Euterpe completa 189 anos

Divulgação

A página de História desta semana recorda alguns fatos históricos ligados
à Corporação Musical Euterpe – que comemora 189 anos na sexta-feira (22).
Relacionada entre as bandas mais velhas do país, a Euterpe, juntamente com
a Tribuna do Norte (1882) e com a Santa Casa de Misericórdia (1863), forma
o trio de instituições mais antigas da cidade.
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Semana Nacional da Família faz
homenagens a casais de Pinda

Akim/AgoraVale

Pindamonhangaba promove, nesta quarta-feira (20), uma homenagem
aos casais representantes
das paróquias católicas da
cidade e da Igreja Assembleia de Deus – Ministério
Belém. A solenidade, que
acontece na Câmara Municipal, é aberta a toda comunidade e terá a entrega
de diplomas e honrarias
aos casais que auxiliam as
famílias do município a desenvolver os valores cristãos de amor, união e respeito. Além de autoridades
de Pinda, representantes
das igrejas católica e evangélica estarão presentes à
cerimônia.
PÁGINA 3

ACIP LANÇA
CAMPANHA
PARA SORTEAR
PS3, X-BOX
E TABLET
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Grupo Moriá de músicas e cânticos religiosos em apresentação na Semana da Família de 2011

Dunga chama Luiz Gustavo e
mais nove jogadores da Copa
Folhapress

CIDADE ESTUDA
PLANTAS
MEDICINAIS
A Apta – Agência Paulista
de Tecnologia dos Agronegócios realiza nesta quinta-feira
(21) e sexta-feira (22) o IV
Workshop de políticas públicas de plantas medicinais,
aromáticas e ﬁtoterapia. Na
quinta-feira, o evento acontece no setor de Fitotecnia
do Polo Apta Vale do Paraíba
(avenida Antônio Pinheiro
Júnior, 4.009); na sexta, na
praça Emílio Ribas.

Luiz Gustavo foi um dos
10 jogadores remanescentes da Copa do Mundo que
apareceram na primeira convocação do técnico
Dunga, na manhã de terçafeira (19). As atuações do
volante de Pindamonhangaba pela Seleção alegram
o treinador Dunga – que
tem perﬁl sério e defensivo.
Os próximos amistosos do
Brasil acontecem nos dias
5 (Colômbia) e 9 (Equador)
de setembro, nos Estados
Unidos.
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SHOPPING FAZ
LIQUIDAÇÃO
COM DESCONTOS
DE ATÉ 50%
PÁGINA 3

Alemão Thomas Müller
e Luiz Gustavo disputam
bola na semiﬁnal da
Copa do Mundo

PREVISÃO DO TEMPO
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DITORIAL
Estágio e trainees

Empresas recrutam jovens
para ‘vagas chave’

E

ntre julho e setembro é o período que as
grandes empresas mais fazem processo de
recrutamento e seleção de estagiários no
Brasil. Seguindo procedimentos e técnicas avançadas de gerenciamentos, as indústrias, sobretudo, utilizam esta época do ano como ‘start’ para as futuras
atividades trabalhistas do ano seguinte.
É nesta fase que ‘pipocam’ milhares de vagas no
país. Aqui na região, a maior parte das grandes corporações já divulgaram todas as informações necessárias para que o estudante possa ingressar na
companhia e a Tribuna vem acompanhando todas.
Portanto, leitor, se inscreva ou informe seus amigos
ou ﬁlhos, pois as chances são para todos.
Normalmente abertas para estagiários ou trainees, as vagas são oportunidades concretas do primeiro
emprego e a realização do sonho proﬁssional. Uma
vez com a vaga, a dedicação e o foco são fundamentais para ‘agarrar o objetivo’.
A maior parte ofertada é destinada a alunos de engenharias e administração, mas também se destacam
áreas ligadas à tecnologia e pesquisas, embora haja
oportunidades para todas as graduações.
Para o consultor em treinamento e administração, Tiago Franco Vitorelli, o estudante interessado
deve ter um perﬁl global. “Não basta ser dedicado aos
estudos e conhecer tudo sobre projetos se a pessoa
for da área de engenharia, por exemplo. As grandes
companhias buscam mais que isso. Elas querem proﬁssionais antenados com o mundo, com a cotação do
dólar, euro, que saibam o que acontece com a política e economia mundial, que acompanham fatores
chaves como petróleo, bolsa, matrizes energéticas,
fusões, dentre outros indicadores do mercado econômico e de capitais. Buscam jovens com capacidade de
inserir a empresa no mundo”.
Para Vitorelli, nunca é tarde para conseguir
uma vaga, mesmo que várias empresas já tenham
rejeitado a pessoa anteriormente. “Se nunca se
obtém a vaga é porque há algo errado com o currículo e com a forma de se relacionar do interessado. Assim é preciso, antes de tudo, fazer uma
autoanálise e, se for o caso, buscar ajuda profissional. O importante é se atualizar e nunca desistir”, avalia o consultor.
Com dicas e procedimentos normalmente padrões, é possível se candidatar e se sair bem. Entretanto, não durma no ponto, pois muitas das empresas estão em fase ﬁnal de recrutamento.

