derrico adora esportes 
e seu time do coração é o 
São Paulo. Sempre que 
pode, joga futebol e se di-
verte com os amigos no 
Paineiras e no Dentadura.

Ele garante que sempre 
foi positivista, que gosta 
de desafios e tem muita 
disposição, além de reco-
nhecer a importância da 
gratidão na vida.

O empresário publicou 
um livro chamado “Manhã 
de Domingo”, que conta 
a história das pessoas de 
uma família, envolvendo 
várias gerações, que tam-
bém retrata a trajetória de 
um atleta vencedor. Ele 
conta que desde os cinco 
anos de idade guarda essa 
história na cabeça e que 
demorou mais de 25 anos 
para escrever a obra.

Derrico também foi ve-
reador em Pindamonhan-
gaba, atuando na vertente 
de preservação do meio 
ambiente e confessa que 
sempre foi idealista. Além 
disso, faz questão de ser 
bem informado e sempre 
acompanha os jornais da 
região – reconhece a im-
portância e utilidade das 
informações em vários 
sentidos.
Atuação no município

Derrico comentou que 
a imobiliária tem impor-

tante participação no de-
senvolvimento da cidade, 
citando como exemplo o 
estabelecimento de gran-
des condomínios (Village 
Paineiras, Real Ville, Mo-
ema, Village do Sol), além 
de bairros como o Cidade 
Jardim, Mombaça e Jar-
dim Mariana.

“São cerca de 45 em-
preendimentos de obras 
já terminadas. Essas ini-
ciativas exigem uma visão 
ampla e de planejamento. 
Para serem atrativas aos 
clientes, precisam propor-
cionar vantagens, como 
sistema viário e de infraes-
trutura, por exemplo. Es-
ses são itens que já obser-
vamos antes de investir”.

Em toda a sua traje-
tória, participou do lan-
çamento de diversos em-
preendimentos e classifica 
o funcionamento do seu 
trabalho como uma for-
ma de intermediadores/
consultores imobiliários, 
destacando a importância 
da qualificação exigida de 
quem atua no ramo, pois 
é uma área muito vasta e 
que permite autonomia. 
“Todo mundo que vive 
quer casa, assim, direta 
ou indiretamente, parti-
cipamos da vida de todas 
as pessoas”. E ainda com-
pleta: “vendemos sonhos, 
então, temos que corres-
ponder ao que pregamos”.

Desenvolvimento
O empresário consi-

dera como pré-requisito 
básico de todo adminis-
trador municipal, em pri-
meiro lugar, a vocação 
para o crescimento. “É 
preciso trazer a necessi-
dade do município antes 
da partidária”, aponta. Ao 
seu ver, a principal delas, 
hoje, é a parte de habita-
ção, que precisa atender 
da “classe A” a “classe D”.

Segundo Derrico, o siste-
ma mercadológico tem uma 
grande clareza em Pinda. “A 
visão hoje sobre a cidade é 
muito positiva, muito oti-
mista. De uma forma mais 
coloquial, Pinda é a ‘bola da 
vez’”, garante.

Por isso, ele faz ques-
tão de acompanhar todos 
os projetos do Governo, 
seja a nível municipal ou 
estadual, independente-
mente do setor, como por 
exemplo, questões sobre 
plano diretor e etc. pois es-
ses elementos que acabam 
influenciando em sua área 
de atuação.

 Atuação
 Para Derrico, trabalhar 

nesse ramo exige dom. 
“O relacionamento com 
o público é um dom. No 
campo técnico, você tam-
bém precisa ter interesse, 
gostar e prestar atenção”. 
Ele salienta que tem boa 
convivência e amizade com 
as pessoas do mercado 
imobiliário e enfatiza que 
os vê como colaboradores 
e não como concorrentes, 
revelando que algumas ve-
zes, eles se ajudam entre si. 
Além disso, adverte: “quem 
tem medo de concorrência 
não vem para o mercado”.

Funcionários
As equipes são treina-

das e especializadas. Para 
facilitar o trabalho, os fun-
cionários são divididos em 
setores específicos a fim 
de garantir que o atendi-
mento seja feito da melhor 
forma. São divididos em: 
lançamentos e empreen-
dimentos; Imóveis de ter-
ceiros (venda e locação); 
Alto padrão (condomínios 
e prédios) e viabilização 
e incorporação. “Somos 
uma empresa de múltipla 
ação. Costumo brincar que 
não vendemos imóveis, 
vendemos informação”.

Ousadia e perfil empreendedor 
são marcas do empresário Derrico

Como tudo começou
Derrico queria seguir 

carreira militar e foi no 
quartel que aprendeu 
uma das maiores lições da 
vida: o planejamento es-
tratégico.

