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Entrega de
encomendas e
cartas podem
ser mais ágeis
Os serviços de entrega de correspondências e encomendas podem ter melhorias signiﬁcativas
em Pindamonhangaba se os Correios aceitarem as propostas dos
funcionários. Dentre as solicitações, que também fazem parte de
pedidos da própria população, estão a construção da uma Unidade
de Distribuição, em Moreira César, o aumento de funcionários,
dentre outras.
A adequação da numeração das
residências e pontos comerciais

Odirley Pereira

em toda a cidade e a questão dos
ataques de cães também serão debatidos no evento, que tem o objetivo de agilizar a entrega de cartas
e pacotes, facilitando o serviço,
sobretudo, de carteiros, e beneﬁciando os moradores. O evento
que vai debater esses assuntos
acontece hoje (14), às 19 horas, na
Câmara de Vereadores, e é aberto
à população, que poderá fazer críticas e sugestões à empresa e às
autoridades do município.
PÁGINA 3

Moreira César pode
ganhar Unidade
de Distribuição,
beneﬁciando cerca
de 50 mil habitantes
do distrito

Empresas investem em novos profissionais
O projeto “Aprendiz na
Empresa”, desenvolvido pelo
Instituto IA3, é um exemplo
de ação social que tem atraído
parcerias de empresas dispostas a investir em proﬁssionais
de primeira viagem. A inten-

ção de utilizar mão-de-obra de
novos proﬁssionais é porque a
empresa pode acompanhar o
desenvolvimento desde o início das atividades e porque os
novatos entram sem vícios de
trabalho.
PÁGINA 3

Paineiras Country Club comemora 32 anos
Assessoria Paineiras

Show da Banda Eva
contagiou milhares de
pessoas no clube

E

ste mês, o Paineiras Country Club completa 32
anos em Pindamonhangaba e
está realizando diversos eventos
em comemoração ao aniversário.
Para este sábado (16), o clube
promove corrida e caminhada
abertas ao público geral, com
largada às 8 horas; às 8h30,
acontece um amistoso de futebol infantil entre o Paineiras e
o São Paulinho, de Taubaté; e
às 12 horas haverá uma feijoada
para os associados, com direito
a pagode ao vivo. A programação festiva continua durante o
mês e culminará em um grande
baile em setembro.
Esta semana, a Tribuna entrevistou o presidente do Paineiras, Felipe Pombo, que relatou o
trabalho da nova diretoria, as
atividades e melhorias no local,
além do desaﬁo de administrar
o clube.
PÁGINA 8

FARMÁCIAS SÃO
OBRIGADAS A TER
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DITORIAL
Unir e comprar

Fusões e aquisições
crescem no Brasil

C

om 406 operações realizadas entre janeiro e
junho, o número de fusões e aquisições efetivamente concluídas e divulgadas que envolveram empresas estabelecidas ou com presença no País
registrou um crescimento de 5% em relação ao mesmo
período do ano passado.
“Apesar da menor expectativa de crescimento no
país, o mercado de fusões e aquisições ainda vem mostrando força e conﬁrmando que este tipo de operação
ainda é uma das estratégias mais utilizadas para expansão das empresas”, aﬁrma o sócio da KPMG e líder para
o setor de Fusões e Aquisições, Luis Motta.
Segundo ele, é importante destacar que mesmo no
cenário atual, as empresas estrangeiras ainda enxergam oportunidades de aquisições de empresas no Brasil.
De acordo com especialistas do mercado econômico,
as fusões e aquisições têm se tornado um viés interessante para manter a marca da companhia e ao mesmo
tempo ganhar fôlego ﬁnanceiro e avançar em novos
mercados.
Para o Vale do Paraíba, as transações desta modalidade ocorrem, sobretudo, com empresas de médio e
pequeno porte, mas não deixara m de existir com as
grandes companhias. Em síntese, citamos exemplos
de Pindamonhangaba, com a fusão Tenaris/Confab,
a aquisição da Novelis – ex-Alcan por parte do grupo
multicapital indiano Aditia Birla e a maior concretização no município, com a compra da Villares pela Gerdau. E ainda há fatos de arrendamento, como o recém
-assinado Cocepelco e massa falida Nobrecel, dentre
outros de menor expressão.
Mas voltando às fusões e aquisições, internacionalmente, nos últimos anos milhares de fusões, as mais
famosas são de grupos de bancos, farmacêuticas, telefonia, montadoras, e talvez o leitor se lembre dos casos que ele acredita estar mais próximo dele como tem
acontecido com a internet (Google, Youtube, Twitter,
Facebook, WhatsApp, etc), cervejarias (Ambev, Inbev,
Interbrew e recentemente os acionistas do catchup
Hanz só aguardam aval do CAD – Conselho de Administração Econômica para também ser da Brahma).
Esta empresa, aliás, foi quem deu os passos mais largos
no pais, dentre a compra da então falida Skol e a fusão
com a rival Antartica.
Mas no Brasil há outros exemplos também como
Atlantic Ipiranga, Santander Real, Vivo/Telefônica,
Claro/Embratel, Friboi constituindo monopólio, dentre outras.
Mas se você leitor encontrar em seu bairro exemplos
parecidos com bares, restaurantes, não se impressione.
Por mais que as cifras sejam menores, o objetivo é o
mesmo, o lucro. É a tendência do mercado.

FT R O V A
alando de
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Curso de culinária natalina na Casa da Amizade
A Casa da Amizade realiza, ainda
este mês, um curso de culinária natalina. Para participar, é preciso comparecer hoje (14), à sede da instituição e
fazer a inscrição até o meio-dia.
São poucas vagas e o curso acontece
em quatro aulas, uma vez por semana.
As aulas são gratuitas e ministradas
em dois horários.
A Casa da Amizade ﬁca na rua Itália, 320, Parque das Nações.

Boogie Oogie no Pindabar
Divulgação

Divulgação

No próximo sábado (16), a
partir das 22 horas, o Pindabar
realiza uma festa com o melhor
dos anos 70, 80 e 90, denominada “Boogie Oogie”. O evento contará com a participação

Professores recebem capacitação para novas tecnologias
Os proﬁssionais da Rede Municipal de
Ensino de Pindamonhangaba recebem,
a partir desta semana, formação do
Programa Informática Educacional, que
contempla aulas presenciais e a distância. O curso capacita os professores para
que integrem e ampliem a utilização dos
recursos tecnológicos em sala de aula de
forma a enriquecer o aprendizado dos
alunos. A iniciativa da Secretaria de Educação por meio do programa Formação
Continuada – 2014, em parceria com a

empresa Planeta Educação, oferece na
modalidade presencial os módulos “Escola Digital”, “Aprender e Ensinar com o
Uso das Tecnologias”, “Arte e Educação”
e “Música e Linguagem”. Na modalidade
a distância, haverá formação em “Letramento Digital” e “Ofﬁce 365 para Educação”.
A renovação do conhecimento e
aplicação de novas tecnologias aprimoram a prática pedagógica e permitem aos proﬁssionais desenvolver

habilidades. Algumas delas são: criar
textos e imagens, utilizar softwares
educativos, organizar informações em
planilhas eletrônicas, criar e editar
arquivos multimídia, fazer uso de recursos audiovisuais por meio de apresentações multimídia, criar portfólios
digitais, entre outras.
Com duração de 45 horas cada módulo, o curso tem término previsto para
novembro. Para mais informações no
www.educapinda.com.br ou 3642-2770.

Testemunhas de Jeová inauguram site
Uma equipe de 40 Testemunhas de
Jeová trabalhou em conjunto com os
departamentos de Arte e de Redação
para recriar o site www.jw.org/pt e
torná-lo mais atraente e fácil de navegar num computador ou aparelho
portátil.
Com a repaginação do site, as pessoas que procurarem informações sobre as Testemunhas de Jeová podem
pesquisar no novo lugar. Por exemplo,
é possível acessar, ouvir ou imprimir
trechos da Bíblia e publicações bíblicas em muitos idiomas.
O site atualizado contém respostas
objetivas a perguntas bíblicas e informações sobre a obra de pregação, as

Divulgação

sedes, os Salões do Reino e os congressos das Testemunhas de Jeová.
Há uma seção chamada “Notícias”,
que relata acontecimentos ou eventos mundiais envolvendo a religião.
Há também seções interativas para
famílias, adolescentes e crianças.

VIVA MAIS FELIZ, DEIXE UMA TROVA FALAR POR VOCÊ
www.falandodetrova.com.br

lhes na próxima semana.
Eis uma das trovas classiﬁcadas, que será lida, de autoria
deste colunista:
INSANO
O insano se reproduz
quando eu vejo, entre cristãos,
um bando gritando: “À cruz!”
e um louco lavando as mãos!...
ALGUMAS MUDANÇAS...
Outro aspecto que merecerá, futuramente, novos
enfoques, é em relação a
algumas alterações que foram ou estão sendo ainda

aprovadas, principalmente
no tocante às regras da Trova. A UBTN (União Brasileira
de Trovadores), diretoria nacional, está empenhada em
promover algumas reformulações que, esperamos, venham dinamizar e encorpar
esta modalidade poética que
participa tão intensamente
do dia-a-dia do brasileiro.
Queiramos ou não, há sempre uma trova em cada momento de nossa vida.
Despeço-me por hoje, com
alguns exemplos de trovas
que conheci ainda em plena
infância/adolescência, e que

me acompanham até hoje:
Meu amor por ti (que mágoa!)
se evaporou de repente,
tal se fosse um pingo d’água
caído num ferro quente...
AMÉRICO FALCÃO
Tens um sinal junto à boca,
fonte de todo o meu mal:
ao beijá-la, fui punido
por “avançar o sinal”...
GENERAL BATISTA NUNES
Tua visão permanece
no meu olhar. Não fugiu.
O lago nunca se esquece
da estrela que reﬂetiu.
RAUL SERRANO

JOSÉ OUVERNEY É “MAGNÍFICO TROVADOR”
EM NOVA FRIBURGO, DESDE 2008

Fundação Dr. João Romeiro

Acidente
aéreo mata
Eduardo
Campos
uol.com.br

A FESTA DA TROVA EM PINDAMONHANGABA

Será realizado neste sábado,
16 de agosto, nas dependências do Teatro Galpão, o
evento de encerramento do
XXIV Concurso de Trovas
de Pindamonhangaba, que
abrange participações a nível nacional, países de língua portuguesa e estudantil. O início da cerimônia,
diferentemente de anos
anteriores, está marcado
para as 18 horas. A entrada
é livre e todas as pessoas
que gostam de poesia estão
convidadas. Repito: Teatro
Galpão, 18 horas, dia 16 de
agosto de 2014. Mais deta-

da Banda 1.000 Volts, além da
presença de DJ, com os hits que
embalaram as últimas décadas.
Os ingressos custam R$ 15 e
podem ser retirados no Neto
Jeans.

