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Recapeamento aumenta
segurança no tráfego do Crispim

Maria Fernanda Munhoz

O serviço de recapeamento da rua Ryoiti Yassuda vai facilitar o trânsito em uma das vias mais
importantes do Crispim, e
que também faz a ligação
do bairro com o Andrade e
com a rua Suíça.
O novo asfalto faz parte
de um pacote que soma dez
vias, entre ruas e avenidas,
e visa levar mais segurança
e organização no tráfego de
motoristas, motociclistas,
ciclistas e pedestres.
Após o trecho, a equipe
segue para as ruas do Andrade que estão recebendo
galerias.
PÁGINA 3

HANDEBOL
BATE SÃO
JOSÉ E
FICA ENTRE
MELHORES
DO ESTADO
Recapeamento deixará rua em
melhores condições de tráfego

ESPORTES 10

ADEQUAÇÃO
DA PISTA
EVITA
ACIDENTES NA
ZONA OESTE
A retirada do canteiro central na avenida Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em
frente ao Paineiras Country
Club e ao salão de festas Pátio
das Flores, permite o alargamento da via naquele trecho
e evita acidentes.
PÁGINA 3

PROFISSIONAIS
DO POLO SÃO
CERTIFICADOS

Portal R3

INTERNET
MOBILIZA
EMPREGO
EM PINDA
PÁGINA 5

PEÇA MUSICAL
PARA
ESTUDANTES
DA CIDADE
PÁGINA 3

ESCOLA DA
FAMÍLIA
COMEMORA
11 ANOS
PÁGINA 5

Telecentros capacitam
para mercado de trabalho
Representantes e alunos do telecentro
participaram do programa ‘O Prefeito e
Você’ na semana passada e destacaram os
cursos do projeto e a oportunidade para
abrir portas do mercado de trabalho. Ad-

ministrado pelo Fundo Social de Solidariedade, o telecentro possui nove unidades em Pindamonhangaba, é responsável
pela inclusão digital e oferece cursos proﬁssionais.
PÁGINA 9

PÁGINA 9

Divulgação

PROGRAMA
QUALIFICA
PESSOAS PARA
CONSEGUIR
EMPREGO
As pessoas com idade acima dos 16 anos interessadas em
conseguir trabalho podem fazer
inscrições para o ‘Time do Emprego’ a partir desta terça-feira
(19). O programa contará com 12
encontros onde serão apresentadas técnicas de direcionamento
ao mercado de trabalho, aperfeiçoamento de habilidades, produção de currículo, dicas para
entrevistas, noções de empreendedorismo, apresentação pessoal, comunicação e expressão,
entre outros.
PÁGINA 9

Presidente da UBT
Pinda, José Valdez

FESTA DA
TROVA
PREMIA E
HOMENAGEIA
TROVADORES

A cerimônia de entrega de
prêmios e homenagens referentes ao XXIV Concurso
Nacional/Internacional de
Trovas e o XX Juventrova
foi bastante emocionante. O
evento reuniu trovadores locais, da região, de São Paulo
e de outros estados com alunos trovadores e seus professores. Alguns vencedores
se emocionaram durante o
evento realizado no sábado
(16), no Espaço Cultural Teatro Galpão, que ﬁcou lotado.
SEGUNDO CADERNO
PREVISÃO DO TEMPO

TERÇA-FEIRA

14º
Programa destacou qualiﬁcação proﬁssional dos participantes do telecentro

PREDOMÍNIO DE SOL NA
MAIOR PARTE DO PERÍODO

26º
UV 6
Fonte CPTEC/INPE
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ditorial
Com discussão eterna...

Ainda vai muita água pelo ralo

A

crise da água não vai terminar com um
ou dois dias de chuvas isoladas em área
do Estado de São Paulo. De acordo com
especialistas em recursos hídricos, é possível que
apenas em 2015 esta região do país volte a ter um
ciclo natural de chuvas, o que aumentaria o volume de água dos rios e encheria os reservatórios.
Até lá, a discussão sobre o tema ficará cada vez
mais latente. Não apenas pelo embate entre os
governos de São Paulo e do Rio de Janeiro sobre
a transposição ou não da água do rio Paraíba do
Sul para as reservas do Cantareira, ou sobre a vazão de água da represa Paraibuna, objeto mais recente no imbróglio, mas sobretudo pela economia
que todos devemos fazer.
Das medidas simples às mais ousadas, economizar água é dever de todos. Aos adultos, é hora
de relembrar aquelas aulas da infância sobre banhos rápidos, só abrir a torneira na hora de molhar a escova de dentes, não lavar calçadas, etc,
etc.
Há vários cálculos sobre o quanto cada pessoa
consome de água no dia a dia. Um dos mais clássicos e ainda não superados é sobre a quantidade necessária para tomar um banho, por exemplo. Estudos apontam que é possível se lavar com
apenas oito litros, excesso quanto há processo
completo de lavagem de cabelo, principalmente
os compridos.
Nestas estimativas, uma, existente no manual
de instruções de uma máquina de lavar de 10kg –
um dos modelos mais comuns no mercado – é de
chocar a todos. De acordo com o fabricante, que é
uma empresa multinacional, com o equipamento
em sua lavagem mais completa, com molho, banho, enxague e outros afazeres da máquina, são
utilizados cerca de 320 litros de água.
É tudo aquilo vai para o ralo. Como os valores
para captar água da chuva ou utilizar um sistema
que reutilize o produto após o banho para ser destinado à descarga é elevado, uma solução simples
é captar água que sai da máquina de lavar. Basta ter vários baldes e a paciência para esperar o
equipamento liberar a água, que pode ser usada
para lavar varandas e calçadas, descarga ou outras tarefas que não exijam o elemento em seu estado ‘100% puro’.
Chegou a hora de todos fazerem sua parte.

R

No último sábado (16), mulheres se encontraram na praça Padre
João de Faria Fialho – “praça do
Quartel” para realizar o encerramento da Semana da Lei Maria da
Penha. Na ocasião, foram distribuídos panfletos e houve uma passeata
de conscientização de toda a população. A semana teve início no dia
4 de agosto e contou com diversas
ações em sua programação, como
palestras, debates e a participação
do CMDM – Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher no programa de rádio “O Prefeito e você”.
De acordo com a presidente do
CMDM, Simone Braça, o objetivo da Semana foi conscientizar a

mulher dos direitos, incentivá-la a
combater a violência e usar as fer-

Corporação Musical Euterpe
comemora 189 anos
A Corporação Musical Euterpe comemora,
na sexta-feira (22), seus
189 anos, com uma apresentação no Espaço Cultural Teatro Galpão, às
20 horas. O evento tem
entrada gratuita e todos
estão convidados a prestigiar. A noite de apresentações terá a Banda de
Aprendizes, que mostrará três peças, com músicas como O Fantasma da
Ópera e Moon River, entre outras. Em seguida,
a Euterpe apresentará
nove peças, com músicas

Divulgação

como tributo a Adoniram Barbosa, medley
Deep Purple e Coldplay,
entre outras. O evento é

organizado pelo Departamento de Cultura, da
Secretaria de Educação
da Prefeitura.

ramentas necessárias, como o disque denúncia 180.

Doação de
mudas de
agosto

A Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio do Departamento de Meio
Ambiente, realiza a doação de mudas
de árvores nativas e frutíferas nos dias
21 e 22 de agosto. As mudas podem
ser retiradas somente por moradores
da área rural da cidade, como chácaras e sítios. A doação será realizada no
Viveiro Municipal. Um total de 30 moradores pode retirar a senha, mediante
apresentação de comprovante de endereço. As mudas serão entregues das
8 às 10h30. Cada pessoa poderá retirar até 50 mudas, sendo 45 nativas e
cinco frutíferas, além de dez de pingo
de ouro.

Prefeitura inicia preparativos para
Festival da Primavera
Divulgação

O Festival da Primavera do Núcleo Turístico do Ribeirão Grande
será realizado na última semana de
setembro (de 26 a 28) e os preparativos já estão em andamento para
a realização da festa. Nesta quintafeira (21), o Departamento de Turismo da Secretaria de Governo da
Prefeitura realizam uma reunião
com os empresários dos núcleos
turísticos do Ribeirão Grande e do
Piracuama que participarão do festival. Será às 19 horas, no auditório
da Prefeitura.

EGISTRO
CULTURAL

Altair Fernandes

Cordel no combate à dengue
Com o tema “Os amigos Chico e Clara
contra o mosquito da dengue”, o trovador
e poeta da UBT-Pindamonhangaba e da
APL – Academia Pindamonhangabense de
Letras, Maurício Cavalheiro, se valeu da

Ana Camila Campos

literatura de cordel para colaborar no combate contra a dengue, preparando criativas sextilhas a respeito. Devido ao pouco
espaço, publicaremos apenas as sextilhas
finais em nossa coluna de hoje:

Em shoppings, praças e em todos
os lugares da cidade,
os alunos explicavam
sobre a dengue à sociedade,
alertando sobre o risco
da voraz calamidade.

Após remover os focos,
fotografava outra vez,
e as fotos antes/depois
(exemplos de sensatez)
eram postadas no blog
que a turma da escola fez.

O projeto inovador
era o da fotografia:
com a permissão dos pais
cada aluno produzia
fotos de focos da dengue
que na própria casa havia.

As ações uniram todos
contra o mosquito cruel.
Matando os focos em casa,
também fiz o meu papel,
e ainda deixo a vocês
os versos deste cordel.

Arquivo TN

Reprodução

...Os amigos Chico e Clara,
com só dez anos de idade,
preocupados com a dengue
que massacrava a cidade,
resolveram fazer algo
em prol da comunidade.

Com o aval dos professores
na guerra contra os insetos,
Chico, Clara e outros alunos
criaram vários projetos
para extinguir ou limpar
todos os locais infetos.

Pensaram horas a fio
no melhor jeito de agir.
A pesquisa, na internet,
os levou a concluir
que, antes de qualquer remédio,
era melhor prevenir.

Com cartazes, denunciavam
os mais críticos locais:
latas, calhas, caixas d’água,
bebedouros de animais,
lajes, piscinas, garrafas,
pneus e muito, muito mais.

Fundação Dr. João Romeiro

A dengue no cordel

EXPEDIENTE

Maurício Cavalheiro,
cadeira nº 30T da APL
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cidade
Rua Ryoiti Yassuda recebe
recapeamento de asfalto
Maria Fernanda Munhoz

Equipe faz o asfalto a quente em toda a extensão da rua do Crispim

Maria Fernanda Munhoz
***
A rua Ryoiti Yassuda, no
Crispim, está recebendo recapeamento asfáltico em toda a sua
extensão. O serviço faz parte de
um pacote realizado pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de Obras, e
que teve início em maio, com o
recapeamento asfáltico de diversas vias do município, iniciando pela avenida Dr. Francisco Lessa Júnior, no Lessa.
A equipe do recapeamento de
asfalto a quente já passou pelas
ruas receberam galerias no Campo Alegre e pela Dr. Monteiro de
Godoy, no Bosque, além da avenida Monsenhor João José de
Azevedo, também no Crispim.

Residencial Andrade
Este recapeamento faz parte
de um pacote que soma dez vias,
entre ruas e avenidas, e visa
levar mais segurança e organização para o trânsito de motoristas, motociclistas, ciclistas e
pedestres.
Após este trecho, a equipe segue para as ruas do Andrade que
estão recebendo galerias. São
elas: avenida Vereador Alfredo
Molinari, avenida Sargento José
Joaquim dos Santos Sobrinho,
rua Maria Benedita Cabral San
Martin e rua José Moreira Leite
César.
Outros pacotes de recapeamento asfáltico serão feitos pela
Prefeitura, abrangendo mais
ruas e avenidas da cidade.

