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Negritude Jr. faz show em Moreira
O grupo de pagode Negritude Jr. toca
neste domingo (7), na festa de São Vicente de Paulo, em Moreira César. O show
é gratuito e faz parte de uma grande

programação que ainda tem Tadeu e
Rafael, Grupo Pralana, Fábio Henrique
e Alessandro, Originais do Samba, além
de quermesse, procissão e santa missa.
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Galeria
evita
enchentes
no Lessa
A construção de uma galeria de águas de 250 metros
no Lessa vai evitar enchentes
nas ruas próximas à praça do
bairro. A rede de águas ainda
vai passar pelas ruas Alcides
Melo Ramalho, José Augusto
César Salgado e parte da avenida Antonio Cozzi.

Ano 133 - Nº 8408

SEXTA-FEIRA

5 DE SETEMBRO DE 2014

Novo asfalto vai melhorar
trânsito na Vila São Benedito
O recapeamento de ruas na Vila
São Benedito vai melhorar o tráfego de veículos e garantir mais comodidade aos condutores do dis-

trito. Os serviços começaram pela
principal via do bairro, a Guilherme Nicoletti, e ainda vão beneﬁciar
as ruas José Cassiano de Palma,

Padre Orlando Siqueira do Amaral, Olímpio Correa Penino, Jofre
Machado e Jacinto da Silva.
PÁGINA 3
Cíntia Camargo
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Vale das
Acácias
recebe Dia
do Brincar
As crianças e adolescentes
do Vale das Acácias e demais
bairros de Moreira César podem participar do ‘Dia do
Brincar’, neste sábado (6), a
partir das 14 horas.
A diversão contará com tobogã, cama elástica, pula-pula, piscina de bolinhas, touro
mecânico, maquiagem no
rosto, futebol, perna de pau,
jogos de mesa e outras atividades.

ESPORTES 12
A obra vai beneﬁciar centenas de
condutores do bairro e região

CIDADE DISCUTE
PRESERVAÇÃO DA
IGREJA SÃO JOSÉ
PATRIMÔNIO 11

INSCRIÇÕES
ABERTAS
PARA FESTIL

Massagem traz benefícios aos bebês
As unidades de saúde de Pindamonhangaba estão orientando as gestantes
a fazerem os movimentos do shantala nos
bebês. A técnica indiana é uma massagem

que melhora o sono, a respiração, a amamentação, combate o estresse, alivia cólicas e oferece outros benefícios.
2º CADERNO
Marcos Vinício Cuba

CULTURA & LAZER 8

SHOPPING OFERECE
APRESENTAÇÃO
CIRCENSE
PÁGINA 2

‘CARIDADE
E AMOR’
COMEMORA
100 ANOS

ESPORTES 12

PÁGINA 2

A tradicional procissão de
Nossa Senhora do Bom Sucesso,
padroeira de Pindamonhangaba, deve reunir milhares de pessoas na segunda-feira (8). O ato
começa às 17 horas com saída
em frente ao Santuário Mariano e Diocesano Nossa Senhora
do Bom Sucesso. Após o cortejo,
haverá missa celebrada pelo pároco reitor do Santuário, padre
Luiz Carlos.

PÁGINA 5

INSCRIÇÕES
PARA CORRIDA
NOTURNA
TERMINAM HOJE
L. GUSTAVO
DEVE SER
TITULAR CONTRA
COLÔMBIA

PROCISSÃO
DA PADROEIRA
DEVE REUNIR
MILHARES DE
PESSOAS
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PREVISÃO DO TEMPO
SEXTA-FEIRA

Funcionária orienta
gestantes sobre a
massagem nos bebês

13º
PARCIALMENTE NUBLADO SOL ENTRE POUCAS NUVENS

24º
UV 8

Fonte CPTEC/INPE
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ditorial
Automóvel com taxa reduzida

Caixa entra na luta para tentar
recuperar venda de carros e motos

E

m meio à crise das montadoras, a CEF – Caixa Econômica Federal – tenta estimular o setor com leilões.
A instituição governamental tem promovido feirões
de carros em 1.110 concessionárias de carros e motos
do país. O ato pertence ao Salão Auto Caixa, que termina neste sábado (6).
Em Pindamonhangaba, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal, três empresas participam do
feirão, a Vita Fiat, Autopinda Chevrolet e Grupo Golden, da Honda.
Para tentar atrair o cliente, o banco está oferecendo
financiamentos para automóveis e motocicletas novas
e usadas com taxas de juros que começa em 0,93% ao
mês.
O pagamento pode ser feito em até 60 meses (cinco
anos) e a primeira parcela deve ser quitada só em janeiro de 2015. Os que contratarem o seguro da Caixa
têm até dez vezes sem juros para pagar.
A tentativa parece boa e, novamente, frisamos “em
momento de crise, toda iniciativa positiva é bem-vinda”. Neste quesito, é louvável a intenção da Caixa, mas
deveria haver um sincronismo maior. A convergência
dos esforços é a melhor forma para fazer o setor voltar
a crescer.
Mesmo assim o banco está atrasado em relação às
montadoras. Por mais que sejam ambiciosas e queiram
sugar cada centavo do trabalhador, as produtoras de
veículos têm rebolado para atrair o cliente: taxa zero,
pagamento no final do ano, preço com nota fiscal de
fábrica, IPVA, acessórios e outros benefícios.
Mesmo assim, a situação está bem feia. A venda do
produto caiu 5% em agosto em relação a julho, que já
havia sido fraca e abaixo das expectativas, bem como
foi em junho e vem sendo nos últimos 14 meses.
Tudo indica que os carros e motos estão encalhados não apenas por dificuldades ou facilidades de financiamentos, muito menos por fata de criatividade,
promoções ou publicidade, ou ainda desejo dos clientes. O maior problema é o preço, que está nas nuvens.
Modelos populares na faixa dos R$ 30 mil e qualquer
acessório já encarece o carro para próximo de exorbitantes R$ 40 mil. Desse jeito, o cliente não compra.
O que nos resta como brasileiros é torcer para que
o segmento se recupere e a economia possa respirar;
como consumidores, agradecemos o incentivo; mas
como trabalhadores devemos pressionar o Governo e
as montadores para baixar o preço.
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ARENA 101 Pinda: 6/9 (sábado) – Clube das Mulheres. Banda
H’. Lera e Bruno Araújo. 13/9 (sábado) - Mc Guime. www.arena101.
com.br. Lista vip com Luzera –
9171-8990 e 7811-9776
BANDA CHAMEGO agenda de
agosto: Anima ótimos por toda a
região com extensa agenda, confira
tudo nos links abaixo:
www.bandachamego.com
ou
www.anjinhodovale.com.br
BAR DO SANTISTA Pinda:
Som ao vivo toda quarta-feira e domingo, com ótimos artistas da cidade. Porções, bebidas, a simpatia do
casal Zé Luiz e Lurdes, e agradável
local de encontro de amigos
CASARÃO ROSEIRA – 4/9
(quinta) – João Pedro & Fabiano.
Quintaneja. 7/9 (domingo 12h)
– Churrascada Total Flex. Grupos
Preto Cor Preta e Batuque Geral.
Djs Digão e Juninho com diversos
ritmos. Elas free até 23h
CENTRO DE CONVIVÊNCIA
do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo
sábado às 19h. Aberto para pessoas a partir de 21 anos. Sócios não
pagam e não-sócios R$ 5. Av. Abel
Corrêa Guimarães, 1.451, Vila Rica
CANTOR CÉSAR, da ex-dupla
César & Maycon, comunica que está
iniciando sua carreira solo, com sua
band, e agradece a todos que sempre o prestigiaram. Ele já está com
nova página no FaceBook, confira:
https://www.facebook.com/cesar.
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L. Gustavo deve ser titular contra Colômbia
Folhapress

Nos primeiros treinos de Dunga
na Seleção Brasileira, o treinador
fez várias mudanças táticas e de
atletas. O técnico tentou despistar
o time que deve entrar em campo,
mas a tendência é que ele mantenha Luiz Gustavo entre os titulares.
O volante de Pindamonhangaba
tem agradado Dunga e toda a comissão e deve ter Ramires ao seu
lado. Completariam o time base
Jefferson; Maicon, Miranda, David
Luiz e Filipe Luís, Oscar, Willian;
Tardelli e Neymar.
Até a partida desta sexta-feira (5)
contra a Colômbia, em Miami, nos
Estados Unidos, às 21h30 (horário
de Brasília), o treinador pode fazer
alterações, mas a tendência é que
mantenha Luiz Gustavo no meio.
Uma boa atuação do volante
pode render a confiança de Dunga
para a partida contra o Equador na
terça (9) e todo o restante do trabalho da ‘nova’ era da Seleção.

Companhia circense no Pátio Pinda

O cantor sertanejo Bruno
Araújo, Grupo H’Lera e DJ
Edu Reis fazem apresentação neste sábado (6), na
casa de shows, Arena 101,
em Pindamonhangaba. A
atração começa a partir das
23 horas e mulheres não
pagam a entrada até a 1 da
manhã (domingo, 7).

A Hi Happy traz novamente, no sábado (6), a equipe da Cia Circo
Aries Marioto. A ação acontece a partir das 19 horas e a administração
do Pátio Pinda convida a todos para desfrutar de momentos de diversão.

Divulgação

PindaBar traz ‘Amigos do Samba’
Divulgação

O PindaBar recebe no próximo domingo (7) a banda ‘Amigos do Samba’ que tocam os
maiores sucessos do samba e
pagode dos anos 90. O evento
acontece a partir das 20 horas
no bar que fica na rua São João
Bosco, 172. Mais informações
pelo telefone 9 9102-2506.

João Paulo Ouverney

Fundação Dr. João Romeiro

Arena 101
realiza shows
neste sábado

Divulgação

“... POBRE DE QUEM ME TIVER depois de você, tem que olhar
meus defeitos e fingir que não vê, tem que me amar como eu sou,
aguentar meus ciúmes e as minhas manias, e ser igual a você todos
os dias...” – Roberto Carlos

