
FUNDAÇÃO  DR .  JOÃO  ROMEIRO Ano 133 - Nº 8418R$ 1,00
Tribuna do Norte

PINDAMONHANGABA 25 DE SETEMBRO DE 2014QUINTA-FEIRA

PÁGINA 2

PÁGINA 3

QUINTA-FEIRA

NUBLADO - POSSIBILIDADE DE 
PANCADAS DE CHUVA À NOITE

21º 32º
UV 10

Fonte CPTEC/INPE

PREVISÃO DO TEMPO

Arquivo TN

PÁGINA 5

Divulgação

A sede do Projeto Guri 
em Pindamonhangaba, 
localizada no Araretama, 
vai receber o Encontro de 
Violões do programa – um 

evento gratuito que reu-
nirá 144 alunos da  Regio-
nal São José dos Campos, 
que abrange cidades como 
Pindamonhangaba, Tauba-

té, Roseira, Canas, Nativi-
dade da Serra, Campos do 
Jordão e São Sebastião. As 
apresentações têm início às 
14 horas.

Apresentações marcam solenidade 
de reabertura do Palacete Tiradentes 

A Polícia Militar de 
Pindamonhangaba vem 
realizando, neste ano de 
2014, diversas operações 
militares e projetos que 
estão contribuindo com 
a melhoria da segurança 
na cidade. No segundo 
semestre, assumiu o 
comando da 2ª Cia PM 
o capitão Warley Takeo 
Santos Miyake.

Escolas 
estaduais 
realizam 
iniciativas 
de prevenção 
às drogas

Por meio do programa 
Escola da Família, diversas 
escolas da Rede Estadual de 
Ensino do município estão 
realizando ações a fi m de 
alertar os alunos sobre o uso 
do crack. O evento começou 
no sábado (20), dia  esco-
lhido para ser o “Dia D” do 
projeto “Vamos falar sobre o 
crack”. 

FESTA DE SÃO 
FRANCISCO, 
NO VILA RICA, 
COMEÇA HOJE

SALESIANOS 
PROMOVE 

ATIVIDADES 
NO SÁBADO

PAT 
DIVULGA 
VAGAS 

DE EMPREGO 

GREVE DA 
CONFAB 
EQUIPAMENTOS 
CHEGA AO FIM

Encontro de violões do 
Projeto Guri será em Pinda

Nesta quinta-feira (25), 
a partir das 19 horas, acon-
tece a cerimônia de reaber-
tura do Palacete Tiraden-
tes. O local será a nova sede 
do Departamento de Turis-
mo e de Cultura da Prefei-
tura, da Academia Pinda-
monhangabense de Letras 
e da Corporação Musical 
Euterpe. O palacete, locali-
zado na praça Barão do Rio 
Branco, alojou a Câmara 
Municipal de Vereadores 
até 2009. Depois disso, 
permaneceu  fechado até 
julho de 2014.

Polícia Militar desenvolve 
inúmeras ações no município
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DITORIAL

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

VIVA MAIS FELIZ, DEIXE UMA TROVA FALAR POR VOCÊ

T R O V A
alando deF www.falandodetrova.com.br

gruposaofrancisco-pinda.blogspot.com.br

Polícia

Salesianos 
organiza 
eventos 
no sábado

O Salesianos promove neste 
sábado (27), dois eventos para 
arrecadar fundos em prol dos 
projetos sociais da instituição.

À tarde, a partir das 15 horas, 
acontecerá um brechó para ven-
der roupas infantis e brinque-
dos doados por contribuintes da 
casa. 

No mesmo dia, será realiza-
do o ‘Dia da Pizza’. Pizzas se-
miprontas custarão R$ 15. As 
entregas serão feitas somente 
no dia. Retiradas, das 15 às 20 
horas.

Mais informações entrar 
em contato pelo telefone 
3645-1110.

FURTO EM 
ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL
Na madrugada da última 

quarta-feira (24), por volta das 
3 horas, a Polícia Militar esta-
va fazendo patrulhamento pela 
praça Monsenhor Marcondes e 
se deparou com um indivíduo 
de 28 anos já conhecido no meio 
policial. Na abordagem, a PM 
constatou que ele havia furtado 
uma loja de presentes. Na revis-
ta, foram encontrados relógios, 
isqueiros, produtos de pequeno 
volume e a quantia de R$ 2.108 
em sua mochila. 

Encaminhado ao 1º DP,  foi 
preso em fl agrante  e recolhido 
ao CDP, de Taubaté.

Começa a Festa de São Francisco, no Vila Rica
A comunidade religiosa do bair-

ro Vila Rica inicia hoje (25), a festa 
do seu padroeiro São Francisco de 
Assis. Com o tema “Caminhando 
junto com Francisco”, a festividade 
começa com missa, às 19h30, com 
o padre José Adalberto Vanzella. 
Durante a novena, as missas acon-
tecerão sempre nesse horário, presi-
didas por padres da cidade e região. 