Prefeitura alarga avenida Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Maria Fernanda Munhoz
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou, na segunda-feira
(18), as obras para a retirada do
canteiro central na avenida Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
em frente ao Paineiras Country
Club e ao salão de festas Pátio das
Flores. O alargamento da avenida

Pindamonhangaba conta
com profissionais de
construção civil qualificados
Marcos Vinício Cuba
***
Moradores de Pindamonhangaba têm a oportunidade de se qualificar no ramo
da construção civil e ter
uma nova fonte de renda. A
cidade possui o Polo Regional da Construção Civil no
Vale das Acácias e a primeira
turma formada recebeu os
certificados dia 12 de agosto. Quem precisar de pedreiro, encanador ou assentador
azulejista poderá contratar
um dos formandos do Polo.
O prefeito de Pinda destaca que o município está em
constante desenvolvimento
e a qualificação da mão de
obra é fundamental para dar
oportunidade aos moradores
locais e oferecer ao mercado
profissionais preparados.

Maria Fernanda Munhoz

sentido Araretama – centro atende a solicitações da população,
que enfrenta congestionamentos
no local, diariamente. Com a retirada do canteiro central, o retorno
de veículos sentido Taubaté será
readequado para 100 metros à
frente de onde está atualmente. O
alargamento da pista levará mais
segurança e fluidez ao tráfego.

Oranilde Isabel Silva Ferraz fez o curso de assentador azulejista e comenta que
gostou bastante de aprender
este ofício e se alguém precisar pode contar com ela,
pois, dedicou-se bastante
para fazer bons serviços.
As aulas do Polo Regional
da Construção Civil acontecem no centro comunitário
do Vale das Acácias, localizado na rua dos Cravos, 240.
Para aproveitar os cursos
basta deixar o nome na lista.
O atendimento é de segunda
a sexta-feira, das 8 às 11 e
das 13h30 às 16 horas.
Os cursos são oferecidos
por meio de parceria Prefeitura de Pindamonhangaba,
Fundo Social de Solidariedade
e Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.
Marcos Vinício Cuba

Oranilde recebe certificado de assentador azulejista

Retirada do canteiro central propiciará o alargamento da avenida no sentido centro

Escolas municipais recebem teatro infantil
Maria Fernanda Munhoz
***
Mais de 4.500 crianças da
Rede Municipal de Ensino estão participando do projeto
“Luz, Magia e Ação”, realizado
em parceria entre a Secretaria
de Educação e Cultura da Prefeitura e a Lyondellbasell, com
produção da D´color Produções
Culturais. Como parte do projeto, crianças de 18 unidades de
ensino municipais assistirão ao
espetáculo “O Livro de Rebeca”,
que será apresentado em dois
horários, diretamente nas escolas.
A peça tem canções alegres e
que exploram os diferentes ritmos musicais brasileiros. Conta
a história de Rebeca, uma menina que adora escrever, mas quer
a todo custo encontrar alguém
para ajudá-la a terminar sua história. A menina já sabia que no
dia em que fizesse 15 anos sua
mãe iria revelar-lhe um segredo. Bem no dia do seu aniversário, acaba vivendo uma grande
aventura, misturando fantasia
e realidade, além de muita música e descontração. Nessa viagem maluca, ela conhece duas
pessoas muito especiais, o Sr.
Guimarães e o Sr. Rosa (em homenagem ao grande escritor),
e também tem a companhia de
seu cachorro Samba-le-lê. Todos juntos vão se divertir e seguir todas as pistas para desvendar as charadas desta história.

O projeto “Luz, Magia e Ação”
é viabilizado através da Lei Rouanet do Ministério da Cultura.

Teve início em Pinda no dia 18
de agosto e seguirá até o dia 10
de setembro.
Divulgação

Cena do
espetáculo
“O livro de
Rebeca”

Projeto “Luz, Magia e Ação”
Escola					

Data		

Horários

Profª Maria Helena Ribeiro Vilela (Jardim Regina)
Prof. Ayrton Senna da Silva (Pasin)		
Prof. Moacyr de Almeida (Bela Vista)		
Prof. Augusto César Ribeiro (Vila Rica)		
Prof. Arthur de Andrade (Cidade Nova)		
Prof. Félix Adib Miguel (Lessa)			
Prof. Jairo Monteiro (Vila Rica)			
Prof. Manoel César Ribeiro (Crispim)		
Profª Julieta Reale Vieira (Castolira)		
Prof. José Gonçalves (Seu Juquinha) (Liberdade)
Profª Maria Apparecida C. de Souza (Mombaça)
Profª Madalena Caltabiano (Lot. Araretama)
Prof. Alexandre Machado Salgado (Campinas)
Profª Regina Célia Madureira de S L. (Araretama)
Prof. Paulo Freire (Vila Prado)			
Vito Ardito (Araretama)			
Prof. Elias Bargis Mathias (Araretama)		
Prof. Yvone Aparecida A. Corrêa (Goiabal)

18 agosto		
19 agosto		
20 agosto		
21 agosto		
22 agosto		
25 agosto		
26 agosto		
27 agosto		
28 agosto		
29 agosto		
1 setembro
2 setembro
3 setembro
4 setembro
5 setembro
8 setembro
9 setembro
10 setembro

10h30/13h30
10h/13h
10h30/13h30
10h/15h30
10h10/13h10
10h/15h
10h/13h30
10h/15h30
10h30/15h30
10h/13h
10h15/13h15
10h/15h30
10h/13h30
10h30/13h
10h30/15h30
10h30/13h
10h20/15h30
10h/13h
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C o m u n i ca ç ã o /CVP

Vereador Professor Eric

apresentados.
O vereador Professor Eric
ressaltou a importância do serviço dos correios à população
e se dedicou, ao máximo, para
que fossem conquistadas, na
audiência, as melhorias para a
população de Pindamonhangaba e para os trabalhadores
do Correios. “É com enorme
satisfação que convoquei essa
Audiência Pública. Estou
certo de que hoje foi um dia
muito importante para o desenvolvimento de nossa cidade
com relação aos serviços dos
Correios. Acredito que as autoridades presentes tomaram
conhecimento das dificuldades
que nosso município enfrenta
e que não medirão esforços
para nos ajudar a solucionar
esses problemas. O Parque
das Palmeiras e o Vitoria Park
serão, em breve, atendidos com
a entrega de correspondências.
Ficaremos atentos e cobraremos as reivindicações aqui
propostas”, concluiu o vereador
Professor Eric.

Fale com o vereador Professor Eric

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

de

Assessoria

Convocada pelo vereador
Professor Eric (PR), a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba realizou no dia 14 de
agosto, quinta-feira, a Audiência Pública para tratar assuntos
relacionados aos serviços prestados pelos Correios na cidade.
Na ocasião, participaram
do evento o Gerente de Distribuição dos Correios - São
Paulo Interior SPI - Paulo Sérgio
Monteiro da Silva, o Secretário
de Planejamento de Pindamonhangaba, Jorge Ricardo Baruki
Samahá, trabalhadores dos Correios e munícipes dos bairros
das Oliveiras, Cruz Pequena,
Parque das Palmeiras, Vitória
Park, Araretama, Vila Rica,
Bosque, Ipê I, entre outros.
AAudiência tratou de vários
assuntos, entre eles, a instalação
de um CDD - Cento de Distribuição Domiciliar para melhor
atender a população do Distrito
de Moreira César; a instalação
de CPC – Caixa Postal Comunitária para os bairros das áreas
rurais da cidade; horário de
entrega de correspondências;
serviço dos correios para os
bairros Vitória Park e Parque
das Palmeiras, regularização
de numeração das residências,
entre outras situações.
As reivindicações apresentadas foram ouvidas, discutidas
e analisadas. Algumas ficaram
bem encaminhadas e próximas
de serem resolvidas, pois ambas
as partes - Prefeitura e Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - manifestaram disposição
para solucionar os problemas

Assessoria

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) agradece ao
Executivo por atender sua reivindicação de providências para
a implantação de um Cemitério
Municipal para atender os moradores da região do Distrito de
Moreira César.
Felipe César – FC disse que
esta é uma reivindicação antiga,
e ressalta que ao longo dos anos
luta pela implantação de um
cemitério em Moreira César,
tanto é que em administrações
anteriores, já havia feito esta
solicitação como se pode comprovar através dos requerimentos 23/2002, 06/2003, 19/2003,
64/2003 e 05/2004, reiterado
pelas indicações 83/2013 e
216/2013.
De acordo com o vereador,
é importante ressaltar que o
Distrito conta hoje com uma
população superior a 50 mil
habitantes e que essa necessidade é uma carência de vários
anos, causando transtorno e
sofrimento para muitas famílias
num momento de profunda dor.
“Há mais de 15 anos venho
pedindo a construção de um
cemitério em Moreira César.
Pindamonhangaba necessita
de um novo local, o cemitério
municipal se encontra lotado
e sem condições de novos
túmulos. Como Moreira César
não possui um local adequado,
vimos aí a importância de um
novo cemitério”, destaca o
vereador.
Felipe César agradece a
Administração Municipal que
atendeu aos apelos da popu-

Assessoria

Evento discutiu e encaminhou soluções para
os serviços dos Correios de Pindamonhangaba

C o m u n i ca ç ã o / CV P

Audiência Pública dos Correios, Felipe César – FC agradece Janio Lerario demonstra
convocada pelo vereador
construção de cemitério no otimismo com obras e
Professor Eric, é sucesso
crescimento de Pindamonhangaba
Distrito de Moreira César

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

lação, feitas através de seus
requerimentos e suas cobranças. “A construção do novo
cemitério municipal, no bairro
Laerte Assumpção, vai atender
toda a cidade. O novo cemitério
com cerca de 65 mil m² de área,
capacidade para cerca de 10 mil
túmulos, capela, velório e IML,
além de sala da administração
e sanitários, será sem dúvidas,
uma obra que trará benefícios a
nossa população, e com certeza,
vai “aliviar” o movimento no
Cemitério Municipal e trazer
maior tranquilidade aos moradores do Distrito”, enfatiza
o vereador.
Com certeza agora, aparecerão muitos “padrinhos” desta
obra. “É sempre assim, quando
o filho é feio, não aparece o pai,
mas quando o filho é bonito, todos querem ser o pai da criança.
Também tem um ditado muito
verdadeiro que diz que papagaio come milho e o periquito
é que leva a fama”, destaca o
vereador Felipe César – FC.