barbosa.3538?fref=ts
CENÁRIO Lorena: 12/9 (sexta)
– Festa do Branco. Banda 8 Segundos. Djs Ferrera e Edu Reis. 12/10
(domingo das 16 às 22h) – Balada
Funk Festa. Mcs Dudu, Italo, Marcão e Nego do Borel
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 6/9 – Flávio Di Paula &
Isaias. 20/9 (sábado) – Skank. Via
Dutra, divisa Guará/Lorena
CLUBE DA VILA São Benedito realiza baile no Recinto São Vito
(Moreira César): 21/9 (domingo
20h) – Banda Gold. 28/9 – Banda 3
Corações. Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté:
DOMINGO 21h: 7/9 – Nova Tropical. 13/9 – Baila Comigo. 21/9
– Três Corações. 28/9 – Tropicalientes (Aniversariantes). QUARTAFEIRA 21h: 10/9 – Baila Brasil.
17/9 – Som da Terra. 24/9 – Musical
Mix 80 (Baile da Primavera)
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: 6/9 (sábado) – Banda Chapéu
Brasil. Fabiano e Dj Toni Balda. Elas
free até 0h
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix”: Baile todo sábado,
confira:
6/9 – Baile da Academia de
Dança Prof. Evandro. Gil Brasil. 13/9
(sábado 22h) – Baile Especial. Nova
Dimensão. Sorteio de um carro Clio
97. 20/9 – Sincronia Sertaneja.
27/9 – Bruno & Hyago.
CROZARIOL Tremembé: 20/9
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(sábado 22h) – Festa 100 Dias à
Fantasia. Show, banda, Djs. Aluga
o espaço para eventos. Tel. (12)
3672-2576
ENCONTRO DE VIOLEIROS
São José dos Campos: 4º Trupé –
14/9 (domingo 11h) – Maior Encontro de Violeiros do Vale do Paraíba.
Juliana Andrade & Luciana, Joseval
& Josiene, Cacique & Pagé, Fábio &
Manoel, entre outros. Rancho Muleiro. Estrada Delfim Moreira, 300,
Altos Caetê 2
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: 5/9 (sexta) – Michel Teló. 6/9
(sábado) – Ricardo Barbosa. 31/10
(sexta) – Halloween à Fantasia
FERROVIÁRIA Pinda – Som
ao vivo no deck da piscina SEXTAFEIRA: Associado em dia não paga
e pode retirar dois convites na secretaria. Não sócios: H R$ 10 e M
vip até 23h30, e R$ 5 após esse
horário.
5/9 – César & Maycon. 12/9 –
Bruno & Hyago. 19/9 – Marcos Henrique e Banda. 26/9 – Anjinho do
Vale (Chamego.com)
FERROVIÁRIA Pinda: 14/9
(domingo 20h) – Show de João Bosco. Circuito Cultural Paulita. Retirar
ingresso vip no dia e local do evento
FERROVIÁRIA PINDA: BALADA RETRÔ NA FERRÔ - 20/9,
sábado 22h. Banda 1.000 Volts e
Tops Djs que agitaram a Ferroviária
e Clube Literário dos anos 80 e 90,
revivendo grandes sucessos dessas

décadas. Ingressos antecipados
estão sendo vendidos. Associados
R$ 5, e Não Associado R$ 10 (1º
lote). Após o lote promocional serão R$ 7 (associado) e R$ 15 (não
associado). Veja no final desta coluna (Destaque da Semana) como
ganhar convites
FESTA DE MOREIRA CÉSAR
Pinda: 5/9 (sexta) – Tadeu & Rafael. 6/9 (sábado) – Negritude Jr.
7/9 (domingo) – Fabino & Henrique
Alessandro
HIP HOP em Pinda: 19/9 (sexta 19h) – Discotecagem, grafite e
show de rapp. 20/9 (sábado 19h) –
Discotecagem, grafite e Batalha de
Break Dance. 21/9 (domingo 14h)
– Batalha de Mcs, Freestyle e premiação. No Teatro Galpão
MANGUEIRÃO Pinda: Agora
sob nova direção (Lúcio Tavares –
Paquinha), está realizando ótimos
bailes toda sexta-feira com a Banda
Gold e outras da cidade e região.
Informações telefone (12) 997082011
MIX POTATO Pinda: 5/9 (sexta 20h) – Roda de Samba ao Vivo.
Grupo Nota Samba. Rua dos Andradas, 393, em frente ao Banco Itaú
MUTLEY Taubaté: 5/9 (sexta)
– Sextas Intenções. Pop Mina. 6/9
(sábado) – Banda Turne. Double
de Tequila. dayse@mutley.com.br.
By pass/ Info: (12) 988118300 –
Oi (12) 981425508 - Tim. Tel (12)
3632-554

EXPEDIENTE

ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
5/9 (sexta) – The Old Jack. 6/9
(sábado) – Zappan. 7/9 (domingo) – Independência ou Rock.
Synthesis. Quinta-feira: Ensaio ao
vivo toda quinta, entrada free.
PAINEIRAS
COUNTRY
CLUB Pinda: 13/9 (sábado) –
Baile de Aniversário 32 anos. Banda-show Mr. Sound. Homenagem
a Ramiro da Fonseca. Traje livre.
Tel (12) 3642-8599
PINDABAR Pindamonhangaba: QUINTA – 4/9 – Quintaneja.
Banda Rodeio. Skol a R$ 2,50.
Elas vip até 23h. SEXTA – 5/9
– Não informado. SÁBADO – 6/9
(13h) – Pagode com feijoada.
DOMINGO - 7/9 (20h) – Amigos
do Samba, 4 vocalistas de grandes grupos. Segunda – Sertanejo com cerveja Itaipava a R$ 1 a
noite toda. Tel (12) 3645-5805,
99142-0181 e 99163-9001.
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 5/9 (sexta) – Israel Novaes.
Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062
RECANTO CAIPIRA Pinda,
no Sindicato Rural: 6/6 (sábado) – Alexandre Vilela. Baile com

as melhores bandas toda quinta
e sábado. Tel. (12) 3648-4036 e
9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA
Pinda: Almoço com música ao
vivo todo domingo. 25/10 (sábado) – Bailão Sertanejo. Telefone
(12) 3652-2120
ROLEZINHO Tremembé: 14
DE SETEMBRO (domingo) . LOCAL: TÊNIS CLUBE CREIX EM
TREMEMBÉ CENTRO.SAPUCAÍ
MIRIM: 11 a 14/9 – Rodeio e
shows: 11 (quinta) – Léo &
Giovani. 12/9 (sexta) – Banda
Vaca Brava. 13/9 (sábado) –
Banda 8 Segundos. 14/9 (domingo) – Thaéme & Thiago. Só
no dia 14 será cobrado 1 kg de
alimento, os demais shows serão grátis
SÍTIO DO ZEZÉ Taubaté:
6/9 (sábado 12h) – Feijoada do
Gato. Vee Brondi e Fernando &
Fabiano
VILA DAS GRAÇAS Taubaté: Bateria Invocada da Mocidade
e Bateria Ritmo Malandro da Boêmios da Estiva. Rua Padre Francisco, 131.

Destaque da semana
BALADA RETRÔ NA FERRÔ: Grande evento no dia
20/9, sábado 22h na Ferroviária de Pinda, animada pela
Banda 1.000 Volts e Tops Djs que agitaram a Ferroviária e
Clube Literário dos anos 80 e 90, revivendo os grandes sucessos dessas décadas. Telefone (12) 2126-4444. www.aaferroviaria.com.br. Os ingressos antecipados: Associados R$
5 e Não Associado R$ 10 (1º lote). Após o lote promocional
os ingressos passarão para R$ 7 (associado) e R$ 15 (não
associado). PARA GANHAR CONVITES VIP, clique no e-mail
joao.ouverney@terra.com.br e escreva: “Quero vip para Retrô na Ferrô”
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CIDADE

Obras pelos
bairros atendem
solicitações da
população

Ruas da Vila São
Benedito estão
sendo recapeadas

Obras de galeria
no Lessa evitarão
enchentes na área
da praça

Maria Fernanda Munhoz
***
A equipe do Departamento de Trânsito da
Prefeitura de Pindamonhangaba está ministrando
treinamento
para diversas cidades
da região, como Cunha
e São Luiz do Paraitinga. Considerada referência em trânsito no
Vale, Pinda tem sido
convidada por cidades
que estão instalando o
departamento em suas
prefeituras, para que

treine as novas equipes.
Entre os assuntos abordados estão legislação e
operação de trânsito.
Além de lecionar cursos para outras prefeituras, a equipe de Pinda
continua se aprimorando
por meio da participação
de cursos na capital paulista. De acordo com o
diretor do Departamento de Trânsito, o objetivo
é buscar a excelência na
qualidade dos serviços
que a Prefeitura oferece à
comunidade.
Divulgação Trânsito

Equipe de Pinda durante curso em
São Luiz do Paraitinga
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Cíntia Camargo

Divulgação SET

Agentes participam de
treinamento em outras
cidades da região

5 DE SETEMBRO de 2014

Maria Fernanda Munhoz
***
Pindamonhangaba recebe uma série de obras,
por toda a cidade. Além das
necessidades técnicas e de
infraestrutura, a Prefeitura,
via Secretaria de Obras, realiza grande parte dos serviços atendendo as solicitações da população, como é
o caso da galeria no Lessa e
do asfalto na Vila São Benedito.
O asfalto na Vila São
Benedito é feito por empresa terceirizada pela
Prefeitura. Atualmente,
a obra está na principal
rua do bairro, a Guilherme Nicoletti, abrangendo
também algumas traves-

sas. No total, serão beneficiadas ainda as ruas José
Cassiano de Palma, Padre Orlando Siqueira do
Amaral, Olímpio Correa
Penino, Jofre Machado e
Jacinto da Silva, somando
um total de 2 km de recapeamento asfáltico.
De acordo com o engenheiro da Secretaria de
Obras, a manutenção do
pavimento asfáltico é realizado devido ao desgaste
da vida útil do pavimento,
ao longo do tempo, e também atendendo as solicitações da população. Está
sendo utilizada a técnica a
quente.
Galeria no Lessa
No Lessa, são construí-

dos 250 metros de galeria de águas pluviais no
entorno da praça que foi
urbanizada, para evitar
enchentes, e aumentada
a capacidade da tubulação, que não é suficiente. O serviço é realizado
com mão de obra própria da Prefeitura, atendendo solicitação da comunidade.
A obra passará pelas
ruas Alcides Melo Ramalho, José Augusto
César Salgado e parte
da avenida Antonio Cozzi, circundando a praça. Serão construídos,
ainda, mais sete bocas
de lobo e três postos de
visita.

Pinda participa de
programa da Abrinq
Pindamonhangaba
está fazendo parte do
Programa Prefeito Amigo
da Criança, da Fundação
Abrinq. A CMAA - Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação
- realizou a primeira reunião na terça-feira (2), na
Casa dos Conselhos.
Esta comissão tem
como atribuição acompanhar e avaliar a execução
do programa no município, promover e fortalecer
o diálogo entre sociedade
civil e gestão pública.
Este programa da Fundação Abrinq foi criado em
1996 e tem como objetivo o
reconhecimento dos esforços de gestores municipais
para a promoção e defesa
dos direitos das crianças e
adolescentes. Está em sua
5ª edição, gestão municipal 2013-2016.
“Programa
Prefeito
Amigo da Criança” é estratégico, pois, favorece e

Ação incentiva diálogo e torna e gestão pública mais democrática
incentiva o diálogo entre
as secretarias, conselhos
e órgãos do Governo, com
o objetivo de tornar a gestão pública cada vez mais
democrática, participativa e efetiva na melhoria
das condições de vida de

crianças e adolescentes.
O “Programa Prefeito
Amigo da Criança” propõe
um conjunto de ações a
serem desenvolvidas durante a gestão. Nesta, o
eixo de trabalho está dividido em duas linhas, sen-

do a de consolidação da
política municipal para a
infância e a adolescência e
aprimoramento de políticas e serviços e alcance de
resultados em temáticas
consideradas prioridades
nacionais.