V

anguarda

LITERÁRIA

* José Valdez de Castro Moura

P. de Petrus:

O Poeta - Trovador do Amor e da Saudade...
O paulistano Pedro Bandettini, de mais de sete décadas de vida
altamente produtiva quer no plano humano, quer no literário, ora focalizado nesta modesta crônica, é o consagrado e admirado trovador
e poeta - P. DE PETRUS , pioneiro da UBT, radicado no Rio de Janeiro
de 1962, homem de fé, crente na beleza do ser humano e, acima de
tudo, amante das Belas Letras e da sua Pátria.
Há tempos, gentilmente, presenteou-me com duas preciosidades: ”Pensamentos Poéticos” e “Meu canteiro de Trovas”, frutos de
sua privilegiada inspiração.
Impressionou-me o seu entusiasmo pela poesia. Os nossos Irmãos - Trovadores amam-no porque têm consciência de que P. DE
PETRUS se constitui num verdadeiro amigo da arte genuína, que se
preza no que ela é, e não pelo que alguém determina que ela seja.
Homem isento das deformações da cultura, tenho a mais pura
certeza de que, nem as ilusões do modismo, nem revoluções sociais
ou culturais roubam-lhe a lira amorosa e sacra. Na sua poesia cristalina não se enxerga nenhuma negligência, nenhuma imperfeição de
rimas. Tudo é excelso! Tudo é muito superior! É o grande poeta que
paira nas alturas do lirismo arrebatador, como podemos apreciar,
com deleite, nos quartetos decassilábicos de “Desejo”:
“Passa por mim, sorrindo, e me envaideço
porque a imagino a Deusa dos Altares...
- Pobre mortal, que tanto não mereço,
nem mesmo a posso ter em meus sonhares!
De que adianta o tempo em que a conheço,
se nem sequer detém-se aos meus olhares;
pois, vendo sempre esquiva, me entristeço
e os lindos sonhos meus pairam nos ares...

Fundação Dr. João Romeiro
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Dunga convoca Luiz Gustavo
Folhapress

Em sua primeira convocação, o
técnico da Seleção Brasileira, Dunga, chamou o pindamonhangabense Luiz Gustavo para amistosos
contra a Colômbia (dia 5 de setembro) e Equador (9). A lista foi anunciada pelo treinador na manhã de
terça-feira (19), no Rio de Janeiro.
As partidas serão realizadas nos
Estados Unidos e fazem parte da
programação da CBF - Confederação Brasileira de Futebol – para
o novo ciclo da Seleção.Dentre os
destaques desta ‘nova fase’ do time
canarinho estão a chegada do meia
Philippe Coutinho (Liverpool), do
zagueiro Miranda (Atlético de Madrid) e do artilheiro do Campeonato Brasileiro Ricardo Goulart (Cruzeiro); e a decepção ﬁca novamente
por conta de Hulk (Zenit).
A ausência do capitão na Copa,
Thiago Silva, pode ser em virtude da lesão que sofreu no jogo de
abertura da temporada pelo Paris
Saint Germain, dos também zagueiros chamados David Luiz e
Marquinhos.
Dunga é o terceiro técnico que
convoca o volante de Pinda. O primeiro foi Mano Menezes, em 2012,
e o segundo Luiz Felipe Scolari,
que o levou para a Copa das Confederações e Copa do Mundo.

L. Gustavo
toma bola de
Robben, da
Holanda, na
decisão do
terceiro lugar

CONFIRA A LISTA COM OS 22 NOMES
Goleiros: Jefferson (Botafogo) e Rafael Cabral (Napoli).
Zagueiros: David Luiz (PSG), Marquinhos (PSG), Gil (Corinthians) e Miranda (Atlético de Madrid).
Laterais: Maicon (Roma), Filipe Luis (Chelsea), Alex Sandro (Porto) e Danilo (Porto).
Meio-campistas: Luiz Gustavo (Wolfsburg), Elias (Corinthians), Fernandinho (Manchester City), Ramires (Chelsea), Everton Ribeiro (Cruzeiro) e Oscar (Chelsea).
Atacantes: Hulk (Zenit), Ricardo Goulart (Cruzeiro), Willian (Chelsea), Neymar (Barcelona), Philippe
Coutinho (Liverpool) e Diego Tardelli (Atlético-MG).

Campanha vai sortear PS3, X-Box e tablet
Divulgação

Ao ler a poesia desse vate privilegiado das musas, conclui-se
que a sua emoção está presa ao inﬂuxo das graças externas,
onde não se encontra o desespero amargurado. Na taça aurifulgente em que ele sorve a poesia, não existe uma gota sequer do
desamor, somente o vinho da saudade do passado...
Trovador de valor inconteste, premiadíssimo em todo Brasil, P.
DE PETRUS oferece aos seus Irmãos-trovadores belíssimas Trovas antológicas como as que transcrevo:
“Em vez de sermos juízes,
porque não damos guarida
a essas jovens infelizes
pelas esquinas da vida ?”.
“Saudade é doce fragrância
que aprisiona de paixão,
e marca a exata distância
do meu ao teu coração... “.
“Lembrança ! Creio que digo
o que ela seja de fato:
- é rever um rosto amigo
na saudade de um retrato !”.
Salve, P.DE PETRUS! Exemplo para as gerações do porvir,
pelo trabalho incessante em prol da trova e da arte, e, sobretudo,
pelo teu belo exemplo de vida P. DE PETRUS partiu há alguns
anos, e, hoje já se chama saudade. Foi integrar a grande UBT do
céu, ao lado de Luiz Otávio, nosso Príncipe, e de tantos Poetas
que tornaram menos espinhoso o nosso mundo com a luz do seu
cantar.

*O autor é médico, prof. universitário, mestre e doutor
pela USP, da Casa do Poeta de S. Paulo, da UBT, da Academia
Pindamonhangabense de Letras (cadeira 21) da Academia
Taubateana de Letras e da Academia Paulista de Jornalismo.

A Acip - Associação
Comercial e Industrial de
Pinda - lançou a campanha “Game na Mão”, que
dará diversos prêmios eletrônicos aos ganhadores.
Os dois primeiros sorteados terão um tablet Sansung galaxy Kids, cada um;
o terceiro, levará para casa
um X-box 360; e o quarto,
um Playstation 3 250gb.
Para participar basta
comprar produtos nas lojas participantes da promoção e preencher os
cupons, que devem ser
colocados na urna até às
18 horas, do dia 17 de outubro.