No domingo (28), a partir das 
9h30, acontece o passeio ciclístico 
em homenagem ao santo.

A festa termina no dia 4 de ou-
tubro, às 17 horas,  com procissão 
pelas ruas do bairro. Na chegada à 
igreja haverá missa com o pároco 
padre Celso Aloísio Cardoso. 

Nos dias de novena haverá  quer-
messe no salão da igreja.

FUNÇÃO

AUXILIAR DE LOJA - VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA LEVE
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
BALCONISTA DE DEPÓSITO DE BEBIDAS
BORRACHEIRO
ENCANADOR INDUSTRIAL
GERENTE DE LOJA - C/ EXPERIÊNCIA EM VAREJO OU FAST FOOD
MARCENEIRO
MOTORISTA CARRETEIRO
PORTEIRO 
TORNEIRO MECÂNICO 
VENDEDOR EXTERNO (MOTOS)

Oportunidade de Emprego
O PAT –Posto de Atendimento 

ao Trabalhador de Pindamonhan-
gaba está com vagas abertas para 
quem busca uma oportunidade no 
mercado de trabalho. Para confe-
ri-las, basta acessar o site maisem-
prego.mte.gov.br ou comparecer às 
unidades para cadastro.

Em Pindamonhangaba, o Pat 

fi ca na avenida Albuquerque Lins, 
138, São Benedito. Em Moreira 
César, no prédio da Subprefeitu-
ra, rua José Augusto Mesquita, 
170. Ambos funcionam das 8  às 
16 horas. Para fazer o cadastro a 
pessoa precisa estar munida de 
PIS Ativo, Carteira de Trabalho, RG 
e CPF.

Divulgação

“Vivemos um momento de grande transição e 
mudanças. As regras e os valores da sociedade 
moderna estão postos à prova, e amplas pers-

pectivas e esperanças são necessárias.” Essa é uma 
frase do pacifi sta, fi lósofo, poeta laureado e escritor 
Dr. Daisaku Ikeda. Não há dúvidas de que muitas são 
as questões sociais que nos rodeiam e é fato que, de 
certa forma, todas estão atreladas. Em meio a tudo 
isso - desigualdade social, desemprego e criminali-
dade, surge uma coadjuvante que, inclusive, já é algo 
encarado como “normal”: a droga.

Usada pelas pessoas com “n” justifi cativas, que 
embora no fi nal das contas, não justifi quem nada, as 
drogas são apenas uma forma de buscar a fuga da re-
alidade, independentemente qual seja a fi nalidade: 
“curtir um barato”, ser aceito em um grupo social ou, 
simplesmente, uma forma mais “leve” de encarar o 
mundo – seja ele qual for, o da criminalidade e o das 
ruas. Ou não.

Ninguém tem o direito de julgar ninguém e a vida 
é feita de escolhas. Entretanto, é preciso lembrar que 
as escolhas têm consequências e que tudo isso refl ete 
em muitas outras pessoas, inclusive, na família- que é 
quem, geralmente, mais sofre com isso. O fato é que 
essa fuga da realidade é uma ilusão, que faz com que o 
indivíduo se afunde cada vez mais em um buraco, no 
qual a luz do fi m do túnel fi ca cada vez mais distante...

O crack vem se tornando o maior vilão da socieda-
de e, por isso, cada vez mais, as escolas e instituições 
religiosas que, junto com a família, formam a base de 
uma comunidade, têm procurado a prevenção – que 
é, ainda assim, uma das grandes armas de combate às 
drogas. 

São muitas as iniciativas em Pindamonhangaba 
que têm esse objetivo e que ajudam a ocupar crianças 
e jovens, tirando-os das ruas. Podemos citar o projeto 
Coalizão, o  Parceiros do Amanhã e Proerd – da Polí-
cia Militar, a Apamex, dentre várias instituições.

O Projeto Guri também é uma dessas alternativas, 
que oferece musicalização durante o contraturno de 
aula dos estudantes, cuja unidade de Pindamonhan-
gaba recebe, no sábado, um evento regional dos polos 
da Regional de São José dos Campos, do qual nosso 
município faz parte.

Além disso, desde o dia 20, a Rede Estadual de 
Ensino vem promovendo ações, inclusive por meio 
da Escola da Família, como uma ação inédita de pa-
lestras com o tema “Vamos falar sobre o crack”, cul-
minando em uma semana de programação. E são a 
partir delas que surge a tal esperança, citada na pri-
meira frase.