Aos 21 anos, ele foi dis-
pensado do Exército e se 
viu sem saber o que fazer. 
Mas desejou utilizar essa 
estratégia militar na pró-
pria vida. “Eu não tinha 
escolha, eu tinha que ser 
bem sucedido, pois pre-
cisava ajudar meu pai a 
cuidar dos meus irmãos. 
Além disso, eu também ti-
nha que construir a minha 
família”, explica. Derrico 
casou-se em 1976, dois 
anos após abrir a imobi-
liária. Desse casamento, 
nasceram cinco filhos.

Um dia, o jovem es-
tava em São Paulo e, no 
fim de uma das ruas por 
onde andava, encontrou 
uma imobiliária e de-
cidiu saber que tipo de 
negócio era aquele. O 

senhor que cuidava do 
estabelecimento fez essa 
explicação e passou to-
das as dicas. Após ouvir 
atentamente os conse-
lhos, ele pensou “é exata-
mente disso que preciso. 
Algo que não exija tanto 
capital para começar”. 
Foi então que, juntamen-
te com seu cunhado, Sr. 
João Batista da Costa 
Neto, abriu uma imobi-
liária em sociedade, cujo 
nome era “Continental”. 
Entretanto, alguns anos 
depois, ele teve que mu-
dar o nome do negócio 
e decidiu usar seu pró-
prio nome como marca. 
“Quando a pessoa se dis-
põe a usar o nome em um 
negócio é porque confia 
na responsabilidade que 
vai ter”, afirma.

Em todos estes anos 
no mercado, a responsa-
bilidade é tão grande que 
a equipe acaba atendendo 
a três gerações simultane-
amente.

Introdução na
sociedade

Para ganhar credibili-
dade, Derrico criou estra-
tégias. Ele foi membro do 
Rotary e também entrou 
na Acip – Associação Co-
mercial e Industrial de 
Pindamonhangaba, che-
gando até a fazer parte da 
diretoria e do Conselho da 
Acip, além de ter sido dire-
tor do Centro do Comércio 
do Estado por vários anos.

Em seu conceito, ele 
precisava falar uma lin-
guagem em que as pessoas 
pudessem confiar. E dessa 
forma ele foi ampliando 
sua atuação, que abrange 
desde condomínios, pas-
sando por casas, terrenos 
e apartamentos.
Mercado Imobiliário

 De acordo com ele, 
Pinda é uma cidade com 
vocação horizontal, princi-
palmente por ser ampla e 
territorial. Para Derrico, a 
nova vocação de verticaliza-
ção precisa ser vendida. “As 
pessoas ainda tendem para 
casa, principalmente quan-
do se trata da questão de 
crianças e animais. A adap-
tação do município aos pré-
dios é mais lenta e gradual”, 
comenta.

E continua: “O merca-
do imobiliário tem que ser 
sempre muito estudado. 
Independentemente do 
período eleitoral que en-
frentamos agora, as cida-
des têm que continuar a 
desenvolver, assim como 
a economia do país. Se o 
mercado se organizar e 
existirem leis que o regu-
lamentem, vai continuar 
crescendo”, assinala.

Lado humano
Embora o perfil em-

presarial seja uma marca 
muito forte em sua perso-
nalidade, ele não se per-
mite perder esse lado hu-
mano. Sempre com bom 
humor, cumprimenta cada 
um dos funcionários por 
onde passa. “Precisamos 
aprender quem a gente é 
e nos esforçarmos para ter 
um pouco mais de sabedo-
ria. O ser humano pode ser 
melhor e tem a obrigação 
de ser melhor”, concluiu.

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

Empresário diz que mercado ainda tem muitas opções de desenvolvimento

Para facilitar o trabalho, os funcionários são treinados e divididos em setores específicos
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Tribuna do Norte
cotidiano

Criador de Pinda, Salgado vence 
campeonato brasileiro de canários

Pinda terá show do Kiss Cover

AnA CAmilA CAmpos
* * *

maximiano R. salgado, do 
criadouro max e Bia (nome de 
registro), conquistou três prê-
mios com as aves que inscreveu 
no 63º Campeonato Brasileiro 
de ornitologia, que reuniu cria-
dores de todo o país.

Foram aproximadamente 20 
mil aves na área de competição, 
realizada no Centro de Eventos 
da FoB - Federação ornitológi-
ca do Brasil, em Itatiba, que fica 
a 75 km de são paulo.

participam canários de cor, 
canários de porte e canários de 
canto e o objetivo do evento é 
eleger as aves mais belas, de 
acordo com os padrões defini-
dos para cada espécie.

max foi premiado em três ca-
tegorias, conquistando primei-
ro, terceiro e quinto lugares. 

