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Feira da Apae começa sexta

A Apae de Pindamonhangaba está ﬁnalizando os últimos detalhes para a 38ª Edição da Feira da Fraternidade,
que começa nesta sexta-feira (12), com shows, danças, exposições, barracas de alimentos e outras atrações.
A festa, realizada no Sindicato Rural, conta com o apoio de centenas de voluntários de diversas instituições,
como a Prefeitura de Pindamonhangaba.
PÁGINA 3
Célia Lima

Apresentações
musicais
fazem parte da
programação
da Feira da
Fraternidade

PASSAGEIROS
SÃO ASSALTADOS
NO ÔNIBUS
PÁGINA 3

ESCOTEIROS SÃO
ORIENTADOS SOBRE
SAÚDE BUCAL
PÁGINA 2

GUIA DO
ESTUDANTE
DESTACA CURSOS
DA FUNVIC
A Funvic foi uma das instituições de ensino melhor
avaliada no Guia do Estudante 2014 com três cursos de destaque: pedagogia,
sistema de informação e
educação física, que recentemente também ganhou o
prêmio Petrobras.
O presidente da Funvic,
professor Luís Otávio Palhari, agradeceu a Deus pela
conquista e atribui o sucesso
ao empenho de toda equipe.
PÁGINA 3
PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

17º
CÉU CLARO, SOL DURANTE
TODO O PERÍODO

32º
UV 9
Fonte CPTEC/INPE

1.300 jovens fazem
seleção do Exército

SHOPPING
PROMOVE
EXPOSIÇÃO
DE MOSAICOS

Mil e trezentos jovens de Pindamonhangaba que completam 18 anos em 2014
estão participando da seleção geral do
Exército. Convocados por ordem alfabética, eles se apresentam na Vila Militar, localizada no Santana, para exames físicos
e testes de raciocínio. Após esta fase, o

PRODUTOS
DE PINDA
PODEM
SER USADOS
NA EXPLORAÇÃO
DO PRÉ-SAL

nome dos aptos será encaminhado para o
Comando da 2ª Região, em São Paulo, que
fará nova triagem, e enviará a lista para
Pindamonhangaba em janeiro, para que o
Batalhão Borba Gato e as 11ª e 12ª Cia
façam nova seleção antes da incorporação
de 350 jovens ao Exército.
PÁGINA 6
Odirley Pereira

PÁGINA 2

Parte dos produtos da
Tenaris, que recentemente
adquiriu os 50% restantes
de sua participação na Socotherm, poderá atender
as demandas de exploração
de águas profundas do Présal, Bacia Sergipe Alagoas
e Região Amazônica. De
acordo com o presidente
da empresa no Brasil, Renato Catallini, a integração
total desta planta de revestimento às operações oferecerá uma solução mais
completa de tubos e revestimentos, principalmente
de petróleo e gás.
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Escoteiros recebem orientação sobre saúde bucal
Divulgação

Diﬁculdade para o desenvolvimento

Abrir e fechar empresas
no Brasil é um caos

N

a semana passada o Banco Mundial divulgou
relatório de avaliação sobre a abertura de
empresas e o Brasil ﬁcou na 123ª posição em
uma lista com 198 países. O dado é alarmante para um
país que necessita crescer para amenizar a crise.
De acordo com o Banco Mundial, aqui são precisos
107,5 dias para criar uma empresa e absurdos quatro
anos para solucionar questões ligadas ao fechamento da
companhia, além de mais 14 procedimentos num prazo
de 30 dias – uma verdadeira maratona que amedronta empresários, sobretudo os pequenos e coloca o país,
cada vez mais, em uma difícil situação para se desenvolver, criar receitas, empregos, gerar tributos e aumentar
a produção.
Para especialistas, muitos investidores têm evitado
negócios no Brasil pela burocracia instaurada em todas
as esferas. Obviamente há outros fatores, mas a lentidão e a exigência de laudos, licenças, certidões, comprovantes e até de carimbos (isso mesmo) espanta muitas pessoas com boas e reais intenções de progresso na
economia nacional - uma pena e com alto custo para o
Brasil e sua população.
Diante deste lamentável cenário, o Governo vai reduzir o tempo necessário para abrir empresas do Super
Simples em até 80% e a Secretaria da Micro e Pequena
Empresa da Presidência da República prometeu para
novembro deste ano um sistema online que permitirá a
abertura de empresas em até cinco dias. É difícil acreditar nestas informações considerando tudo que os empresários (de qualquer ramo e tamanho) passam. Mas
nos cabe ser otimistas, até porque o processo de criação
de uma MEI (Microempresa Individual) é bastante rápido e fácil, por incrível que pareça e o sistema simples
já vem se consolidando nos últimos anos.
Sobre especiﬁcamente as MEIs, elas têm sido o foco
de constantes discussões no Brasil. O número de microempresários têm se multiplicado e as expectativas são
ainda melhores para o futuro. Além disso, o formato é
‘livre de impostos’, pois há um valor ﬁxo ( em torno de
R$ 42) a ser pago mensalmente ao Governo Federal e
duas taxas anuais (no caso de Pindamonhangaba próximo de R$ 20 cada), não exige contador e muitas das
atividades podem ser feitas na própria residência do
Microempreendedor – parece um conto de fadas.
Ontem (10), o Sebrae, em parceria com a Associação
Comercial e Industrial e com a Prefeitura, fez uma nova
palestra para este grupo de pessoas determinadas com
o êxito nos negócios. E essa é a tendência daqui para
frente. Em um mundo onde esta cada vez mais escassa
a possibilidade de grandes corporações se instalarem
e quando há o desejo, existem vários estados e centenas de cidades travando verdadeiras batalhas ﬁscais, a
aposta nas pequenas e microempresas pode ser a grande salvação.