Prefeitura prepara Semana Nacional de Trânsito
Oficina da Comunicação

A reunião foi realizada na sede da Acip

Maria Fernanda Munhoz
***

A Semana Nacional
de Trânsito será realizada entre os dias 18 e 25
de setembro e Pindamonhangaba, mais uma vez,
aderiu o evento e terá uma
programação local. Nesta
semana, representantes
do Departamento de Trânsito da Prefeitura se reuniram com membros da
diretoria da Acip - Associação Comercial e Industrial,
Corpo de Bombeiros e Polícia Militar para organizar
a programação do evento.
O tema será “Cidade

para pessoas: proteção e
prioridade para os pedestres”. Foram tratados na
reunião, além das parcerias entre os órgãos, assuntos como a humanização
do trânsito e as políticas
públicas de mobilidade,
sempre buscando enfatizar
a escala de prioridade no
trânsito: pessoas, ciclistas,
transporte coletivo e automóveis.
A Semana Nacional de
Trânsito está prevista na
Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de
Trânsito Brasileiro, e tem a
finalidade de conscientizar
a sociedade de seu compro-

misso com a valorização da
vida, focando o desenvolvimento de posturas e atitudes, na busca da redução de
acidentes.
De acordo com o diretor do Departamento de
Trânsito da Prefeitura, a
escolha do tema pelo Conselho Nacional de Trânsito
faz alusão, em princípio,
ao artigo 29, XII, §2º do
Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual:
“Respeitadas as normas de
circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em
ordem decrescente, os
veículos de maior porte
serão sempre responsá-

veis pela segurança dos
menores, os motorizados
pelos não motorizados
e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”, e
se expande para além do
trânsito, alertando as autoridades para a necessidade de repensar o espaço
urbano, tendo como preocupação a mobilidade do
pedestre. “Neste sentido,
o Departamento de Trânsito de Pindamonhangaba
promoverá ações como
blitzes educativas e cidade mirim, tanto na região
central quanto próximo
ao shopping”, adiantou o
diretor.
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Dr. Marcos Aurélio solicita a Martim Cesar pede
contratação de Neuropediatra Iluminação Pública no
Parque Lago Azul
para Rede Pública

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

C o m u n i ca ç ã o /CVP

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
participou no último dia 14, da
Audiência Pública dos Correios,
realizada no Plenário da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba.
Participaram da Audiência o
Secretário de Planejamento da
Prefeitura de Pindamonhangaba
eng. Jorge Baruki Samahá, o gerente de distribuição dos Correios
- São Paulo Interior - Bauru Paulo
Sérgio Monteiro da Silva, o Gestor Operacional dos Correios de
Pindamonhangaba Cláudio Pires
de Oliveira Franco, o Coordenador Operacional dos Correios
no Vale do Paraíba Adalberto
Alves, o subprefeito de Moreira
César Manoel Pereira dos Santos,
além de Diretores e Assessores da
Prefeitura de Pindamonhangaba
e dos Correios, também dezenas de carteiros e moradores
dos bairros das Oliveiras, Cruz
Grande, Parque das Palmeira,
Vitória Park, Araretama, Vila
Rica, entre outros. A audiência foi
realizada atendendo um pedido
feito pelos próprios agentes da
Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos para tratar assuntos
de interesse público relacionados
as portarias 566 e 567, que tratam
sobre o serviço dos correios e a
entrega de objetos dos serviços
postais básicos, pela Empresa
Brasileira de Correios e Telé-

Vereador P rofessor Osvaldo , no destaque , fala
aos presentes na A udiência P ública dos C orreios

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

Ricardo Piorino apresenta Roderley Miotto participa
diversos requerimentos em de reunião sobre restauração
da Igreja São José
benefício da cidade
“Obras e serviços irão sanar vários
problemas dos bairros”

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 ma-

nutenção 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.
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Fotos: Assessoria

de

grafos - ECT, além de diversas
questões relacionadas as correções das numerações irregulares
nos logradouros, criação de uma
UD - Unidade de Distribuição, no
distrito de Moreira César, postos
avançados do tipo caixa postal
comunitária, esclarecimentos
das entregas não realizadas ou
realizadas com atrasos, além da
colocação de portas giratórias nas
agências, para total seguranças
dos agentes e dos usuários, entre
outros assuntos.
Foram definidos que serão
realizados estudos visando a
instalação de uma unidade de
Distribuição no Distrito de
Moreira César e ainda estudos
visando a instalação de Caixa
Postal Comunitária nos bairros
onde não há atendimento residencial e nos bairros da zona rural,
além de uma força tarefa entre a
prefeitura e os correios, visando
regularizar diversos logradouros
dos bairros que não recebem as
correspondências.
O Professor Osvaldo ressalta
a grande importância da realização desta Audiência Pública,
devido ao problema enfrentado
pelos funcionários dos Correios,
e espera o mais rápido possível
uma solução para a regularização
dos problemas apresentados, para
melhorar a qualidade dos serviços
prestados pelos Correios, em
Pindamonhangaba.

C o m u n i ca ç ã o /CVP
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Assessoria

Vereador
Dr. Marcos
Aurélio Villardi

Assessoria

O vereador
Martim Cesar
(DEM) solicita
ao Prefeito Vito
Ardito, providências junto
ao departamento competente,
para que sejam
feitos estudos
visando a implantação de
Iluminação Pública, na rua das
Faias, no Parque
Lago Azul. A
falta de iluminação coloca em
risco à segurança dos moradores, motoristas
e ciclistas que
Vereador Martim Cesar
transitam pelo local.
Caçambas “bota-fora” e a segurança dos moradores
da região.
na Vila Suíça
Residencial
O vereador Martim Cesar
Campos Maia
solicita da Administração
O vereador Martim Cesar
Municipal, providências junto ao departamento compe- pede ao Executivo, providêntente, para que seja realizado cias junto ao departamento
estudos visando a colocação competente, para que sejam
de caçambas em pontos que feitos melhorias na sinalizaestão sendo utilizados como ção vertical, colocando a pla“bota-fora”, e ainda que ca de proibido virar à direita
seja feito o corte do mato e na esquina das ruas Sargento
a poda das árvores nas pro- Aristides Vasconcelos com
ximidades da rua Francisco Tenente Djalma de Oliveide Ademar Fonseca, no Lo- ra Franco, no Residencial
teamento Residencial Vila Campos Maia. O vereador
Suíça. Segundo o vereador, alega que a referida rua já é
o local encontra-se com mui- contramão, falta a placa de
to mato e lixo, servindo de sinalização para evitar possícriadouro de animais peço- vel colisão e problemas entre
nhentos, e esconderijos para os condutores de veículos,
pessoas mal-intencionadas, pedestres e moradores que
colocando em risco a saúde passam pelo local.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Fotos: Assessoria

contratação de mais psicólogos e psiquiatras para
a Rede Pública de Saúde
de Pindamonhangaba. Ele
solicitou urgência nos estudos e providências para
que seja feita a contratação
desses profissionais visando aumentar o número
de sessões de terapia individual e grupal oferecidas aos munícipes. Com
isso, o vereador procura
resolver problemas como
Depressão, Síndrome do
pânico, TOC - Transtorno
obsessivo-compulsivo, entre outros. “Com um maior
número de psiquiatras e
psicólogos, a população
terá acesso mais rápido
ao atendimento em terapia
ou em medicamentos e,
assim eles serão melhor
tratados”, esclarece o vereador. “A saúde dos pindamonhangabenses sempre
foi a minha prioridade”,
enfatizou o vereador Dr.
Marcos Aurélio.
C o m u n i ca ç ã o /CVP

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi solicitou
nesta última segunda-feira,
dia 18, estudos e providências para contratação
de neuropediatra para a
Rede Pública de saúde.
O vereador alega que é
importante e fundamental
que a rede de saúde pública tenha profissionais
nesta especialidade. “O
Neuropediatra (conhecido
como Neurologia infantil
ou Neurologia Pediátrica) é
especialista em disfunções
neurológicas do sistema
nervoso e muscular nas
crianças e adolescentes.
Precisamos contratar urgentemente esses profissionais, para melhorar
a saúde e qualidade de
vida da nossa população”,
ressaltou o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi.
Psiquiatras
e psicólogos
O vereador Dr. Marcos
Aurélio está insistindo na

Professor Osvaldo
participa de Audiência
Pública dos Correios

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

C o m u n i ca ç ã o /CVP

ORDEM DO DIA

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) participou na última terçafeira, de reunião sobre a restauração da Igreja São José. A reunião,
realizada na Prefeitura contou com
a presença da Diretora do Departamento Histórico e Patrimônio,
Karina Lacorte Cesar, a Secretária
de Educação e Cultura, Profª Cidinha Pedroso e as representantes
da Empresa Paulicéia, responsável
pelo projeto e restauração, arquitetas Mita Ito e Rosangêla Martinelli
e ainda na oportunidade o Vigário
Paroquial da Igreja Nossa Senhora
do Bonsucesso, Padre Luís Paulo.
“Esta reunião foi de extrema importância, pois desde o ano passado quando iniciei meu mandato
venho buscando apoios para que a
restauração da Igreja São José seja
concretizada. Na oportunidade os
presentes puderam conhecer um
pouco mais da história da igreja
e como está seu processo de
restauro, bem como reunirmos,
igreja, população, Legislativo e
Executivo, para desenvolver ações
mobilizando a comunidade a fim
de que a Secretaria de Cultura do
Estado, faça a liberação para que
sejam iniciadas as obras”.
O vereador Roderley Miotto
tem acompanhado e mantido
contatos com a Superintendência
do IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional,
para a liberação do processo de
restauração, que já foi aprovado

pelo CONDEPHAAT.
A Diretora de Patrimônio Histórico da cidade, disse que toda a
documentação foi encaminhada
aos órgãos estaduais e federais para
a liberação das obras na Igreja São
José, e está sendo aguardada algumas assinaturas para sua liberação.
O vereador Roderley Miotto
disse que aguarda o quanto antes
a liberação por parte do IPHAN,
que é o órgão federal que cuida do
patrimônio histórico, sendo que o
CONDEPHAAT – Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico, do Governo do Estado de São
Paulo, já liberou os documentos.
“É de extrema importância que
consigamos o quanto antes o restauro de um patrimônio como esse,
é muito triste passar em frente a
Igreja São José, e ver a situação em
que ela se encontra, é um pedaço
da história de nossa cidade, que
também marca a Independência
do Brasil, que a cada dia se deterioriza mais, podendo vir a cair a
qualquer momento, principalmente com as chuvas que castigam
a região e infiltra cada vez mais
nas estruturas e nas fundações da
Igreja. É uma parte da história da
nossa querida Pindamonhangaba.
O que estiver a meu alcance para
unir forças estarei buscando para
que seja restaurada o mais breve
possível”, enfatiza o vereador
Roderley Miotto.

31ª Sessão Ordinária do ano de 2014,
a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo
José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia
09 de setembro de 2014, terça-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 13/2014, do Vereador Roderley Miotto, que “Dispõe
sobre ruídos urbanos e proteção do bem estar e do sossego Público no
âmbito do Município de Pindamonhangaba”.
II. Projeto de Lei n° 16/2014, do Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi,
que “Declara de Utilidade Pública a LIGA PINDAMONHANGABENSE
MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE/SOCIETY”.
III. Projeto de Lei n° 129/2014, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre
a criação de empregos no quadro de servidores da Fundação “Dr. João
Romeiro” e dá outras providências”.
IV. Projeto de Lei n° 130/2014, do Poder Executivo, que “Autoriza o
Executivo Municipal a celebrar convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba para serviços hospitalares ambulatoriais e de
internação de média e alta complexidade”.
V. Projeto de Lei n° 131/2014, do Poder Executivo, que “Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Santa Casa de Misericórdia de
Pindamonhangaba para serviços de urgência/emegência no Pronto Socorro
Municipal e Pronto Atendimento Infantil”.
VI. Proposta de Emenda à Lei Orgânica n° 01/2014, do Poder Executivo,
que “Acrescenta dispositivo na Lei Orgânica Municipal”.
VII. Projeto de Resolução n° 07/2014, do Vereador Roderley Miotto,
que “Constitui uma Comissão de Assuntos Relevantes para acompanhar
a seleção das famílias inscritas para o sorteio de moradias populares no
município de Pindamonhangaba”.
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2014.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Fale com o vereador:

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

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
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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
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variedades
Procissão de Nossa Senhora do
Bom Sucesso acontece na segunda
Até domingo (7), o
Santuário Mariano e Diocesano Nossa Senhora do
Bom Sucesso realiza celebrações diárias, com a
presença de padres locais
e da região. Somente no
domingo, a missa terá início às 18 horas.
Todos os dias, após as
missas, acontece quermesse no Largo do Quartel, que conta com diversas barracas além da
animação com shows.
Na segunda-feira (8),
dia da Festa, a programação terá início com santa missa às 9 horas, com
participação especial da
Irmandade de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Às
17 horas, será realizada a
tradicional procissão e, na
chegada à igreja, a missa
de encerramento será celebrada pelo padre Luiz
Carlos, pároco reitor do
Santuário.