A ave que conquistou o pri-
meiro lugar é da categoria “isa-
belino Amarelo Marfim Mo-
saico”, que foi premiada com a 
pontuação máxima que pode 
ser alcançada no torneio, totali-
zando 90 pontos e, dessa forma, 
contemplado com a papeleta, a 
roseta e a medalha de campeão.

“Estou muito feliz com os re-
sultados. Foram três pássaros e 
três classificações”, comemora.

Aves
Essa não é a primeira com-

petição que participa, afinal, ele 
cria as aves há 15 anos.

A avó de max criava canários 
e foi por isso que ele aprendeu 

a amar os animais e pegar gosto 
pela criação. Hoje ele tem mais 
de cinquenta pássaros dessa es-
pécie, todos anilhados.

Transporte
para realizar o transporte 

das aves até a competição (ou 
a qualquer lugar), é necessária 
uma licença de transporte e, 
também, laudo veterinário que 
constate que o animal tem con-
dições de viajar. Já no local da 
exposição, onde os bichos per-
manecem por cerca de uma se-
mana para serem avaliados no 
torneio, a FoB contrata equipes 
de carregadores de gaiolas e de 
cuidadores de aves para ofere-
cerem aos animais tudo o que 
eles necessitam.

Cuidados e parceria
Em todo esse “trabalho”, 

max conta com a participa-
ção da esposa Beatriz salgado. 
Ela é professora, mas de tanto 
acompanhar o marido aprendeu 
a cuidar dos animais. muitas 
vezes, quando max viaja, é ela 
quem alimenta, limpa e dá aten-
ção aos bichinhos.

os pássaros, assim como 
qualquer animal de estimação, 
exigem muitos cuidados. De 
acordo com Beatriz, são deta-
lhes como vitaminas alimenta-
res, medicamentos e cuidados 
com limpeza.

“pinda não tem uma casa 
especializada somente em pás-
saros, por isso, às vezes com-
pramos vitaminas e suplemen-
tos em são paulo. Além disso, 
mesmo quando chega cansado 
do trabalho, max faz questão 

de limpar e encerar o local onde 
as aves ficam para não juntar 
piolho; as grades das gaiolas 
são trocadas todas as semanas 

e ficam de molho para eliminar 
qualquer possibilidade de infec-
ção, assim como os jornais das 
gaiolas”, conta a esposa.

O primeiro lugar obteve 90 pontos e ficou com o pássaro 
da categoria Isabelino Amarelo Marfim Mosaico

Max cria aves há 15 anos e há dez participa de competições

Desde a primeira vinda do Kiss 
ao Brasil, em 1983, o funcionário 
público Marcel Eisen acompanha 
e coleciona artigos sobre a banda. 
Sua coleção agrega itens como 
vídeos, CDs autografados, vinis 
e exclusividades, como cartas e 
entrevistas que fez com os inte-
grantes.

Eisen já foi a 14 shows da ban-
da e assistiu a 17 apresentações, 
incluindo shows acústicos feitos a 
um número reduzidos de fãs.

Sua admiração é tanta que 
acabou tatuando as costas em 
homenagem aos ídolos, com 
desenhos que representam álbuns 
clássicos da banda, como “Love 

Gun” e “Rock and roll over”.
Também chegou a ter o nome 

registrado no livro oficial da 
banda (Kisstory) e, por presidir 
durante 15 anos o “Kiss Fan Club”, 
também participou do livro The 
ultimate Kiss fanzine Phenomenon 
(EUA, 2009), que conta a história 
de fanzines do Kiss surgidos desde 
os anos 70. 

Durante a última turnê bra-
sileira da banda, Eisen teve o 
privilégio de ser presenteado por 
Paul Stanley (vocalista) com três 
ingressos que davam direito ao 
encontro com a banda maquiada 
no camarim de Porto Alegre, São 
Paulo e Rio de Janeiro.

Um dos maiores covers da 
banda Kiss se apresenta em 
pinda no sábado (2).  Essa será 
a primeira vez que vão tocar na 
cidade e, atualmente, é forma-
da por Fernando luiz (baixista 
e vocalista), Tony Bordignon 
(guitarra-base e vocal), Hélio 
pavan (guitarra-solo e vocal) e 
osvaldo Jr. (bateria e vocal). A 
banda Killers está entre as 20 
melhores bandas mundiais de 
caracterização do Kiss.