FT R O V A
alando de

Estivemos em Bandeirantes/PR no período de 4 a 6 de
setembro, representando Pindamonhangaba e as entidades
das quais fazemos parte. A presidente da seção bandeirantense da UBT, Lucília Trindade Decarli, não poupou esforços para
que o evento tivesse o maior
brilho. Mesclando a apresentação de trovas, que premiaram
nos âmbitos estadual e nacional, mais o concurso estudantil, o evento apresentou shows
com o cantor Marcos Assunção,
danças e desﬁle das lindas garotas que concorreram ao título
de “Musa 2014 dos Jogos Florais”, que foi vencido por Eduarda Richter Watfe, de 16 anos.
Para completar, ao encerramento, fornecido o tema para o
tradicional “Concurso-Relâmpago”, que foi “Regresso” (tema
sugerido durante o evento e
apurado ali mesmo), este colu-

Com nove times, Sênior 35
começa em outubro
Em reunião do Conselho Arbitral realizada terça-feira (9),
a Liga Pindamonhangabense de
Futebol decidiu o início do Campeonato Sênior 35 para o dia 12
de outubro.
As partidas começarão às 10
horas e não haverá tolerância.
A competição contará com nove
equipes. A disputa vai ser em turno

único e serão classiﬁcados os quatro primeiros, as semiﬁnais serão
disputados no sistema ida e volta, e
a ﬁnal apenas em um jogo.
Times que participarão: Ferroviária, Bela Vista, Independente, Terra dos Ipês, Jardim Cristina, Jardim
Rezende, Santa Luzia, Pindense e
Cidade Nova. Os locais das partidas
serão divulgados brevemente.
Odirley Pereira

VIVA MAIS FELIZ, DEIXE UMA TROVA FALAR POR VOCÊ
JOSÉ OUVERNEY É “MAGNÍFICO TROVADOR”
EM NOVA FRIBURGO, DESDE 2008
www.falandodetrova.com.br

A FESTA DE BANDEIRANTES/PR

nista teve a honra de ser classiﬁcado em primeiro lugar.
Tivemos também a oportunidade de representar mais
dois trovadores pindamonhangabenses que não puderam se
fazer presentes: José Guarany
e Nélio Bessant, e ainda a trovadora caçapavense Élbea Priscila de Souza e Silva. O evento
contou com a participação de
Domitilla Borges Beltrame e
Arlindo Tadeu Hagen, respectivamente presidente e vice-presidente nacional da UBT, além
de uma plêiade de trovadores
de vários Estados.
A presidente da UBT de
Bandeirantes destacou o trabalho conjunto de toda a equipe
da Secretaria da Educação e
Cultura, além do inestimável
apoio do Prefeito Celso Silva,
que todos os anos comparece
ao evento, só se retirando ao
ﬁnal dele.

Fundação Dr. João Romeiro

O Grupo Escoteiro Pindamonhangaba recebeu, no último sábado (6), orientações sobre saúde bucal, na
palestra com a dentista Patrícia Veríssimo. Ao ﬁm da palestra foram distribuídos kits de higiene bucal aos
escoteiros que participaram do evento, organizado pelo chefe do grupo, Fernando. O evento teve o apoio da
Clínica Com Dente e da Empresa Inpao.

Foram duas noites memoráveis, de muito congraçamento. Nós, trovadores, gostamos
de receber troféus, gostamos
de declamar nossos trabalhos
e ser aplaudidos mas nada
supera o ambiente de confraternização que impera durante
as refeições e cafés da manhã.
Parabéns, Bandeirantes, pelos
XXVIII Jogos Florais, e que
muitos outros venham.

Divulgação

Projeto
cultural
de Pinda
recebe
conceito A
O projeto “Vozes da História”, desenvolvido por
meio de parceria entre a EE
Professor Antonio Apparecido Falcão e a Associação Cultural Controvérsias, recebeu
o conceito ‘A’ do Ministério
da Educação e Cultura. Esta
atividade faz parte do programa “Mais Cultura” e os
alunos da unidade escolar
farão uma radionovela sobre
a história da escola na comunidade.
No momento eles estão
aprendendo técnicas radiofônicas, produção de roteiro e jingles. Depois terão
noções sobre legislação da
comunicação, direitos autorais, técnicas fotográﬁcas,
interpretação teatral, técnicas de pesquisa, técnicas
vocais, gravação de áudio,
vídeo e edição. Em outubro,
haverá uma breve exposição
dos trabalhos até então desenvolvidos.