Akim/AgoraVale

Tradicional procissão da padroeira de Pinda deve reunir milhares de pessoas na segunda-feira (8)

CENTENÁRIO

POLÍCIA

Centro espírita
‘Caridade e Amor’
comemora 100 anos
O centro espírita
(doutrina codificada por
Allan Kardec) Caridade e Amor ‘André
Luiz’ comemora seu
primeiro centenário de
existência em Pindamonhangaba. Para
celebrar a data, no
sábado (6), haverá palestra e apresentação
artística em sua sede
(rua Dr. Gustavo de
Godoy, 327 – centro).
A parte artística, às
19 horas, estará sob
a responsabilidade
de Benedito Adilson.
Às 20 horas, Sandra
Cabral fará a palestra
comemorativa sob o
tema “100 anos de
Caridade e Amor”.
Além das atividades
relacionadas ao estudo
da doutrina espírita,
o centro Caridade e
Amor promove ati-

Divulgação

Adolescente é preso por tráfico de drogas
Um menor de idade foi
preso na madrugada da
última quarta-feira (3) no
Campo Alegre.
Durante patrulhamento na região, a
polícia se deparou com

um adolescente que já
era conhecido no meio
criminal. Ao avistar a
viatura, o jovem dispensou 17 pinos de cocaína,
e a quantia de R$ 20.
Abordado, confessou

que estava traficando as
drogas.
Ele foi encaminhado ao
1º DP de Pinda e depois
recolhido ao 4º DP de
Taubaté para ser apresentado ao promotor público.
Divulgação

André Luiz
vidades beneficentes
com o objetivo de
auxiliar a população
carente: Campanha
‘Auta de Souza’ (arrecadação de alimentos); Visita Fraterna
‘Jerônimo Mendonça
Ribeiro’; Pizza fraterna e Campanha do
Quilo, pela Pré Mocidade Espírita.
Divulgação

Polícia exibiu os materiais apreendidos na cidade

Polícia apreende mercadorias piratas
A Polícia Militar apreendeu, na manhã da última
quarta-feira (3), mais de
oito mil produtos piratas
na região central de Pinda.

No total, foram apreendidos 5.970 DVDs, 2.780
CDs, 126 camisas de times,
131 controles remotos e
16 carregadores de celu-

lar falsos. Segundo a PM,
ninguém foi preso porque
com a aproximação, os
suspeitos fugiram, abandonando a mercadoria.

Crianças furtam loja no centro da cidade
Sede do centro espírita “Caridade e Amor”

A Polícia Militar flagrou, na tarde de
quarta-feira (3), dois menores de 12 anos
furtando uma loja no centro de Pinda.
Eles foram surpreendidos por volta da

18h35 furtando peças de roupa no interior da loja.
Os menores foram encaminhados ao
1º DP e entregues aos pais.

Golpe do
sequestro
Um homem de
71 anos foi vítima do
golpe do sequestro na
última quarta-feira (3).
Durante a ligação
os indivíduos contaram que tinham sequestrado o seu filho
e que para libertá-lo
teria que depositar dinheiro em uma conta
bancária.
Golpe do veículo
quebrado
A vítima, de 35
anos, recebeu ligação na quarta-feira
(3) de uma pessoa
com voz masculina,
que se passava por
um primo. Ele contou
que seu carro havia
quebrado no Distrito
de Moreira César e
que precisava de R$
1.500 para o conserto. O homem acreditando ser realmente
seu parente fez o depósito em uma conta
bancária.
Alerta
A Polícia Militar
orienta as vítimas
deste tipo de crime
a checar todas as informações, as procedências das ligações,
tentar contato com
os familiares, e sempre manter a calma e
nunca tomar atitudes
precipitadas.
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Negritude Jr. faz show na festa de São Vicente
Além da programação
religiosa, a Festa de São
Vicente de Paulo traz uma
série de atrações para animar a população após as
celebrações.
As missas serão celebradas às 19 horas na Igreja Santa Rita de Cássia e,
em seguida, haverá a seguinte programação
Sexta-feira (5) – Tadeu
e Rafael- 21 horas

Sábado (6) – Grupo Pralana- 20h30
Domingo (7) – Negritude Jr – 19 horas
Fábio Henrique e Alessandro -21h30
Segunda (8) – Originais
do samba- 20h30
Dia da Festa
No domingo (7) serão desenvolvidas várias atividades para toda a família.
Na parte da manhã,

será realizado o tradicional passeio ciclístico
pelos bairros do distrito. A partir das 18 horas,
haverá inauguração da
Cruz Luminosa, na praça
da Igreja Matriz, antes da
procissão do Padroeiro.
Lembrando que este é o
único dia de festa em que
a missa será celebrada na
Igreja Matriz, com início
às 19 horas.

Divulgação

Grupo vai tocar antigos sucessos e novas canções

Evento terá trilha de motos
Na manhã de domingo (7), a programação da Festa de São
Vicente de Paulo, em

Moreira César, também
terá uma competição de
trilha de moto. As inscrições serão feitas na hora

e custam R$ 25, dando
direito a um kit com almoço e camiseta (para os
primeiros 200 inscritos).

A largada será às
10h30 do pátio da Igreja Santa Rita de Cássia,
no vale das Acácias

Pindamonhangaba
recebe oficina do
Produza Fácil
O Sebrae-SP realiza, na
terça-feira (9), uma oficina sobre o Produza Fácil
Agricultura, a ferramenta
que auxilia o planejamento agrícola das propriedades rurais. A atividade tem
apoio da Cati - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral do Estado de
São Paulo e Prefeitura de
Pindamonhangaba.
O evento acontece na
sede do Cati, que fica na
av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 1.181, a partir das
14 horas.
O Produza Fácil Agricultura é um painel de
apoio ao planejamento
da produção agrícola, que
traz dicas e orientações
para que o produtor consiga fazer seu planejamento
de forma simples e rápida

nas culturas de hortaliças
e fruticultura. Além de
conscientizar sobre as etapas a serem cumpridas na
produção, desde o plantio
até a colheita.
O material foi elaborado pelo Sebrae-SP em
parceria com a Faesp/Senar-AR/SP.
O kit contém uma
brochura explicativa, que
ensina como o produtor
deve usar o material, um
painel de planejamento e papéis adesivos. A
ferramenta questiona o
produtor sobre quais são
os produtos que produz,
quais são seus compradores e o auxilia a escalonar sua produção para
atender, de forma eficaz,
os contratos de compra
firmados.
Divulgação

Intenção é beneficiar o agricultor
Extrato de Termo de Rerratificação ao Termo de Ciência e Notificação do Convênio n.º 36/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Educação, Cultura e
Turismo / Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba
Processo n.º 32811/2014 - Subvenção
Retificação a publicação do dia 30/04/2014, página 10.
Convênio n.º 42/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Educação, Cultura e
Turismo / Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba
Processo n.º 04454/2014

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 207/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. DIONISIO ALVES FREIRE, responsável
pelo imóvel situado a RUA MARIA OSCARINA R. DE OLIVEIRA, bairro TRIANGULO, inscrito no
município sob a sigla SE23.02.07.001.000, 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
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 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 09/09/2014 às 9:30 horas
ESCRITURÁRIO
23º VANESSA DE PAULA REZENDE QUEIROZ
RUA FRANCISCO OLEGÁRIO DA SILVA, 17 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-680
24º GIOVANI MOREIRA DE SOUZA
RUA ANACLETO ROSA JUNIOR, 26 – CIDADE JARDIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12424-380
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO ADIAMENTO
PREGÃO Nº. 226/2014
A Prefeitura comunica que o PP n° 226/2014, “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”, fica adiado, nova data de abertura dia 17 de outubro de 2014,
motivo alteração do Termo de Referência – Anexo VII.
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2014.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Setor Químico e Reciclagem Plástica Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de
Pindamonhangaba, Roseira, Arapei, Potim e Aparecida, por seu representante legal, convoca os
trabalhadores associados ou não, da categoria dos trabalhadores nas indústrias enquadradas
no 10º Grupo, De Trabalhadores nas Industrias Químicas para fins Industriais, de Preparação de
Óleos Vegetais e Animais, de Perfumaria e Artigos de Toucador, de Resinas Sintéticas, de Velas,
de Explosivos, de Tintas e Vernizes, de Fósforos, de Adubos e Corretivos Agrícolas, de Defensivos
Agrícolas, de Material Plástico (Inclusive de Trabalhadores da Indústria de Laminados Plásticos),
de Matérias Primas Para Inseticidas e Fertilizantes, de Abrasivos, da Indústria Petroquímica, de
Lápis, Canetas e Material de Escritório, de Defensivos Animais e de Re-Refino de Óleos Minerais,
(Lubrificantes Usados ou Contaminados), do quadro anexo ao artigo 577 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, para se reunirem em assembléia geral extraordinária que se realizará
nos dias, horários e locais abaixo enumerados, tendo em vista a base territorial da entidade
sindical abranger mais de um município: 1) Trabalhadores do município de Pindamonhangaba,
assembléia dia 10/09/2014 ás 14h00 na Av. hum, nº 461 - Distrito Industrial – Pindamonhangaba –
SP. 2) Trabalhadores do município de Roseira, Assembléia dia 10/09/2014 ás 06h00 Na Rua Hum,
esquina com a rua numero seis, s/n – Roseira – SP e 3) Trabalhadores do Municipio de Potim,
assembleia dia 11/09/2014 ás 07h00 na Rua Heubach, s/n – Potim – SP, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia:
a) Discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações a ser apresentada ao Sindicato
representativo da respectiva categoria econômica.
b) Outorga de poderes à entidade, por seus representantes legais, para negociação coletiva,
celebrar acordos, requerer realização de mesa redonda junto ao MTE, constituir comissão de
negociação e, ainda, em caso de malogro das negociações, suscitar dissídio coletivo junto ao
Tribunal competente, assistido pela Federação da categoria.
c) Discussão e deliberação sobre a cláusula que trata das Contribuições.
d) Posicionamento da categoria sobre a eventual realização de movimento paredista em caso de
malogro das negociações.
Não havendo número suficiente de acordo com as normas aplicáveis, em primeira convocação,
nos horários supra - mencionados, as mesmas se realizarão uma hora após, no mesmo dia e local.
Pindamonhangaba, 04 de Setembro de 2014. Sebastião de Melo Neto – Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.699, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014.
Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção as entidades que especifica.
Dr. 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. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção às entidades sociais, sem fins
lucrativos, elencadas abaixo:

Entidade
Lar Irmã Terezinha

Federal
R$ 4.014,12

Estadual
R$ 16.965,00

Municipal
R$ 33.300,00

Lar São Vicente de Paulo

R$ 4.014,12

R$ 16.965,00

R$ 33.300,00

Lar da Criança Irmã Júlia

R$ 4.014,12

R$ 16.965,00

R$ 33.300,00

Art. 3º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos
documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de Contas
e Lei Federal 8.666/93.
Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a subvenção à
entidade.
Art. 4º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou re-ratificação,
que se fizerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos projetos.
Art. 5º As dotações orçamentárias a serem oneradas nos repasses são 14.14.08.244.0019.2002.3
.3.50.43.00.01 ficha 517 ; 14.14.08.244.0019.2002.3.3.50.43.00.02 ficha 518 e 14.14.08.244.0019
.2002.3.3.50.43.00.05 ficha 519, ficando autorizada a abertura de crédito adicional, se necessário.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 02 de setembro de 2014.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jur
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EDUCAÇÃO

Prefeitura investe na formação
de professores da Rede Municipal
Divulgação SEC

A formação de
professores em
Informática
Educacional
enriquecerá o
aprendizado dos
alunos

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Oferecer um ensino
de qualidade e que forme o aluno para que se
torne um cidadão é uma
das metas da Secretaria
de Educação e Cultura da
Prefeitura de Pindamonhangaba. Para tanto, é
realizado um grande investimento também na
formação dos professores
da Rede Municipal de Ensino, por meio de cursos,
vivências e práticas.
Atualmente, entre as
capacitações que estão
sendo realizadas, há formação de professores em
Esporte Educacional e
também no programa Informática Educacional.
Informática
Educacional
Os professores da Rede
Municipal de Ensino de
Pindamonhangaba já evidenciam os bons resultados e a evolução pedagógica proporcionados pela

formação no programa
Informática
Educacional. Com início na última
semana, a formação tem
oferecido aulas para os
proﬁssionais de educação da cidade a respeito
dos recursos tecnológicos
mais modernos para a
área, de forma a enriquecer o aprendizado dos alunos.
A iniciativa de capacitar os professores para o
uso correto e otimizado
de novas tecnologias para
ampliar o aprendizado
dos estudantes partiu da
Secretaria de Educação,
por meio do programa
Formação
Continuada – 2014, em parceria
com a empresa Planeta
Educação.
Os proﬁssionais que
participam das oﬁcinas
destacam a evolução tanto para o processo pedagógico como para a própria vida proﬁssional. O
curso tem término pre-

visto para novembro.
Esporte Educacional
O IEE - Instituto Esporte & Educação, presidido pela ex-atleta Ana
Moser, continua ﬁrme na
sua missão de disseminar
o conceito e a prática do
Esporte Educacional no
país. Em Pindamonhangaba, o projeto conta com
o patrocínio da empresa
Novelis, por meio da Lei
de Incentivo ao Esporte.
Diante a parceria com a
Secretaria de Educação do
município, movimenta 56
proﬁssionais locais, desenvolvendo instrumentos pedagógicos e de gestão para as redes públicas
municipais.
A Formação Continuada de Professores será
realizada em cinco encontros presenciais, que têm
a duração de 16 horas, intercalados com tarefas à
distância, totalizando 100
horas de formação para os
participantes.

Escola Regina Célia
realiza projetos
com os alunos
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A escola municipal
Regina Célia Madureira
de Souza Lima, no Araretama, realiza uma série de projetos com seus
alunos durante o ano
todo, visando a formação da responsabilidade
social e da cidadania.
No ﬁnal de agosto,
foi feito o fechamento do Mês do Folclore.
Os alunos do 5º ano
B construíram murais
com as principais lendas
folclóricas do país e do
município. Já os alunos

do 4º ano C, aprenderam e transmitiram seus
conhecimentos sobre as
ervas medicinais mais
comuns utilizadas como
medicamento e tempero. Todo trabalho foi
exposto para que todos
os alunos e comunidade
escolar pudessem apreciar e saber um pouquinho mais sobre as características tão diversas do
folclore brasileiro.
Os alunos do 1º ano
também participaram
de um projeto especial.
A turma do 1º ano C
teve uma aula diferen-

te: descobrir que substâncias dissolvem ou
não dissolvem em água.
Com o auxílio da professora, as crianças utilizaram sal, arroz, açúcar
e azeite para realizar a
experiência. “Foi uma
experiência muito signiﬁcativa aos alunos. Após
as observações, todos
registraram suas descobertas em uma tabela de
resultados”, concluiu a
professora.
Além desses projetos, a escola realiza diversas outras atividades
durante o ano.

Divulgação Escola

Alunos do primeiro ano durante experimentos

Fundo Social e Prefeitura oferecem acessibilidade digital
MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A acessibilidade digital é um assunto muito
importante, pois, com o

acesso à rede mundial
de computadores a população tem a oportunidade de manter-se
informada e também

fazer vários cursos, preparando-se para o mercado de trabalho.
Para garantir o acesso
à informática e internet

o município conta com
os espaços de aprendizado denominados telecentros, e, na região
rural existe o Acessa
SP Rural, desenvolvido por meio de parceria com o Governo
Estadual. Este serviço
pode ser utilizado pela
comunidade do bairro
Ribeirão Grande.
Além de utilizar os
equipamentos do posto, instalado no centro
comunitário, localizado na estrada Jesus
Antônio de Miranda,
sem número, também
é possível acessar a
internet via wi-fi, in-

ternet sem fio. Para
obter informações sobre este serviço basta
ir ao posto. O atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 8 às 16
horas.
De acordo com o
coordenador do Fundo Social de Solidarie-

dade de Pindamonhangaba, o wi-ﬁ funciona
até 500 metros de distância do posto, em um
raio de 360º. O proﬁssional enfatiza que garantir a acessibilidade é
uma das ferramentas de
combate ao analfabetismo digital.

THINO IMÓVEIS
ATENÇÃO CORRETORES

Venha fazer parte da equipe de vendas da THINO,
comissão acima dos valores de mercado.
Agende entrevista: 3642-4200
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Organizadores visitam local
do Festival da Primavera

Maria Fernanda Munhoz

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Na segunda-feira (1º/9),
uma comissão de representantes da Prefeitura e
do Núcleo Ribeirão Grande foi até o local onde será
o Festival da Primavera
– o campo de futebol do
Restaurante do Edmundo. A intenção foi realizar
as definições técnicas de
estrutura do evento.
O Festival da Primavera será realizado de 26
a 28 de setembro, com a
participação dos restau-

rantes dos núcleos turísticos do Ribeirão Grande e
do Piracuama, em estandes com pratos variados,
mas com destaque para o
bolinho de mandioca com
variados recheios.
Também haverá a participação do artesanato
da Vitrine Social, doação
de mudas com o Departamento de Meio Ambiente, informações turísticas
com o Departamento de
Turismo, shows e outras
atrações. A entrada é
gratuita.

Equipe esteve no local que receberá a estrutura do festival

Festival de Teatro Estudantil
Guararema sedia reunião
está com inscrições abertas
Divulgação Escultural

Edições
anteriores
do Festil

O 17º Festil – Festival de Teatro Estudantil – está com inscrições
abertas até dia 9 de setembro. O evento será
realizado de 16 a 25 de
outubro, no Espaço Cultural Teatro Galpão, com
peças nas categorias
adulta e infantil.
O Festil é uma parceria entre a Prefeitura

de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria
de Educação e Cultura
e Departamento de Cultura, e da Escultural –
Escola de Teatro, e tem
como objetivo estimular
a atividade cênica nas
escolas, revelar novos
talentos e promover intercâmbio cultural entre
os estudantes.

As inscrições devem
ser endereçadas à rua
Caraguatatuba, 68, Alto
Cardoso. Mais informações pelos telefones
3522-9729 (Escultural),
3642-1080
(Departamento de Cultura) ou
e-mails escoladeteatropinda@gmail.com e cultura.pindamonhangaba@hotmail.com

do Codivap Turismo

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A reunião de setembro do Codivap Turismo
foi realizada na terçafeira (2), em Guararema. Pindamonhangaba
participou do encontro,
enquanto cidade integrante e pela diretora de
Turismo da Prefeitura
da cidade ser a presidente da instituição.
O Codivap Turismo
é uma extensão do Codivap – reunião de prefeitos do Vale, Serra e
Litoral e que tem como
presidente o prefeito de
Pindamonhangaba – e
reúne os secretários e
diretores de turismo da
região.
Por isso, as reuniões
se dão da seguinte maneira: na primeira parte,
os membros discutem
ações que serão realizadas em conjunto para o
desenvolvimento do turismo em todas as cidades e, na segunda parte,
a cidade sede apresenta
algum de seus produtos
turísticos formatados. A
intenção é que, além do
trabalho técnico, os representantes do turismo

Visita à vila que está sendo construída como
novo produto turístico da cidade
conheçam o que é realizado em cada cidade, levando à integração e também
proporcionando uma troca de conhecimentos e
experiências.
Em Guararema, o
grupo tratou das câmaras temáticas do Codivap
Turismo, por meio da
apresentação de projetos nos variados temas
(marketing, capacitação,
sensibilização, entre outros). Em seguida, os integrantes conheceram a
estação Guararema e a
Maria Fumaça que, ainda
neste mês serão entre-

gues como mais um produto turístico da cidade, e
a Vila Turística do bairro
Luis Carlos, que será o
ponto de parada da Maria
Fumaça, recepcionando
os turistas com diversas opções de comércio e
eventos temáticos. O primeiro será um encontro
de carros antigos, a “Guararema Classic Cars”, no
dia 28 de setembro. Mais
informações no www.
guararema.sp.gov.br
A próxima reunião do
Codivap Turismo, em outubro, será realizada em
Aparecida.

Araretama e Bosque recebem atrações
Maria Fernanda Munhoz

Charles Anjo 45 se apresentou pela primeira vez no Bosque da Princesa
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
As atrações culturais
não param em Pindamonhangaba. Neste domingo
(7), o Bosque da Princesa
receberá as oficinas gra-

tuitas de modelagem em
argila e yoga, das 10 horas
ao meio-dia. Todos podem participar.
No último domingo
(31), o Bosque foi palco
do Pinda em Cena, evento

que reúne diversas manifestações artísticas gratuitamente para toda a população. As atrações foram:
grupo de samba Charles
Anjo 45; samba de roda
e maculelê com a Capo-

eira vida; teatro sobre a
dengue com os palhaços
Stripulika e Alicate; dança de rua com os alunos
do projeto Saindo das
Ruas; Camerata Jovem
do Projeto Jataí; oficina
de modelagem em argila
com Felipe Callipo; grafitagem com Aligton ‘Batata’; feira de artesanato
e doação de mudas do
Departamento de Meio
Ambiente. No mesmo
local, o Circuito Cultural
Paulista apresentou a intervenção “Balões”, interagindo com os eventos
que foram o realizados
no Bosque.
Outro local que
também recebeu atra-

do Araretama, que foi
palco do Teatro de Mamulengo, com grande
sucesso de público. A
apresentação foi realizada na sexta-feira (29).