“Festival de Prêmios”
A Acip sorteou no sábado (16), na praça Monsenhor Marcondes, os
prêmios da promoção ‘Pedala Papai’. Os sorteados
foram: Cláudia Aparecida
Gonçalves Correa, Adeladio Santos Batista, Bruna
Toledo Moreira e Maurício Borges. Cada um ganhou uma bicicleta de alumínio com capacete high
one. O evento contou com
a presença do presidente
da Acip, Etore Bonini, da
gerente Helena Barros, do
diretor Carlos Alberto da
Silva e da equipe da Associação.

Doação de órgãos
Na última sexta-feira
(15), o Hospital Regional
de Taubaté realizou mais
uma captação de órgãos.
A família de um homem
de 36 anos, de Pindamonhangaba, que teve morte
encefálica, permitiu a doação do coração, fígado,
rins e córneas.
O procedimento durou

3 horas e foi feito com auxílio da Central de Captação de Órgãos da Unicamp - Universidade de
Campinas.
Essa foi a segunda
captação de coração para
transplante da história do
HR. Também foi a nona
captação de órgãos em
2014.

- Polícia Militar -

PM prende infratores
No último ﬁm de semana, a Polícia Militar
realizou Operação Policial em diversos bairros
para diminuir crimes,
tráﬁco de entorpecentes,
roubo e furto de veículos
e homicídios. A operação

EXPEDIENTE

resultou na prisão de seis
infratores, apreensão de
quatro adolescentes, três
porções de maconha, 28
pinos de cocaína e um simulacro de arma de fogo,
e a localização de um veículo furtado.
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COTIDIANO
Pinda homenageia casais na
‘Semana Nacional da Família’
Akim/AgoraVale

Solenidade de homenagens contará com religiosos e fiéis

Cidade sedia workshop
sobre plantas medicinais
programação completa do evento
Dia 21
Das 13h45 às 14 horas - Abertura Oficial do IV Workshop;
Das 14 às 16h30 – Mesa redonda: “Competências e responsabilidades da produção ao uso de
plantas medicinais e aromáticas”
- Coordenação Eng. Agr. Dra.
Maria Cláudia Garcia Blanco –
Cati/Dextru;
- Gestão de mercado: experiência da regularização à produção;
- Gestor Administrativo
Guilherme Leite - Empresa Vitta
Verva Produtos Naturais;
- Responsabilidades no cultivo e no uso caseiro de plantas
medicinais – Eng. Agr. Dra. Maria Cláudia Garcia Blanco Cati/
Dextru – Campinas/SP;
– Aspectos legais da produção
de plantas medicinais e aromáticas para comercialização – Dr.
Ílio Montanari Jr – Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas,
Biológicas e Agrícolas/Unicamp
– Campinas/SP;
- Fitoterapia: responsabilida-

des na prescrição – Prof. Farm.
Dr. Gokithi Akisue – Fapi - Pindamonhangaba/SP - das 16h30 às 17
horas – Chá com bolo;
Dia 22
Local: Praça Emílio Ribas
Das 8 às 12 horas – Comemoração do Dia Municipal das
Plantas Medicinais de Pindamonhangaba;
- Exposição de plantas medicinais;
- Mudas para aquisição da
Associação Nova Essência;
- Apresentação de teatro de
fantoches sobre plantas medicinais e alimentação saudável
Equipe da USF Cidade Jardim;
- Feira Orgânica da Apep- Associação Produtores Ecológicos de
Pindamonhangaba;
- Momento Cultural: poesia,
música regional e danças;
Apoio: Cpic - Centro de Práticas Integrativas e Complementares; Departamento de Agricultura
e Departamento de Cultura.
Divulgação

Pinda é referência nacional em trabalhos com plantas medicinais

Marcos Vinício Cuba
***
Interessados em políticas
públicas de plantas medicinais, aromáticas e fitoterapia podem participar do IV
Workshop com esta temática. As atividades serão realizadas na quinta-feira (21) e
sexta-feira (22). Na quintafeira, no setor de Fitotecnia
do Polo Apta Vale do Paraíba, localizado na avenida Antonio Pinheiro Júnior, 4.009;
na sexta, na praça Emílio Ribas, próxima à igreja São Benedito.
Estas ações são promovidas pelo Governo do Estado
de São Paulo, Apta Regional,
Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócios, Secretaria de Agricultura e Abastecimento com o apoio da
Prefeitura de Pindamonhangaba, Cati, Arroz Preto Ruzene, Comevap, Nova Essência
e Apep.
Das 8 às 12 horas de quinta-feira, haverá um minicurso pré-evento, destinado
aos agentes comunitários do
Programa Saúde da Família
do SUS e comunidades organizadas, sobre “Identificação
botânica de Plantas Medicinais”, com o professor Dr.
Marcos Roberto Furlan. Das
13 às 13h45 poderá ser feita
a inscrição para o workshop.
Como o dia 22 de agosto é o
Dia Municipal das Plantas
Medicinais, na sexta-feira as
ações serão realizadas em espaço público.
Os workshops são realizados para discutir as ações
referentes às plantas medicinais e Pindamonhangaba é
referência no Estado de São
Paulo. Os fóruns acontecem
de dois em dois anos e são
coordenados por meio de
parcerias.