Vereador Janio Lerario

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

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Felipe César – FC

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

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

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

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

Cal homenageia casais
Toninho da Farmácia solicita Magrão agradece início
pindamonhangabenses na reforma total da quadra de
da construção de cemitério
Semana Nacional da Família esportes do bairro do Bosque em Moreira César
C o m u n i ca ç ã o /CVP

do Bonsucesso), Luiz Roberto
de Carvalho e Sirlei Aparecida
Braojos de Carvalho (Paróquia
São Cristóvão), Geraldo Luís de
Souza e Regina Lúcia Magalhães
Souza (Paróquia Nossa Senhora
de Fátima), Ricardo Honório e
Rita Aparecida de Paula Honório
(Paróquia São Miguel Arcanjo),
Angelino Martins de Andrade
Júnior e Gilda Anália Salgado Andrade (Paróquia Nossa Senhora da
Assunção), Benedito Barbosa dos
Santos e Eloyna de Paula Lemes
Santos (Paróquia São Benedito),
Ozi da Rosa Medeiros e Iracema
Barretos Medeiros (Paróquia
Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos), Claudinei Alves dos Santos
e Vera Lúcia Moura Alves dos
Santos (Paróquia Nossa Senhora
das Graças), José Roberto Azevedo Homem de Mello e Heloísa
Simões Homem de Mello (Equipe
de Nossa Senhora) e Edelson
Ferraz e Vera Lúcia Saraiva Ferraz
(Igreja Assembleia de Deus - Ministério Belém. Contamos com
sua honrosa presença!

Fale com o Vereador Cal

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) solicita à
Administração Municipal a
reforma total da quadra de
esportes localizada no final da
rua Antônio Caetano Junior,
no bairro do Bosque.
O vereador, faz esta solicitação pois, o local encontra-se
em estado de abandono, necessitando de pintura, reforma do
alambrado, troca das tabelas,
demarcação das linhas da
quadra e pintura geral interna
e externa.
O vereador Toninho da
Farmácia, aguarda a liberação
de recursos federais, para que
num futuro próximo, o local
seja coberto e possa tornarse um ginásio poliesportivo,
mas enquanto estes recursos
não são liberados, a reforma
é necessária para não haver
mais deterioração da quadra.
UBS Crispim
O vereador Toninho da
Farmácia, desde a administra-

O

vereador

Toninho

da

Farmácia,
Bosque,

de esportes do bairro do

ção passada, solicita um novo
espaço para a UBS - Unidade
Básica de Saúde do bairro do
Crispim. O pedido foi feito
devido ao crescimento populacional do bairro. “É preciso
construir um novo prédio pois
o prédio onde esta instalado
hoje a UBS é muito pequeno.
A UBS do Crispim precisa de
um lugar maior para atender a
grande demanda da população
da região que cresceu muito
nestes últimos três anos. Por
este motivo, peço urgência
nas providências por parte da
prefeitura”, destaca o vereador
Toninho da Farmácia
C o m u n i ca ç ã o /C VP

de

de

Assessoria

Fotos: Assessoria

O vereador
José Carlos Gomes – Cal (PTB)
convida toda a
população pindamonhangabense,
em especial a Comunidade Católica e Cristã, para
participarem da
Sessão Solene em
comemoração a
“Semana Nacional da Família”.
A solenidade será
realizada por intermédio do Decreto Legislativo
nº 09/2010 e do
Requerimento nº V e r e a d o r C a l
1.678/2014, de 04 de agosto de
2014, de autoria do vereador
Cal, a ser realizada no dia 20 de
agosto, quarta-feira, às 19h30, no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo
José Rodrigues Alckmin”, sito na
rua Alcides Ramos Nogueira, 860,
Loteamento Real Ville, Mombaça. Os oradores oficiais da sessão
serão o Senhor Roberto Seeger
e a Senhora Aurora de Bandeira
Seeger, de São José dos Campos,
coordenadores da Comissão Diocesana de Pastoral Familiar da
Diocese de São José dos Campos,
e coordenadores da Sub-Região
Aparecida, abrangendo as cinco
Dioceses, Caraguatatuba, São
José dos Campos, Taubaté, Aparecida e Lorena.
Na oportunidade, o Poder
Legislativo concederá “Diploma
de Honra ao Mérito” aos casais:
Renato Soares de Oliveira e
Marília Aparecida Soares de
Oliveira (Paróquia São Vicente
de Paulo), José Carlos Alves
Batista e Sueli Cavalcante Souza
Batista (Paróquia Nossa Senhora

n o d e s ta q u e , p e d e a r e f o r m a d a q u a d r a
q u e s e e n c o n t r a e m e s ta d o d e a b a n d o n o

“Vereador solicitou cemitério para
Moreira César no início do seu mandato”

Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP

A Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando a terraplanagem
no terreno onde será
instalado o Cemitério
de Moreira César, no
bairro Laerte Assumpção. O novo local terá
capacidade para 10.296
túmulos, além de capela,
velório e administração.
No início do seu
mandato, na primeira
sessão de Câmara, o
vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão
(PPS) encaminhou ao
Chefe do Executivo, a
Vereador Magrão
Indicação nº 59/2013,
de 28 de janeiro de 2013, Moreira César é uma aspirasolicitando a construção e ção antiga de toda comunidainstalação de um cemitério no de. As famílias que, ao longo
Distrito de Moreira César. O dos tempos, ajudaram a consvereador também encaminhou truir este Distrito merecem
o requerimento nº 3.008/2013, este conforto em preservar a
de 18 de novembro de 2013, memória de seus filhos, em
reivindicando a construção do local mais próximo possível”,
cemitério. “O cemitério em enfatizou o vereador Magrão.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

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

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

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Assistentes

Assessoria

de

de
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cidade
Projeto criado no Facebook
mobiliza emprego em Pinda

Júlia Villar

Não é de hoje que o
mundo virtual vem ganhando espaço no desenvolvimento de projetos.
O que antes acontecia
em lugares físicos, agora acontece na rede, que
conecta e une pessoas de
toda parte do planeta. A
internet tem feito com
que os usuários se tornem
independentes, podendo
colocar suas ideias em
prática, sem que seja preciso da ajuda de terceiros.
Nas redes sociais, por
exemplo, isso é possível,
devido às inúmeras ferramentas interativas.
Desde o ano passado, um projeto que visa
ajudar as pessoas a conseguirem emprego vem
ganhando destaque entre
os moradores da cidade. Trata-se da ‘Corrente do Bem pelo emprego
em Pindamonhangaba’.
O grupo foi idealizado
pela empresária Fabiana
Araújo, em 1º de abril de
2013, e hoje já conta com
mais de 15.000 membros.
A ideia da “Corrente
do Bem Pelo Emprego

em Pinda” surgiu ao perceber que alguns amigos
e familiares que sempre
perguntavam se sabia de
alguma vaga de emprego.
Então foi criado o grupo e
várias pessoas foram convidadas para participar
e publicar vagas quando
soubessem, ajudando uns
aos outros. “Após seis meses já tinham mais de cinco mil membros no grupo,
foi aí que percebi a oportunidade”, disse Fabiana,
idealizadora do grupo. Ela
também explicou o porquê de haver escolhido o
Facebook como ferramenta para o desenvolvimento
do projeto. “Eu escolhi o
Facebook pela sua velocidade e principalmente
pela facilidade de ‘marcar’
os amigos nas vagas. Sou
fã do mundo virtual, é a
bola da vez!”, completou.
Fabiana informou que
o próximo passo do grupo
no Facebook é criar uma
ONG - Organização não
Governamental e oferecer mais ferramentas para
que este profissional esteja cada vez mais prepa-

Semana Jurídica
termina com
“Happy Hour”
Arquivo pessoal

Advogados comemoraram sucesso da ‘Semana’
Na última sexta-feira
(15), uma confraternização denominada “Happy
da Desordem”, encerrou
os eventos da Semana
Jurídica 2014, promovida pela 52ª Subseção da
Ordem dos Advogados do
Brasil, sediada em Pindamonhangaba.
O happy hour aconteceu na Casa do Advogado
e contou com som ao vivo,
além dos comes e bebes
tradicionais. Na quintafeira (14), foi realizada a
última palestra do evento,

com o tema “influência da
mídia no processo penal”,
ministrada pelo advogado,
professor universitário e
especialista em Direito Penal pela Escola Superior do
Ministério Público, Mário
Sérgio de Oliveira.
O patrono da Semana
Jurídica 2014 foi o advogado Deodato Silva Flores, homenageado pelos
importantes e valorosos
serviços prestados à advocacia, à sociedade e à
justiça ao longo de sua
carreira.

Polícia
Traficantes presos

A Polícia Civil prendeu
na última sexta-feira (15)
dois acusados de tráfico
em Pinda. A polícia se deparou com dois homens
em atitude suspeita, durante patrulhamento pela

rua Simão Denis, bairro
Alto do Cardoso. Na revista
foram encontradas drogas,
quantia em dinheiro e uma
arma municiada. Os criminosos foram encaminhados ao CDP de Taubaté.

Jovens entregaram currículos para membros do projeto idealizado via internet
rado para conquistar sua foi realizado no último sá- um currículo impresso e guns profissionais conceoportunidade de emprego bado (16) um ‘Encontro trocou com amigos para derão um bate-papo inforem Pinda e região.
do Bem’, na praça Mon- potencializar a ajuda na mal com os participantes
Para comemorar os senhor Marcondes, no busca de emprego de cada sobre as características do
15.000 Membros do Bem, qual cada membro levou um. A idealizadora e al- profissional de sucesso.

Programa Escola da
Família comemora os
11 anos de atividades
O Programa Escola
da Família é responsável
pela realização do sonho
de muitos jovens. Com o
apoio deste programa hoje
há professores, jornalistas,
advogados, dentistas, entre outros profissionais no
mercado. A Diretoria Regional de Ensino, instalada em Pindamonhangaba,
festejou os 11 anos de atividades na praça Padre João
de Faria Fialho, Largo do
Quartel, no último sábado.
A DE de Pindamonhangaba é responsável
pelo Programa Escola da
Família em 20 unidades
escolares. As atividades
são oferecidas aos sábados e domingos, das 9 às
17 horas, gratuitamente.
São realizados projetos
nos eixos cultura, esporte,
saúde, trabalho e cidadania. Atualmente são atendidos 163 universitários e
eles contam com o apoio
dos voluntários.
Para realizar a festa dos
11 anos a DE teve o auxílio
da Escola Futura, Reflexoterapia com Wellen e
equipe, Funvic, Portal R3,
Gold Finger, Mercadinho
RR (localizado no bairro
Beta), Casa das Linhas,
Bordados e Cia, Agroquintais, Projeto Fazendo Arte,
(de Tremembé), e Prefeitura de Pindamonhangaba.
Quem esteve na praça

Marcos Vinício Cuba

Evento mobilizou milhares de pessoas no Largo do Quartel
pôde aferir a pressão, participar da reflexoterapia,
das oficinas de artesanato, e receber orientações
do grupo de Ações Preventivas na Escola sobre
sustentabilidade.
Gicele de P. Giúdice,
dirigente de Ensino de
Pindamonhangaba e região, acredita que a bênção maior do programa é
ter alunos egressos do Ensino Médio sem perspectivas em termos financeiros
de continuar os estudos.
“É um presente para mim
estar no Programa desde
o início e aqui na praça é
uma mostra de todo processo que acontece em
todas as escolas. Esse dia
é como um desfile de escola de samba, espero no
próximo ano termos mais

Odirley Pererira

Reflexoterapia foi um dos destaques
universitários. Os interes- ria com o Departamento de
sados em ser contempla- Meio Ambiente e agradece
dos com as bolsas devem o auxílio da Prefeitura.
A estudante Jéssica dos
acessar o site da Secretaria
da Educação, mensalmen- Santos comenta que a moste há abertura das bolsas.” tra dos trabalhos na praça é
Sônia Luzia de Olivei- importante porque a popura, vice-diretora da esco- lação tem a oportunidade
la Eunice Bueno, comenta de conhecer o que é desenque apenas no período da volvido em cada uma das
manhã foram distribuídas escolas que abrem as portas
mais de 40 mudas em parce- aos finais de semana.