EXPEDIENTE

O candidato à Presidência, Eduardo Campos,
morreu aos 49 anos em um
acidente de avião por volt
a das 10 horas de quartafeira (13), em Santos. A
aeronave modelo Cessna
560XL, preﬁxo PR-AFA,
vinha do Rio de Janeiro
com sete pessoas a bordo. O Corpo de Bombeiros
conﬁrmou que não há sobreviventes.
De acordo com a Infraero - Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária - morreram, além de
Campos, os pilotos Geraldo Cunha e Marcos Martins, o assessor de imprensa Carlos Augusto Leal
Filho, o fotógrafo Alexandre Severo Gomes e Silva,
o cinegraﬁsta Marcelo Lira
e ainda Pedro Valadares
Neto.
A candidata a vice, Marina Silva, não estava na
aeronave. O laudo completo com as causas do acidente só deve ser concluído no
ﬁm deste mês.
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CIDADE
Moreira César pode ter Unidade
de Distribuição dos Correios
Pinda recebe espetáculo
infantil na quinta-feira
Alunos da Rede Municipal
participam, hoje (14), das
apresentações do espetáculo
“Vamos cuidar do que é nosso”,
do Programa Estrada para a
Cidadania, da CCR Nova Dutra,
em parceria com a Secretaria
de Educação e Cultura de Pindamonhangaba.
As apresentações serão no
Espaço Cultural Teatro Galpão,
às 10 e às 15 horas, para cerca de 200 alunos por período,
das escolas municipais Arthur

de Andrade (Cidade Nova),
Mário Bonotti (Maria Áurea),
Moacyr de Almeida (Bela Vista)
e Maria Zara (Ouro Verde).
A peça enfoca valores como
preservação da natureza,
consumo consciente de água,
coleta seletiva, união, esforço,
dedicação e respeito. Segue
em ritmo lúdico, enfatizando
o jogo dramático, a música,
a movimentação, os efeitos
especiais nas transformações e
as mudanças de ambiente.
Divulgação

Peça destaca meio ambiente e respeito

Uma audiência pública debate nesta quinta feira (14) os serviços dos Correios de Pindamonhangaba. O evento acontece a
partir das 19 horas, no plenário
da Câmara de Vereadores, e é
aberto à população.
A audiência será realizada
após solicitação do Legislativo
e de funcionários da empresa de
distribuição de correspondência.
Os trabalhadores dos Correios de Pindamonhangaba
querem a construção de uma
UD - Unidade de Distribuição,
no distrito. “Moreira César é
maior que cidades que possuem
a UD, como Tremembé e Roseira. É ideal que o distrito conte
com este prédio”, disse um funcionário.
Para outro, o número de proﬁssionais também deve aumentar. “Hoje são apenas três para
cobrir Moreira e esse número deveria ser de, pelo menos,
nove. Isso, juntamente com a
UD, facilitaria e agilizaria nosso trabalho e ainda garantiria
encomendas e cartas mais rápidas para a população, além
de acabar com os problemas de
correspondência com atraso”,
explicou.

Odirley Pereira

Distrito deveria ter, pelo menos, nove carteiros
Segundo carteiros, a regularização da numeração das residências e pontos comerciais
também é um fator importante.
“Tem ruas que há números fora
de ordem, diﬁcultando e tornando lento o processo de entrega
de pacotes e correspondências”,
comentou.
A conscientização dos moradores sobre a retirada de entulho e outros materiais das calçadas também será debatida.
“São situações que se corrigidas
melhoram a vida do proﬁssional
de entrega e também do próprio
morador”.

Outro tema a ser tratado é relacionado a animais, principalmente cães. “Alguns cachorros
de rua e outros das residências
nos atacam. Sempre sofremos
com esta situação”.
Convidado
Autoridades municipais e representantes de bairro vão participar da audiência que terá como
convidado o coordenador da ‘Unidade Operacional dos Correios’,
Adalberto Alves. Os Correios realizam serviço em toda cidade e em
outras audiências conseguiram
implantar os seus serviços nos
bairros Liberdade e Vitória Park.

Programa de qualiﬁcação de jovens acelera
oportunidades de primeiro emprego na região
Para suprir a atual necessidade de mercado com mão de obra
qualiﬁcada, muitas organizações estão investindo em capacitação, seja em programas internos ou em iniciativas parceiras
de cursos ou organizações.
O projeto “Aprendiz na Em-

presa”, promovido pelo Instituto
IA3, é um exemplo e tem atraído
parcerias de grandes empresas
da região, dispostas a investir em
proﬁssionais de primeira viagem.
A metalúrgica Incomisa do grupo
TIG (The Ingelec Group), é uma
das parceiras do projeto.

APRENDIZ NA EMPRESA
Premiado por dois anos consecutivos pela Fundação Volkswagen, o projeto do IA3 segue a Lei do
Aprendiz, promulgada pelo MTE
para incentivar a qualiﬁcação e
o ingresso do jovem no mercado
de trabalho. “Nosso propósito vai
muito além de promover apenas
qualiﬁcação técnica. Buscamos
contribuir para que estes jovens
se tornem grandes cidadãos, com
habilidades técnicas e sociais que
favoreçam não somente o ingresso,
mas também a sua manutenção
no mercado de trabalho”, explica
Charles Almeida, presidente do
Instituto IA3. Ao todo, são mais de
400 jovens atendidos pelo Instituto, 90 somente no programa de
aprendizagem.
Após passarem por uma triagem, que avalia o grau de vulnerabilidade, inclinações e interesses de
cada jovem, os aprendizes cumprem
os módulos de aprendizagem,
iniciando com oﬁcinas de desenvolvimento humano, inclusão digital,
além das disciplinas de incentivo ao

empreendedorismo e protagonismo
juvenil, então são encaminhados
para a formação proﬁssional em
assistente administrativo, operador
alimentador de linha de produção,
repositor de mercadorias e assistente
de vendas, que inclui os estágios nas
empresas parceiras.
“Tenho muito carinho pelo
projeto. A base fornecida durante
meu tempo de aprendiz direcionou
minha carreira”, conclui Jéssica. As
empresas e jovens interessados em
conhecer ou participar do aprendiz
na empresa podem entrar em contato pelo e-mail contato@ia3.org.
br ou pelo telefone (12) 3637-5416.

DADOS
De acordo com dados do Caged
- Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados do TEM - Ministério do Trabalho e Emprego, no
primeiro semestre de 2014 foram
gerados mais de 330 mil empregos

na região Sudeste. O índice, ainda
segundo o MTE, apresentou crescimento mas não supre a demanda
reprimida das empresas, que buscam colaboradores qualiﬁcados,
principalmente na área técnica.

“A parceria com o IA3 é uma
ótima oportunidade para formar
futuros proﬁssionais, visto que podemos acompanhá-los desde o início dos processos das áreas em que
estão inseridos. Assim, ao término
de seu contrato de aprendizagem,
o jovem passa a conhecer a cultura da empresa e as atribuições de
um proﬁssional, com grande possibilidade de efetivação”, explica
o gerente de Recursos Humanos,
Antônio Renato da Silva.
Atualmente a fábrica conta com aprendizes na área de
planejamento de produção e
contabilidade. “Ainda este ano
pretendemos ampliar o número
de aprendizes e já estamos em
contato com o IA3 para selecionar jovens, tanto para o setor administrativo como para
o setor de produção”, antecipa
Antônio Renato da Silva, que
ainda dá a dica: “Buscamos
aprendizes que sejam proativos
e interessados”.
Jéssica Miguel foi a primeira
aprendiz admitida pela empresa, em fevereiro de 2013, no início da parceria. Um ano depois,
foi contratada como estagiária
do setor administrativo e quer
aproveitar os incentivos oferecidos pela Incomisa, que realiza
continuamente
treinamentos
internos e externos, além de
manter programas de incentivo
com bolsa de estudos para os
colaboradores com mais de três
anos de casa, para crescer.
“É meu primeiro emprego e
dei o meu melhor enquanto estava aqui como aprendiz. Sempre
pensei em ser uma proﬁssional
e quando entrei em uma grande
empresa, comecei a trabalhar,

Divulgação

Projeto abre portas das empresas aos jovens
ter meus rendimentos, vi que
era uma expectativa que poderia
ser concretizada. O suporte oferecido é essencial e quero ajudar
a empresa a crescer do mesmo
modo que eles estão me ajudando”, conta Jéssica.
Segundo o gerente de RH,
o desempenho da jovem como
aprendiz gerou a oportunidade
de integrá-la ao quadro de colaboradores como estagiária. “Ela
também dava suporte ao Departamento Jurídico e é descrita por
sua gestora como eﬁciente, séria e educada. Acreditamos que
a base fornecida pelo IA3 tenha
inﬂuência direta nesse processo,
pois os jovens aprendem além
dos conhecimentos básicos e
práticos, habilidades intangíveis

como relações humanas, trabalho em equipe e criatividade”, diz
Antônio Renato da Silva.
Atualmente, a jovem de 17
anos cursa administração em
uma faculdade da cidade e conta que se interessou pelo projeto
durante uma visita dos voluntários na escola onde estudava.
Após alguns testes e visitas de
uma assistente social, ingressou
como aprendiz no Instituto.
“Todos os dias, das 14 às 18
horas cumpria uma grade com
várias oﬁcinas voltadas ao mercado de trabalho, além de reforço em algumas disciplinas. Mal
acreditei quando participei da
seleção da Incomisa e fui escolhida para a vaga. Minha família
ﬁcou muito orgulhosa”, lembra.
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Ricardo Piorino
Roderley Miotto pede
conquista benefícios para construção ciclovias na
a segurança do município Estrada do Taipas
“Estive reunido com o Delegado Regional de
Polícia e ficou definido a vinda de 4 agentes
policiais para Pindamonhangaba”

Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o / CV P

O vereador Roderley Miotto (PSDB) encaminhou uma
solicitação ao Prefeito, com
cópia ao subprefeito de Moreira César, solicitando com
urgência obras para a construção de ciclovias em toda
extensão da Estrada do Taipas.
De acordo com os moradores, é constante a passagem de
ônibus e caminhões na estrada
do Taipas, inclusive já houve
diversos acidentes.
“Espero que o Prefeito
atenda meu pedido o mais
breve possível, não podemos
esperar que algo aconteça
novamente, trata-se de uma
estrada movimentada, e hoje
a bicicleta se tornou um meio
de locomoção imprescindível,
tanto para o bem que faz à
saúde, quanto ao bem que faz
ao nosso planeta. Eu como
representante do povo não
posso verificar este problema
e ficar de braços cruzados”,
diz o vereador.
Bela Vista e Villa Verde
O vereador Roderley Miotto, encaminhou diversas
solicitações para que haja
melhorias no bairro do Bela
Vista e Villa Verde.
Entre os pedidos, o vereador destaca a limpeza do mato
ao redor da UBS - Unidade
Básica de Saúde, localizada
na rua Professor Felix Adib
Miguel; a limpeza do mato ao
redor do Centro Comunitário
do bairro, bem como melhorias em seu telhado que um dos
lados veio a cair as telhas e se
encontra trazendo riscos a poFale com o

Vereador Ricardo Piorino

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador
Ricardo Piorino (PDT) esteve
reunido na 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 importantes 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
apresentar na segunda-feira,
dia 28 de julho.
Para o vereador Ricardo
Piorino, a medida não resolve o problema da segurança
pública mas ajudará, já que o
município está com número

reduzido 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
Pindamonhangaba”, 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
Pindamonhangaba e Distrito
de Moreira César e que, em
breve, novas conquistas serão
anunciadas.
Campo Alegre
Ricardo Piorino agradece a
Administração por ter atendido a solicitação do vereador,
concluindo as obras de esgoto
e asfalto na avenida Antônio
Pinheiro Júnior.

pulação; também a instalação
de duas lombadas, sendo uma
próxima a concessionaria Ford
e outra na avenida Francisco
Gustavo Teixeira, no bairro
do Vila Verde
Agradecimento
O vereador Roderley Miotto foi procurado há cerca de
duas semanas pelos moradores
da rua José Tineo Viva, para
que medidas fossem tomadas
medidas, com urgência, com
relação ao asfalto da citada via.
Foram efetuadas ligações de
esgoto e águas pluviais, para
interligar a rede de esgoto
com um condomínio que será
feito ao lado do bairro. Após
as obras de galeria, a empresa
deixou o local sem asfalto e
com muito barro. O vereador
encaminhou a solicitação
ao Prefeito, à Secretaria de
Obras e à empresa Sabesp
e prontamente foi atendido.
“A referida rua já se encontra
asfaltada e o problema com
o barro resolvido, agradeço
mais uma vez pela agilidade
em nossas reivindicações,
quem ganha é a população
que está bem servida com este
governo”, enfatiza o vereador
Roderley Miotto.
Assessoria

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

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

Dr. Marcos Aurélio
cobra implantação do
PSF no bairro Morumbi
Vereador pede ainda que o

Executivo instale uma farmácia de
medicamentos gratuitos no Morumbi
Assessoria

Atuante e participativo nas
questões da saúde pública de
Pindamonhangaba, o vereador
Dr. Marcos Aurélio Villardi
(PR) vem se empenhando e
cobrando do Chefe do Poder
Executivo e de seus órgãos
competentes, para que realize
estudos - através da Secretaria
de Saúde e Assistência Social - visando a implantação
do PSF - Programa de Saúde
Família- e de uma farmácia
de medicamentos gratuitos no
bairro do Morumbi.
O vereador alega que
“esse serviço (farmácia) será
extremamente útil e facilitará
a vida de todos moradores do
Morumbi e de bairros adjacentes, que também poderiam
estar utilizando os serviços
prestados pelo Programa
Saúde Família (PSF)”. De
acordo com o vereador, este
bairro ainda não possui o PSF

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
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Assessoria

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

relatou também que a cada
dois minutos cinco mulheres
são espancadas no Brasil,
que ocupa o sétimo lugar no
ranking dos países que mais
ocorrem casos de violência
contra a mulher. O evento foi
abrilhantado por uma apresentação de balé do Projeto
Oficina de Vidas, o que deixou
a todos emocionados com a
garra e a determinação dos
idealizadores e das crianças,
que fazem parte deste projeto.
O Professor Osvaldo ressaltou a grande importância
desta Lei que criou mecanismos para coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar
contra a mulher.
A Semana Lei Maria da
Penha será encerrada no dia 16
de agosto, com uma passeata e
panfletagem a partir das 09:00
horas, na Praça do quartel.

ORDEM DO DIA
28ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 18 de agosto de 2014,
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. 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”.

II. Projeto de Lei n° 116/2014, do Vereador Carlos Eduardo de
Moura - Magrão, que “Denomina a Pista de Skate da Rua das Bordas, localizada na Rua João Esaú Bicudo, Cidade Jardim, de DAVI
AUGUSTO NASCIMENTO DE PAULA”.

III. Projeto de Lei Complementar n° 04/2014, do Poder Executivo,
que “Dispõe sobre a doação de área para a sociedade empresarial

de

ANIDROL PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, e dá

Assessoria

O vereador Martim Cesar próxima a Novellis, na Estra(DEM) solicita ao prefeito da Municipal do Buriti, que
Vito Ardito, providências dá acesso a Estrada do Atajunto ao departamento com- násio. As condições em que
petente, para que sejam feitos a mesma se encontra poderá
estudos visando o conserto ocasionar riscos à segurança
dos bancos na Praça Ma- dos motoristas e ciclistas que
rechal Humberto Castelo transitam pelo local.
Branco, no bairro Chácara da
Limpeza do Ribeirão
Galega, pois as condições em
da Água Preta
que os mesmos se encontram
Outro pedido do vereador
poderão ocasionar riscos à Martim Cesar ao prefeito
segurança dos usuários.
Vito Ardito, é para que seEstrada do Buriti
jam feitos estudos visando
O vereador Martim Cesar a limpeza do Ribeirão da
solicita ao Executivo pro- Água Preta, sito à avenida
vidências junto ao departa- Professor Manoel Cesar Rimento competente, para que beiro, com a avenida Gastão
sejam realizados estudos Vidigal Filho, próximo ao
visando a construção da Campo da Metalco, em Camureta de proteção da ponte ráter Emergencial.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

e a demanda de atendimentos
naquela região justificaria
uma unidade no Morumbi.
“Quando se trata de saúde,
sempre temos que agir com
prioridade”, enfatizou o vereador Dr. Marcos Aurélio.
Planejamento
e Pavimentação
O vereador Dr. Marcos Aurélio está parabenizando toda
equipe da Secretaria de Obras
e a atual Administração pelos
serviços de asfaltamento realizados nos bairros do Campo
Alegre e Crispim. O vereador
entende que a pavimentação
elimina os problemas de buracos, e barro e melhora o fluxo
de pessoas e automóveis, além
do escoamento das águas. “O
serviço também estrutura e facilita a vida dos comerciantes
e moradores que residem na
região”, concluiu o vereador
Dr. Marcos Aurélio.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Vereador Martim Cesar
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Vereador
Dr. Marcos
Aurélio Villardi

Martim pede melhorias Professor Osvaldo
participa da abertura da
para Praça Marechal
Humberto Castelo Branco Semana Lei Maria da Penha
O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) participou no último
dia 7 de agosto, no auditório
da Prefeitura de Pindamonhangaba, da abertura da
Semana Lei Maria da Penha
(Lei nº 11.340/2006), promovido pelo CMDM – Conselho
Municipal dos Direitos da
Mulher de Pindamonhangaba.
Na abertura foi realizada uma
palestra sobre a Violência
Contra a Mulher, ministrada
pela advogada Ana Paula Tavares, Presidente do Instituto
Construa, e também responsável pelo projeto Mulheres
que Constroem. A palestrante
falou sobre diversos temas
relacionados a todos os tipos
de violência doméstica sofridos pelas mulheres, como
a violência sexual, física,
psicológica, dentre outras,

de

outras providências”.

Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2014.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

Vereador Professor Osvaldo

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

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

Assessoria

de

de

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
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Mulheres podem aprofundar seus
conhecimentos sobre direitos
Ana Camila Campos
***
Pindamonhangaba
realiza, desde o dia 4 de
agosto, ações que fazem
parte da Semana Lei Maria da Penha - organizada
pelo CMDM – Conselho
Municipal dos Direitos da
Mulher.