Todos os eventos são
realização da Prefeitura,
por meio da Secretaria de
Educação e Cultura e Departamento de Cultura.
Maria Fernanda Munhoz

Grafitagem passou mensagem de conscientização
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2º caderno
Tribuna do Norte
Shantala beneficia saúde e
bem estar dos bebês e dos pais
Marcos Vinício Cuba
***
As unidades de saúde de Pindamonhangaba formam vários
grupos e um deles é o da gestante. Desde o início da gestação a
paciente é acompanhada pela
equipe e recebe diversas orientações. Após o nascimento do
bebê esta mãe pode voltar à unidade e aprender a fazer massagem nos filhos.
Na tarde de quarta-feira (3)
as futuras mamães que são atendidas pela unidade de saúde II
do Araretama receberam orientações sobre os movimentos da
shantala e dos benefícios desta
massagem para o bebê.
A shantala deve ser feita em
ambiente silencioso e o bebê deve
estar acordado. Ela aprimora o
contato e a comunicação entre a
criança e quem realiza a massagem. Os pais também podem fazê-la, assim, fortalecem o vínculo
paterno. A massagem melhora o
sono, a amamentação, a respiração, combate o estresse, alivia cólicas, entre outros benefícios.
Oferece vantagens não somente às crianças, mas também
a quem a aplica. O essencial é
fazer a massagem em um momento em que quem vai aplicá
-la também esteja calmo.

Marcos Vinício Cuba

Futuras mamães recebem orientações sobre a shantala, técnica de massagem que oferece vários benefícios ao bebê

Pesquisadoras da USP realizam trabalho sobre saúde em Pinda
Marcos Vinício Cuba
***
Acadêmicas da USP - Universidade de São Paulo estão realizando uma pesquisa em Pindamonhangaba e nos dias 2 e 4 de
setembro realizaram o treinamento com a equipe que fará a
aplicação de questionários ao
público estudado. Esta atividade ocorreu no colégio Tableau,
que cedeu o espaço.
No questionário, que será
aplicado às mulheres participantes da pesquisa, constam
questões sobre atividade física,
alimentação, hábito de fumar,
ingestão de bebidas alcoólicas,
entre outras. A aplicação terá
início na terça-feira (9), nas
unidades de saúde.
Ana Carolina Basso Schmitt,
docente da cadeira de atenção primária à saúde na USP, conta que
este trabalho começou em 2007 e
é o segundo momento que as aca-

Marcos Vinício Cuba

Treinamento com especialistas da USP no colégio Tableau
dêmicas voltam ao município para
ver a saúde das mulheres entre
35 e 65 anos. O foco compreende os hábitos, condições de vida e
de saúde para propor política pública municipal para intervenção
e melhoria de qualidade de vida

das mulheres. “A parceria entre o
conhecimento, que a universidade oferece, com a Prefeitura, via
Secretaria de Saúde, é muito boa.
Todos que participam do processo
ganham, mas, quem mais ganha é
a população”, explica.
Divulgação

A docente revela que o serviço precisa de dados epidemiológicos para nortear o que se faz
de assistência e a universidade
realiza pesquisas para gerar conhecimento e isto é um ganho
para o município e também às
acadêmicas. Essa pesquisa já foi
levada para Washington, Roma
e África do Sul, e também gerou
teses de mestrado e doutorado.
A professora destaca que
o apoio dos agentes comunitários é essencial, porque são
eles que convidam as mulheres
para participar da pesquisa. A
coleta de campo será feita por
estudantes do Tableau, Fapi e
Unitau. A pesquisa é feita pelos
pós-graduandos em Saúde Pública da USP.
Cleusa Alves Souza Rabelo é uma das profissionais que
fará a coleta de dados e diz que
considera muito importante
este momento e sente-se privi-

legiada, porque como mulher é
gratificante contribuir com este
trabalho que visa a melhoria da
qualidade de vida da mulher.
“Ja fiz algumas entrevistas e
as participantes responderam
tudo com muita verdade. Nós
mulheres estamos vivendo
mais hoje em dia e de acordo
com a assistência poderemos
viver mais e melhor.”
Paula Roberta dos Santos
França é estudante de fisioterapia e decidiu fazer parte da
equipe de coleta de dados para
adquirir experiência e ter contato com demais profissionais.
“Este é o primeiro projeto de
pesquisa que estou participando e acredito que futuramente
o que faremos será aproveitado. Pretendo desenvolver projetos voltados à saúde pública
também, porque acho interessante e quero seguir a carreira
acadêmica”, disse.

Telecentro forma mais 26 alunos
Pindamonhangaba possui nove
telecentros e, na segunda-feira
(1º/9), a unidade do Cícero Prado
formou mais 26 alunos. Eles
concluíram o curso de informática
básica, com a carga de 60 horas.
As atividades nos telecentros são
oferecidas por meio do Fundo So-

Alunos
concluíram curso
de informática
básica no
telecentro do
Cícero Prado

cial de Solidariedade e Prefeitura
de Pindamonhangaba.
Para fazer os cursos o interessado deve ir à unidade do telecentro mais próxima de sua casa
e apresentar RG e comprovante
de endereço. Os cursos oferecidos
são: informática básica, rotinas
administrativas, marketing pessoal, edição de imagens, edição de
vídeo e hardware.
Quem deseja fazer a pré-inscrição dos cursos via internet poderá
acessarwww.pindamonhangaba.
sp.gov.br e clicar no banner do
projeto.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
com a Santa Casa de Misericórdia de
Pindamonhangaba, visando a execução de
Art.2º. As despesas decorrentes desta Lei
serviços médico-hospitalares, urgências e
correrão por dotações próprias do orçamento
emergências e ambulatoriais de ortopedia
vigente, suplementadas se necessário.
- Convênio nº 138/2007, até o dia 21 de
setembro de 2014.
Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos a partir
Parágrafo único. O prazo previsto no caput
de 1º de setembro de 2014.
destina-se aos procedimentos necessários
para celebração de novo convênio visando
à execução dos serviços previstos na Lei nº
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2014.
4.701, de 09 de outubro de 2007.

LEI Nº 5.698, DE 02 DE SETEMBRO DE
2014.
Prorroga o prazo do convênio celebrado com
a Santa Casa visando à execução de serviços
médico-hospitalares, urgências e emergência
e ambulatoriais de ortopedia.
Dr. 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 prorrogar o prazo do convênio celebrado

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em 02 de setembro de
2014.
Paola Cristina de Barros Bassanello
Magalhães
Respondendo pela Secretaria de
Assuntos Jurídicos

EFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

Estado de São Paulo

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:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 185/2014 de “Contratação de empresa especializada
de engenharia para execução de instalação de cerca protetora tipo concertina em próprios
municipais, com fornecimento de material e mão de obra”, foi elaborada a Ata para Registro
de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 25/08/2014:
ATA nº 131/2014
ITEM

01

Empresa:

CITAL COMERCIAL LTDA. ME

UNID.
DE
MEDIDA
m

01 - Comprovante de votação da última
eleição
Observação: os candidatos que justificaram
a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou
Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo
masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme
exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme
exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e
dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de
0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos
de 6 a 14 anos).

MARCA
DESCRIÇÃO
004.007 - Para execução de instalação de cerca
protetora tipo concertina em próprios
municipais, com fornecimento de material e mão
de obra.

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

38,00

25.000

.....

Serão utilizados conforme abaixo:
15.000 m (quinze mil metros) pela Secretaria de
Educação e Cultura
3.000 m (três mil metros) pela Secretaria de Saúde e
Assistência Social
2.000 m (dois mil metros) pela Secretaria de Esporte
5.000 m (cinco mil metros) pela Secretaria de Obras
e Serviços
OBS: Conforme planilha orçamentária, cronograma
físico financeiro, memorial descritivo e documentos
anexos.

12/09/2014 às 14 horas
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 8
5º MARI ANGELA BATISTA DOS SANTOS
AVENIDA DAS PALMEIRAS, 70 – GOIABAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-250
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2014

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 127/2014 de “Aquisição de mistura em pó para o
preparo de bebida, para atendimento à alimentação escolar”, foi elaborada a Ata para
Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 22/08/2014:
ATA nº 129/2014
ITEM

01

Empresa:

BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

UNID.
DE
MEDIDA
KG

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:

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

BIOLAC

15,86

13.000

DESCRIÇÃO
1.005.002.002499 - MISTURA EM PÓ PARA
PREPARO DE BEBIDA; SABOR MORANGO
COM CHOCOLATE BRANCO

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
(técnico ou superior), conforme exigido no
edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de
informática, conforme exigido no edital do
concurso;
10 - Comprovante de experiência
conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas
(recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e
dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos
de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos
filhos de 6 a 14 anos).

Descrição completa:
MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA
SABOR
MORANGO
COM
CHOCOLATE
BRANCO, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS (A,
C, B1, B2, B3 E B6) E MINERAIS (FERRO
CALCIO E ZINCO), FORMULADA A PARTIR DE
MATERIAS
PRIMAS
SELECIONADAS.INGREDIENTES:
AÇUCAR,
LEITE EM PÓ INTEGRAL, MALTODEXTRINA,
AROMA
IDENTICO
AO
NATURAL
DE
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO
(AROMATIZANTE),
ESPESSANTE
NATURAL,E COMPRAS
DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES
SAL,Sucesso,
CORANTES
ARTIFICIAIS.
NÃO DEVERÁ
Av. Nossa Senhora do Bom
1400
– Alto do Cardoso–
Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
GLUTEN. licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
PROTEÍNA:
Telefax:CONTER
(12) 3644-5600/e-mail:
APROXIMADAMENTE 12%. DEVENDO SER DE
FACIL PREPARO PELA DILUIÇÃO DE AGUA;
APRESENTAR FLUIDEZ CARACTERISTICA DA
BEBIDA; PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE
MINIMA DE 6 MESES DA FABRICAÇÃO E NÃO
PODERÁ SER FABRICADO ANTES DE 45 DIAS
DA ENTREGA. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO
DE POLIETILENO OPACO OU SACO DE
POLIESTER METALIZADO/PEBD, ATOXICO,
HERMETICAMENTE SELADO, CONTENDO 1 KG
DO PRODUTO. EMBALAGEM SECUNDARIA EM
CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO
12 KG DO PRODUTO
02

KG

1.005.002.002475 - MISTURA EM PÓ PARA O
PREPARO DE BEBIDA; SABOR BAUNILHA

BIOLAC

15,68

13.000

Descrição completa:
MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA
SABOR
BAUNILHA
COM
MALTE,
ENRIQUECIDA COM VITAMINAS (A, C, B1, B2,
B3 E B6) E MINERAIS (FERRO CALCIO E
ZINCO), FORMULADA A PARTIR DE MATERIAS
PRIMAS SELECIONADAS. INGREDIENTES:
AÇUCAR,
LEITE
EM
PÓ
INTEGRAL,
MALTODEXTRINA, EXTRATO DE MALTE,
AROMA
IDENTICO
AO
NATURAL
DE
BAUNILHA(AROMATIZANTE),
SAL,
ESPESSANTE NATURAL, CORANTE, VITAMINAS
E MINERAIS. PROTEÍNA: APROXIMADAMENTE
12%. DEVENDO SER DE FACIL PREPARO PELA
DILUIÇÃO DE AGUA; APRESENTAR FLUIDEZ
CARACTERISTICA DA BEBIDA; PRODUTO
DEVERÁ TER VALIDADE MINIMA DE 6 MESES
DA FABRICAÇÃO E NÃO PODERÁ SER
FABRICADO ANTES DE 45 DIAS DA ENTREGA.
EMBALAGEM
PRIMARIA:
SACO
DE
POLIETILENO
OPACO
OU
SACO
DE
POLIESTER METALIZADO/PEBD, ATOXICO,
HERMETICAMENTE SELADO, CONTENDO 1 KG
DO PRODUTO. A EMBALAGEM SECUNDARIA
EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO
CONTENDO 12 KG DO PRODUTO.