Exposição
de mosaicos
no shopping
Até 15 de setembro, o Shopping
Pátio Pinda realiza a exposição
“Mosaico Pinda - Arte que se encaixa”.
A mostra conta com lindas e
variadas peças feitas totalmente
com a técnica de mosaicos, confeccionadas por artesãs da região.
A exposição estará locada nas proximidades da loja C&A.
Assessoria Shopping

José Ouverney e a musa Eduarda

Eis, a seguir, algumas trovas lá classiﬁcadas,
no tema “Felicidade”:
Sim, felicidade existe!
Canto a minha, a mais completa;
não sou um poeta triste,
sou feliz! Eu sou poeta!
NÉLIO BESSANT

Na paz da família unida
sentada ao redor da mesa,
sou feliz vivendo a vida
com minha maior riqueza.
JOSÉ GUARANY RODRIGUES

Hei de chegar ao meu ﬁm,
não importa com que idade,
mas... sem desistir de mim:
buscando a felicidade
JOSÉ OUVERNEY
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Apae promove Feira da Fraternidade
A Feira da Apae está
com diversas atrações programadas para comemorar
sua 38ª edição. Tradicional
na cidade, a feira atrai milhares de pessoas ao Sindicato Rural para prestigiar a
abertura, que começa neste
ﬁnal de semana. O evento
será realizado a partir das
19 horas, com apresentação dos alunos da Apae e
diversos shows para animar o público.
De 12 a 14 e de 19 a 21 de
setembro haverá apresentações musicais e de dança,
além de exposições artísticas e barracas típicas.
A missão da Apae é promover e articular ações de
defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação
de serviços e apoio às famílias, direcionadas a melhoria de qualidade de vida da
pessoa com deﬁciência e à
construção de uma sociedade justa e solidária.
Para animar a festa, o
grupo Frente de Varanda,
Banda Gold, dupla César e

Maycon, Banda Faroest e
Bellator fazem apresentação no evento, que conta
com o apoio de várias instituições, principalmente
da Prefeitura de Pindamonhangaba.
Além das atrações culturais, as diversas opções
em gastronomia chamam
a atenção na festa, que tem
espaço para as diferentes
culinárias. Entre as barracas participantes serão
servidos pratos da cozinha
japonesa, alemã, árabe,
brasileira, italiana, além de
doces, pastéis, pães, churrasco, panzerotti, pizza, petiscos, entre outros.
Todas as barracas têm
à frente associações e entidades voluntárias, que
revertem a renda obtida
para a Apae de Pindamonhangaba.
Além da festa à noite,
nos dias 14 e 21 haverá almoço a partir das 12 horas.
Mais informações pelos telefones 3645-1677 e
3642-1900.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
Sexta-feira (12): Frente de Varanda
Sábado (13): Banda Gold
Domingo (14): César e Maycon
Sexta-feira (19): Banda Faroest
Sábado (20): Bellator
Domingo (21): Charles Anjo

Polícia
Roubo no interior de
ônibus de turismo
Quatro criminosos
assaltaram passageiros
de Pinda, que iam para
São Paulo na última terça-feira (9).
Os passageiros embarcavam na avenida
Nossa Senhora do Bom
Sucesso quando foram

surpreendidos por quatro indivíduos armados
anunciando o assalto.
Os homens levaram todos os pertences das
vítimas e permaneceram no ônibus até
Taubaté, onde desceram e fugiram.

Célia Lima

Desﬁle da Fanfarra da Apae é
um dos destaques do evento

Tenaris conﬁrma aquisição
integral da Socotherm
A Tenaris conﬁrmou
a aquisição dos 50% restantes de sua participação na Socotherm Brasil,
pertencentes à Socotherm
Americas - uma divisão da
ShawCor. Desde o último
dia 4, a empresa passou a
responder por 100% dos
ativos da empresa, com
total autonomia pelo negócio de revestimentos. A
oferta de soluções no setor, produzidas na planta
de tubos soldados, passa a
ser oferecida ao mercado
sob a marca Tenaris.
A planta de revestimentos da Socotherm
Brasil, localizada junto à
planta de tubos soldados
da Confab em Pindamonhangaba, já era administrada em conjunto pela
Tenaris e pela ShawCor .
“A integração total des-

Divulgação

Tubos de Pinda podem ser usados no Pré-Sal
ta planta de revestimento
às nossas operações permitirá à Tenaris melhor
atender aos nossos clientes, oferecendo uma solução ainda mais completa
de tubos e revestimentos
para o mercado mundial,

principalmente de petróleo e gás”, disse Renato
Catallini, presidente da
Tenaris no Brasil, no momento do anúncio da intenção de compra.
No Brasil, os desaﬁos
da exploração em águas

profundas e ultraprofundas do Pré-Sal, as perspectivas na Bacia Sergipe
Alagoas e Região Amazônica, além das projeções
da Petrobras, requerem
um aporte tecnológico e
inovador para as soluções
em revestimentos. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Tenaris e
suas indústrias, incluindo
a planta de Pindamonhangaba, serão fundamentais no desenvolvimento
de novos revestimentos
para o mercado local e
mundial.
A Tenaris seguirá seu
relacionamento estratégico com a Socotherm e
com a ShawCor como fornecedores de soluções de
revestimento para projetos pipelines ao redor do
mundo.