Da redação
***
Em comemoração à ‘Semana
Nacional da Família’, Pindamonhangaba realiza hoje (20), a
partir 19h30, uma sessão solene para homenagear os casais
representantes das paróquias
católicas da cidade e da igreja
Assembleia de Deus – Ministério Belém.
Foram confeccionados diplomas de Honra ao Mérito para
serem entregues aos casais homenageados. Cada par, indicado pela Pastoral Familiar, é
participante de pastorais e envolvido com trabalhos nas comunidades, os quais visam ajudar na convivência, bem estar e
valores cristãos das famílias do
município.
Os oradores oficiais da sessão serão Roberto Seeger e Aurora de Bandeira Seeger, de São
José dos Campos, coordenadores da Comissão Diocesana de
Pastoral da Familiar da Diocese,
e coordenadores da Sub-Região
Aparecida, abrangendo as cincos dioceses: Caraguatatuba,
São José dos Campos, Taubaté,
Aparecida e Lorena.
Os casais homenageados serão: 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 do
Bonsucesso), Luiz Roberto de
Carvalho e Sirlei Aparecida Braojos de Carvalho (Paróquia São
Cristóvão), Geraldo Luís de Souza
e Regina Lúcia Magalhães (Paróquia Nossa Senhora de Fátima),
Ricardo Honório e Rita Aparecida de Paulo Honório (Paróquia
São Miguel Arcanjo), Argelino
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).
Programa de rádio
Representantes das paróquias
de Pinda e da Assembleia de Deus
participam hoje (20) do programa
de rádio O Prefeito e Você, a partir
das 9h30, pela Princesa FM.
Akim/AgoraVale

Padre Celso é decano de Pindamonhangaba

Shopping promove
liquidação de até 50%
Começa hoje (20), no Shopping Pátio Pinda uma
mega liquidação, denominada “Maratona de Ofertas”.
Quase todas as lojas oferecem produtos com
descontos de até 50%. A promoção vai até domingo
(24). O Pátio Pinda conta com mais de 130 lojas,
sendo cinco âncoras e duas megalojas. O consumidor
terá várias opções para aproveitar a liquidação.
Folhapress
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Professor Osvaldo
Ricardo Piorino apresenta Roderley Miotto
participa da abertura da
diversos requerimentos em pede melhorias para o
Semana Lei Maria da Penha benefício da cidade
Parque das Nações
“Obras e serviços irão sanar vários
problemas dos bairros”

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

Assessoria

de

Assessoria

Vereador Professor Osvaldo

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

Dr. Marcos Aurélio
cobra implantação do
PSF no bairro Morumbi

de

Durante a última sessão ordinária, o Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador Ricardo Piorino (PDT) apresentou
diversos requerimentos - que foram aprovados por unanimidade – para beneficiar vários bairros da cidade, com a finalidade
de atender diversos pedidos que a população tem apresentado.
Foram apresentadas seguintes solicitações:
- à Secretaria de Obras da cidade, solicitando reparos e
manutenção do Playground do bairro Bosque da Princesa;
- prolongamento dos cabos da operadora de TV à cabo NET
para atendimento de residências, escolas e comércio localizados
na avenida Antonio Pinheiro Júnior;
- à Secretaria de Obras, para que faça reparos e manutenção
preventiva nas bocas de lobo dos bairros Parque São Domingos
e Vila Bourghese;
- ao Departamento de Trânsito visando serviços de melhorias
na pintura da sinalização de solo no bairro Santana;
- à Secretaria de Obras, solicitando reparos nas tampas
de rede de esgoto que se encontram soltas e desniveladas na
avenida Francisco Lessa Júnior (Via Expressa) e
- intensificação nas rondas e no policiamento em todos os
bairros de Pindamonhangaba.
Para o vereador Ricardo Piorino, é importante estar atento
aos anseios da população. “As reivindicações da população
sempre tem e terão prioridade em nossas ações”, concluiu o
presidente da Câmara de Pindamonhangaba.

O vereador Roderley Miotto (PSDB) solicita mais uma
vez à Prefeitura, ao Secretário de Obras e ao Secretário de
Planejamento, informações com relação a melhorias de
galeria pluvial e pavimentação asfáltica, em duas ruas localizadas no bairro do Parque das Nações. “Pude verificar que
a Secretaria de Obras está fazendo melhorias em algumas
ruas do bairro, e aproveito para mais uma vez para solicitar
a realização de obras nas galerias pluviais da rua Dr. Otávio
Oscar Campelo de Souza, no bairro Parque das Nações, a
fim de sanar os problemas de inundações nas residências dos
moradores e a pavimentação asfáltica, tão esperada pelos
moradores da rua Yolanda Lacerda de Lima. Estive por diversas vezes nas citadas vias, conversando com moradores
e encaminhando as solicitações para a prefeitura, venho
buscando tais melhorias desde março de 2013 através dos
Requerimentos e Indicações números 424/13, 548/13, 168/13,
1809/13 e 0508/13”, destaca o vereador Roderley Miotto.
Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

de

Câmara realiza Sessão
Solene para homenagear
casais na Semana
Nacional da Família

Assessoria
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A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, realizará
uma Sessão Solene em Homenagem à Semana Nacional
da Família, 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.
A solenidade será realizada por intermédio do Decreto
Legislativo nº 09/2010 e do Requerimento nº 1.678/2014,
de 04 de agosto de 2014, de autoria do vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB)
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 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!

Vereador
Dr. Marcos
Aurélio Villardi

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

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

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
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V e r e a d o r R o d e r l e y M i otto

Martim pede melhorias
para Praça Marechal
Humberto Castelo Branco

Executivo instale uma farmácia de
medicamentos gratuitos no Morumbi
de

de
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Vereador pede ainda que o

Assessoria

Assessoria

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

Vereador Martim Cesar

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

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

Assistentes

Assessoria

de

de

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

RUA GUARATINGUETA , 555 - CRISPIM PINDAMONHANGABA SP

EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 224/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto
no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro
Alto do Cardoso, o PP nº. 224/14, referente à
“Aquisição de produtos perecíveis e com preço
variáveis, para servir nos café da manhã dos
pacientes portadores do HIV (verba PAM)”, com
encerramento dia 03/09/14 às 8h e abertura
às 8h30. O edital estará disponível no site
www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 36445600.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.