Dia 09/09/2014 às 10:00 horas
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
13º EUCIANE GLAUCE GARCIA DE
ANDRADE
RUA REGINA MIHICH MACHADO, 77 –
CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-080
14º NYARA MILENA CAMPANHA REIS
RUA WILSON SOARES DE FREITAS,
222 – CAMPO BELO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-660
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRASPindamonhangaba, 4 de setembro de 2014.
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

caMara de VereadoreS de PindaMonhangaba
02/09/2014
13:34:18
Exercício de 2014

caMara de VereadoreS de PindaMonhangaba
balancete SintÉtico
agosto de 2014

balancete SintÉtico
agosto de 2014
conta

receitaS

deSPeSaS

Descrição

anterior

Período

Acumulado

conta

Descrição

receitaS
conta

Descrição

611000.001

tranSferÊnciaS recebidaS
Duodécimo a Receber
total daS tranSferÊnciaS recebidaS

722110.001
722110.002
722110.003
722130.001

INSS - VEREADORES
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

722200.001
722310.001

PENSAO ALIMENTICIA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

722420.001
722520.001
722520.002
722520.003

RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA
CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN.
CONTRIBUIÇAO SINDICAL

722540.003
722540.004

CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A

722599.001
722599.002

VALE TRANSPORTE
CREDITO DE TERCEIROS

724530.001

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
total daS receitaS eXtra-orÇaMentÁriaS

Período

deSPeSaS
anterior

receitaS eXtra-orÇaMentÁriaS
INSS - TERCEIROS
INSS - SERVIDORES

anterior

Período

Acumulado

conta

Descrição

anterior

31 de agosto de 2014

01

deSPeSaS orÇaMentÁriaS
Legislativa
total daS deSPeSaS orÇaMentÁriaS

3.871.438,78
3.871.438,78

623000.003

tranSferÊnciaS concedidaS
Devolução de Duodécimo do Exercicio Anterior
total daS tranSferÊnciaS concedidaS

3.200.853,04
3.200.853,04

Período

Discussão e deliberação da Pauta sobre Segurança em Máquinas SOPRADORAS
a)
DE PLÁSTICOS, INJETORAS DE PLÁSTICO E MOINHO a ser apresentada ao Sindicato das
Indústrias do Setor Plástico e/ou às empresas, sediadas no Estado de São Paulo, bem como a
avaliação das Assembléias realizadas nas regiões representadas por sindicatos filiados do setor;
b)
Outorga de poderes à Diretoria da Federação para encaminhamento e coordenação
das negociações com os Sindicatos Patronais e/ou com as empresas diretamente, em conjunto
com os representantes dos sindicatos filiados, bem como, a eventual realização de Mesa Redonda
no Órgão do Ministério do Trabalho, e, ainda instituir comissão para encaminhamento das
negociações, e em caso de malogro das mesmas, suscitar Dissídio Coletivo perante o Egrégio
Tribunal Regional do Trabalho;
Ultratividade da Norma Coletiva, após expiração de sua vigência até renovação dos
c)
respectivos instrumentos.
Não havendo número suficiente e estatutário para a realização da Assembléia em primeira
convocação, no horário mencionado, a mesma será realizada uma hora, após, no mesmo dia e
local. Pindamonhangaba, 04 de Setembro de 2014. a) Sebastião de Melo Neto – Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO – Proc. 0012428-23.2012.8.26.0445 (445.01.2012.012428) – Prazo de 30 dias.
A Dra. CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Pindamonhangaba/SP, na forma da Lei, etc…FAZ SABER a VALE VERDE SHOPPING LTDA, CNPJ/
MF: 12.968.890/0001-09, que a LAM LEITE CAFETERIA ME lhe ajuizou uma ação DECLARATÓRIA
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INEXIGIBILIDADE DE NOTAS
PROMISSÓRIAS, objetivando a rescisão contratual relativa ao Contrato Atípico de Locação de
Loja de Uso Comercial (LUC) nº L035 do Vale Verde Shopping e Outras Avenças, bem como do
Contrato de Compromisso de Cessão de Direitos de Integrar a Estrutura Técnica do Vale Verde
Shopping, referente a locação do espaço do shopping para uma loja da franquia “Café Donuts” em
Novembro/2011, a qual foi paga a quantia de R$65.358,00, sendo R$35.358,00 no ato da assinatura
do contrato e R$30.000,00 restantes, pagos através de 24 parcelas mensais de R$1.250,00 cada.
Pelo fato do Shopping Vale Verde não ter sido inaugurado na data prevista, ou seja, até Abril/2013
e se encontrar em estado de abandono. Diante ao exposto, requer a autora a Rescisão Contratual
e a condenação do réu à restituição da quantia de R$50.871,26, relativa ao valor integral pago pela
autora, corrigido, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Requer
ainda, que sejam declaradas inexigíveis as Notas Promissórias emitidas, tornando-as sem efeito. E,
para
que chegue ao conhecimento do SUPRACITADO expediu-se o presente edital, com o prazo
02/09/2014
de 30
dias, para que apresente contestação no prazo de 15 dias, sob pena de confissão e revelia. O
13:34:18
presente
será publicado e afixado na forma da Lei. Pindamonhangaba/SP, aos 08 de Abril de 2014.
Exercício
de 2014

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 30 dias. Processo nº 0006564-72.2010.8.26.0445. O(A) Doutor(a)
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO, MM. Juiz(a) de Direito da 1° Vara Cível, do Foro Foro de
Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da

Acumulado
Lei, etc. FAZ SABER a TPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, CNPJ/MF:03.113.872/0001-54,

que AÇOS VILLARES S/A lhe ajuizou uma ação ANULATÓRIA DE PROTESTO COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA, objetivando a anulação do protesto deferido liminarmente e a declaração
de inexigibilidade do título nº 7863, emitido em 17/04/09, no valor de R$3.112,20, lavrado pelo 2º
Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Pindamonhangaba/SP, emitido pela ré, em
virtude de uma relação comercial entre as partes, a qual foi concretizada e devidamente quitada
no valor total de R$6.224,40. Requer a autora ainda, que a ré seja condenada ao pagamento das
custas processuais, dos honorários advocatícios e demais cominações legais. E, para que chegue
ao conhecimento da SUPRACITADA, expediu-se o presente edital, com o prazo de 30 dias, para
que apresente contestação no prazo de 15 dias, sob pena de confissão e revelia. O presente será
publicado e afixado na forma da Lei. Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2014.

833.333,00
833.333,00

6.666.668,00
6.666.668,00

22.893,94
125.820,09

4.633,87
16.177,12

27.527,81
141.997,21

33.796,98
8.410,43

4.829,20
0,00

38.626,18
8.410,43

24.396,58
220.814,17

4.200,41
25.902,86

28.596,99
246.717,03

721200.001
722110.001

RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013
INSS - TERCEIROS

112.868,35
19.878,77

0,00
4.633,87

112.868,35
24.512,64

LICENÇA DA CETESB

10.174,27
35.464,03
215,73
5.055,25

2.074,19
3.424,00
108,34
201,42

12.248,46
38.888,03
324,07
5.256,67

722110.002
722110.003
722130.001
722200.001

INSS - SERVIDORES
INSS - VEREADORES
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PENSAO ALIMENTICIA

133.554,93
33.542,68
8.410,43
24.396,58

16.262,55
4.829,20
0,00
4.200,41

149.817,48
38.371,88
8.410,43
28.596,99

115.372,11
39.498,89

14.495,31
4.176,31

129.867,42
43.675,20

722310.001
722420.001

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

229.562,49
8.154,18

27.763,08
2.068,20

257.325,57
10.222,38

A LUMEN QUÍMICA - FILIAL LTDA. torna público que recebeu da Agência Ambiental
de Taubaté - CETESB a Licença de Operação - Renovação 3004510, válida até
27/08/2016, para a Fabricação de Produtos Químicos não especificados ou não
Classificados, sito à Rua Hum, nº. 350, Distrito Industrial de Roseira - SP.

2.349,22
2.426,92

406,95
405,47

2.756,17
2.832,39

722520.001
722520.002

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN.

35.464,03
215,73

3.424,00
108,34

38.888,03
324,07

48.948,71
695.637,32

10.739,36
91.774,81

59.688,07
787.412,13

722520.003
722540.003
722540.004
722599.001
722599.002

CONTRIBUIÇAO SINDICAL
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A
VALE TRANSPORTE
CREDITO DE TERCEIROS

5.141,13
124.573,12
39.902,30
2.349,22
4.740,52

201,42
14.899,97
4.176,31
406,95
399,47

5.342,55
139.473,09
44.078,61
2.756,17
5.139,99

724530.001

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
total daS deSPeSaS eXtra-orÇaMentÁriaS

53.706,12
836.460,58

9.908,05
93.281,82

63.614,17
929.742,40

0,00
0,00

4.334.155,73
4.334.155,73

Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas
de Pindamonhangaba, Roseira, Arapei, Potim e Aparecida, por seu representante legal, convoca
todos os trabalhadores da categoria dos trabalhadores nas indústrias do setor plástico (inclusive
laminados plásticos), enquadrados no 10º Grupo, do quadro anexo ao artigo 577 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, para se reunirem em Assembléia geral extraordinária que se realizará
no dia 09 de setembro de 2014 ás 14h00, Local: Sede Do Sindicato, situado na Rua dos Bentos,
481 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

5.833.335,00
5.833.335,00

diSPonibilidadeS

462.716,95
462.716,95

Acumulado

Edital de convocação
Setor CCT Segurança em Máquinas

3.200.853,04
3.200.853,04

deSPeSaS eXtra-orÇaMentÁriaS

diSPonibilidadeS
0,00

teSouraria
bancoS
COMUM
APLICAçãO

2.531.375,86
888.423,07
3.419.798,93
3.419.798,93

total doS bancoS
total daS diSPonibilidadeS

10.873.879,06

total geral

0,00

teSouraria
bancoS
COMUM
APLICAçãO

1.722.905,14
686.222,75
2.409.127,89
2.409.127,89

total doS bancoS
total daS diSPonibilidadeS

10.873.879,06

total geral

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA

FABIANO ROSA DO AMARAL
CONTADOR

CPF: 072.359.948-35

CRC: 268781/O-4

SIAP - Módulo Controle de Execuçao Orçamentaria: 30

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 206/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. JOÃO BATISTA DE ABREU E OUTROS,
responsável pelo imóvel situado a RUA SÃO JOÃO BOSCO, bairro SANTANA, inscrito no município
sob a sigla NE.11.14.09.079.000, 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
COMUNICADO ADIAMENTO
PREGÃO Nº. 226/2014
A Prefeitura comunica que o PP n° 226/2014, “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”, fica adiado, nova data de abertura dia 17 de outubro de 2014,
motivo alteração do Termo de Referência – Anexo VII.
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2014.
Página: 2
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5 DE SETEMBRO de 2014

patrimônio
Prefeitura realiza reunião
aberta sobre Igreja São José
Igreja da Mitra Diocesana é datada de 1848, está interditada há 4 anos e é tombada pelo Condephaat
Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Altar principal, do século XVII, remanescente
da capela que deu origem a essa igreja
nosso arquiteto consultor
de estrutura – porque continuamos acompanhando
o estado de degradação
da igreja –, e ele nos alerta que a igreja está afundando”, revelou, e continua, esclarecendo que o
afundamento não se deve
ao fato dos componentes
pindamonhangabenses
da Guarda de Honra de
Dom Pedro I estarem sepultados no local: “Não é
lá que acontece. Acontece

Participação
da população
O canal para a população
cobrar o andamento dos processos é a ouvidoria do Condephaat e do Iphan. Durante
a reunião, o representante da
igreja sugeriu que seja feito um
abaixo-assinado a partir de domingo, dia 7 de setembro, na
missa das 18 horas da igreja
Matriz, que terá a presença do
bispo Dom Carmo João Rhoden. Uma das representantes
da sociedade civil propôs que
a população se mobilize, tanto
para cobrar a agilidade desses
órgãos, quanto para arrecadar
verba para o restauro. Todas
as sugestões foram bem-vindas
pela Prefeitura.