Cursos da Funvic são destaques no guia do estudante

Aluno de educação física mede índice de gordura de adolescente

Divulgação

Na última semana, a
Funvic – Faculdade de
Pindamonhangaba recebeu mais uma ótima notícia: três cursos da instituição (pedagogia, sistema
de informação e educação
física) foram classiﬁcados
com três estrelas na avaliação de curso superior
realizada pelo Guia do Estudante em 2014.
O resultado comprova
mais um ano de grandes
avanços na Funvic – que
recentemente teve o curso
de educação física como o
primeiro programa universitário do país a ser
premiado pela Petrobras.
O presidente da Funvic, professor Luis Otávio
Palhari, dedicou a conquista a toda equipe. “Primeiramente agradecemos
a Deus pelos prêmios e

pelo trabalho e dedicação
de todos os nossos proﬁssionais, que têm se destacado e empenhado para o
fortalecimento da Funvic.
Os alunos e colaboradores
também merecem todos
nossos elogios”.
O coordenador do
curso de educação física, Ivan Arruda, também
agradeceu a todos que
contribuíram para o êxito
na avaliação.
Segundo ele, na grade de educação física, o
aluno encontra matérias
nas áreas de ciências biológicas, como anatomia,
ﬁsiologia e ortopedia.
Aprende, ainda, estatística, administração e economia, além de ter disciplinas especíﬁcas.
Sobre a classiﬁcação
no guia, o resultado ain-

da demonstra a qualidade dos cursos oferecidos
pela Funvic, que vem se
consolidando com uma
das melhores instituições
de ensino do país, pois
além de prêmios busca
constantemente a qualidade educacional e o
desenvolvimento de pesquisas e outros projetos
acadêmicos e sociais.

SOBRE O
PROCESSO
O processo de
avaliação do Guia
inclui a pesquisa
de opinião com os
mais de 3.600 especialistas que dão as
notas aos cursos.
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Roderley Miotto agradece Dr. Marcos Aurélio solicita a Martim Cesar reitera
Administração por atender contratação de Neuropediatra informações sobre recapeamento
suas reivindicações
para Rede Pública
de ruas do bairro do Socorro
Parque da Cidade
O vereador Roderley
Miotto (PSDB) agradece a
Administração, em especial a Secretaria de Obras,
pelas melhorias que estão
sendo realizadas na estrutura da pista de caminhada
no Parque da Cidade. “De
acordo com Requerimento
nº104/2013, venho lutando
para que no local houvesse
melhorias, entre elas mais
iluminação, rondas constantes e a pista pra caminhada. “O parque é
muito usado para prática de esportes, fator que não deixo de lado, pois
vida saudável é o que faz de nós cidadãos mais dispostos e motivados.
Estou muito feliz e satisfeito, sinal de que muitas coisas que venho solicitando em relação ao bem-estar da família e da nossa população têm
sido resolvidas. Trabalho em conjunto entre o Legislativo e o Executivo,
quem ganha é o povo”, destaca o vereador.
Ponto de Táxi Central
O vereador Roderley Miotto também agradece pela atenção dada ao Requerimento nº
633/2014, em relação ao Ponto
de Táxi na Praça Emílio Ribas.
“No dia 25 de março deste ano,
solicitei que fossem feitas melhorias no local, pois o ponto
estava sem pinturas, muito mal
localizado e faltava uma faixa
amarela em frente ao local.
Com a reforma do Mercado Municipal, esse é um ponto estratégico para
os usuários desse serviço e os taxistas precisam estar bem localizados”.
Reforma do piso do Centro de
Convivência dos Idosos
O vereador Roderley Miotto também agradece a presteza no atendimento do seu Requerimento n° 959/2014,
em que pede a reforma externa do
piso do Centro de Convivência dos
Idosos, localizado na avenida Abel
Correa Guimarães, no Vila Rica e,
foi prontamente atendido. “O local
já se encontra em obras, para que os
idosos que frequentam o local tenham
mais segurança, estou muito feliz em
poder ajudar o senhor Luiz Gonzaga,
presidente do CCI, e aguardo que as
demais solicitações sejam atendidas,
para benefício de nossa população”.

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.

AssessoriA

de

C o m u n i C A 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

Vereador
dr. Marcos
aurélio Villardi

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

AssessoriA

O vereador Martim Cesar
(DEM) reitera ao Executivo,
informações de quando serão
feitos o recapeamento e a
colocação de guias e sarjetas
nas ruas Manoel da Silva
Carvalho, rua Dez e rua José
Aneas Rodrigues, no bairro
Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro; considerando que,
em resposta ao Requerimento nº 27/2014, apresentado
em Sessão Ordinária no dia
27 de janeiro de 2014, por
meio do Ofício nº 202/2014
– GAB, foi informado conforme reportado pela Secretaria Competente, que a
solicitação seria incluída na
programação de serviços a
serem executados, visando

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

C o m u n i C A ç ã o /CVP
de

AssessoriA

Vereador Professor osValdo

O Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB) na Sessão
Ordinária do dia 14 de abril de
2014, fez um pedido por meio do
Requerimento 858/2014, onde na
oportunidade solicitou ao Executivo, com cópia ao Departamento
de Meio Ambiente, o replantio
de toda a área verde localizada
no bairro Vitória Park, área esta
que pegou fogo no começo do
mês destruindo todas as mudas
e árvores que estavam no local.
Em resposta ao requerimento
enviado pelo vereador, foi enviado
pelo Executivo Municipal o ofício
de nº 1078/2014, informando que
o pedido do vereador seria incluído pela Secretaria competente
junto ao Departamento de Meio
Ambiente, para que o replantio
fosse feito o mais breve possível.
Foram replantadas mais de 2.000
duas mil mudas entre nativas e
frutíferas nativas, o processo de

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Município é destaque na área e teM uMa das
pistas Mais Modernas da região e do estado

replantio foi feito com adubo,
calcário e com gel, para manter a
umidade das plantas devido a falta
de chuvas no momento.
O vereador Professor Osvaldo ressalta a grande importância
de se fazer o replantio das áreas
que infelizmente pegaram fogo
em nossa cidade, pois as árvores
são indispensáveis na natureza
por possuírem diversas finalidades, dentre elas, auxiliar na
purificação e umidade do ar, pois
agem capturando gases tóxicos
e devolvendo oxigênio para a
atmosfera, trazendo também
outros benefícios para vários
ecossistemas e espaços públicos.
O vereador Professor Osvaldo
agradece ao Departamento
de Licenciamento Ambiental,
principalmente aos funcionários
envolvidos neste trabalho, pela
realização e a atenção dispensada
a mais esse pedido.

AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

melhorar a segurança dos
condutores de veículos e
pedestres que transitam pelo
local.
Recapeamento
asfáltico
O vereador Martim Cesar
solicitou ao Poder Executivo, providências junto ao
departamento competente,
para que seja realizada a
colocação de guias e sarjetas
e pavimentação asfáltica, na
rua 02 (dois), e a pavimentação asfáltica, na avenida
Arthur dos Santos, no Loteamento Industrial Água
Preta, visando oferecer mais
segurança aos condutores de
veículos que transitam pelo
local.

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

Professor Osvaldo tem
Projeto do vereador Ricardo
pedido de melhorias na área Piorino declara Pindamonhangaba
verde do Vitória Park atendido como “Cidade do Motocross”
para esta prática esportiva.
“Todas as medidas e espaços
dessa pista da modalidade
estão em conformidade com
a Confederação Brasileira de
Motociclismo, o que é um
orgulho para nossos esportistas e para nossa população”,
afirmou Piorino.
Ele lembrou que a inclusão de Pindamonhangaba no
calendário de competições
de motocross projeta o município no cenário estadual e
nacional. “A nossa pista conta
com fácil localização e acesso,
sendo, inclusive utilizada para
treinamento pelos campeões
da modalidade”, concluiu o
vereador Ricardo Piorino.

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador MartiM cesar

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

Apresentado pelo vereador e Presidente da Câmara,
Ricardo Piorino (PDT) e
aprovado por unanimidade
pelo plenário, o Projeto de Lei
Ordinária nº 133/2014, declara Pindamonhangaba como a
“Cidade do Motocross”.
Segundo Ricardo Piorino, “Pindamonhangaba vem
se destacando na prática do
Motocross, com importantes
nomes representando nosso
município nesta modalidade
esportiva. Para o vereador,
a cidade dispõe de pista de
motocross, referendada por
pilotos renomados de expressão nacional, que atende
todos os requisitos necessários

de

ORDEM DO DIA
32ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo
José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia
15 de setembro de 2014, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 79/2014, do Vereador Roderley
Miotto, que “Dispõe sobre a obrigação de ciclovias ou
ciclofaixas em obras viárias executadas no município
de Pindamonhangaba”.
II. 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/emergência no Pronto Socorro
Municipal e Pronto Atendimento Infantil”.
III. Projeto de Lei n° 138/2014, do Vereador Antonio
Alves da Silva e do Vereador Felipe César, que “Denomina a REMEFI do bairro Cruz Pequena de Professora
MARIA MADUREIRA SALGADO (Dona Minica)”.

Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2014.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
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

Vereador ricardo Piorino

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

Assistentes

AssessoriA

de

de

ComuniCAção

imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e robson Luís monteiro (mtb 18.021)
www.CAmArAPindA.sP.gov.br

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279
e 3644-2281

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 174/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 174/14, que cuida de “Aquisição de cadeira fixa em courvim,
conjunto de sofá, bebedouro elétrico, roupeiro de aço, espelho com rodízios, armário roupeiro de
aço e arquivo de aço”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO no procedimento
licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): A. P. de Oliveira Comércio de Móveis para
Escritório ME (06 e 08); CT Araújo Móveis (02 e 03); Isabelle de Castro Lemos EPP (05); Marf Vale
Comércio e Representações de Móveis para Escritório Ltda. EPP (01, 04 e 07).
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº. 227/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 227/14, que cuida de “Aquisição de capa térmica para
piscina, visando sua utilização nos centros esportivos para manter na temperatura ideal as piscinas
para sua utilização por atletas e alunos para treinamento”, a Autoridade Superior HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Thiplan
Comercial Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº. 260/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 260/14, que cuida de “Aquisição de equipamentos hospitalares
para a nova Unidade de Saúde do Bairro Terra dos Ipês II”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Biosantec
Comércio de Artigos Hospitalares Ltda. EPP (03); Centrovale Soluções para Saúde Ltda. (01 e 02);
Equipar Suprimentos Odontológicos Ltda. EPP (04).
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº. 261/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 261/14, que cuida de “Aquisição de móveis hospitalares
para a nova Unidade de Saúde do Bairro Terra dos Ipê II”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Biosantec
Comércio de Artigos Hospitalares Ltda. EPP (03, 04 e 05); Luiz C. de Melo Souza Lorena ME (01
e 02).
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
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 - CNH-Carteira Nacional de Habilitação profissional;
09 - Comprovante de escolaridade 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).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 233/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 233/2014 de “Aquisição de insulinas análogas para
atender aos pacientes cadastrados no programa de diabetes Municipal.”, foram elaboradas
as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 25/08/2014:
ATA nº 133/2014
ITEM