TERÇA-FEIRA
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Atividades comemorativas ao
folclore continuam nas bibliotecas
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
As atividades comemorativas ao Mês do Folclore tiveram
início no último dia 11, com a
apresentação de teatro das lendas de Pindamonhangaba com
a Cia Estrutural nas bibliotecas públicas municipais que
ficam no Araretama, no Castolira e na praça Emílio Ribas,
e contação de histórias com a
Brinquedoteca, nas bibliotecas
que ficam no Bosque e no Castolira.
A comemoração continua
nesta semana, com contação de
histórias nas bibliotecas do Sesi,
do Araretama, de Moreira e da
Vila São Benedito. O teatro será
no Bosque, Vila São Benedito e
Moreira César.
Essa atividade também é
aberta para o público em geral.
No total, as duas atividades
beneﬁciarão mais de 1.130 alu-

nos municipais. As comemorações são realizadas pela Secretaria de Educação e Cultura,

PROGRAMAÇÃO
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
19/8 (terça-feira)
SESI (manhã)
8h30 – Yolanda -Immediato
10h – Yolanda Immediato

21/8 (quinta-feira) - BOSQUE
10h - Franco Montoro
14h - Franco Montoro

ARARETAMA (tarde)
13h30 – Regina Célia
15h – Elias Bargis

22/8 (sexta-feira)
VILA
9h – Seraﬁm Ferreira
15h – Seraﬁm Ferreira

20/8 (quarta-feira)
MOREIRA (manhã)
8h30 – Francisco de Assis
10h – Francisco de Assis

MOREIRA
10h30 – Raquel de Aguiar Loberto
13h30 – Raquel de Aguiar Loberto

A exposição está sendo organizada pelo Departamento de Patrimônio Histórico, da Secretaria de
Educação e Cultura da Prefeitura
de Pindamonhangaba.
Divulgação DPH

Máquina fotográﬁca
integrante da exposição

YOGA NO BOSQUE É SUCESSO MAIS UMA VEZ
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
O Projeto “Yoga para Todos”
foi realizado, pela segunda vez,
nesse domingo (17), no Bosque da
Princesa. A iniciativa é do Departamento de Cultura da Secretaria
de Educação da Prefeitura e as
aulas são ministradas pela professora Dani da Terra.
Mais de 50 alunos participaram dessa nova aula de yoga
gratuita no Bosque. As aulas
são realizadas todo primeiro e
terceiro domingo de cada mês,
das 10 horas ao meio-dia. Para
participar, não é necessário
ter experiência em yoga, basta
chegar. Importante levar uma

toalha, tapetinho ou esteira, já
que a prática é feita na grama.
No próximo domingo (24),
será a vez da dança circular, um
projeto que vem sendo realizado
com sucesso desde o ano passado.
Ministrada pelos focalizadores
Bebel Morais e João Junqueira, a
dança circular também é aberta a
todos os interessados, é só chegar
e participar.
Em todos os domingos, o artista plástico Sérgio Callipo realiza
a oﬁcina gratuita de modelagem
em argila. As aulas são realizadas
também das 10 horas ao meio-dia,
na varanda da biblioteca pública
municipal “Ver. Rômulo Campos
D´Arace”, no Bosque.
Maria Fernanda Munhoz

Alunos iniciantes e experientes participam das aulas

VILA SÃO BENEDITO (tarde)
13h30 – Seraﬁm Ferreira
15h – Seraﬁm Ferreira
APRESENTAÇÃO DE TEATRO

Museu inicia exposição
no Dia da Fotograﬁa
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Dia 19 de agosto é comemorado
o Dia Mundial da Fotograﬁa. Para
comemorar a data, o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina está iniciando uma exposição com 150 peças de seu acervo.
O material em exposição retrata 100 anos de história da fotograﬁa, por meio de 30 máquinas
fotográﬁcas, ﬁlmes, ﬂashes, fotos
antigas em sépia e preto e branco,
entre outros materiais curiosos e
que estavam na reserva técnica do
museu e agora estão à disposição
para apreciação do público.
O museu pode ser visitado de
terça a sábado, das 9 às 18 horas
e, aos domingos, das 13 às 18 horas. Entrada gratuita.

Maria Fernanda Munhoz

por meio do Departamento de
Cultura e coordenação das bibliotecas.

A programação teve início no dia 11 de agosto,
com atividades na biblioteca do Araretama

Cidade participa de Feira de
Turismo em Ribeirão Preto
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Visando a divulgação da cidade para turistas, Pindamonhangaba vem participando das mais
importantes feiras do setor realizadas no estado de São Paulo.
Na sexta-feira (15) e sábado (16),
foi a vez da feira da Avirrp – Associação das Agências de Viagem
de Ribeirão Preto e região, considerada uma das maiores e mais
abrangentes em sua localidade.
Em 2013, o evento recebeu cerca
de 70 caravanas dos estados de
São Paulo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, Mato Grosso
do Sul e Brasília.

Pindamonhangaba participou
deste evento por meio do estande
do Governo do Estado de São Paulo, que sempre reserva espaço para
as cidades organizadas em circuitos turísticos (no caso de Pinda, o
Circuito Mantiqueira, com apoio
do Convention Bureau de São
Paulo) fazerem sua divulgação.
De acordo com a diretora do Departamento de Turismo de Pinda, a cidade “faz a lição de casa”,
com participação ativa em todos
os eventos, reuniões, conselhos e
associações turísticas, merecendo
sempre espaço de destaque nas
iniciativas da secretaria estadual.
Realizada com o apoio do Ministério do Turismo, a Avirrp teve

como foco, neste ano, o turismo
interno, com o tema “Brasil para
Brasileiros”. O tema vem ao encontro do Departamento de Turismo da Prefeitura de Pinda, que
visa atrair o visitante de diversos
locais do país para conhecerem
Pindamonhangaba.
Foram mais de 140 expositores,
entre hotéis, companhias aéreas,
locadoras, cruzeiros e instituições
de divulgação de destinos turísticos. Os organizadores contabilizaram cerca de 4,5 mil visitantes.
Este é o 8º ano que Pindamonhangaba participa da feira. Na
oportunidade foram distribuídas
as novas edições da revista de turismo do município.

Divulgação Turismo Pinda

Representante do Departamento de Turismo de Pinda com o presidente da Avirrp,
Emerson da Silveira

Divulgação

PASSAGEM DE D. PEDRO I POR PINDA TERÁ COMEMORAÇÃO
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Pindamonhangaba comemora,
no dia 20 de agosto, os 192 anos
da passagem de D. Pedro I pela cidade e sua Guarda de Honra Pindamonhangabense. Para celebrar
a data, o Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de
Educação da Prefeitura receberá

a apresentação da centenária
Corporação Musical Euterpe, no
Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina,
nesta quarta-feira, às 20 horas.
Na ocasião, será aberta a visitação a exposição “Família Imperial e Real do Brasil”. O evento tem
entrada gratuita e toda a população está convidada a participar.

Pindamonhangaba

QUARTA-FEIRA
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premiação
Tribuna do Norte

Festa da trova reúne trovadores
veteranos e iniciantes
Altair Fernandes
***
Realizada no sábado
(16), no auditório do Espaço Cultural Teatro Galpão,
a solenidade de encerramento e premiação do
34º Concurso Nacional/
Internacional de Trovas de
Pindamonhangaba e 20º
Juventrova, certame estudantil da modalidade. Os
concursos são promovidos
pela seção de Pindamonhangaba da UBT – União
Brasileira de Trovadores
com o apoio da Secretaria
Municipal de Educação
e Cultura. A festa da premiação integra os eventos
comemorativos ao aniversário da cidade.
Antecedendo à solenidade de premiação, trovadores veteranos, alunos,
familiares e os professores
participantes do Juventrova confraternizaram-se no
coffee break animado pelo
músico João Bay Law, preparado pelo Departamento
de cultura para recepcioná-los. Em seguida, houve apresentação de dança
com a dupla João Narezi e
Natália Gregório, e o canto
do Hino Nacional.
Coube ao presidente
da UBT-Pindamonhangaba, José Valdez de Castro
Moura, dar início ao evento convidando os membros da APL – Academia
Pindamonhangabense de
Letras, Juraci Faria e José
Lelis Nogueira para falar sobre o resgate de um
acervo composto de trovas, poemas, pronunciamento aos jovens e fotos
do historiador Waldomiro
Benedito de Abreu. Acervo que resultou na publicação do livro: ‘Os olhos
e outras poesias’. Exemplares dessa obra comemorativa ao centenário de
nascimento do historiador
(1914-2014), complementaram a premiação aos
trovadores do Juventrova
e do Concurso Nacional.
Para ilustrar a homenagem a Waldomiro houve
declamação de trovas pelos
alunos da professora Lóris
Frasinelli, da Escola Estadual Ryoiti Yassuda: Marco
Antonio e Jéssica Kochan.
Premiações –
Concurso Nacional
Iniciando a premiação,
foram anunciados para
receberem seus troféus
e declamarem as respectivas trovas laureadas os
trovadores do estado de
São Paulo e demais estados que concorreram pela
categoria Nacional, com
trovas sobre o tema ‘Sensato’. Em seguida, os concorrentes pela categoria
regional, para trovadores
de Pinda, municípios do
Vale do Paraíba, litoral
Norte e região serrana,
tema ‘Insano’.
Em ambas as categorias
foram premiados com troféus, certificado, livreto do
concurso e exemplares do

livro ‘Os olhos e outras Poesias’, os autores das cinco
menções especiais, cinco
menções honrosas e das
cinco trovas vencedoras.
O Juventrova premiou
os 40 alunos que concorreram com trovas sobre o
tema ‘Copa’, teve a participação de 15 escolas e participaram 1.355 trovas. As
escolas participantes receberam troféus alusivos ao
concurso e os alunos medalhas, certificados, livreto do concurso e exemplares do livro de Waldomiro.
Pronunciamentos
finais
Encerrando mais uma
festa da trova, o trovador
José Ouverney declamou
soneto de sua autoria em
homenagem ao trovador
Izo Goldmann (19322013), que colaborou na
criação da seção UBT de
Pindamonhangaba.
José Valdez fez os agradecimentos à administração
Municipal (secretaria e departamentos municipais);
professores, alunos, escolas
e demais envolvidos na realização do XIV Concurso
Nacional/Internacional de
Trovas de Pindamonhangaba e XX Juventrova.
Valdez também agradeceu à mesa que conduziu os trabalhos, composta
pela secretária de Educação e Cultura (representou o prefeito), diretor de
cultura e coordenadora
de biblioteca municipais,
e pelas seguintes lideranças da União Brasileira
de Trovadores: Domitilla
Borges Beltrame (pres. da
UBT Nacional), Myrtes
Moraes (pres. da UBT-Estadual), Terezinha Brisolla (UBT- RS).

Após os pronunciamentos
da presidente da UBT-Estadual e da trovadora da
UBT-RS, a presidente da
UBT-Nacional, Domitilla
Beltrame, falou sobre as
mudanças que pretende
realizar em favor do fortalecimento da entidade
e, consequentemente, das
unidades da UBT espalhadas pelo Brasil, colocando
como foco principal nesta
iniciativa, o cadastramento
dos trovadores do Brasil e o
incentivo à criação de certames que revelem novos trovadores. Concluindo, a presidente da UBT-Nacional
destacou o Juventrova de
Pindamonhangaba como
referência nacional para
incentivar o surgimento de
novos trovadores.