CNPJ 50.455.815 / 0001 - 33
Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2013
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
Ativo CirCulAnte
DisponÍvel
BAnCos ContAs Correntes
BRADESCO S/A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1733-6
BANCO DO BRASIL S/A - 3467-3
BANCO DO BRASIL - 3939-X
BANCO HSBC/REAL S/A
SANTANDER /BANESPA
BANCO ITAÚ S/A

493,83
110,85
67,11
73,84
5.150,54
20.198,70
572,35
11.681,26

suBtotAl.............................................................

PREGÃO Nº 225/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no
Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso,
o PP nº. 225/14, referente à “Aquisição de peças
automotivas a serem aplicadas nas viaturas e
máquinas desta municipalidade, visando atender
a legislação vigente estabelecidas no Código
Brasileiro de Trânsito – CTB e resoluções do
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN,
conforme especificações no Termo de
Referência”, com encerramento dia 03/09/14
às 14h e abertura às 14h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou
através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.

38.348,48

ApliCAçÕes FinAnCeirAs
BANCO DO BRASIL C/C 3939-X

61.451,59

suBtotAl.............................................................

61.451,59

totAl DisponÍvel...............................................

99.800,07

reAliZAvel A Curto prAZo
estoQues
DESPENSA

125.587,63

suBtotAl.............................................................
totAl Do reAliZAvel A Curto prAZo.............

125.587,63
125.587,63

totAl Do CirCulAnte

225.387,70

perMAnente
iMoBiliZADo
IMÓVEIS, TERRENOS E PRÉDIOS
MÓVEIS E UTENSILIOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
VEÍCULOS
UTENSÍLIOS DIVERSOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
INSTRUMENTOS MUSICAIS
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA

PREGÃO Nº 226/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no
Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso,
o PP nº. 226/14, referente à “Aquisição de óleos
automotivos, graxa, detergente, desengraxante,
removedor, limpa pneu e silicone a ser aplicados
nas viaturas e máquinas desta municipalidade,
visando atender as necessidades de manutenção
e conservação dos veículos pertencentes à frota
municipal”, com encerramento dia 04/09/14 às 8h
e abertura às 8h30. O edital estará disponível no
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra
das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.

464.013,88
122.137,84
48.411,19
84.918,99
23.300,22
75.553,71
4.435,00
16.250,00
435.089,36

suBtotAl.............................................................
totAl Do perMAnente.......................................

PREGÃO Nº 227/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no
Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso,
o PP nº. 227/14, referente à “Aquisição de capa
térmica para piscina, visando sua utilização nos
centros esportivos para manter na temperatura
ideal as piscinas para sua utilização por atletas
e alunos para treinamento”, com encerramento
dia 04/09/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital
estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou
através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.

1.274.110,19
1.274.110,19

ContAs De CoMpensAçÕes
ContAs De CoMpensAçÕes
COMODATO DE ATIVO IMOBILIZADO.........................................
totAl ContAs De ConpensAçÕes....................

1.724,30
1.724,30

totAl Do Ativo..................................................

1.501.222,19

PASSIVO
pAssivo CirCulAnte
ForneCeDores - eXiGivel A Curto prAZo
LUIZ PRATES DA FONSECA E CIA LTDA
IRMÃOS GUERREIRO POSTOS COMBUST. LTDA
WANIA APARECIDA BASSO PEREIRA VENDRAMIN
NEUZA RANGEL B RODRIGUES ME
CASTRO JR E CIA LTDA
JOSE AUGUSTO CORREA FONSECA ME
TEIXEIRA E COELHO LTDA

PREGÃO Nº 259/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no
Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do
Cardoso, o PP nº. 259/14, referente à “Aquisição
de equipamentos médicos hospitalares para o
Pronto Atendimento Infantil”, com encerramento
dia 02/09/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital
estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou
através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.

534,30
400,03
1.021,80
265,30
504,30
533,00
61.363,90

suBtotAl.............................................................
totAl De ForneCeDores...................................

64.622,63
64.622,63

pAtriMÔnio lÍQuiDo
pAtriMonio soCiAl
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PREGÃO Nº 260/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto
no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro
Alto do Cardoso, o PP nº. 260/14, referente à
“Aquisição de equipamentos hospitalares para
a nova Unidade de Saúde do Bairro Terra dos
Ipês II”, com encerramento dia 03/09/14 às 14h
e abertura às 14h30. O edital estará disponível
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do
tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.

1.414.990,24
1.414.990,24

totAl Do pAtriMÔnio soCiAl..........................
superAvits ou DeFiCits ACuMulADos
SUPERAVITS DO EXERCÍCIO
totAl De superAvits/DeFiCits ACuMulADos.

19.885,02
19.885,02

ContAs De CoMpensAçÕes
COMODATO DE ATIVO FIXO
totAl De CoMpensAçÕes.................................

1.724,30
1.724,30
1.501.222,19

totAl Do pAssivo

ANTÔNIO CARLOS N. DOS SANTOS
DIR. DE FINANÇAS

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA
PRESIDENTE

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3
TECNICO EM CONTABILIDADE

PREGÃO Nº 261/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no
Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso,
o PP nº. 261/14, referente à “Aquisição de móveis
hospitalares para a nova Unidade de Saúde do
Bairro Terra dos Ipê II”, com encerramento dia
04/09/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital
estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou
através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.

Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2013
DeMonstrAtivos De reCeitAs e DespesAs
- CMDCA - Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente

reCeitAs
DONATIVOS
CAMPANHAS
PROMOÇÕES
SUBVENÇÕES
RECEITAS FINANCEIRAS

CONVOCAÇÃO – 14ª REUNIÃO
ORDINÁRIA 2014

530.892,34
251.753,57
10.727,00
387.842,50
3.982,11

totAl.........................................................................................