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 175/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 175/14, referente à “Aquisição de
fragmentadora de papel, projetor multimídia e tela de projeção”, com encerramento dia 22/09/14 às
8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 36445600.
Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 001/2014
Contratada: Souza Pedro Engenharia e Construção Ltda.
Objeto: Contratação de empresa , com fornecimento de material e mão de obra, para construção de
ponte mista de aço e contrato armado, no bairro Pasin.
Adita-se vigência: item 5.1 em mais 60 (sessenta) dias, até 25/10/2014.
Data de assinatura: 22/08/14.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Emerson de Souza Pedro.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº 114/2010
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 187/2010
Contratada: White Martins Gases Industriais do Nordeste S/A.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de oxigênio medicinal, ar
comprimido, concentrador de oxigênio, cilindros, dióxido de carbono, cânulas e umidificador.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 15/07/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor unitário do contrato com base no índice IPC-FIPE de 5,07%,
passando: Item 01: R$ 16,47 para R$ 17,31; Item 02: R$ 7,14 para R$ 7,50; Item 03: R$ 351,50
para R$ 369,32; Item 04: R$ 8,78 para R$ 9,23; Item 05: R$ 19,77 para R$ 20,77; Item 06: R$
153,78 para R$ 161,58; Item 07: 14,28 para R$ 15,00; Item 08: R$ 19,77 para R$ 20,77; Item 09:
R$ 16,47 para R$ 17,31; Item 10: R$ 16,47 para R$ 17,31; Item 11: R$ 17,58 para R$ 18,47; Item
12: R$ 23,07 para R$ 24,24.
Data de assinatura: 02/07/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: José Ulysses Westphalen dos Santos e Belmiro Luis Moreira da Silva.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº 148/2012
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 177/2014
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro veicular para carros da
Secretaria de Educação e Cultura.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 18/07/2015.
Data de assinatura: 27/05/14.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Fabio Alex Colombo e Joelson Renato Barbosa.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº 124/2013
Aditamento nº 002/2014 do Contrato nº 132/2013
Contratada: Elizandra Mara de Lima Peças ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos automotivos,
manutenções preventivas e corretivas, com aplicação de peças e/ou fornecimento de peças
genuínas da marca dos veículos ou originais de fábrica, para os veículos de diversas marcas,
pertencentes à frota operacional da SES da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 26/08/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor atualizado do contrato com base no índice IPC-FIPE de 5,38%,
passando de R$ 513.293,91 para R$ 540.909,12.
Data de assinatura: 05/08/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Elizandra Mara de Lima.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2014.

CX
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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).

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

noVo
noRdiSK

139,48

1.000

noVo
noRdiSK

73,12

1.500

noVo
noRdiSK

277,39

800

DESCRIÇÃO
1.002.005.000689
IN SULINA
ASPART
100UI/ML CAIXA C / 5REFIS DE 3 M L.

FR

1.002.005.000690
IN SULINA
100UI/ML FRASC O C / 10 ML

ASPART

inSU Lina aSPaRT 10 0Ui/mL FRaSCo C/ 10 m L

05

CX

1.002.005.000761
INSULINA
DETEM IR
100UI/ML ANALOGO DE INSULIN A DE AÇÃO
PROLONGADA) REFIL COM 3 ML, CAIXA
CONTENDO 5 REFIS DE 3 ML
inSU Lina d eTem iR 100Ui/mL (an aLogo de
inSU Lina de aÇÃo PRoLong ada) ReFiL Com
3mL, CaiXa Con Tend o 5 ReFiS d e 3 m L

ITEM

9º JOSÉ ANTONIO MANARIM CANDOR
RODOVIA VEREADOR ABEL FABRICIO DIAS, 2507 – MORUMBI
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-610
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DAKFILM COMERCIAL LTDA

inSU Lina aSPaRT 100Ui/m L CaiXa C/ 5ReFiS de
3 mL.

MOTORISTA ESPECIALIZADO
PREGÃO Nº. 263/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 263/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de limpeza de piscinas, com utilização de produtos inclusos, para todos
os Centros Esportivos da Sejelp, visando a manutenção, para uso de atletas e usuários das
escolinhas”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO no procedimento licitatório
supra em favor da empresa (item/lote): GHS Indústria e Serviços Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2014.

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

ATA nº 134/2014

Dia 19/09/2014 às 14:00 horas

5

11 de SeTembRo de 2014

Empresa:

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

UNID.
DE
MEDIDA

03

FR

04

FR

06

FR

07

FR

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

LanTUS
SanoFi
aVenTiS

246,45

2.000

LanTUS
SanoFi
aVenTiS

79,44

5.000

inSUnoRm
aSPen

10,14

6.000

inSUnoRm
aSPen

10,14

6.000

DESCRIÇÃO

1.002.005.000710 INSULINA GLARGINA
100UI/ML FRASCO COM 10 ML
inSULina gLaRgina 100Ui/mL FRaSCo Com
10 mL
1.002.005.000711 INSULINA GLARGINA
100UI/ML REFIL(CARPULE/FRASCO) DE
3 ML
inSULina
gLaRgina
100Ui/mL
ReFiL(CaRPULe/FRaSCo) de 3 mL

1.002.005.000334 INSULINA HUMANA
NPH 100UI/ML FRASCO CONTENDO 10
ML
descrição completa:
inSULina hUmana nPh 100Ui/mL FRaSCo
ConTendo 10 mL

1.002.005.000693 INSULINA HUMANA
REGULAR 100 UI/ML FRASCO CONTENDO
10 ML
descrição completa:
inSULina hUmana RegULaR 100Ui/mL
FRaSCo ConTendo 10 mL

Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2014.