Maria Fernanda Munhoz

A reunião teve a presença de vereadores,
imprensa, secretários e representantes da
sociedade civil
dos objetivos dessa reunião também foi mobilizar
a sociedade civil.
A obra de restauro está
orçada num total de R$ 6
milhões, abrangendo desde o reforço estrutural,
passando pela restauração
em si e finalizando com
um livro documentando
todo o processo. O objetivo é captar verba por meio

da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura (MinC).
As
sócias-proprietárias da empresa Paulicéia, arquitetas Rosângela
Martinelli Biasoli e Mita
Ito, estiveram presentes
e apresentaram a parte
técnica da obra. A empresa também é responsável
pelo restauro do Palacete
10 de Julho.

Taipa de pilão

Igreja está afundando
A arquiteta Rosângela explicou que, como a
igreja é de propriedade da
Mitra Diocesana, o proponente para a captação
de verba para o restauro
precisa ser uma empresa
particular. O Ministério
da Cultura analisa o processo e autoriza a empresa a captar recursos.
“A gente ainda não tem a
autorização para fazer a
captação de recursos. Embora a gente tenha sempre
empresas parceiras, de
Pinda, se não tivermos o
número do processo aprovado, não podemos receber os recursos para iniciar o restauro”, explicou.
Ela disse ainda que o
Condephaat, responsável
pelo tombamento do prédio, aprovou o processo
básico de restauro apresentado pela Paulicéia,
que foi feito levando-se
em conta o estado de conservação e o que precisa
ser realizado de imediato
na igreja. “Nós trouxemos

Maria Fernanda Munhoz
***
A centenária igreja São
José da Vila Real, localizada no centro da cidade,
corre o risco de desabar. A
igreja, que é de propriedade da Mitra Diocesana de
Taubaté e tem sepultados
em seu interior integrantes da Guarda de Honra de
Dom Pedro I, que viveram
em
Pindamonhangaba,
está interditada há 4 anos.
O prédio é tombado pelo
Condephaat e tem suas paredes em taipas de pilão.
Diante desse quadro,
a Prefeitura de Pindamonhangaba realizou, na terça-feira (2), uma reunião
informativa aberta a toda
a população, para esclarecer as dúvidas e interar a
comunidade sobre a atual situação da igreja e da
burocracia envolvida para
o restauro do prédio. Um

um afundamento na igreja
provavelmente por conta
de uma ação no subsolo
na rua de trás, mas que
não confirmamos porque
não podemos ficar fazendo perfurações agora. A
gente vai, sim, fazer uma
análise de solo para saber
que tipo de reforço temos
que fazer. Mas, basicamente, teremos que calçar
a igreja a partir do altar,
para fazer todo um reforço
embaixo”, disse.

Liberação
de verbas
A arquiteta explicou que, no momento,
a Paulicéia está aguardando a liberação do
FID - Fundo de Investimento Difuso, o qual o
processo está no IPT - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas, que fica na USP, em São Paulo. Atualmente, o projeto que o Condephaat
aprovou está sendo analisado, para que seja
feita a última adequação documental. A partir daí, o Fundo já poderá ser liberado. “Essa
liberação do Fundo não é captação de recurso, eles vão dar o recurso, que abrange a primeira fase – toda essa parte de consolidação
da igreja e todos os projetos para atender o
Condephaat. Depois vem a segunda fase, que
abrange todo o restauro, e para essa, continuamos aguardando o MinC. É um processo
moroso, mas acho que todo mundo está colaborando muito para que essa restauração
saia o mais rápido possível”, concluiu.

As paredes da igreja
São José são todas de
taipa de pilão. “Taipa
de pilão é barro socado.
Essa igreja não tem ferro, não tem pilar, não
tem concreto, não tem
cimento. Ela é barro sobre barro. É uma forma
de madeira que se faz,
vai socando barro de
dez centímetros, espera secar, muda a forma
pra cima, depois soca o
barro de novo e assim
vai. Essas paredes são
espessas, por isso que
elas não trincam e não
caem. Porque apesar
de ser barro sobre barro, são 80 centímetros
de espessura”, explicou
a arquiteta Rosângela,
complementando: “Em
algum momento, houve
um revestimento dentro da parede, utilizando cimento, e o cimento
danifica a taipa, porque
a taipa é uma parede
viva. Ela precisa respirar dos dois lados, porque é barro e se você
impermeabiliza do lado

Maria Fernanda Munhoz

As paredes internas da igreja estão com
rachaduras e infiltrações
de dentro com cimento,
ela vai deteriorar. Então, o que está acontecendo lá é isso: o cimento está secando a taipa.
Por isso, a gente vai ter
que tratar desse problema do revestimento ex-

terno e do interno também, logo no início da
restauração, para poder preservar a igreja.
Depois é que vem toda
a parte da restauração
da cor original, do altar
etc”, esclareceu.

Papel da Prefeitura
Pelo fato da igreja ser de propriedade da Mitra Diocesana de Taubaté e
ainda ser um prédio tombado, a ação
da Prefeitura se restringe às exigências
do Condephaat, que foram todas atendidas.
“A Prefeitura atendeu a todas as
exigências do Condephaat, que eram,
primeiramente, desligar a água e a luz
do prédio, além de interditar o trânsito no entorno para que a estrutura da
igreja não sofresse abalos. Além disso,
por conta da rachadura na igreja refletir na rua, a Prefeitura pôde colocar
um escoramento na parte interna do
prédio, já que a rua é de responsabilidade do município”, explicou a dire-

tora do Departamento de Patrimônio
Histórico.
A secretária de Educação e Cultura, que cuida da pasta de Patrimônio
Histórico, esteve presente e ficou bastante satisfeita com a reunião. Ela colocou a Secretaria de Educação, Cultura
à disposição. “Não só nesse momento da
Igreja São José enquanto espaço físico
mas de resgate dessa memória histórica,
pois se o povo não tem história, não sabe
o legado que tem. Nós fazemos parte do
cenário brasileiro da história do Brasil.
Nós não somos e não temos qualquer
situação em Pindamonhangaba, nós temos situações históricas, patrimoniais,
pontuais e relevantes”, concluiu.
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Moradores de Moreira César terão “Dia do Brincar”

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Os moradores de Moreira César e região podem
participar de mais um “Dia
do Brincar” neste sábado
(6). A atividade é oferecida
pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, da
Prefeitura, e ocorrerá dentro das festividades de São
Vicente de Paulo, em frente
à igreja Santa Rita de Cássia, no Vale das Acácias. As
brincadeiras começam às
14 horas.
Tobogã, cama elástica
para crianças menores de
dez anos e para maiores

de dez anos, pula-pula,
piscina de bolinhas, tombo legal com piscina de
bolinhas, touro mecânico,
maquiagem no rosto, futebol, perna de pau e jogos
de mesa são as opções que
o público poderá escolher.
As atividades serão acompanhadas por sete monitores.
O próximo “Dia do
Brincar” será realizado em
outubro, no bairro Goiabal. A data será definida e
divulgada em breve. Esta
ação de lazer é realizada
uma vez por mês em cada
bairro.

Marcos Vinício Cuba

Crianças terão diversos brinquedos e atividades à disposição no evento

Inscrições para corrida noturna
terminam nesta sexta-feira

Divulgação

Handebol masculino
utiliza campeonato
para preparação
A equipe de handebol masculina de Pindamonhangaba participa de campeonatos
para que os atletas
estejam preparados e
tenham bom desempenho. Na noite de terça-feira (2), a categoria Sub 19 entrou em
quadra pelos Joguinhos contra São José
dos Campos. A parti-

da ocorreu no ginásio
Rita Eni Cândido, “Ritoca”, no bairro Araretama. O resultado foi
favorável aos adversários 39 x 11.
O próximo jogo
será no sábado (6),
em Guarulhos, contra São Vicente, em
confronto pela Liga
Paulistana, categoria
cadete.
Divulgação

Para fazer a inscrição é preciso apresentar o RG ao funcionário do “Zito”
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Quem deseja participar
da corrida noturna, a ser
realizada dentro das festividades de São Vicente de
Paulo, deve fazer as inscrições até esta sexta-feira
(5). As vagas são limita-

das, apenas 200, e estão
se esgotando. O percurso
é de 4 km e 100 metros e a
largada vai ocorrer a partir das 18 horas.
A prova contempla três
categorias: adulta (18 a
30 anos), máster (31 a 45
anos) e veterana (acima

de 46 anos). Os classificados entre 1º e 3º lugares
receberão troféus. Para
fazer a inscrição é preciso apresentar o RG ao
funcionário do Centro Esportivo José Ely Miranda,
“Zito”. O atendimento é
das 9 às 11 horas e das 14

às 17 horas.
A corrida será realizada
pela equipe da Secretaria
de Juventude, Esportes e
Lazer. A retirada da numeração e do chip deverá
ser feita a partir das 17 horas e será encerrada às 18
horas.

Judocas treinam para torneio
Os judocas da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura têm se destacado
em várias competições e
se preparam para mais
um torneio. Os atletas,
que treinam no ginásio
“Raquelzão” e no Centro
Esportivo José Ely Miranda, “Zito”, vão participar do 34º Torneio da
Independência, em São
José dos Campos, neste
domingo (7).

Esta
competição,
faz parte da 2ª etapa
do Circuito Shihan,
promovido pela Federação Paulista e é composto por três etapas.
A primeira etapa ocorreu em Caraguatatuba
e Pinda ficou em 4º
lugar na classificação
geral, a última etapa
está marcada para o
dia 18 de outubro, em
Caçapava.
De acordo com o

técnico da modalidade, Pinda irá participar com os judocas nas
classes Sub 13, 15, 18 e
21. Os pindenses irão
enfrentar atletas do
Vale do Paraíba, Litoral
Norte e Serra da Mantiqueira no Torneio da
Independência. A cidade também vai ser representada pelos judocas de um projeto social
desenvolvido no bairro
Araretama.

Marcos Vinício Cuba

Pinda vai participar com os judocas nas classes Sub 13, 15, 18 e 21