Portal R3

Público prestigiou a solenidade aplaudindo os trovadores
pelas trovas premiadas
Portal R3

Portal R3

Valdez
apresentou o
evento
Portal R3

Jardel e Natália, apresentação de dança
impecável na festa da trova
Alunos da escola Ryoiti Yassuda declamaram
em homenagem ao inesquecível historiador e
trovador Waldomiro de Abreu
Portal R3

Portal R3

Portal R3

Portal R3

Alguns dos trovadores das categorias Nacional e Regional, que foram laureados
Portal R3

Alunos vencedores do Juventrova e seus professores foram muito aplaudidos na premiação

Portal R3

Trovador Izo Goldman
foi homenageado com
soneto de José Ouverney
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 088/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0896/14
DATA PROTOCOLO:
07/08/2014
Nº CEVS:
353800601-863-000090-1-6 DATA DE VALIDADE:
12/08/2015
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:
Lecel Clinica Médica LTDA
CNPJ/CPF: 02756910000124
ENDEREÇO: Rua Dr Alfredo Valentini
N°:
223
COMPLEMENTO:
Sala 02
BAIRRO:
Tabaú
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12400-360
UF:
SP
RESP. LEGAL:
José Lelis Nogueira
CPF:
218.549.208-04
RESP. TÉCNICO:
José Lelis Nogueira
CPF:
218.549.208-04
CBO:		
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 20.506
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 12/08/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 089/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0897/14
DATA PROTOCOLO:
07/08/2014
Nº CEVS:
353800601-863-000235-1-5 DATA DE VALIDADE:
12/08/2015
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:
LUIZ CARLOS MORGADO
CNPJ/CPF: 74702165887
ENDEREÇO: Rua Dr Alfredo Valentini
N°:
223
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12400-360
UF:
SP
RESP. LEGAL:
LUIZ CARLOS MORGADO CPF:
747.021.658-87
RESP. TÉCNICO:
LUIZ CARLOS MORGADO CPF:
747.021.658-87
CBO:		
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 26.257
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 12/08/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 090/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
CANCELAMENTO DE CEVS
Nº PROTOCOLO:
0842/14
DATA PROTOCOLO:
25/07/2014
Nº CEVS:
353800601-863-000669-1-5 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:
JOÃO BOSCO GOULART RODRIGUES
CNPJ/CPF: 081.111.728-69
ENDEREÇO: Rua CEL JOSÉ FRANCISCO
N°:
90
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
ALTO TABAÚ
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12400-320
UF:
RESP. LEGAL:
JOÃO BOSCO GOULART RODRIGUES
CPF:
RESP. TÉCNICO:
JOÃO BOSCO GOULART RODRIGUES
CPF:
CBO:		
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.:

SP
081.111.728-69
081.111.728-69
57.004

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 12/08/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 091/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
Nº PROTOCOLO:
0583/14

RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DATA PROTOCOLO:
30/05/2014

Nº CEVS:
353800601-865-000165-1-9 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8650-0/04 Atividades de fisioterapia
RAZÃO SOCIAL:
Camila Paiva Barbosa
CNPJ/CPF: 35669174860
ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro
N°:
110
BAIRRO:
Centro
COMPLEMENTO:		
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-020
RESP. LEGAL:
Camila Paiva Barbosa
CPF:
RESP. TÉCNICO:
Camila Paiva Barbosa
CPF:
CBO:		
CONS. PROF.:
CREFITO

13/08/2015

UF:
SP
356.691.748-60
356.691.748-60
N º INSCR.: 169821-F

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 13/08/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 092/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
1726/13
Nº PROTOCOLO:

RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DATA PROTOCOLO:
25/11/2013

Nº CEVS:
353800601-865-000077-1-4 DATA DE VALIDADE:
13/08/2015
CNAE:
8650-0/06 SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA
FLÁVIO SERAFINI CLÍNICA MÉDICA E FONOAUDIOLÓGICA LTDA
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF: 09079694000179 (001)
ENDEREÇO: Rua DR FREDERICO MACHADO
N°:
132
COMPLEMENTO:
CONJUNTO 38
BAIRRO:
SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-040
UF:
SP
RESP. LEGAL:
FLÁVIO SERAFINI
CPF:
091.295.098-66
RESP. TÉCNICO:
ARETUSA MONTEIRO SILVA
CPF:
268.949.668-26
CBO:		
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 73542
CBO:		
CONS. PROF.:
CRFA
N º INSCR.: 10103
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 13/08/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 093/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
0702/14
DATA PROTOCOLO:
04/07/2014
Nº PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000025-1-8 DATA DE VALIDADE:
12/08/2015
CNAE:
8650-0/03 ATIVIDADE DE PSICOLOGIA E PSICANALISE
SINARA MEDEIROS RANGEL
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF: 15949247833
ENDEREÇO: Rua AMADOR BUENO
N°:
164
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
BOA VISTA
CEP:
12401-300
UF:
SP
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
SINARA MEDEIROS RANGEL
CPF:
159.492.478-33
RESP. TÉCNICO:
SINARA MEDEIROS RANGEL
CPF:
15949247833
CBO:		
CONS. PROF.:
CRP
N º INSCR.: 62471/06
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 12/08/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 094/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
0702/14
DATA PROTOCOLO:
30/05/2014
Nº PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-865-000013-1-7 DATA DE VALIDADE:
14/08/2015
CNAE:
8650-0/04 ATIVIDADE DE FISIOTERAPIA
TATIANA RIBEIRO LOPES
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF: 28888301836
ENDEREÇO: Rua SETE DE SETEMBRO N°:
110
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-020
UF:
SP
RESP. LEGAL:
TATIANA RIBEIRO LOPES CPF:
288.883.018-36
RESP. TÉCNICO:
TATIANA RIBEIRO LOPES CPF:
288.883.018-36
CBO:		
CONS. PROF.:
CREFITO
N º INSCR.: 50016-F
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 14/08/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2014

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0004234-39.2009.8.26.0445. Classe: Assunto: Procedimento Ordinário Ato / Negócio Jurídico. Requerente: Mario Morando e outro. Requerido: Marcos Antonio Batista e outro. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004234-39.2009.8.26.0445. A Doutora Cláudia Calles Novellino
Ballestero, MMa. Juíza de Direito da 2° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de Pindamonhangaba,
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCOS ANTONIO BATISTA, CPF 004.513.928-84 e
EVA TEIXEIRA COELHO, CPF 009.668.878-5 que tramita perante o juízo e cartório do 2º ofício cível, os termos da
ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada de Reintegração de Posse, requerida por MÁRIO
MORANDO e MARIA HELENA ZAPPAROLI MORANDO, que são autores e proprietários do loteamento denominado
"Vitoria Park III", que celebraram com os Réus instrumento particular de compromisso de compra e venda para
aquisição do lote 027 da quadra 012, pelo preço de R$20.142,00, por meio de uma entrada no valor de R$500,00,
mais 1 parcela mensal e sucessiva de R$490,00 com vencimento em 27/04/2004, e o saldo restante em 120 parcelas
mensais e sucessivas no valor de R$159,60 cada. Ocorre que os Réus deixaram de pagar as parcelas vencidas a
partir de 27/08/2004, descumprindo a obrigação, motivo pelo qual a presente ação foi interposta. E não sendo localizados os Réus, os quais estão em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO com prazo de
20 (vinte) dias, para que os mesmos, querendo, contestem a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, que
passarão a fluir a partir do prazo do edital, sob a pena de revelia, pois no silêncio, serão aceitos como verdadeiros os
fatos alegados pelos autores. Será o presente edital publicado e fixado na forma da lei. Pindamonhangaba, 03 de julho
de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 096/2014
TRIBUNA
NORTE
- 18
E 19/08/2014
A Prefeitura comunica DO
que no PP
nº. 96/14, que cuida
de “Aquisição
de vigas para manutenção em pontes em
diversos locais no município de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes): Magafer Comércio de
Ferro e Aço Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 112/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 112/14, que cuida de “Aquisição de peças a serem aplicadas em
equipamento pré-misturador de asfalto a frio, modelo 35 D pertencente a esta Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes): Filipe Franco Numes Equipamentos ME (01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08 e 09).
Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 126/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 126/14, que cuida de “Contratação de empresa para prestação de
serviços especializados de data center e hospedagem de web sites (hosting) em servidores dedicados e
gerenciados, por um período de 36 meses”, a Autoridade Superior, ante o parecer da Secretaria de Assuntos
Jurídicos, anexo aos autos, habilita a empresa Ativas Data Center S. A.. E HOMOLOGA e ADJUDICA o
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Ativas Data Center S.A. (01).
Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 219/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 219/14, que cuida de “Aquisição de material elétrico para instalações da
nova sede do Departamento de Turismo e Departamento de Cultura”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes): HSX
Comércio e Serviço EIRELI EPP (01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 12, 13, 15, 16, 17 e 18). Itens imprósperos: 07,
09, 10 e 14. Itens desertos: 11 e 19.
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 221/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 221/14, que cuida de “Aquisição de gás de cozinha para atendimento
da alimentação escolar nas unidades escolares do Município de Pindamonhangaba e para consumo de
vários Departamentos e setores da Prefeitura”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes): Gasball Armazenadora e
Distribuidora Ltda. (01, 02, 03 e 04).
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2014.