Dia 15/09/2014 às 14:00 horas
ESCRITURÁRIO
ATO N° 23, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014.

25º ADRIANO SILVÉRIO DAMAS DE OLIVEIRA
RUA DR. DIMITRIUS STAMBOLOS, 85 – ALTO DO TABAU
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-040
26º MATHEUS DE MOURA SENE CUNHA
RUA NILSON SANTOS TRINDADE, 165 – RES. SANTO ANTONIO
TAUBATÉ – SP
CEP 12072-190
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO 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 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).

Constitui uma Comissão Especial de Inquérito para apurar indícios
de irregularidades administrativas cometidas pelo Vereador
Professor Eric de Oliveira.

VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º Fica constituída uma Comissão Especial de Inquérito - CEI, nos termos
dos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica Municipal e dos artigos 115 a 132 do Regimento Interno,
apurar indícios de irregularidades administrativas cometidas pelo Vereador Professor Eric de
Oliveira, denunciadas pela ex-assessora Cristiani Pereira à rádio Ótima FM e corroboradas pela
ex-assessora Daniela Bairros, no dia 08.09.2014, também veiculadas no blog “Papo Sem
Censura”.
Art. 2º Esta Comissão é composta pelos Vereadores:
1. Ricardo Piorino - PDT
2. Carlos Eduardo de Moura – Magrão – PPS
3. Martim César -DEM
Art. 3º O prazo para a conclusão dos trabalhos é 90 (noventa) dias, a partir desta
data, podendo ser prorrogado.
Art. 4º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2014.

Dia 19/09/2014 às 14:30 horas
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

AUXILIAR DE CLASSE
16º GERALDA MONTEIRO E SILVA
AVENIDA NICANOR RAMOS NOGUEIRA, 180 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12424-020
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Publicada no Departamento Legislativo
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 19/09/2014 às 14:00 horas
AGENTE DO CONTROLE VETOR
19º JANAINA DA SILVA MELO SANTANA
RUA DOS PINTASSILGOS, 224 – TRIÂNGULO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-040
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO 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 (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).
Dia 15/09/2014 às 14:30 horas
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
15º EDNA MARTINS DA SILVA
RUA CESAR DE CESAR, 195 – BETA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-120
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO 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, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 19/09/2014 às 15:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
103º BARBARA VANESSA OLIVEIRA FARIAS
PRAÇA CASEMIRO DE ABREU, 01 – ENGENHEIRO NEIVA
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12521-250
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 262/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 262/14, que cuida de “Aquisição de eletrodomésticos para a
nova Unidade de Pronto Atendimento Infantil”, a Autoridade Superior, face à manifestação da Sra.
Pregoeira, considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93
e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2014.

Dia 19/09/2014 às 15:30 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

COL
X Nº12175/2014
CM
PREGÃO

A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 175/14, referente à “Aquisição de
fragmentadora de papel, projetor multimídia e tela de projeção”, com encerramento dia 22/09/14 às
8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 36445600.
Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2014.

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 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
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).

LICENÇA DA CETESB
REFRIGERAR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA ME TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA
CETESB A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 3004524 VÁLIDA ATÉ 08/09/2018,
PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA GELADEIRAS DE USO DOMESTICO, A
RUA PRINCESA DO NORTE, 840 - CIDADE NOVA - PINDAMONHANGABA-SP.

PSICÓLOGO
9º PAULO SÉRGIO FERNANDES
AVENIDA CINDERELA, 1686 – GURILÂNDIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12071-500
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

QUINTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

11 DE SETEMBRO DE 2014

COTIDIANO
Tribuna do Norte
1.300 jovens de Pindamonhangaba
fazem seleção geral do Exército
ODIRLEY PEREIRA
***
Os jovens que completam 18
anos em 2014 estão sendo recrutados pelo Exército para o
processo de seleção geral. Em
Pindamonhangaba, este ano, o
Exército espera a apresentação
de 1.300 jovens até o dia 25 de
setembro para a etapa, que consiste na apresentação na Vila
Militar para exame médico, testes ligados à lógica e ao raciocínio e entrevista.
De acordo com o major Paulo
Henrique Bitencourt, a primeira fase é uma triagem. “Depois
da inspeção médica e da avaliação encaminhamos o formulário para o comando da 2ª região
do Exército, em São Paulo, que
faz outra seleção e nos reencaminha”.
Bitencourt explicou que o resultado do levantamento feito
em São Paulo chega em janeiro. “Assim, os selecionados são
convocados para apresentação
no Batalhão Borba Gato ou nas
Companhias 11ª e 12ª. Lá, há
novos exames, entrevistas e testes, pois pode haver alteração
na saúde deles neste período. Só
então, são deﬁnidos os que serão incorporados ao Exército”.
DOIS MIL JOVENS
Além de Pindamonhangaba,
as unidades militares da cidade ainda contam com recrutas
de Campos do Jordão e de Tre-

Odirley Pereira

Sérgio Luiz Marin
membé. “Já ﬁzemos o processo
com os 500 jovens de Campos
e ainda faremos com os 200 de
Tremembé. Assim, este ano, teremos 2.000 jovens, dos quais
350 serão incorporados, o restante será dispensado”.
Bitencourt contou que diariamente comparecem cerca de
70 jovens para a seleção geral.
“Destes, entre 70 e 80% se encontram aptos para as atividades militares. A Junta Militar
deﬁne o processo de convocação
e o Exército faz a seleção”.
VOLUNTÁRIOS
O major explicou que o Exército prefere trabalhar com os
‘voluntários’, mas isso não signiﬁca que a pessoa que não quer
servir seja dispensada. “Muitos
têm uma ideia errada das Forças
Armadas, mas quando chegam
Odirley Pereira