Ficam as senhoras conselheiras
e os senhores conselheiros titulares e
suplentes do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CMDCA,
convocados a comparecer, na data e local
abaixo, para a realização da “14ª Reunião
Ordinária de 2014” , cuja pauta vem a seguir:

1.185.197,52

Pauta:

DespesAs
DISTRIBUIÇÃO EM ESPÉCIE
DESPESAS DEPARTAMENTAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS FINANCEIRAS

1.048.864,28
26.546,31
89.888,57
13,34

totAl.........................................................................................

1.165.312,50

RESULTADO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO............................

—
Informes
—
Aprovação de ata
—
Plano Municipal da Criança e do
Adolescente
—
Proposta de alteração de lei para
número de conselheiros no CMDCA
—
Capacitação sobre Plano de
Trabalho
—
Deliberação de recursos para
capacitação continuado do Conselho Tutelar
e compra de equipamentos para CMDCA
—
Outros assuntos pertinentes ao
Conselho

19.885,02

Dia:
Horário:
Local:

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA
PRESIDENTE

ANTÔNIO CARLOS N. DOS SANTOS
DIR. DE FINANÇAS

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

totAl Do CirCulAnte
totAl Do Ativo...................................................

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA
PRESIDENTE

RUA GUARATINGUETA , 555 - CRISPIM PINDAMONHANGABA SP
CNPJ 48.417.034 / 0001 - 02

448,96
448,96

PORTARIA GERAL Nº 4.291, DE 08 DE AGOSTO DE 2014.
Dr Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento na Lei Municipal nº 1.225, de 18/02/1971 - Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais, Lei Complementar Municipal nº 01, de 19/01/2004, alterada pela Lei
Complementar nº 04, de 21.12.2006, art. 40 da Constituição Federal de 1988 e art. 3º da Emenda
Constitucional 47/05,
RESOLVE:
Conceder a Aposentadoria à servidora municipal estatutária, YONE ROCHA PEREIRA, assessora
de serviço técnico, com vencimentos integrais e paridade dos proventos, nos termos do Processo
Externo nº 32333, de 12.12.2013, a partir de 1º de setembro de 2014.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.687, DE 14 DE AGOSTO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de
R$ 1.300.000,00 (um
milhão e trezentos mil reais), na Secretaria de Educação e Cultura, no Departamento Pedagógico/
Ensino Fundamental, em função do superávit financeiro apurado em 2013 e de adequações de
investimentos neste exercício, a saber:
12.00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.31
Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental 		
1005		
Prédios Escolares e Áreas de Lazer		
12.361.0013.5
4.4.90.51 – Obras e Instalações (401)
R$ 1.300.000,00
Art. 2º
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2013, de acordo com o artigo
43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2013
com o valor de R$ 98.126.902,03 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de
R$ 37.569.618,02, resultando o Superávit no valor de R$ 60.557.284,01.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 14 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.096, DE 14 DE AGOSTO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos
termos da Lei nº 5.687, de 14 de agosto de 2014,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de
R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), na Secretaria de Educação e Cultura, no Departamento
Pedagógico/Ensino Fundamental, em função do superávit financeiro apurado em 2013 e de adequações de
investimentos neste exercício, a saber:
12.00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.31
Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental 		
1005		
Prédios Escolares e Áreas de Lazer		
12.361.0013.5
4.4.90.51 – Obras e Instalações (401) 		
R$1.300.000,00
Art. 2º
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2013, de acordo com o artigo 43, § 1º, incisos
I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2013 com o valor de R$
98.126.902,03 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 37.569.618,02, resultando
o Superávit no valor de R$ 60.557.284,01.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 14 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Edital de Notificação
Controle 200/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) RALPH DA SILVA MORAES, responsável
pelo imóvel situado a RUA JOSE ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO, S/NR. , bairro GALEGA, inscrito
no município sob a sigla SO110722020000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 201/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) KENNEDY FLORES CAMPOS,
responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO, S/NR. , bairro
GALEGA, inscrito no município sob a sigla SO110722015000, para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 202/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) KENNEDY FLORES CAMPOS, responsável
pelo imóvel situado a RUA JOSE ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO, S/NR. , bairro GALEGA, inscrito
no município sob a sigla SO110722016000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 203/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) KENNEDY FLORES CAMPOS, responsável
pelo imóvel situado a RUA JOSE ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO, S/NR. , bairro GALEGA, inscrito
no município sob a sigla SO110722017000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Edital de Convocação
JOSE BRAZ DA SILVA, presidente em exercício da SOCIEDADE ESPORTIVA VILA RICA, convoca
os associados para participarem da assembleia geral para aprovação de novo estatuto, eleição e
posse de diretoria a realizar se às 19 horas do dia 30 de Agosto de 2014 na sede provisória do clube
à Rua Alceu Carvalho Faria Nº 241 - Araretama – Pindamonhangaba – SP.

reCeitAs
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
10.086,65
2.020,60
12.107,25

DONATIVOS

1.601,31

totAl.........................................................................................

1.601,31

12.556,21
12.556,21

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.510,10

totAl.........................................................................................

1.510,10

-

12.465,00
12.465,00
91,21
91,21
12.556,21
12.556,21

SUPERAVITS OPERACIONAL...................................................................

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA
PRESIDENTE

91,21

ANTONIO CARLOS N. DOS SANTOS
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS N. DOS SANTOS
TESOUREIRO

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Edital de Convocação
Manoel Francisco da Fonseca presidente em exercício do Grêmio Esportivo e Recreativo
Santa Luzia, convoca os associados para participarem da assembleia geral para aprovação de
novo estatuto, eleição e posse de diretoria a realizar se às 19 horas do dia 20 de Agosto de 2014 na
sede do clube à Rua Projetada S/Nº Santa Luzia – Santana – Pindamonhangaba – SP.