Algumas ações abrangem debates e abordagens
de temas sobre a postura
da mulher contemporânea, explanação da Lei e
panfletagem de conscientização. Entretanto, todo
o público feminino de
Pindamonhangaba pode
saber mais sobre a Lei e

buscar conhecimentos sobre seus direitos e campo
de atuação na sociedade.
Com a finalidade de
desenvolver a cidadania
e a igualdade de direitos,
o município tem, desde
2010, o Curso de Promotoras Legais Populares –
PLP.
Ana Camila Campos

Para a advogada Maria
Rosemeire Gouvêa, uma
das fundadoras e coordenadoras das PLPs em
Pinda, uma das razões
que fizeram com que surgisse a ideia de implantar
o curso na cidade foi justamente a disseminação
da informação.
“Senti que as mulheres
precisavam de uma orientação melhor. O curso
orienta como agir, onde
ir e como buscar informações e soluções de problemas”, ressaltou.
Anualmente são formadas turmas, que participam das aulas atualmente ministradas na
Casa do Advogado. A
grade curricular conta
com encontros teóricos e
práticos, com abordagem
multidisciplinar do Direito, colocando em discussão temas como a Constituição, a Organização
do Estado e suas funções
entre outros, inclusive a

Violência contra a mulher
e a Lei Maria da Penha
O que é ser uma PLP?
Promotora Legal Popular (PLP) é uma liderança
capaz de dar orientação
sobre questões do cotidiano (violações de direitos,
ameaças, violência contra a mulher, etc.), para
outras pessoas que se encontram necessitadas de
reconhecimento e apoio
para enfrentamento de dificuldades. Não há porque
confundi-la com a atuação
do profissional de direito,
pois este tem capacidade
postulatória (entrar com
ação na Justiça), o que
não ocorre com a Promotora Legal Popular. O
nome Promotoras Legais
Populares é usado em diferentes países e significa
mulheres que trabalham
a favor dos segmentos populares com legitimidade
e justiça no combate diário à discriminação. São
aquelas que podem orien-

tar, dar um conselho e
promover a função instrumental do direito na vida
do dia a dia das mulheres.
Maria da Penha: o
direito à proteção feminina.
De acordo com a Secretaria de Políticas para
as Mulheres, a Lei Maria da penha (Lei nº
11.340/2006) é reconhecida pela ONU como uma
das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra
as mulheres.
A legislação cria meios
de atendimento humanizado às mulheres, agrega
valores de direitos humanos à política pública
e contribui para educar
toda a sociedade.
A prática de violência doméstica contra as
mulheres leva o agressor
a ser processado criminalmente, independentemente de autorização da
agredida.

Denúncia
Sessenta por cento das mulheres vítimas de agressão sofrem em silêncio e não
pedem ajuda, pois muitas sentem vergonha ou dependência emocional do agressor, sendo que, algumas, ainda se culpam pela agressão sofrida. Para denunciar
casos de violência doméstica basta ligar 180.

As advogadas e respnsáveis pela PLP Pinda, Maura Valentini e Maria
Rosemeire participam de palestra na semana da Lei Maria da Penha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 141/2014
Nº Processo: 23034.026517/2012-89.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.
RDC Eletrônico nº: 94/2012b.
Ata Registro de Preços nº: 55/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratado: Casaalta Construções Ltda.
Objeto: Construção de escola(s) do Programa ProInfância, obedecendo às tipologias dos
Projetos Padrão do FNDE Escola Proinfância B – Metodologias Inovadoras, utilizando-se
de sistemas construtivos que permitam a otimização dos processos para execução das
obras, incluindo o fornecimento de projetos executivos das edificações, denominados
Projetos de Transposição e dos Projetos Executivos de Implantação para cada uma das
unidades a serem construídas nos Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com
as especificações, quantidades estimadas e condições constantes do Projeto Básico e seus
anexos, que são partes integrantes do presente, independente de suas transcrições.
Execução dos serviços: Rua Major José dos Santos Moreira, 655, Bairro São Benedito, Cep:
12410-050 – Pindamonhangaba/SP
Fundamento Legal: Lei 12.462/11, Decreto 7.581/11 e subsidiariamente Lei 8.666/93.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor Total: R$ 1.516.338,54.
Data de Assinatura: 07/07/2014.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerario.
Assina pela contratada: Wilson Wineck.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 142/2014
Nº Processo: 23034.026517/2012-89.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.
RDC Eletrônico nº: 94/2012.
Ata Registro de Preços nº: 55/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratado: Casaalta Construções Ltda.
Objeto: Construção de escolas do Programa ProInfância, obedecendo às tipologias dos
Projetos Padrão do FNDE Escola Proinfância utilizando-se de sistemas construtivos que
permitam a otimização dos processos para execução das obras, incluindo o fornecimento de
projetos executivos das edificações, denominados Projetos de Transposição e dos Projetos
Executivos de Implantação para cada uma das unidades a serem construídas nos Estados,
Distrito Federal e Municípios, de acordo com as especificações, quantidades estimadas
e condições constantes do Projeto Básico e seus anexos, que são partes integrantes do
presente, independente de suas transcrições.
Execução dos serviços: Rua Geraldo Derrico Moreira, 45, Área Institucional Mantiqueira –
Moreira César Mantiqueira, CEP 12446-150.
Fundamento Legal: Lei 12.462/11, Decreto 7.581/11 e subsidiariamente Lei 8.666/93.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor Total: R$ 1.516.338,54.
Data de Assinatura: 07/07/2014.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerario.
Assina pela contratada: Wilson Wineck.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 143/2014
Nº Processo: 23034.026517/2012-89.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.
RDC Eletrônico nº: 94/2012b.
Ata Registro de Preços nº: 55/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratado: Casaalta Construções Ltda.
Objeto: Construção de escola(s) do Programa ProInfância, obedecendo às tipologias dos
Projetos Padrão do FNDE Escola Proinfância B – Metodologias Inovadoras, utilizando-se
de sistemas construtivos que permitam a otimização dos processos para execução das
obras, incluindo o fornecimento de projetos executivos das edificações, denominados
Projetos de Transposição e dos Projetos Executivos de Implantação para cada uma das
unidades a serem construídas nos Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com
as especificações, quantidades estimadas e condições constantes do Projeto Básico e seus
anexos, que são partes integrantes do presente, independente de suas transições.
Fundamento Legal: Lei 12.462/11, Decreto 7.581/11 e subsidiariamente Lei 8.666/93.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor Total: R$ 1.516.338,54.
Data de Assinatura: 07/07/2014.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerario.
Assina pela contratada: Wilson Wineck.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 144/2014
Nº Processo: 23034.026517/2012-89.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.
RDC Eletrônico nº: 94/2012c.
Ata Registro de Preços nº: 55/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratado: Casaalta Construções Ltda.
Objeto: Construção de escolas do Programa ProInfância, obedecendo às tipologias dos
Projetos Padrão do FNDE Escola Proinfância C – Metodologias Inovadoras, utilizando-se
de sistemas construtivos que permitam a otimização dos processos para execução das
obras, incluindo o fornecimento de projetos executivos das edificações, denominados
Projetos de Transposição e dos Projetos Executivos de Implantação para cada uma das
unidades a serem construídas nos Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com
as especificações, quantidades estimadas e condições constantes do Projeto Básico e seus
anexos, que são partes integrantes do presente, independente de suas transcrições.
Fundamento Legal: Lei 12.462/11, Decreto 7.581/11 e subsidiariamente Lei 8.666/93.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor Total: R$ 832.448,38.
Data de Assinatura: 07/07/2014.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerario.
Assina pela contratada: Wilson Wineck.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 145/2014
Nº Processo: 23034.026517/2012-89.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.
RDC Eletrônico nº: 94/2012.
Ata Registro de Preços nº: 55/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratado: Casaalta Construções Ltda.
Objeto: Construção de escolas do Programa ProInfância, obedecendo às tipologias dos
Projetos Padrão do FNDE Escola Proinfância utilizando-se de sistemas construtivos que
permitam a otimização dos processos para execução das obras, incluindo o fornecimento de
projetos executivos das edificações, denominados Projetos de Transposição e dos Projetos
Executivos de Implantação para cada uma das unidades a serem construídas nos Estados,
Distrito Federal e Municípios, de acordo com as especificações, quantidades estimadas
e condições constantes do Projeto Básico e seus anexos, que são partes integrantes do
presente, independente de suas transcrições.
Fundamento Legal: Lei 12.462/11, Decreto 7.581/11 e subsidiariamente Lei 8.666/93.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor Total: R$ 1.516.338,54.
Data de Assinatura: 07/07/2014.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerario.
Assina pela contratada: Wilson Wineck.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Pindamonhangaba, 12 de Agosto de 2014.
Através deste convocamos o Nobre CONSELHEIRO DE SAÚDE, para comparecer a Reunião
Ordinária:
Dia: 26 de Agosto de 2014.
Horário: 18:00 horas (1ª chamada) e 18:30 horas (2ª chamada)
Local: Centro de Especialidades Médicas - CEM – 1º Andar
Av. Frederico Machado, 179 - Pindamonhangaba / SP
CEP: 12420-010 - Tel.: (12) 3644-5917
Pauta
1ª - Informes e Comissões
Tempo: 20 minutos
2ª – PMAQ – Utilização do Repasse. Fonte a Fonte.
Relatora: Dr.ª Maria Cristina Campmany
Tempo estimado: 15 minutos
3ª – Apresentação sobre farmácia popular – autorização para OSCIP
Relatora: Secretaria de saúde.
Tempo estimado: 20 minutos
4ª – Apresentação do PID (Programa de Inclusão Digital).
Relator: Irene Ribeiro e Comissão.
Tempo: 15 minutos
5ª – CEP – Comitê de Ética em Pesquisa.
Relator: Diretoria do COMUS e Prof. Matheus (FAPI).
Tempo: 15 minutos
José Fernandes Ribeiro - Presidente do Conselho Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 143/2014
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. 143/14, referente à
“Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos motociclísticos
- manutenções preventivas e corretivas – de elétrica e mecânica, com reposição, sem
exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para
Motocicletas de diversas marcas e modelos, pertencentes a esta municipalidade, por um
período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 28/08/14 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, 13 de agosto de 2014.

Polícia

Incêndio atinge
marginal da Dutra
Um incêndio atingiu às
margens da via Dutra na
tarde da última terça-feira (12), no trecho de Pindamonhangaba. O fogo
atingiu uma área na altura

do km 98, próximo da pista sentido São Paulo. Por
volta das 18 horas, a concessionária
NovaDutra
tentava apagar as chamas
no local.