Major Bitencourt e militar com jovem na seleção

aqui percebem que é um ambiente bom para trabalhar, tudo
é feito em conjunto e o Exército
oferece muitas oportunidades
para a pessoa. Assim, muitos
mudam de ideia e passam a querer prestar o Serviço Militar”.
É o caso do jovem Sérgio Luiz
Marin, de 18 anos, morador da
Vila Verde. “Eu não queria ‘servir’, mas conversei aqui e ‘vi’
como será o serviço e agora quero. Porque vai ser bom para minha carreira e porque hoje está
muito difícil arrumar emprego.
Uma chance muito positiva para
minha vida”.
INCORPORAÇÃO
Ao ser incorporado ao Exército, o jovem recebe um salário
mínimo (R$ 724) e ainda tem
plano de saúde. Dentro das unidades militares, o jovem ainda
tem acesso à alimentação e estada gratuitas.
“É uma ótima oportunidade
para os jovens porque o Exército tem muitos ensinamentos.
Dentro, cada um pode fazer cursos de qualiﬁcação e se tornar
cabo ou sargento temporário.
Eles podem engajar na carreira
militar por até oito anos, basta
ir renovando o tempo de serviço
e a cada ano o salário aumenta”,
destacou o major.
Outra opção é fazer concurso público e se tornar militar de
carreira. “Dentro do Exército
instruímos os jovens para que
façam o concurso e se tornem
militares deﬁnitivos”.
Outra possibilidade são outras carreiras públicas. Com
os trabalhos de disciplina e
os ensinamentos do Exército
ﬁca mais fácil para as pessoas prestarem concursos para a
Polícia Militar, força auxiliar
do Exército também integrada
pelo Corpo de Bombeiros, por
exemplo.
DENTRO DO EXÉRCITO
Dentro de uma unidade militar, o tempo regular de um
serviço é de um ano. As duas ou
três primeiras semanas são de
internato, onde o jovem recebe
instruções gerais sobre as Forças Armadas e os procedimen-

Odirley Pereira

Jovens aguardam testes de raciocínio
tos do Batalhão. Na sequência
são treinados para defender a
pátria e têm escala de trabalho
como a maior parte dos trabalhadores do Brasil.
Os jovens que não se alistaram e estão alheios ao processo
• Obter passaporte ou
prorrogação de sua validade;
• Ingressar como funcionário, empregado ou associado em instituição, empresa ou associação oﬁcial,
oﬁcializada ou subvencionada;
• Assinar contrato com o
Governo Federal, Estadual,
dos Territórios ou Municípios;
• Prestar exame ou
matricular-se em qualquer
estabelecimento de ensino;
• Obter Carteira Proﬁssional, registro de diploma

devem buscar mais informações
na Junta Militar – que ﬁca na
avenida Albuquerque Lins, 138.
O alistamento é obrigatório no
Brasil, quem não ﬁzer tem uma
série de consequências (quadro
abaixo) que impedem de:
de proﬁssões liberais, matrícula ou inscrição para o
exercício de qualquer função e licença de indústria e
proﬁssão;
• Inscrever-se em concurso para provimento de
cargo público;
• Exercer, a qualquer
título, sem distinção de
categoria ou forma de pagamento, qualquer função
pública ou cargo público,
eletivos ou de nomeação;
• Receber qualquer prêmio ou favor do Governo
Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios.

Sabatinão comemora 12 anos

M

embros da diretoria,
associados e seus
familiares participaram
de um churrasco em comemoração aos 12 anos do
Sabatinão, no sábado (12), às
14 horas, no DAEE Campo de
Pesquisa.

O grupo foi fundado no dia
7 de setembro de 2002 com o
objetivo de proporcionar diversão e descontração através da
prática do futebol.
Ele se originou de amigos
que se encontravam aos sábados para jogar num campo de

Pindamonhangaba. Impedidos
de continuar a usá-lo, precisaram procurar outro lugar para
que todos voltassem a ter seu
lazer de ﬁnal de semana e
passaram a atuar no campo
atual.
Com isso, os professores
de Educação Física João Biro
(presidente) e João Bil (vice-presidente) batizaram a
agremiação de “Sport Club
Sabatinão”, pois os jogos
eram realizados aos sábados no horário vespertino. O
“Sport Club”, surgiu pelo fato
de ambos serem corintianos,
assim homenagearam o time
de coração.
“Há 12 anos honramos

Equipe do Sabatinão segue imbatível em seus domínios
nossos compromissos aos sábados à tarde. Entre vitórias,
empates e derrotas, o grupo
jamais deixou de valorizar a
amizade, que cada vez mais
está fortalecida com os jogos,
confraternizações e trabalhos
sociais. No 7 de setembro o
Sabatinão completou mais
um ano de vida e, graças aos
seus associados e sua dire-

toria, foi realizada mais uma
grande festa, em que todos
se divertiram com futebol e
churrasco, uma combinação
perfeita. Agradeço a Deus
primeiramente, aos amigos,
familiares e patrocinadores
que, acreditam no nosso
clube. Parabéns e vida longa
ao SC Sabatinão”, ﬁnalizou o
presidente João Biro.