DeMonstrAtivos De reCeitAs e DespesAs

DespesAs

pAtriMÔnio lÍQuiDo
pAtriMonio soCiAl
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
totAl Do pAtriMÔnio soCiAl...........................
superAvits ou DeFiCits ACuMulADos
SUPERAVITS DO EXERCÍCIO
totAl De superAvits/DeFiCits ACuMulADos..
totAl Do pAtriMÔnio lÍQuiDo
totAl Do pAssivo

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, o candidato nominado a seguir, munido 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 28/08/2014 às 15:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
100º MONICA JEANE DA SILVA
RUA MANOEL DOS SANTOS, 140 – BELÉM
TAUBATÉ – SP
CEP 12090-800
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2013

PASSIVO
pAssivo CirCulAnte
ForneCeDores - eXiGivel A Curto prAZo
totAl De ForneCeDores...................................
totAl Do CirCulAnte

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, o candidato nominado a seguir, munido 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 28/08/2014 às 15:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
99º MARA CRISTINA DE SOUZA
RUA CAPITÃO ANTONIO CARLOS, 51 – CENTRO
SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP
CEP 12140-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Centro espirÍtA Melo MorAis

Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2013

reAliZAvel A Curto prAZo
estoQues
LIVRARIA
BIBLIOTECA
totAl Do reAliZAvel A Curto prAZo..............

Adriano Augusto Zanotti
Presidente
Lembrando aos conselheiros que não
puderem comparecer (sociedade civil e poder
público) que comuniquem seus suplentes e
justifiquem sua falta através dos emails:

Centro espirÍtA Melo MorAis
RUA GUARATINGUETA , 555 - CRISPIM PINDAMONHANGABA SP
CNPJ 48.417.034 / 0001 - 02
BAlAnço pAtriMoniAl
ATIVO
Ativo CirCulAnte
DisponÍvel
BAnCos ContAs Correntes
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
totAl DisponÍvel................................................

19/08/2014 (terça-feira)
17h (dezessete horas)
Auditório da Prefeitura Municipal

5

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3
TÉCNICA EM CONTABILIDADE

Pelo presente Edital, o Sindicato dos Trabalhadores na Industria do Papel, Celulose, Pasta de
Madeira para Papel, Papelão e Cortiça de Pindamonhangaba, por seu presidente infra-assinado,
convoca todos os integrantes da Categoria Profissional sócios e não sócios representado pelo
Sindicato, em pleno gozo de seus direitos sindicais, a participarem da Assembléia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 21 de agosto de 2014, em nossa sede social sito a rua
Guilherme Nicoletti, 590 – Vila São Benedito – Pindamonhangaba, em primeira convocação, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e aprovação da ata da
assembléia anterior; B) Elaboração e Aprovação do elenco de Reivindicações sociais e econômicas
da categoria profissional;C) Fixação da Contribuição assistencial confederativa ou negocial,
garantido-se o direito de oposição a ser manifestado pessoalmente e por escrito de próprio punho,
perante o respectivo sindicato no prazo de até 10 dias. D) Autorização a diretoria para, juntamente
com a diretoria da Federação ou separadamente , promover as negociações coletivas, firmar
acordo ou convenções, e se preciso instaurar dissídio coletivo. E) Deflagração de greve, nos termos
da lei, em caso de fracasso nas negociações e desatendimento as reivindicações.
Pindamonhangaba 18 de agosto de 2014
HILTON ROBERTO NICOLETTI - PRESIDENTE

Edital de convocação 2col por 4 cm

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.

QUARTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

20 DE AGOSTO DE 2014

HISTÓRIA
Tribuna do Norte

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Curiosidades da banda Euterpe

E

uterpe, que segundo a mitologia grega signiﬁca deusa da música
e poesia lírica, é a denominação da banda considerada a mais antiga do
Brasil: Corporação Musical Euterpe de Pindamonhangaba. Fundada em
22 de agosto de 1825 , sua
criação ou organização é
atribuída ao maestro João
Batista de Oliveira, conhecido por João Pimenta.
Entidade musical que
se aproxima dos duzentos anos de existência, a
Euterpe foi tema de nossas pesquisas em diversas
edições desta página de
história. Fatos relacionados à sua secular trajetória
existencial se encontram
registrados nos arquivos
deste jornal que ao lado
dela e da Santa Casa forma o trio de entidades
mais antigas de Pindamonhangaba em funcionamento desde que foram criadas: Corporação
Musical Euterpe – 22 de
agosto de 1825 – completa
189 anos nesta sexta-feira
(22); Santa Casa de Misericórdia – 6 de agosto
de 1863 – completou 151
anos de existência; Jornal
Tribuna do Norte – 11 de
junho de 1882 – completou 132 anos na divulgação de Pindamonhangaba.
Em homenagem ao aniversário da Euterpe, recordamos algumas curiosidades
desta banda, carinhosamente também conhecida pelos
cidadãos mais antigos como
‘a briosa’.
Tuba ao Mar
Uma das passagens
históricas e mais pitoresca envolvendo a banda é a
da tuba que caiu no mar.
Contam que nos tempos
do Brasil Império a Euter-