“Desde o início da banda, 
nosso intuito era fazer tudo com 
a maior qualidade possível. Fo-
mos atrás de algo que nunca 
ninguém tivesse feito no Brasil, 
então, esse reconhecimento nos 
deixa muito felizes, com a sen-
sação de que valeu a pena acre-
ditar”, afirmam os integrantes.

Em 2007 e 2013, o Killers foi 
a banda suporte de Bruce Kulick 
(ex-guitarrista entre 1984 e 1995) 
durante apresentações no Brasil.

o show acontece a partir das 
23 horas na cervejaria Óbvio e 
terá abertura com a banda Ale-
fla. Os ingressos custam R$ 20 
e podem ser adquiridos no local 
da apresentação.

KiSS também tem ColeCionador

Kiss Cover é uma das 
melhores bandas de 
caracterização do Kiss 
no mundo

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 4.286, 
DE 28 DE JULHO DE 2014

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, visando orientar os servidores municipais e,

Considerando que, neste ano, serão realizadas 
eleições nos planos federal e estadual.

Considerando a possibilidade de candidaturas 
de agentes públicos e de seus parentes a esses 
cargos.

Considerando a necessidade de manutenção 
da qualidade, da continuidade e da eficiência dos 
serviços públicos mesmo em período eleitoral.

RESOLVE: 
Art. 1º Em todos os serviços municipais, espe-

cialmente neste ano de eleição, deverá ser rigorosa-
mente observado o princípio da impessoalidade nos 
atos, obras, programas e divulgações institucionais 
da Prefeitura do Município de Pindamonhangaba.

§ 1º Não constarão em nenhuma propaganda 
institucional e nos releases da assessoria de impren-
sa da Prefeitura os nomes de autoridades Estaduais 
e Federais.

§ 2º Não constarão no sítio institucional da Pre-
feitura Municipal de Pindamonhangaba os nomes e 
imagens de autoridades estaduais e federais, sequer 
nas notícias que forem divulgadas.

Art. 2º  Em todos os serviços municipais, espe-
cialmente nesse ano de eleição, deverá ser rigorosa-
mente observado o princípio da igualdade no trata-
mento dos requerimentos formulados por quaisquer 
munícipes.

§ 1º Na entrega de quaisquer bens aos muní-
cipes, decorrentes de programas sociais, tais como 
cestas básicas e medicamentos, deverão ser obede-
cidos rigorosamente os critérios definidos quando da 
criação do respectivo programa.

§ 2º Fica vedado a qualquer servidor municipal 
atender a postulações de munícipes em desacordo 
com os critérios definidos na instituição do respecti-
vo programa.

Art. 3º No período de propaganda eleitoral, 
que teve início em 6 de julho de 2014, os servidores 
municipais não poderão trabalhar nas campanhas 

eleitorais durante o seu respectivo horário de expe-
diente na Prefeitura.

§ 1º Considera-se horário de expediente aquele 
definido nos respectivos cartões de ponto ou fichas 
de frequência.

§ 2º  Não é considerado horário de expediente o 
período destinado ao almoço do servidor.

§ 3º Os servidores que pretenderem trabalhar 
em período integral nas campanhas eleitorais deve-
rão estar afastados da Prefeitura, por férias ou licen-
ças de acordo com a legislação vigente.

Art. 4º Nenhum bem público poderá ser utiliza-
do a serviço de campanha eleitoral, especialmente 
computadores, telefones celulares e automóveis.

§ 1º  Nenhum material de campanha, tais como 
santinhos, volantes, impressos e adesivos, poderá 
ser armazenado nos prédios e repartições da Prefei-
tura Municipal de Pindamonhangaba.

§ 2º Os servidores municipais poderão estacio-
nar seus veículos com adesivo eleitoral, desde que 
de pequeno porte,  nos estacionamentos da Prefei-
tura Municipal de Pindamonhangaba, durante o ho-
rário de expediente,  no período eleitoral.

§3º Veículos com propaganda eleitoral, inte-
gralmente adesivados ou com vidros integralmente 
adesivados e/ou com propagandas de alto-falantes, 
não poderão estacionar nos estacionamentos da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, durante 
o período eleitoral.

Art. 5º Aquele que infringir as disposições desta 
portaria estará sujeito às sanções administrativas, 
civis e penais.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Pindamonhangaba, 28 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 28 de julho de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Casa pega fogo 
no Morumbi 

Uma casa no bairro 
Morumbi pegou fogo na 
última terça-feira (29), 
em Pinda. De acordo com 
os bombeiros, o incêndio 
começou com um 

possível curto circuito 
e um quarto ficou 
destruído pelas chamas. 
O imóvel está interditado 
pela Defesa Civil para 
vistoria no local.

Arquivo pessoal
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