19 DE AGOSTO de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2014
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, o PP nº 123/2014, referente à “aquisição
de 500 metros (20 peças) de raia para piscina de 25 metros para os centros esportivos, visando
a troca desses materiais que se encontram desgastados ou quebrados e para a segurança dos
usuários para evitar acidentes” com encerramento dia 29/08/14 às 14h00 e abertura às 14h30. 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, 18 de agosto de 2014.
PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 125/2014
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, o PP RP nº 125/2014, referente à “aquisição de
camiseta para tender a programação referente ao calendário do ano de 2014 do Departamento de
Assistência Social” com encerramento dia 01/09/14 às 14h00 e abertura às 14h30. 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, 18 de agosto de 2014.
PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 196/2014
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, o PP RP nº 196/2014, referente à “aquisição de
arquivos deslizantes por face, acessórios e componentes por menor preço global por um período de
12 meses” com encerramento dia 01/09/14 às 08h00 e abertura às 08h30. 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, 18 de agosto de 2014.
PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 241/2014
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, o PP RP nº 241/2014, referente à “contratação
de empresa especializada na prestação de serviço de arbitragem de futebol de salão, visando
atender aos campeonatos organizados ou apoiados pela SEJELP” com encerramento dia 29/08/14
às 14h00 e abertura às 14h30. 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, 18 de agosto de 2014.
PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 242/2014
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, o PP RP nº 242/2014, referente à
“contratação de empresa especializada na prestação de serviço de arbitragem para futebol de
campo e arbitragem para outras modalidades esportivas (atletismo, basquete, ciclismo, ginástica
rítmica, handebol, judô, entre outros), visando atender aos diversos campeonatos organizados ou
apoiados pela SEJELP” com encerramento dia 29/08/14 às 08h00 e abertura às 08h30. 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, 18 de agosto de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO
PREGÃO Nº 114/2010
Aditamento nº 001/2013 do Contrato nº 187/2010
Contratada: White Martins Gases Industriais do Nordeste S/A.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de oxigênio medicinal, ar
comprimido, concentrador de oxigênio, cilindros, dióxido de carbono, cânulas e umidificador.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 15/07/2014.
Adita-se valor: reajusta-se o valor unitário do contrato com base no índice IPC-FIPE de 5,20%,
passa a viger: Item 01: R$ 15,66 para R$ 16,47; Item 02: R$ 6,79 para R$ 7,14; Item 03: R$ 334,13
para R$ 351,50; Item 04: R$ 8,35 para R$ 8,78; Item 05: R$ 18,79 para R$ 19,77; Item 06: R$
146,18 para R$ 153,78; Item 07: 13,57 para R$ 14,28; Item 08: R$ 18,79 para R$ 19,77; Item 09:
R$ 15,66 para R$ 16,47; Item 10: R$ 15,66 para R$ 16,47; Item 11: R$ 16,71 para R$ 17,58; Item
12: R$ 21,93 para R$ 23,07.
Data de assinatura: 14/07/13.
Assina pela contratante: Isael Domingues.
Assina pela contratada: José Ulysses Westphalen dos Santos e Belmiro Luis Moreira da Silva.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 034/2011
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 168/2011
Contratada: Unicard Centro de Diagnóstico S/C Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames cardiológicos pelo período
de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 25/07/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor unitário do contrato com base no índice IPC-FIPE de 5,07%,
passando-se o valor unitário de R$ 97,76 para R$ 102,72.
Data de assinatura: 15/07/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz Carlos Morgado.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 147/2012
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 145/2012
Contratada: Pronto Vida Emergências Médicas Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atendimento préhospitalar em ambulância de suporte básico – tipo “B”, com equipe multiprofissional comporta por
telefonista, motorista e enfermeiro (a), pelo período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 21/06/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato com base no índice IPC-FIPE de 5,36%, passando
de R$ 804.237,61 para R$ 847.344,74.
Data de assinatura: 03/06/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Fabiano Bazzo da Silva.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 032/2013
Aditamento nº 002/2014 do Contrato nº 102/2013
Contratada: Paranaverde Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviço de poda e supressão de árvores para o
município de Pindamonhangaba.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 06 (seis) meses, até 18/01/2015.
Data de assinatura: 15/07/14.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Cleverson José Ramos.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 252/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 227/2013
Contratada: Eco Plantas e Mudas Ltda. EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço para locação de trator
agrícola com roçadeira e operador, pelo período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 25/12/2015.
Data de assinatura: 01/07/14.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos Santos.
Assina pela contratada: Letícia Pinheiro de Carvalho.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 138/2014
Objeto: Aquisição de equipamentos de segurança para uso dos funcionários da Secretaria de Obras
e Serviços.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Habiatar Comércio e Serviços de Manutenção Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 1197/14 – Valor: R$ 128.985,46 – Data: 25/07/14.
Contratada: J C B Materiais Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1198/14 – Valor: R$ 1.576,50 – Data: 25/07/14.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 139/2014
Objeto: Aquisição de uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI) para os auxiliares de
serviços gerais que atuam na alimentação escolar, conforme Termo de Referência.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Habiatar Comércio e Serviços de Manutenção Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 1220/14 – Valor: R$ 80.567,25 – Data: 01/08/14.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 144/2014
Objeto: Aquisição de material de serralheria para reforma Aplicação, PSF Feital e obras e
manutenções diversas no Distrito de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Aços Pinda Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1175/14 – Valor: R$ 1.153,60 – Data: 24/07/14.
Contratada: Aços Pinda Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1176/14 – Valor: R$ 9.024,10 – Data: 24/07/14.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 155/2014
Objeto: Aquisição de materiais de borracharia a serem aplicados nas viaturas e máquinas desta
municipalidade, visando atender as necessidades de manutenção e conservação dos veículos
pertencentes à frota municipal, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos
no Termo de Referencia.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Pneulinhares Comércio de Pneus Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1174/14 – Valor: R$ 12.495,85 – Data: 24/07/14.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 166/2014
Objeto: Aquisição de material permanente (equipamentos) Odontológico para as unidades
odontológicas vinculadas as unidades de Saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Alexandre A Souza ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1199/14 – Valor: R$ 4.776,40 – Data: 24/07/14.
Contratada: Dabi Atlante S/A Indústrias Médico Odontológica.
Autorização de Fornecimento nº: 1200/14 – Valor: R$ 2.157,50 – Data: 24/07/14.
Contratada: Dakfilm Comercial Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1201/14 – Valor: R$ 1.115,00 – Data: 24/07/14.
Contratada: Luiz C de Melo Souza Lorena ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1202/14 – Valor: R$ 3.421,60 – Data: 24/07/14.
Contratada: Simples Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1203/14 – Valor: R$ 4.356,00 – Data: 24/07/14.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 170/2014
Objeto: Aquisição de material de consumo (medicação) odontológico para as unidades
odontológicas vinculadas as unidade de Saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Alexandre A Souza ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1224/14 – Valor: R$ 1.192,20 – Data: 04/08/14.
Contratada: Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1225/14 – Valor: R$ 2.070,00 – Data: 04/08/14.
Contratada: Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1226/14 – Valor: R$ 4.248,30 – Data: 04/08/14.
Contratada: Paulo César Fleury de Oliveira.
Autorização de Fornecimento nº: 1227/14 – Valor: R$ 46.950,06 – Data: 04/08/14.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 180/2014
Objeto: Aquisição de materiais diversos para uso no setor de serralheria do Departamento de Obras
e Viação.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Aços Pinda Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1260/14 – Valor: R$ 46.085,00 – Data: 11/08/14.
Contratada: Aladim Comércio de Ferro e Metais Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1261/14 – Valor: R$ 32.104,80 – Data: 11/08/14.
Contratada: Megafer Comércio de Ferro e Aço EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 1262/14 – Valor: R$ 37.752,00 – Data: 11/08/14.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 1263/14 – Valor: R$ 2.301,00 – Data: 11/08/14.
Contratada: Thiplan Comercial Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1264/14 – Valor: R$ 18.730,00 – Data: 11/08/14.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.

Reunião Extra Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba
Convido a todos Conselheiros Titulares, Suplentes e População para reunião dia 20/08/14 - 18h - Auditório
da Santa Casa de Pinda.
Pauta: Contrato do Pronto Socorro Municipal e Santa Casa.
Conto com a presença de todos
José Fernandes Ribeiro - Presidente do Conselho Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2014
Contrato nº: 160/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Guerrero Construtora e Incorporadora Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para execução
da reforma e ampliação da creche municipal Dr. Miguel Felix Adib.
Valor: R$ 729.157,39.
Vigência: 06 (seis) meses.
Data de assinatura: 30/07/14.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena e José Antonio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Marcelo Aparecido Guerrero.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 049/2014
Contrato nº: 174/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Elizandra Mara de Lima Peças ME.
Objeto: Contratação de empresa jurídica, especializada em prestação de serviços técnicos automotivos
em geral, para manutenção mecânica preventiva e corretiva, com aplicação e/ou fornecimento de peças
e componentes genuínos ou originais de fábrica, para os veículos leves e utilitários da linha Volkswagen,
pertencentes a frota operacional desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, conforme
especificações e quantitativos relacionados no anexo I do Termo de Referência.
Valor: R$ 134.940,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 08/08/14.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Elizandra Mara de Lima.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 062/2014
Contrato nº: 091/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para
veículos oficiais pertencentes à frota da Sub Prefeitura de Moreira César e Departamento de Administração
do Parque da Juventude com abrangência nacional, por um período de 12 meses.
Valor: R$ 5.150,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 10/04/14.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes e Manoel Pereira dos Santos.
Assina pela contratada: Fabio Alex Colombo e Joelson Renato Barbosa.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e Integração e Subprefeitura do Distrito de Moreira César.
Contrato nº: 092/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Royal & Sunalliance Seguros Brasil S/A.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para
veículos oficiais pertencentes à frota da Sub Prefeitura de Moreira César e Departamento de Administração
do Parque da Juventude com abrangência nacional, por um período de 12 meses.
Valor: R$ 3.800,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 10/04/14.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos Santos.
Assina pela contratada: Roberto Chateaubriand Filho e Ariel Yanitchkis Couto.
Gestão do contrato: Subprefeitura do Distrito de Moreira César.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 073/2014
Contrato nº: 147/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de enema opaco (raio X
contrastado) e EDD (raio X Contrastado), pelo período de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 48.480,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/07/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: André Luís Alvim Malta.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 080/2014
Contrato nº: 107/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: T. B. Dalfré EPP.
Objeto: Aquisição de refrigerador de 80 litros tipo frigobar, bebedouro elétrico com suporte para galão,
eletrodomésticos, aparelho de telefone e geladeira duplex.
Valor: R$ 10.253,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 07/05/14.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes, Jorge Ricardo Baruki Samahá, João
Carlos Ribeiro Salgado, Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Tiago Bocaiuva Dalfré.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e Integração, Secretaria de Planejamento, Secretaria de
Relações Institucionais e Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 128/2014
Contrato nº: 134/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Amplatex Indústria de Produtos Químicos Ltda.
Objeto: Aquisição de tinta para demarcação viária padrão DERSA para uso em máquina de pintura airless.
Valor: R$ 52.140,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 02/07/14.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: José Rogério Régis.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Contrato nº: 135/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Porto Sinalização Ltda.
Objeto: Aquisição de tinta para demarcação viária padrão DERSA para uso em máquina de pintura airless.
Valor: R$ 16.400,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 02/07/14.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Claudeni Vieira Fernandes.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Contrato nº: 136/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Sale Service Indústria Comércio e Serviços Sinalização Viária Ltda.
Objeto: Aquisição de tinta para demarcação viária padrão DERSA para uso em máquina de pintura airless.
Valor: R$ 73.248,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 02/07/14.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Edelcio de Oliveira.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 142/2014
Contrato nº: 148/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Tamel Tratores e Máquinas de Terraplanagem Ltda. EPP.
Objeto: Contratação de empresa espec. para prest. de serv. de recondicionamento completo em rolo
compactador Dynapac, modelo LS80.
Valor: R$ 13.600,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/07/14.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Jean Carlos dos Santos.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 148/2014
Contrato nº: 149/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Comercial 3 Albe Ltda.
Objeto: Aquisição de insumos laboratoriais para coleta pediátrica. Aplicação Laboratório Municipal – “Dr.
Paulo Emílio D’Alessandro”.
Valor: R$ 23.782,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/07/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: João Alberto Araújo da Silva.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 150/2014
Contrato nº: 154/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de teste urodinâmico, pelo período
de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 45.000,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 23/07/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Charles Ghelfond.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 151/2014
Contrato nº: 150/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Aimara Comércio e Representações Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de equipamento (s) totalmente automatizado
para realização de exames de analises para os diversos setores técnicos, com o fornecimento de todos
os reagentes e insumos necessários para os exames, ao laboratório municipal de Pindamonhangaba, pelo
período de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 96.000,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/07/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Ailton Marques Ramos.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 154/2014
Contrato nº: 163/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Guimarães e Marques Suprimentos para Informática Ltda.
Objeto: Aquisição de material de informática, necessários para utilização nas diversas Secretarias/
Departamentos da Prefeitura.
Valor: R$ 17.407,90.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 01/08/14.
Assina pela contratante: Edson Macedo Soares.
Assina pela contratada: Diego Artur Marques Guimarães.
Gestão do contrato: Secretaria de Administração.
Contrato nº: 164/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de material de informática, necessários para utilização nas diversas Secretarias/
Departamentos da Prefeitura.
Valor: R$ 24.509,40.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 01/08/14.
Assina pela contratante: Edson Macedo Soares.
Assina pela contratada: Maria de Fátima Moutinho.
Gestão do contrato: Secretaria de Administração.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 156/2014
Contrato nº: 155/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Agroserra Máquinas e Equipamentos Ltda. ME.
Objeto: Aquisição de peças de reposição e acessórios para roçadeiras laterais pertencentes à Secretaria
de Obras e Serviços, desta municipalidade por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações,
quantitativos e condições relacionados no Termo de Referência.
Valor: R$ 7.512,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 23/07/14.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Claudio Luiz de Souza.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 172/2014
Contrato nº: 166/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Retífica Motor Vidro Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção em Motor Mercedes Benz
OM-352 e serviços de recondicionamento completo em bomba e bicos injetores, conforme especificações
presentes no termo de referência.
Valor: R$ 8.524,56.
Vigência: 08 (oito) meses.
Data de assinatura: 05/08/14.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Zauri CAndeo.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.