pe foi convidada para tocar numa festa promovida pelo imperador Pedro
II. Chegando ao Rio de
Janeiro, embarcaram em
uma balsa que levaria os
músicos até Niterói, local
da apresentação. Durante
a travessia uma tuba caiu
nas águas da baía da Guanabara. Por ordem do Imperador, foi resgatada por
um mergulhador. A tuba
hoje é guardada como objeto histórico pela corporação.
“Paraíso Terreal...”
Coube aos músicos da
Corporação Musical Euterpe a primeira apresentação do Hino Pindamonhangabense ao público.
A execução ocorreu no dia
7 de janeiro de 1899, em
frente ao Paço Municipal,
na posse da câmara eleita
pelo Partido Republicano.
Bolero do Athayde
Em 7 de fevereiro de
1964, na inesquecível participação no programa
Lira de Xopotó, da Rádio
Nacional, a Euterpe apresentou entre outros números o bolero “Querida”,
do Athayde Marques, o
saudoso Athayde da barraca do Mercado Municipal. A ida ao programa
apresentado pelo médico
e locutor Paulo Roberto,
foi possível graças à iniciativa do presidente da
banda na época, Francisco Piorino Filho, auxiliado pelo músico e poeta
Vicente Salgado, que era
vice. (Francisco Piorino,
Fatos e Crônicas - 1989)
Prato frio
O músico Alfredinho
Marcondes achava que
o músico José Bastos já
não aguentava mais com
o peso do bumbo. Tanto

chateou o colega de banda que o mesmo resolveu
passar o instrumento para
o Júnior, o José Bastos
Júnior. Mas, por desaforo, não deixou a Euterpe:
ﬁcou com os pratos. Como
represália (ou senso de
humor) na hora de sua
parte fazia questão de repercurtir os pratos bem
perto dos ouvidos do Alfredinho. Vingança é “prato” que se “repercute” frio.
(João Martins de Almeida, Vultos de Pindamonhangaba - 1968)
Churrasco
Um antigo músico da
Euterpe contou que certa vez a banda foi animar
um leilão promovido por
uma igreja. Por gentileza, o vigário ofereceu um
churrasco aos músicos.
Mas a carne era tão dura,
mas tão dura que um dos
músicos dependurou um
pedaço no varal existente
em frente ao templo e escreveu, com carvão, o seguinte recado: “Seo padre,
esta carne parece ser do
cussarruim”.
(Anibal Leite de Abreu,
crônica, Tribuna do Norte, 28/8/1995)
Fim de Carreira
João do Juca era um
bom músico. Nos tempos
de moço era uma praga. Rixento, provocador e arruaceiro, conquistou fama de
valente. Mais idoso, criou
juízo. Mas certa vez, em
pleno jardim da Cascata,
encrencou com o Francisco
Santiago, então dirigente
da banda, e disse: “Sabe de
uma coisa, Chiquinho?
Encerro aqui minha carreira de músico”. E sapateou sobre o bombardino.
(João Martins de Almeida, Vultos de Pindamonhangaba - 1968)
Mulheres na Euterpe
O inesquecível José de
Assis Alvarenga, Zé Sambinha, que além de músico, durante anos cuidou da
sobrevivência da Euterpe,
conta que foi em 1989 que
a banda recebeu as primeiras mulheres em seu
quadro de músicos. Foram
elas, Karina e Kátia, a primeira tocava clarinete e
a outra, piston. Eram de
Tremembé.

Anúncio do passado
Sete Dias, 1967

EUTERPINHA
Em 1975, ano em que a Corporação
Musical Euterpe comemorava seu
sesquicentenário de fundação, a banda
mantinha a Euterpinha, uma bandamirim composta por meninos de 11 a 13
anos – fanfarra com 22 instrumentos.
Seus componentes, conforme relação
publicada na edição de 16/8/1975 do
jornal Tribuna do Norte, eram: Pedro
Luiz Marcondes de Mello, Marco
Antônio Luz Leite, José Fábio Braga
Santos, João Henrique de Oliveira

L

ITERÁRIAS

Hein, Jarbas Antônio Giovanelli,
Edson Luiz Salgado Junior, Nelson
Henrique Barbosa Cabral, José Ricardo
Nóbrega Guimarães, José Mauro
Junho de Araújo, André Eduardo Alves
Beraldo, Mozart Prado Júnior, Carlos
Alberto Moreira Fraga, José Robson
Ferreira Paiva, Moacyr Macruz de
Oliveira, Sílvio Macruz de Oliveira,
Eduardo F. Santos, Paulo de Andrade
Júnior, Carlos Augusto da Silva e Luiz
Fernando Salgado.

artteacher.ucoz.ru

embranças

As três borboletas
No seio de uma purpurina rosa,
regaço meiga de suave encanto,
três borboletas, dentre as mais formosas,
pousam, envoltas em dourado manto.
Manto de luz, que sobre as asas resta,
pólen dourado, cintilante, exul,
conversam todas, cada qual mais lesta:
a branca, a preta e a derradeira, azul.
Diz a terceira, cor de azul celeste:
- eu sou o céu, porque no céu nasci;
a imensidade, desta cor se veste,
sou um pedaço que de lá cai.
Diz a segunda, aquela negra e triste:
- sou cemitério, porque lá nasci;
lá vivi sempre, onde ninguém existe,
e chorei sempre, mas depois, parti.
Lá no cipreste, quando o vento exala
as suas mágoas, perpassando as franças,
ouvi queixumes, ouvi tristes falas,
são virgens mortas, balouçando as tranças.
A ﬂor alada, de virgínea cor,
começou trêmula, a falar a assim:
lágrimas puras, que chorais na dor,
são lenitivos de um amor sem ﬁm;
Nasci nuns olhos de pureza imensa,
sou triste símbolo de casto amor;
não há no mundo quem tristeza vença,
quem não padeça, quem não tenha dor.
Na dor nasci, de um coração de virgem,
que chora o amante que partiu pra guerra;
na despedida triste eu tive origem,
hoje vagueio, da campina à serra.
A rubra rosa, de sereno encanto,
nunca tivera verdadeiro ardor;
vivia quieta, satisfeita, enquanto
à brisa mansa declarava amor.

Leonidas de Castro, Folha do Norte,
24 de setembro de 1911