Roubo de celular
é esclarecido

Divulgação

PREGÃO Nº 146/2014
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. 146/14, referente
à “Contratação de empresa especializada em identificar e recuperar valores cobrados a
maior e indevidos nas contas de energia elétrica”, com encerramento dia 27/08/14 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, 13 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 218/2014
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. 218/14, referente
à “Aquisição de material de construção civil aplicação manutenções diversas no Distrito
de Moreira César”, com encerramento dia 27/08/14 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, 13 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 220/2014
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. 220/14, referente à
“Aquisição de materiais hidráulicos aplicação manutenções diversas no Distrito de Moreira
César”, com encerramento dia 27/08/14 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, 13 de agosto de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº 24/14, referente à
“Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para
execução de guias, sarjetas ou sarjetões e calçadas de concreto em diversos locais no
Distrito de Moreira César”, com encerramento dia 02/09/2014 às 10h e abertura às 10h30.
A garantia deverá ser feita até o dia 01/09/2014, às 15 horas, na Tesouraria, valor de R$
3.066,00. 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, 13 de agosto de 2014.
TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº 25/14, referente à
“Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para
execução de galerias de águas pluviais na Rua Manoel de Jesus e na rua Osmir José de
Jesus no Distrito de Moreira César”, com encerramento dia 03/09/2014 às 9h30 e abertura
às 10h. A garantia deverá ser feita até o dia 02/09/2014, às 15 horas, na Tesouraria, valor de
R$ 3.641,00. 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, 13 de agosto de 2014.
TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº 26/14, referente à
“Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para
construção da pista de wheelling no Parque da Cidade”, com encerramento dia 04/09/2014
às 15h30 e abertura às 16h. A garantia deverá ser feita até o dia 03/09/2014, às 15 horas, na
Tesouraria, valor de R$ 1.811,00. 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, 13 de agosto de 2014.

Na última terça feira
(13), a Polícia Civil encerrou investigação sobre o
roubo de um celular. A Polícia Civil identificou o re-

ceptor e o autor do roubo.
O autor do crime foi
encaminhado para a Justiça. O celular foi devolvido ao dono.

COMUNICADO
Solicitamos á sr Joice Martins Evaristo, portadora do RG 40.501.529-X, CPF
400.390.828-73 e CTPS 057692/00400, comparecer a empresa A de Souza
& Cia Ltda, CNPJ 11.760.503/0001-82 para justificar as faltas sob pena de
abandono de emprego.

LICENÇA DA CETESB
THERMOJET DO BRASIL LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Operação N° 3004478, válida até 07/08/2018, para Peças refratarias
de cerâmica, fabricação à AV FÉLIX GALVÃO DA CRUZ SIMÕES, 375, FEITAL,
PINDAMONHANGABA.
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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
LISTA DE MEMBROS
Fevereiro 2014
Usuários

Titularidade

1º Titular

2º Titular

3º Titular

4º Titular

5º Titular

6º Titular

7º Titular

8º Titular

1º Suplente

2º Suplente

DADOS PESSOAIS
Maria José Azevedo dos Santos
Cargo: Conselheira Titular do Segmento Usuário
R: Paraguai, 31 – Vila São José – Pindamonhangaba/SP - 12445-550.
RG: 22.055.989
Data de emissão: 27/01/1987
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 109.837.848-25
Data de Nasc.: 12/09/1950
Nacionalidade: Brasileira
Inicio do Mandato: 14/02/2012
Término do Mandato: 13/02/2015
José Ribeiro dos Santos
Cargo: Conselheiro Titular do Segmento Usuário
R: Paraguai, 31 – Vila São José – Pindamonhangaba/SP - 12445-550
RG: 11.163.066
Data de emissão: 04/03/1977
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 314.734.908-04
Data de Nasc.: 15/03/1948
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 14/02/2012
Término do Mandato: 13/02/2015

Entidade

Contato Telefônico e Eletrônico
Tel.Res.: (12) 3637-5703
Pessoal.: (12) 9.9181-2246

Paróquia
São
Benedito

2º Titular

Tel.Res.: (12) 3637-5703
Pessoal.: (12) 9.9181-2246

SINDMETP

1º Suplente

Antonio Leandro dos Santos
Cargo: Conselheiro Titular do Segmento Usuário
R: Das Dalias, 547 - Vale das Acácias – Pindamonhangaba/SP - 12440-370
RG: 2.241.195-1
Data de emissão: 07/02/2013
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 755.691.678-20
Data de Nasc.: 15/02/1930
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 14/02/2012
Término do Mandato: 13/02/2015
Ronaldo Rogério de Castilho
Cargo: Conselheiro Titular do Segmento Usuário
Rua Padre Gentil Estringari, 85 – Araretama – Pindamonhangaba/SP - 12423-260
RG: 9.129.554-3
Data de emissão: 03/04/1995
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 789.117.378-87
Data de Nasc.: 09/04/1956
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 14/02/2012
Término do Mandato: 13/02/2015
Pedro Herculano de Lima
Cargo: Conselheiro Titular do Segmento Usuário
R: Maria Oliveira de Azeredo, 80 – Residencial Azeredo – Pindamonhangaba/SP - 12440-780
RG: 75560-6
Data de emissão: 15/01/1990
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 193.831.348-87
Data de Nasc: 08/09/1944
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 14/02/2012
Término do Mandato: 13/02/2015
Irene Ribeiro
Cargo: Conselheira Titular do Segmento Usuário
Av. Espanha, 588 – Pasin – Pindamonhangaba/SP - 12445-610
RG: 22.982.173-X
Data de emissão: 22/10/2012

Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 098.569.178-67
Data de Nasc.: 23/03/1964
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 14/02/2012
Término do Mandato: 13/02/2015
José Fernandes Ribeiro
Cargo: Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba
Rua Benedito Galvão de Castro, 251 – Jardim Marieta de Azeredo – Pindamonhangaba/SP 12441-470.
RG: 176.643
Data de emissão: 11/017/2014
Órgão Emissor: SSP/DF
CPF: 029.215.881-53
Data de Nasc.: 09/01/1949
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 14/02/2012
Término do Mandato: 13/02/2015
José Maurílio Lemes da Silva
Cargo: Conselheiro Suplente do Segmento Usuário
Rua das Palmeiras, 140 – Vila São Benedito – Pindamonhangaba/SP – 12445-250
RG: 3.320.581-4
Data de emissão: 02/10/2000
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 319.546.938- 34
Data de Nasc.: 20/09/1941
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 14/02/2012
Término do Mandato: 13/02/2015
Joaquim Joarez Martins de Castro
Cargo: Conselheiro Suplente do Segmento Usuário
R: Guilherme Schimidt, 522 – Jardim Roseli – Pindamonhangaba/SP- 12410-670
RG: 8.510.141-2
Data de emissão: 22/03/2002
Órgão Emissor:
CPF: 158.047.988-04
Data Nasc.: 07/07/1942
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 14/02/2012
Término do Mandato: 13/02/2015
Joel dos Reis Batista
Cargo: Conselheiro Suplente do Segmento Usuário
R: Ana Andrade Vilela, 182 – Andrade – Pindamonhangaba/SP - 12402-490
RG: 1.284.165
Data de emissão: 01/02/1972
Órgão Emissor: RJ/SSP
CPF: 386.502.077-15
Data de Nasc: 15/07/1953
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 14/02/2012
Término do Mandato: 13/02/2015

Tel.Res.:(12) 3637-1037

1

Sind.
Nacional
Aposentado
s

ronaldorcastilho@hotmail.com
Tel.Res.: (12)3645-7194
Pessoal.: (12) 9.8163-4541 /
9.9191-0567

pedro-erculano@hotmail.com
Tel.Res.: (12)3637-3837
Pessoal.: (12) 9.8161-4002
AMPRO

AMORPAS

Tel.Res.: (12)3637-5842
Pessoal.: (12) 9.9102-1704

2

Sind.
Nacional
Aposentado
s

Tel.Res.: (12) 3637-2142
Pessoal.: (12) 9.9701-4010 /
9.9138-5638/ 9.8846-6339/
9.8171-9050

uniaopinda@gmail.com
Tel.Res.: (12) 3637-4690
Pessoal.: (12) 9.9734-7972
União dos
Aposentado
s

União dos
Aposentado
s

Tel.Res.:(12)3648-4674

reis.batista@ig.com.br
Tel.Res.: (12) 3642-5856
Tel.Com.: (12) 3642-5929
União dos
Aposentado
s

DADOS PESSOAIS

Unidade

1º Titular

Mirian Pérsia Macedo de Andrade
Cargo: Conselheira Titular do Segmento trabalhador
End. Res.: R. João Antonio da Costa Bueno, 68 – Santana Pindamonhangaba/SP - 12403-260
End. Com.: Rua Dr. Frederico Machado, 179 – Centro – 12400-440
RG: 9.255.968
Data de emissão: 05/04/2011
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 034.602.088-30
Data de Nasc.: 05/06/1961
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 14/02/2012
Término do Mandato: 13/02/2015

CEM / P.
Diabetes

4º Titular

Solange Maria Oliveira Mello
Cargo: Conselheira Suplente do Segmento Trabalhador
End. Res: Rua Benedito Correa Leite, 94 – Cidade Jardim
Pindamonhangaba/SP – 12424-300
End. Com.: Rua José Gomes Vieira, nº 21 – Cidade Jardim
Pindamonhangaba/SP – 12424-310
RG: 15945625-3 - Data de emissão: 10/04/2013
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 094351938-11
Data de Nasc:
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 29/01/2014
Término do Mandato: 13/02/2015

Contato Telefônico e
Eletrônico
mp.andrade@hotmail.com
Tel.Com.: (12) 3644-5916
Tel.Res.:
Pessoal.: (12) 9.9135-1165

4

Agente
Controle de
Vetor

USF Cidade
Jardim
5

2º Suplente

ale.pref@hotmail.com
Tel. Com.: (12)3648-1015
Tel. Res.: (12) 3645-9241
Pessoal.: (12) 99159-5195
USF CRUZ
GRANDE