LICENÇA DA CETESB
ISRAEL INACIO FRANCO USINAGEM - ME torna publico que requereu na
Cetesb a Renovação de Licença de Operação para serviço de Usinagem
(torno, fresa, etc.) à Rua Bananal, 178, cidade Nova CEP 12414-300
Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB
A ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A torna público que requereu da CETESB a Licença
Prévia, para FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS PARA USO HUMANO (CNAE
2121-1-01), sito à AVENIDA ARTHUR DOS SANTOS, QUADRA A, LOTE 1, LOTEAMENTO
INDUSTRIAL AGUA PRETA, Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB
D. N. TAVARES - SUCATAS - ME TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU DA CETESB A LICENÇA
PRÉVIA PARA AMPLIAÇÃO DE NOVOS MAQUINÁRIOS PARA A ATIVIDADE DE TRITURAÇÃO,
LIMPEZA E TRIAGEM DE SUCATAS DE MATERIAIS PLÁSTICOS, SITO Á AVENIDA
INDEPENDENCIA, Nº 831, CIDADE NOVA, BAIRRO IPIRANGA, PINDAMONHANGABA/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº.
113/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 113/14,
que cuida de “Aquisição de tecidos atenderá aos
projetos de artesanatos que existem nos bairros
de nosso Município, dando oportunidade de renda
aos assistidos pelos CRAS e CREAS nos serviços
sociais e assistenciais”, a Autoridade Superior,
face à manifestação da Sra. Pregoeira, considera
a presente licitação DESERTA, com base nas
Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº.
10.520/02.
Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 040/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 40/14,
que cuida de “Aquisição de vidros automotivos,
tipo parabrisa, a serem aplicados nos veículos
pertencentes a frota municipal”, a Autoridade
Superior, face à manifestação da Sra. Pregoeira,
considera a presente licitação DESERTA,
com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº.
10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2014.

EDITAL DE LEILÃO DE IMÓVEL

PRESENCIAL E ON-LINE

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: ÁREA REMANESCENTE: Composta de parte do Lote nº 24, da Quadra “F”, do Loteamento
denominado “Residencial e Comercial Terra dos Ipês II - Fase II”, situada nesta cidade, no Distrito de Moreira César,
com frente para a Rua Lorena, mendindo 9,49m (nove metros e quarenta e nove centimetros) em curva; do lado direito, de
quem da referida rua o terreno olha, mede 26,93m (vinte e seis metros e noventa e três centimetros), confrontando com
o lote nº 22; do lado esquerdo mede 20,95m (vinte metros e noventa e cinco centimetros), confrontando com o terreno
desmembrado “2” do lote nº 24; e nos fundos mede 7,00m (sete metros), confrontando com o lote nº 23, encerrando a área
de 161,22m² (cento e sessenta e um metros e vinte e dois decimetros quadrados). Matriculado no Oﬁcial de Registro de
Imóveis de Pindamonhangaba/SP sob o nº 50.684. Cadastrada na Prefeitura Municipal sob a sigla NE-25-05-03-024-00.

LOCAL DOS LEILÕES: Av. Indianópolis, 2.895 - Planalto Paulista - São Paulo-SP.
1º LEILÃO: Dia 29/08/2014 às 15:20h: Valor mínimo: R$ 175.587,03 (cento e setenta e cinco mil e quinhentos e
oitenta e sete reais e três centavos).
2º LEILÃO: Dia 12/09/2014 às 15:20h: (Caso não seja arrematado no 1º leilão): Valor mínimo: R$ 151.473,23
(cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e três centavos).
Pagamento: à vista, mais comissão de 5% da leiloeira.
Infs. F: (11) 5071-8555 ou (11) 7868-0547 e-mail: imoveis@vizeu.com.br ou contatoimoveis@vizeu.com.br
WWW.VIZEU.COM.BR - Maria da Luz Mendes da Silva - Leiloeira Oﬁcial - Jucesp nº 825.
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Telecentros abrem portas
para mercado de trabalho
Ana Camila Campos
***
Pindamonhangaba vem
se destacando pelo desenvolvimento de vários projetos sociais. Sejam eles da
iniciativa pública ou privada, são tidos como meios
para a qualificação profissional e como uma forma
de entretenimento, que
ocupa a criança e o adolescente e os tira das ruas.
Um desses programas é
o projeto Telecentro, uma
iniciativa do Fundo Social
de Solidariedade da Prefeitura. Nesta semana, responsáveis e alunos participaram do programa de rádio
“O Prefeito e Você”, no qual
puderam falar das conquistas do programa e da nova
forma de atuação implantada nessa gestão.
O que é
O objetivo dos telecentros é promover a inclusão
digital, dando oportunidades às pessoas de todas
as idades. O município
conta com nove unidades
e a população tem a oportunidade de fazer os cursos de informática básica,
rotinas administrativas,
marketing pessoal, edição
de imagens, edição de vídeo e hardware.
Cada curso tem duração
de três meses e, a cada período, atendem uma média de mil alunos. A equipe
de trabalho é formada por
oito instrutores, técnico,
coordenadora, responsável e o proprietário/diretor
da empresa responsável
pela tecnologia utilizada.

Divulgação

Responsáveis e alunos participaram do programa de rádio “O Prefeito e Você”
Unidades
Uma das nove unidades
é alocada na Biblioteca do
Sesi, que fica na praça Emílio Ribas, região central do
município. Rodrigo Godói
é instrutor desse polo há
cerca de nove meses.
Ele trabalha com doze
turmas, que atendem
aproximadamente,
120
alunos. “Trabalhar como
instrutor no telecentro é
uma experiência, não só
por passar o conhecimento
aos alunos, mas também,
adquirindo
experiência
com as pessoas mais velhas, que transmitem experiências e vivências que
nunca esperamos”, coloca.
O trabalho é desenvolvido com as mais variadas
faixas etárias, o que exige
um estudo dos instrutores

para compreender como
lidar com cada uma delas.
“O grande desafio é entreter
o jovem em um conteúdo
que vai deixá-lo mais preso, principalmente, por
ele já ter um contato com
a tecnologia. Temos que
inserir conteúdos que já
fazem parte do cotidiano
desse público, como os
desenhos e animes, por
exemplo”, explica Godói.
Nova Gestão
De acordo com a coordenadora do projeto, Rafaela Monteiro A. Silva, o
telecentro comemora quase um ano de uma nova
gestão, que implantou
uma série de reformulações positivas, como ampliação de cursos e uma
melhor divulgação, o que
acaba atingindo maior nú-

mero de pessoas.
Ismael Fernandes Vieira é proprietário e diretor
da Entec Cursos (Ensino
& Tecnologia, empresa
contratada pela Prefeitura para ceder monitores
para os telecentros), empresa que desenvolve esse
trabalho no telecentro há
cinco anos e, com a reformulação do projeto, também promoveu inovações.
“Treinamos os professores a cada novo período,
procuramos trazer novos
cursos com o objetivo de
abranger mais pessoas,
além das comunidades.
A partir do momento que
trabalhamos outros cursos, atendemos à população de uma forma mais
qualificada”, aponta.
Segundo ele, para a im-

Alunos do ensino fundamental
visitam Prefeitura de Pinda
Um grupo de alunos do
3° ano do Ensino Fundamental, do Colégio Aprendiz, visitou a Prefeitura de
Pindamonhangaba para
conhecer o prédio e obter informações sobre os
trabalhos realizados pelos
funcionários de cada setor.
O objetivo desta visita,
segundo a Professora Renata de Godoi, é fazer com que
as crianças conheçam qual
o trabalho da prefeitura perante à população, para que
saibam quais as secretarias
que trabalham em prol dos
munícipes e os projetos realizados na cidade.
A professora destaca ainda que é muito
importante esta visita,
pois, ajuda a aproximar
e a desenvolver o senso
crítico das crianças, para
que elas possam, cada

Maurino Júnior

Estudantes do Colégio Aprendiz visitaram a Prefeitura de Pindamonhangaba
vez mais, saber qual a
necessidade de um povo.

Todo ano um grupo de
alunos do colégio visita o Exe-

cutivo para conhecer o sistema de governo da cidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos
a
comparecer
no
Departamento de Recursos Humanos,
situado na Rua Deputado Claro César,
nº 30, centro, os candidatos nominados a
seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e
cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram
a ausência nas eleições deverão apresentar

certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou
Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme
exigido no edital do concurso;

09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e
dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0
a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de
6 a 14 anos).
Dia 26/08/2014 às 14:30 horas

AGENTE DO CONTROLE VETOR
18º LEONARDO FREITAS CARNEIRO
RUA TEODORO DA SILVA, 751 – APTO. 202
– BLOCO 1 – VILA ISABEL
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 20560-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

plantação dos cursos, a equipe verifica junto à comunidade quais são os anseios
das pessoas que frequentam o telecentro. Depois, há
uma discussão interna até
a reformulação do projeto
e, depois de alguns meses,
após qualificação, a modalidade é instalada.
Reconhecimento
A partir de todas essas
mudanças, o projeto Telecentro Pindamonhangaba
está concorrendo a um
prêmio como “Telecentro
Referência” do país. São
várias categorias e o programa está concorrendo à
“Inovação e Sustentabilidade Social”.
“É muito bom ter esse
reconhecimento e ver a
equipe empenhada, trabalhando e colhendo os
resultados, além dos depoimentos dos próprios
alunos, que mudaram a
vida e que tiveram as portas abertas para o universo do conhecimento, pois
é esse o nosso propósito”,
enfatiza Rafaela.
Cases
Um desses alunos é o
advogado Miguel Salum,
de 74 anos. Ele é advogado
e decidiu aprender mais
sobre informática e internet após desmanchar uma
sociedade, pois percebeu
que estava sendo prejudicado e, um dos motivos,
era a falta do conhecimento nessa área. Ele está
no seu terceiro curso – já
estudou Windows, google
e agora faz aulas sobre a
internet.

“O curso é excelente e
atrai tanto jovens como
idosos. Nas três modalidades que fiz havia pessoas acima de 40 e 50 anos e
jovens juntos com a gente.
O aprendizado deslancha
facilmente e será ótimo
para o futuro. Para mim,
está sendo muito benéfico”, avaliou.
Parcerias:
O Telecentro Pinda tem
vários parceiros: Projeto Parceiros do Amanhã
(PM); Sesi (biblioteca);
Funvic – Faculdade de
Pindamonhangaba; Grupo
Terapia e Lazer de Moreira
César – foco na área social
visando transformar a realidade das pessoas.
Inscrições
Para fazer um dos cursos é necessário o RG e
comprovante de endereço.
Quem desejar fazer a
pré-inscrição dos cursos
via internet poderá utilizar a página do Telecentro na rede social, basta
acessar https://www.facebook.com/projetotelecentropinda e enviar uma
mensagem com os dados
pessoais, como nome
completo, endereço e o
curso que deseja fazer.
Unidades
As unidades dos telecentros estão instaladas
nos bairros Feital, Castolira, Araretama, Cícero Prado, Jardim Regina, Campinas, Vila Rica,
praça Emílio Ribas – São
Benedito, e no centro comunitário do Ribeirão
Grande.

Inscrições para “Time
do Emprego” começam
nesta terça-feira
Começa nesta terçafeira (19) o prazo das
inscrições para participar do “Time do Emprego”. Os interessados
podem procurar o PAT
- Posto de Atendimento
ao Trabalhador, na avenida Albuquerque Lins,
138, São Benedito, ou
em Moreira César, na
Subprefeitura, até o dia
29 de agosto. A entrega
das senhas para atendimento é das 8 às 16
horas. Serão disponibilizadas 60 vagas.
Para fazer a inscrição é preciso apresentar o RG, CPF, Carteira
de Trabalho e o número do PIS - Programa
de Integração Social,
caso possua.
O “Time do Emprego” é um programa
estadual, coordenado
pela Sert - Secretaria
do Emprego e Relações
do Trabalho, desenvolvido por meio de parceria com a Prefeitura de
Pindamonhangaba.
A ação tem como
objetivo inserir ou re-

colocar maiores de 16
anos no mercado de
trabalho. O cidadão é
orientado na busca de
emprego compatível
com seus interesses,
habilidades e qualificações profissionais.
Os alunos frequentarão 12 encontros,
sendo cada um com
três horas de duração, onde serão apresentadas as técnicas
de direcionamento ao
mercado de trabalho,
aperfeiçoamento
de
habilidades, produção
de currículo, dicas de
comportamento
em
entrevistas, noções de
empreendedorismo,
apresentação pessoal,
comunicação e expressão, entre outros conteúdos.
O início dos encontros está previsto para
o dia 16 de setembro,
no PAT de Pindamonhangaba, das 8 às 11 e
das 14 às 17 horas. Mais
informações podem ser
obtidas pelo telefone
(12) 3642-3701.
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Handebol cadete entre melhores de SP

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
O dia 14 de agosto
de 2014 é uma data que
não será esquecida pela
equipe de handebol masculino, categoria cadete. Com a vitória sobre
o forte time de São José
dos Campos, na casa do
adversário, Pinda é considerada uma das melhores equipes do Estado na
Copa São Paulo.
A competição é disputada em três fases: sub-regional, regional e estadual. Na fase regional Pinda
jogou contra São José no
ginásio ‘Ritoca’, no Araretama. O placar foi 20
a 20, já no segundo confronto, realizado em São
José, Pinda venceu por 26

Marco Vinício Cuba

O handebol cadete de Pinda é representado pelos atletas Daniel, Felipe, Luisinho, Alexandre, Paulinho, Vinício, Vinícius,
Robert, Gabriel Souza, Gabriel Menezes, Bruno, Vitinho e Sullivan
a 22. A fase estadual está
prevista para o início de
setembro.
A técnica da equipe
local conta que os dois
jogos contra São José
foram dificieis e os atletas se diferenciaram pela

Equipe adulta empata
em torneio
A equipe adulta de
handebol masculino de
Pinda empatou com Suzano, placar de 21 a 21,
pelo Torneio Freguesia
Cup. A partida foi em

São Paulo, no último final de semana. O próximo desafio está marcado
para sábado (23). O adversário será conhecido
nesta semana.

Jogos da semana pelo
Campeonato de Futebol de Salão:
Terça-feira (19) – Cidade Nova
Mantiqueira X Castolira
Horário: 19h30
Crianças Primeiros Passos B X
Agenor - Horário: 20h15
Dragões X Crianças Primeiros
Passos A - Horário: 21h
Terça-feira (19) – Ferroviária
Ferroviária X Vila São Geraldo
Horário: 19h30
Castolira A X Cantareira Futsal
Horário: 20h15
Fênix X Dragões - Horário: 21h
Quarta-feira (20) – Zito
Fênix X Sejelp Horário: 19h30

Santa Luzia X Senai
Horário: 20h15
Mantiqueira X Castolira A
Horário: 21h
Quinta-feira (21) – Jardim Eloyna
Bicicletaria Liberdade X Bar do
Zé do Café
Horário: 19h30
Signos Comercial X OAB/
APCD
Horário: 20h30
Sexta-feira (22) – Alto do Tabaú
Cantareira X Castolira B
Horário: 19h30
Martifer X Semar
Horário: 20h30

Resultados da rodada futebol
Sub 11
Tipês 7 x 0 São Paulo
Cidade Nova 0 x 0 Santos
Ferroviária 5 x 0 Etna
Sub 15
PS Gerezim 2 x 3 São Paulo
Colorado 1 x 1 Interpinda
Ferroviária 1 x 1 Etna
A Mil Por Hora 2 x 2 Santos
Quarentão
Tipês 1 x 0 Andrada
São Paulo 3 x 0 Cidade Nova

Independente 0 x 0 Bela Vista
Ramos 3 x 2 Santa Luzia
Chave A
3ª Rodada - 1ª Divisão
Jardim Cristina 2 x 0 Sapopemba
Araretama 2 x 0 Rosário
A Mil por Hora 1 x 0 Areião
Chave B
Unidos do Castolira 3 x 1 Tipês
Vila São José 2 x 1 100 Nome
Real Esperança 3 x 3 Cantareira

Alunos de voleibol
participam de avaliações

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Semestralmente,
os
alunos da Secretaria de
Juventude, Esportes e
Lazer da Prefeitura são
observados pelos professores e técnicos das modalidades. Sábado (16) e
domingo (17), foram de
atividades aos praticantes
de voleibol, que participaram do Festival no ginásio
Juca Moreira. No sábado
(23), mais jogadores do
voleibol serão observados.
As aulas de voleibol
são oferecidas no CT Luiz

Odirley Pereira

marcação forte. Ela ressalta que esta competição
representa muito por ser
uma competição de âmbito estadual.
“O resultado vem coroar o trabalho de garra e
persistência realizado du-

rante os três anos em que
estou à frente da equipe.
Meu muito obrigado aos
professores da secretaria,
que sempre nos incentivaram e aos atletas. Aproveito para convidar a população para nos conhecer

e, quem sabe, fazer parte
da família handebol de
Pinda, é só comparecer as
terças e quintas no ginásio
do Tabaú, das 18 às 20 horas, ou no Zito, as quartas
e sextas-feira das 16h30 às
19 horas, ou então vir par-

ticipar das escolinhas no
Araretama, Zito e Cidade
Nova”, finaliza.
O próximo jogo será
contra São José dos Campos, domingo (24), pela
Liga Paulista, na casa do
adversário.

Apoiadores de projetos apresentam
Lei de Incentivo ao Esporte
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Com o objetivo de fazer com que os empresários conheçam e possam
apoiar projetos esportivos, a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer
da Prefeitura promoveu
um encontro na manhã de
sexta-feira (15). Na ocasião, o projeto social desenvolvido pelo Grêmio
União com apoio da Gerdau, por meio da Lei de
Incentivo ao Esporte, foi
apresentado ao público.
O secretário da pasta
comenta que foi o primeiro
encontro de muitos que serão realizados. Ele enfatiza
que como há meios legais
de apoio, é essencial contar
com o auxílio dos empresários para que mais atividades esportivas possam ser
desenvolvidas. Foram convidadas 120 empresas para
participar da reunião.

Admauro Nunes, responsável pelo Grêmio
União, conta que o projeto existe há 11 anos e que
ter recebido o apoio da
Gerdau foi excelente. O
Grêmio União possui três
projetos aprovados por
meio da Lei de Incentivo.
Gleise-Anne de Souza
Almeida, responsável pelos
projetos sociais na Gerdau,
apresentou a missão, os
valores e a visão da empresa. Também destacou que
as ações apoiadas seguem
as orientações do Instituto Gerdau e informou que
as empresas não precisam
custear 100% dos projetos.
Sócrates Júnior, diretor
da Goal projetos e assessoria esportiva, explicou a
legislação e as formas de
fazer com que os projetos
possam ser apoiados. Júnior ressalta que há várias
formas para incentivar as
ações. No âmbito Munici-

Marcos Vinício Cuba

Lei de Incentivo ao Esporte foi apresentada ao público

pal: IPTU e ISSQ; Estadual: ICMS, LIC, LIE, Lei da
Solidariedade e Proac; Federal, FCR, LI Idoso, deficientes, entre outras.
Para conseguir apoio financeiro no esporte é preciso que as entidades possuam CNPJ e cada lei de
incentivo possuir sua particularidade. Há várias empresas que prestam serviços

desde a elaboração de projetos à prestação de contas.
O secretário de Juventude, Esportes e Lazer
agradece aos empresários
pela participação; aos profissionais que fizeram a
explanação dos trabalhos
e à Associação Comercial
e Industrial de Pindamonhangaba, por ceder o espaço para o encontro.

Água Preta e Ferroviária vencem confrontos
A equipe de malha da
Ferroviária jogou em casa
no último domingo (17)
contra Jacareí e venceu
por 140 a 16, e 70 a 28. Este
desafio foi pela penúltima
rodada da primeira fase
do Campeonato Paulista.

Com este resultado o time
garantiu a classificação
para a fase do mata-mata.
Na próxima fase a Ferroviária enfrenta o time de
Itapecerica da Serra, dia
7 de setembro, na casa do
adversário.

A Água Preta começou a
sua caminhada no Paulista
de Seleção contra Caraguatatuba, na casa dos adversários, e venceu as partidas
por 160 a 142 e 172 a 138.
Com essa vitória o time da
Água Preta começa a com-

petição tendo chances de
levar a cidade à conquista
do bicampeonato Paulista de Seleção. Lembrando
que a conquista do primeiro título de Pindamonhangaba foi em 2011 com o
time da Assoef.

Judô conquista 3º lugar em competição
Caloi, Juca Moreira, Pai
João, ‘Ritoca’ , e CE ‘Zito’.
De acordo com as informações da Secretaria, neste festival os pais podem
acompanhar o desenvolvimento dos filhos e muitos
dos alunos são convidados
a integrar as equipes de treinamento e a representar o
município em competições.
As avaliações se encerram
dia 31 de agosto com as
modalidades: basquetebol,
no “João do Pulo”, a partir
das 8 e das 13 horas; e futsal, no Alto Tabaú, a partir
das 13 horas.

A equipe de judô da
Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer da PrePre
feitura participou da Taça
Cidade, em CaraguataCaraguata
tuba, no último domindomin

go (17) e conquistou a 3ª
colocação geral, ficando
atrás de São Sebastião e
São José dos Campos. O
evento contou com a presença dos atletas do Vale

do Paraíba, Litoral Norte
e Serra da Mantiqueira.
De acordo com as informações do técnico da equipe local, dos 28 judocas
que formaram a equipe, 20

Divulgação

subiram ao pódio. A próxi-ma competição da equipe
será no Campeonato Re-gional Aspirantes, classes
Sub 15, Sub 18 e Adulto,
em Jacareí, domingo (24).