7º Titular

erika1971@gmail.com
Tel. Com.:(12) 3637-6006
Tel. Res.:(12) 3522-6052
Pessoal.:(12) 9.9104-9889

1º Titular

6

Prestadores de Serviço

1º Suplente

1º
Suplente
Contato
alexandram@laboratoriocedlab.com.br
Tel.Com.: (12) 3648-5991
Pessoal.: (12) 7814-6246

CEDLAB

1º
Suplente

CEDLAB

Emecor 192

Função

Contato
Tel.Com.: (12) 3644-5998
Telefone Institucional.:
(12) 3644-5971

Diretora de Saúde

Tel.Com.: (12) 3644-5962
Tel. Res.: (12) 3645-4384
Pessoal.: (12) 9.8169-5951
9.9211-1535
Assessora Técnica

Coordenadora de
ESF

Tel. Com.: (12) 3644-5962

9

Tel. Com.: (12) 3644-5998

Secretária de
Saúde

Cfbfle1@hotmail.com
Tel.Com.: (12) 3644-5990
Tel.Res.: (12) 3537-3126
Pessoal.: (12) 9.9108-4047
Ouvidor
Da
Saúde

Coordenadora de
Estratégia

Tel. Com.: (12) 3644-5983
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Edvania Maria de Moraes
Cargo: Conselheira Titular do Segmento Trabalhador
Res.: R. Maj. João Alfredo Homem de Mello, 73 – Chácara Galega – Pindamonhangaba/SP 12422-060
Com.: Rua Frederico Machado, 170 – Centro – Pindamonhangaba/SP - 12400-440.
RG: 25.553.916-2
Data da emissão: 06/12/1989
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 159.640.878-25
Data de Nasc.: 07/05/1974
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 14/02/2012
Término do Mandato: 13/02/2015

edvaniademoraes@hotm
ail.com
Tel.Com.: (12) 3644-5903
Tel.Res.: (12) 3642-7836
Pessoal.: (12) 9.9798-0709
CEM

Membros da CIST

edwincamargo@mail.com
Tel.Com.: (12) 3648-1440
Tel.Res.: -----Pessoal.: (12) 9.8864-4321

Érika Patrícia Sírio
Cargo: Conselheira Suplente do Segmento Trabalhador
End. Res: José Antonio dos Santos, 553 - Cidade Jardim - Pindamonhangaba/SP - 12424-260.
End. Com: Av: Teotônio Vilela, S/N – Moreira César Cidade: Pindamonhangaba/SP - Cep: ......................
RG: 38.133.507-0
Data de emissão: 02/04/2012
PA Moreira
Órgão Emissor: SSP/SP
César
CPF: 573.590.831 - 68
Data de Nasc.: 09/01/1971
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 29/01/2014
Término do Mandato: 13/02/2015

1º Titular

1º Titular

sollpinda@gmail.com
Tel.Com.: (12) 3645-8384
Tel.Res.: (12) 3648-1202
Pessoal.: (12) 9.9149-8444

Prestadora

Pessoal.: 12-991111453

Nome
Maristela Luzia
Cargo: Conselheira Titular do Segmento Gestor
End. Residencial: Av. Ver. Alfredo Molinari, 485 - Andrade - 12402-350
Taubaté/SP – Cep:
End. Com.: R. Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro – Pindamonhangaba/SP - 12410050
1º Titular
RG 8.528.086-0 Data Emissão: 10/10/2013 Orgão Emissor: SSP/SP
CPF 043.147.718-36
Nacionalidade: Brasileira
DN 23/01/1961
Início do Mandato: 25/03/2013
Término do Mandato: 13/02/2015
Veraniza do Prado
Cargo: Conselheira Suplente do Segmento Gestor
End. Res.: Estrada Dr. Caio Gomes Figueiredo, 3900 – Pindamonhangaba/SP – 12404-010
End. Com.: R. Major José dos Santos Moreira, 570 – Centro – Pindamonhangaba/SP 12410-050
RG: 9.920.695-X
Data de emissão: 24/12/1985
1º Suplente
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 801.461.718-53
Data de Nasc.: 28/06/1956
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 29/01/2013
Término do Mandato: 13/02/2015
Maria de Fátima Skinner
Cargo: Conselheira Suplente do Segmento Gestor
2º Suplente
RG 3.566.181-8 Data Emissão: 01/02/2002 Orgão Emissor: SSP/RJ
CPF 674.046.267-49
Nacionalidade: Brasileira
DN 12/01/1958
End. Residencial: Rua Julieta Unzer, 71 - Real Ville - 12.421-770
End. Comercial: Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Centro - 12410-050
Início do Mandato: 01/11/2013
Término do Mandato: 13/02/2015
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Cargo: Conselheira Titular do Segmento Gestor / Secretária da Saúde
End. Res.: Av. das Quaresmeiras, 1300 - Village Paineiras - 12421-520
Pindamonhangaba/SP – Cep: 12410-050
End. Com.: Com.: R. Major José dos Santos Moreira, 570 – Centro – Pindamonhangaba/SP 12410-050
2º Titular RG: 5.586.219-6
Datas de emissão: 08/11/2008
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 019.194.358-40
Data de Nasc.: 16/06/1951
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 29/01/2013
Término do Mandato: 13/02/2015
Fábio Lemes
Cargo: Vice – Presidente do Conselho
End. Res.: Av. Nilcéia Aparecida Borges de Freitas, 380 – Laerte Assunção –
Pindamonhangaba/SP – 12440-570
End. Com.: Rua Major José dos Santos Moreira, 570 – Pindamonhangaba/SP - 12410-050
1º
RG: 274.579.49-2
Data de emissão: 19/12/1995
Suplente Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 255.607.478.74
Data de Nasc.: 10/05/1978
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 29/01/2014
Término do Mandato: 13/02/2015
Patrícia Galvão Junqueira
2º
Cargo: Conselheira Suplente do Segmento Gestor
Suplente
RG 30.587.803-7 Data Emissão: 09/01/2006 Órgão Emissor: SSP/SP
CPF 251.929.288-18
Nacionalidade: Brasileira
DN 18/09/1976
End. Residencial: Av. dos Diamantes, 485 - CAminho Novo - Tremembé - 12.120-000
End. Comercial: Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Centro - 12410-050

CISAS

1º Suplente

Nome
Alexandra Neves Manfredini
Cargo: Conselheira Titular do Segmento Prestador
End. Res.: Av. Paturi, 560 – Colonial Village – Pindamonhangaba/SP –
Cep:
End. Com.: R. Major José dos Santos Moreira, 230 – Centro – 12410-050
RG: 18.044.293-4
Data de emissão: 13/01/2011
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 098.554.528-36
Data de Nasc.: 24/12/1968
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 14/02/2012
Término do Mandato: 13/02/2015
Helena Maciel Pereira
Cargo: Conselheira Suplente do Segmento Prestador

Emecor 192

Afastados 30/04/2014

kryskampmany@gmail.com
Tel.Com.: (12) 3637-5408
Tel.Res.: (12) 3672-5163
Pessoal.: (12) 9.9116-3597

Alessandra Aparecida Beraldo dos Santos
Cargo: Conselheira Suplente do Segmento Trabalhador
End. Res: Lídio Cândido Amorim, 121 – Campos Maia - Pindamonhangaba/SP - 12422-240.
End. Com: Estrada Capitão Avelino Alves Pereira, s/n – Cruz Grande
Pindamonhangaba/SP - Cep:
RG: 30.474.698-8
Data de emissão:
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 255.477.888 - 48
Data de Nasc: 26/03/1976
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 29/01/2014
Término do Mandato: 13/02/2015

Titularidade

Pessoal.: 12-992172546
enfermeiromarcoaurelio@gmail.com

Titularidade

AMA

Titularidade

3º Titular

Pessoal.: 9.9618-3707
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Trabalhadores de Saúde

2º Titular

End. Res: R Valdomiro Antunes, 68 – Araretama Res. Das Américas –
Pindamonhangaba/SP - 12423-350
End. Com.: R. Major José dos Santos Moreira, 230 – Centro –
Pindamonhangaba/SP - 12410-050
RG: 21643538-9
Data de emissão: 23/06/2000
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 098.699.118.03
Data de Nasc.: 10/07/68
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 28/08/2013
Término do Mandato: 13/02/2015
Marcos Aurélio Motta Alves
Cargo: Conselheira Titular do Segmento Prestador
End. Res.:
End. Com.: R. Frederico Machado, N° 179, Centro – 12410-050
RG: 30755025-4
Data de emissão:
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 223.322.968-16
Data de Nasc.: 25/07/1981
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 30/04/2014
Término do Mandato: 13/02/2015
Luiz Antônio Antunes Santos
Cargo: Conselheira Suplente do Segmento Prestador
End. Res. Capitão Epaminondas Andrades Sândi, n° 691
End. Com.: R. Frederico Machado, N° 179, Centro – 12410-050
RG: 23570485-4
Data de emissão:
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 08885157
Data de Nasc.: 24/10/1970
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 30/04/2014
Término do Mandato: 13/02/2015

Gestor

3

Maria Cristina Escribano Campmany
Cargo: Conselheira Titular do Segmento Trabalhador
End. Res.: Rua Iribá Barbosa Ribas, 173 – Benvirá – Tremembé/SP – 12220-000
End. Com.: R. Maria Luiza M. Salgado, S/N – Moreira César – Pindamonhangaba/SP –
12440-015
RG: 12.928.936-X
Data de emissão: 31/03/2011
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 042.393.538-07
Data de Nasc.: 04/05/1962
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 29/01/2014
Término do Mandato: 13/02/2015
Edwin Camargo Pinho
Cargo: Conselheiro Suplente do Segmento Trabalhador
End. Res.: Rua Benedito César de Araújo, 11 – Araretama
Pindamonhangaba/SP – 12423-430
End. Com.: R: São Bento do Sapucaí, 169 - Alto do Cardoso – Pindamonhangaba/SP - 12420190
RG: 29365819-5
Data de emissão: 20/07/2013
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 212545028-31
Data de Nasc.: 17/10/78
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 29/01/2014
Término do Mandato: 13/02/2015

14 de AGOSTo de 2014

hmacielpereira@yahoo.com
Tel.Com.: (12) 3645-4442
7

Arlindo Izidoro
Cargo: Conselheiro
Res.: Rua Ivanir Aparecida de Lima, 42 – Res. Vila São Paulo – Pindamonhangaba/SP
CEP: 12405-596
Com.: Rua José Amilca Bedaque, S/N – Parque São Domingos – Pindamonhangaba/SP
CEP: 12410-330.
RG: 18.662.466-9
Datas da emissão: 07/05/2004
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 122.015.198-03
Data de Nasc.: 06/11/1965
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato:
Término do Mandato:
Edwin Camargo Pinho
Cargo: Conselheiro Suplente do Segmento Trabalhador
End. Res.: Rua Benedito César de Araújo, 11 – Araretama
Pindamonhangaba/SP – 12423-430
End. Com.: R: São Bento do Sapucaí, 169 - Alto do Cardoso – Pindamonhangaba/SP - 12420190
RG: 29365819-5
Data de emissão: 20/07/2013
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 212545028-31
Data de Nasc.: 17/10/78
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 29/01/2014
Término do Mandato: 13/02/2015
José Fernandes Ribeiro
Cargo: Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba
Rua Benedito Galvão de Castro, 251 – Jardim Marieta de Azeredo – Pindamonhangaba/SP 12441-470.
RG: 176.643
Data de emissão: 11/017/2014
Órgão Emissor: SSP/DF
CPF: 029.215.881-53
Data de Nasc.: 09/01/1949
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 14/02/2012
Término do Mandato: 13/02/2015
Mirian Pérsia Macedo de Andrade
Cargo: Conselheira Titular do Segmento trabalhador
End. Res.: R. João Antonio da Costa Bueno, 68 – Santana Pindamonhangaba/SP - 12403-260
End. Com.: Rua Dr. Frederico Machado, 179 – Centro – 12400-440
RG: 9.255.968
Data de emissão: 05/04/2011
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 034.602.088-30
Data de Nasc.: 05/06/1961
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 14/02/2012
Término do Mandato: 13/02/2015
Veraniza do Prado
Cargo: Conselheira Suplente do Segmento Gestor
End. Res.: Estrada Dr. Caio Gomes Figueiredo, 3900 – Pindamonhangaba/SP – 12404-010
End. Com.: R. Major José dos Santos Moreira, 570 – Centro – Pindamonhangaba/SP 12410-050
RG: 9.920.695-X
Data de emissão: 24/12/1985
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 801.461.718-53
Data de Nasc.: 28/06/1956
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 29/01/2013
Término do Mandato: 13/02/2015
Fábio Lemes
Cargo: Vice – Presidente do Conselho
End. Res.: Av. Nilcéia Aparecida Borges de Freitas, 380 – Laerte Assunção –
Pindamonhangaba/SP – 12440-570
End. Com.: Rua Major José dos Santos Moreira, 570 – Pindamonhangaba/SP - 12410-050
RG: 274.579.49-2
Data de emissão: 19/12/1995
Órgão Emissor: SSP/SP
CPF: 255.607.478.74
Data de Nasc.: 10/05/1978
Nacionalidade: Brasileira
Início do Mandato: 29/01/2014
Término do Mandato: 13/02/2015

arlindoizidoro!@hotmail.com

CEM

Tel.Res.: (12) 3645-1405
Pessoal.: (12) 9.97036786
Tel.Com.:(--) não tem

11
edwincamargo@mail.com
Tel.Com.: (12) 3648-1440
Tel.Res.: -----Pessoal.: (12) 9.8864-4321
Agente Controle
de Vetor

Tel.Res.: (12) 3637-2142
Pessoal.: (12) 9.9701-4010
/ 9.9138-5638/ 9.88466339/ 9.8171-9050
Sind. Nacional
Aposentados

CEM / P. Diabetes

mp.andrade@hotmail.co
m
Tel.Com.: (12) 3644-5916
Tel.Res.:
Pessoal.: (12) 9.9135-1165

12
Tel.Com.: (12) 3644-5962
Tel. Res.: (12) 3645-4384
Pessoal.: (12) 9.8169-5951
9.9211-1535
Assessora Técnica

Cfbfle1@hotmail.com
Tel.Com.: (12) 3644-5990
Tel.Res.: (12) 3537-3126
Pessoal.: (12) 9.9108-4047
Ouvidor
Da
Saúde
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BEM ESTAR
Brasil sanciona lei que transforma
farmácia em unidade de saúde
Divulgação

O Governo Federal
sancionou na segunda-feira (11), a Lei 13.021, que
transforma as farmácias e
drogarias do país em unidades de assistência à saúde, e não apenas um estabelecimento comercial. A
lei obriga a presença em
tempo integral do farmacêutico, durante todo o
funcionamento do estabelecimento.
A lei obriga ainda que
as farmácias do Sistema
Único de Saúde tenham
assistência farmacêutica.
A lei havia sido aprovada na Câmara no dia 2 de
julho e no Senado no dia
16 seguinte. As normas

para o funcionamento das
farmácias como estabelecimentos de saúde são
claramente determinadas,
inclusive a função de receber vacinas e outros medicamentos de acordo com
o perfil epidemiológico da
região onde está.
Para Pedro Menegasso,
presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, a aprovação coroa o trabalho e união
de farmacêuticos. “É um
direito da população contar
com a assistência farmacêutica em todo o país. Faz
vinte anos que esse projeto
tramitava no Congresso Nacional”, afirma.

Lei obriga a presença em tempo integral do farmacêutico,
durante todo o funcionamento do estabelecimento

Acordo reduz 1,3 mil tonelada de sódio em alimentos
De 2011 para 2012, as
indústrias de alimento conseguiram retirar 1.295 toneladas de sódio das bisnaguinhas, dos pães de forma
e dos macarrões instantâneos. Esse foi o resultado de
acordo entre o Ministério da
Saúde e a Abia - Associação
das Indústrias da Alimentação, que prevê queda de 1,8
mil tonelada dessa substância até o final de 2014, na
produção.
De acordo com diretora
de Promoção da Saúde do
Ministério da Saúde, Deborah Malta, no período,
houve redução de quase
11% no sódio da bisnaguinha e do pão de forma, e
de mais de 15% no do macarrão instantâneo.
Para o ministro da
Saúde, Arthur Chioro,
a redução é satisfatória
para um primeiro ano
de acordo. “Com apenas
três tipos de alimentos, já
conseguimos retirar mais
de 1,2 mil tonelada de sódio das prateleiras. Com
os quatro acordos, esperamos chegar a 28 mil toneladas em 2020 e, com
isso, reduzir as mortes

por acidentes vasculares
cerebrais em 15% e os óbitos por infarto em 10%.”
A medida é uma forma de alertar a população
para a importância de reduzir o sal na alimentação. A OMS - Organização
Mundial da Saúde indica
que o ideal é consumir no
máximo 5 gramas de sal
por dia, porém, o consumo do brasileiro chega a
12 gramas diários.
Apesar disso, a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção
para Doenças Crônicas
por Inquérito Telefônico
de 2013 mostra que 48%
dos brasileiros acham que
o nível de consumo de sal
é médio, e pouco mais de
15% consideram-no alto
ou muito alto.
“Quase metade da população acredita estar
consumindo a quantidade ideal. No entanto,
sabemos que isso não é
verdade. Nosso consumo ainda está muito acima do recomendado pela
OMS. Esses acordos de
redução do sal são importantes, porque ajudam a

diminuir a quantidade
ingerida justamente nos
itens em que o consumidor não percebe, nos alimentos processados. Por
isso, é importante que a
população atente para
a quantidade registrada
nos rótulos e faça a comparação entre as marcas”,
destacou o ministro.
A finalidade é reduzir
o consumo de sódio para
diminuir as mortes por
acidentes vasculares cerebrais em 15% e os óbitos
por infarto em 10%.
Para a diretora do ministério, o excesso de sal na
alimentação do brasileiro
é uma questão de costume. ”Culturalmente o brasileiro não tem noção da
quantidade de sal que deve
ser colocada no alimento.
Além de termos um paladar salgado, não olhamos o
rótulo dos alimentos.”
Segundo o Ministério da Saúde, o consumo
exagerado de sal está relacionado ao aumento no
risco de doenças crônicas,
como hipertensão, doenças cardiovasculares e doenças renais. As doenças
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Associação das Indústrias da Alimentação prevê queda de 1,8 mil
tonelada dessa substância na produção até o final de 2014
crônicas não transmissíveis são responsáveis por
63% das mortes no mundo e 72% no Brasil.
Os acordos de redução
de sódio em alimentos industrializados fazem parte de uma série de ações
para reduzir em 25% a
mortalidade por doenças
crônicas não transmissíveis até 2022. “No longo
prazo, teremos efeitos
mais claros, mas as pessoas já se beneficiam imediatamente da redução do
sal nos alimentos”, ressal-

Anvisa proíbe venda de suplemento
alimentar e do produto Seca Barriga
A Anvisa - Agência
Nacional de Vigilância Sanitária proibiu
nesta terça-feira (12),
a fabricação, a distribuição e a venda do
produto Seca Barriga
em cápsulas.
O órgão também
proibiu o suplemento
proteico para atletas
Super Whey 3W Integralmedica, sabor
baunilha.
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A decisão foi tomada após um laudo
do produto - emitido
pelo Instituto Adolfo
Lutz - apresentar resultado insatisfatório para o ensaio de
carboidratos. A análise detectou quantidade de carboidratos
superior em mais de
20% ao valor declarado no rótulo do suplemento.

Decisão foi tomada após um laudo do produto
- emitido pelo Instituto Adolfo Lutz

tou Deborah.
Ao todo, são quatro
acordos de cooperação
entre Ministério da Saúde
e Abia para a redução de
sódio nos alimentos industrializados. Eles contemplam 16 categorias de
alimentos, representando
90% dos itens industrializados. Dados da Pesquisa
de Orçamento Familiar
de 2008 mostram que
28% do que vai à boca do
brasileiro são alimentos
industrializados. No último acordo assinado no

final do ano passado, laticínios, embutidos e sopas
prontas foram contemplados com a redução de
sódio.
As análises do Ministério da Saúde mostram
também que não só as
empresas que aderiram
ao acordo reduziram o
teor de sódio. “Encontramos redução semelhante
nos outros produtos mostrando que a tendência
acabou tomando o mercado como um todo”, observou Deborah.

OMS libera remédio
preliminar contra ebola
O Comitê de Ética
da OMS - Organização Mundial da Saúde
- aprovou em uma reunião na segunda-feira
(11), o uso de tratamentos não homologados
para lutar contra a febre
hemorrágica do ebola.
“Diante das circunstâncias da epidemia e
sob certas condições, o
comitê concluiu que é
ético oferecer tratamentos - cuja eficácia ainda
não foi demonstrada,
assim como os efeitos
colaterais - como potencial tratamento ou

de caráter preventivo”,
afirma a nota da OMS.
Até o momento não
existe nenhum tratamento de cura ou vacina
contra o ebola, epidemia
que levou a OMS a decretar uma emergência
de saúde pública mundial.
O Ministério da Saúde alega que o Brasil
está preparado caso o
ebola chegue ao país. Infectologistas dos principais laboratórios do país
atestam que se o vírus
chegar ao Brasil pode
ser um caos.
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Paineiras faz 32 anos
A diretoria do Paineiras preparou uma programação especial
para comemorar os 32 anos do
clube em Pinda. Um dos eventos
mais esperados é a inauguração
do novo vestiário, que acontece
no sábado (16), dia em que também haverá amistosos de futebol
infantil (Paineiras x São Paulinho), corridas (5km e 10 km) e
caminhada (3 km) com os professores Mônica, Dani e Glauber
e feijoada especial com música ao
vivo no american bar.
Diretoria - Biênio 2013/2014
À frente das novidades está a
diretoria do clube, eleita em 2013
para o biênio 2013 e 2014. Representada pelo presidente, Felipe
Pombo, o grupo está investindo
em diversas melhorias. A intenção é desenvolver um plano de
trabalho que se concentre em tarefas simples, mas possíveis de
serem realizadas, e com isso fazer o clube ser mais frequentado,
atraindo principalmente crianças
e mulheres, já que antes a maior
parte de frequentadores era do
publico masculino.
Novidades
Foram criadas mais aulas e
atividades na área de “ﬁtness”
e ações inclusivas para o público infantil. “Tem dias que, agora, vemos mais mulheres do que
homens. Conseguimos trazê-las
e dar essa virada”, comemora o
presidente.
Outros investimentos foram
em reformas e aspecto visual.
Além disso, o bar agora é de responsabilidade do clube e uma
equipe foi montada e treinada
para atuar no local. “Neste verão,
vamos mostrar para o associado o
que realmente mudou”, garante.
Respeitando a legislação
Outra medida importante foi a
de dar ênfase ao regulamento de
entrada de menores de idade nas
festas. Segundo o presidente, a
permissão de entrada de menores
era preocupante, principalmente
em relação ao controle na venda
de bebidas alcoólicas e em caso
de incidentes. “Essa norma foi
um grande ganho para o estabelecimento, que atraiu novamente o
público mais velho, além de cumprirmos a legislação”, explicou.
Trabalhando com seriedade
O presidente destaca a importância da dedicação, pois além de
lidar com seres humanos de diferentes faixas etárias, é necessário
administrar o dinheiro de todos
os associados. “Algumas coisas
tenho a consciência de que não
vamos conseguir fazer, mas espero que os próximos que vierem
consigam e façam em prol do bem
comum”, sugere.
Esportes
Em toda sua empreitada à
frente da diretoria, o jovem empresário reconhece e agradece
o apoio dos grandes grupos que
existem no clube, tais como o pessoal que frequenta a academia, e
os que jogam tênis e futebol.
De acordo com ele, o Paineiras
também tem procurado incentivar
grandes eventos esportivos. Em
2013, eles receberam o tenista Fernando Meligeni e, para este ano,
está prevista mais uma visita de
outro famoso atleta. Além disso, os
campeonatos de futebol continuam
sendo tradição. Em breve, neste segundo semestre, terá início uma
das principais sensações do clube:
o campeonato interno de futebol.
A competição tem duas categorias:
livre (acima de 16 anos) e veterano
quarentão (acima de 40 anos), que
já é tradição anual.

PROGRAMAÇÃO PARA
O RESTANTE DO MÊS
23/8 – torneio relâmpago de
vôlei masculino (informações,
professoras Carla e Raíssa)
Divulgação

30/8 – Aulão power global e
zumba (informações, professora
Raíssa)
Noite da pizza às sextas-feiras
15/8 – Gui Lessa
22/8 – Dentinho
29/8 – Raﬁnha Acústico

Escolha dos
membros da diretoria
Para escolher quem faria parte da equipe, foram visualizadas
pessoas que pudessem colaborar
com a administração. Um dos

grandes diferenciais foi a valorização da mulher na equipe “Esse
é um dos grupos que mais teve
representação do público feminino compondo a diretoria. O motivo é simples: a valorização do

olhar feminino, principalmente
porque, se um dos objetivos era
atrair as mulheres, era preciso
entender o que elas querem e
precisam”.
Esses membros foram subdi-

vididos em categorias: ﬁtness/
esporte; social (festas/eventos);
bar/cozinha/ restaurante; administração e ﬁnanças; manutenção,
o que ofereceu mais autonomia a
cada nicho, o que também permite que eles possam acompanhar
os problemas mais de perto, visto
que o foco ajuda a direcionar os
esforços. “Muitos dos integrantes
das equipes são funcionários, o
que ajuda e muito na identiﬁcação do que é preciso melhorar”,
enalteceu.

ATRAÇÕES

grande atração para animar o
baile e, na época, a Luana Camarah, da banda Turnê, estava em
seu auge no “The Voice”. Aliada à
escola de samba Mocidade Alegre
a festa foi sucesso, pois agradou
vários públicos. “Uma festa com
grandes nomes, por atrair muita
gente, pode ser auto sustentável
e organizada”, completou.
O presidente vê o clube se
tornar uma opção de diversão
para todas as pessoas. Em maio,
a banda turnê retornou e agitou
o Baile Retrô, que também já faz

parte da nova programação anual
do Paineiras.
Outro desejo era o de resgatar a tradição do Baile do Hawaii. Pombo disse que foi preciso
“reinventar” e ai que surgiu a
ideia de trazer um nome top da
axé music, que foi a “Banda Eva”.
“Agora ﬁca difícil porque sempre precisamos corresponder à
expectativa. Ninguém vai esperar
algo menor”, diverte-se. A diretoria ainda adverte: o associado e a
comunidade podem se preparar,
pois, em setembro, haverá o baile

tradicional de aniversário, e este
ano promete ter surpresas.
Constante esforço
De acordo com ele, o objetivo
é sempre melhorar. “Quando assumi a responsabilidade de estar
à frente da diretoria durante dois
anos, me comprometi a dedicar
para que a ‘coisa aconteça’. Existe um compromisso interno de
dispender parte do meu tempo
em prol de um grupo de pessoas,
promovendo uma melhoria coletiva – gosto do clube e de estar no
clube”, ressaltou.

Clube comemora 32 anos de existência inaugurando novos vestiários no sábado (16)

Após consenso, também
foi pensado fazer a mudança
do “Baile de Réveillon” para o
primeiro fim de semana do ano.
Segundo Pombo, “o Réveillon é
uma festa familiar e não pode
competir com a família. Essa foi
uma alternativa que deu certo.
Mudamos o nome para ‘Festa
do Branco’ e a participação
aumentou”.
A diretoria procurou uma
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A cantora Luana Camarah no Baile do Branco
Baile do Hawaii

PERFIL

PARA AS CRIANÇAS
Os pequenos também foram beneﬁciados. A Colônia
de Férias passou de uma semana de atividades para um
mês inteiro, aﬁnal, muitos
pais trabalham nesse período e é uma forma de atrair o
público infantil.
Aliado a isso, a realização

de peças teatrais foi uma ação
que deu certo. “A ‘Peppa Pig’
atraiu centenas de crianças.
São coisas assim que precisamos resgatar na cidade.
Até mesmo para os adultos,
estamos pensando em peça
de teatro ou algo ‘tipo’ ‘Stand
Up’”, revela Pombo.
Divulgação

Show com a Peppa divertiu centenas de crianças

Felipe Pombo nasceu
em Pindamonhangaba. Ele,
os pais e o irmão moraram
em várias cidades do Vale do
Paraíba durante sua infância,
mas a maior parte do tempo
foi vivida em Pinda.
Seu pai ﬁcou sócio do Paineiras Country Club na década de 90 – local onde Felipe
frequentou parte da infância e
juventude.
Desde muito novo vinha
trabalhando de uma maneira
informal e, aos 18, ingressou
oﬁcialmente no mercado. Ele
começou suas atividades na
empresa do pai (Embras), da
qual hoje é sócio. Durante um
tempo teve outras experiências
proﬁssionais, o que só aumentaram sua bagagem.
É casado, tem duas ﬁlhas
(uma de 17 e uma de 8). São
Paulino, adora estar com os
amigos, não importa o lugar.

Felipe Pombo se considera
uma pessoa de muita fé e diz
que acima de qualquer religião
está o amor. “O mal do ser
humano hoje é que ele acredita pouco no amor. Se acreditássemos mais, certamente
teríamos um mundo melhor”,
ﬁnaliza.
Divulgação

CONFIRA OS DEMAIS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA:
Emygdio Maronna Neto (1º vice presidente), Fabio R. H.
Melo (2º vice), Sonia M. C. Almeida (tesoureira), Alice M; C.
Mayoral (vice tesoureira) e Mario A. G. F. Filho (secretário).