Independentemente da condição financeira, a 
decisão de ficarmos à margem da sociedade é nos-
sa. No fundo, a maior batalha de nossas vidas, seja 
ela ligada às drogas ou não, está em vencer nosso 
maior inimigo, que não está contido nas circunstân-
cias externas. Vencer a si mesmo é, enfim, a maior 
de todas as vitórias.

Fugir não resolve nada

Quando saímos por aí “re-
crutando” poetas para que se 
tornem trovadores, e trovado-
res inativos para que retomem 
o agradável hábito de partici-
par de concursos, temos por 
objetivo aumentar o brilho 
de nosso município nas par-
ticipações, concorrendo com 
grandes “feras” de renome na-
cional.

 E quando vermos que nos-
so trabalho dá frutos da me-
lhor qualidade, que recom-
pensa maior pode haver? Há 
quem pergunte: “mas você não 
estará criando novos concor-
rentes?”  Ora, a alegação não 

tem fundamento, até porque 
quem deve ganhar não sou 
eu nem aquele, mas a ban-
deira do torrão que defende-
mos.

Assim sendo, sempre es-
timulamos Paulo Tarcízio a 
retornar. E o Walter Leme. 
Com o Nélio Bessant foi a 
mesma coisa. E qual não 
tem sido nossa satisfa-
ção ao notar que o Nélio 
tem obtido resultados al-
tamente satisfatórios. E 
assim também em relação 
ao José Guarany, ao Luiz 
Henrique, estes últimos, 
remanescentes da “Escoli-

nha do Prof. Ernesto”.
Ainda recentemente orgu-

lhosamente pudemos repre-
sentar, em Bandeirantes, os 
amigos acima citados, que ti-
veram trabalhos classifi cados 
no tema “Felicidade”.  Luiz 
Otávio dizia, em uma de suas 
trovas:

Festejo tanto e bendigo
vitórias que os outros têm,
que a vitória de um amigo
parece minha também!

E é assim que me sinto. E, 
naturalmente, também se sen-
tem trovadores mais calejados 

como José Valdez, João Paulo 
e Maurício Cavalheiro. 

Eis os trabalhos premia-
dos em Bandeirantes, 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 em redor da mesa,
sou feliz vivendo a vida
com minha maior riqueza.
JOSÉ GUARANY RODRIGUES

CONCORRÊNCIA SAUDÁVEL

Katinguelê em Pinda

Como parte do projeto de 
resgate do “Pagode 90”, o Pin-
da Bar apresenta, neste domin-
go (28), o grupo Katinguelê. O 
evento terá início a partir das 

20 horas. A abertura será com o 
grupo Bom Talento. Mais infor-
mações pelo site http://www.
pindabar.com ou pelo telefone 
99102-2506.

Divulgação
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Palacete Tiradentes será 
reaberto com festa

Pinda recebe encontro de Violões do Projeto Guri 

escolas estaduais 
se mobilizam 
na prevenção 
contra o crack 

Foi construído em 1862 por Francisco 
Antônio Pereira de Carvalho, conhecido 
como Chiquinho do Gregório. A fachada 
é semelhante aos grandes casarões dos 
tempos do café. Possui paredes externas de 

taipa de pilão e as internas de pau-a-pique.
No início, abrigou a câmara na parte 

superior e quartel da polícia com cadeia 
na parte inferior, como em todas as ci-
dades daquela época. Em 1928, foi doa-
do à congregação, que criou o Externato 
São José, escola que funcionou no local 
até 1976. O prédio voltou a funcionar 
como Câmara Municipal até 2009.

O Palacete Tiradentes 
será oficialmente reaberto 
nesta quinta-feira (25), a 
partir das 19 horas. A ceri-
mônia marcará a inaugu-
ração da nova sede do  De-
partamento  de Turismo e 
de Cultura da Prefeitura, da 
Academia Pindamonhan-
gabense de Letras e da Cor-
poração Musical Euterpe.

O prédio estava fechado 
desde 2009, quando deixou 
de alojar a Câmara Munici-
pal.

O Departamento de Tu-
rismo, que está em funcio-
namento no local desde o 
dia 14 de julho, fica locali-
zado no térreo, à direita. 
No salão ao lado esquer-
do funcionará a Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras, também conhecida 
pela sigla “APL”.

No primeiro andar, à 
direita, funcionará a cente-
nária Corporação Musical 
Euterpe e, à esquerda, será 
instalado o Departamento 
de Cultura da Prefeitura 
que, até o final do próximo 
mês tem previsão de sair 
do atual local, na rua Dr. 
Campos Salles, se mudan-
do definitivamente para o 
Palacete.

Para a inauguração, cada 
instituição instalada no 
prédio fará a apresentação 
de sua sede, intercalando 
com exibições artísticas em 

Palacete tiradentes, que será a nova sede da cultura, do turismo, da 
euterpe e da academia Pindamonhabense de letras

PalaceTe TiradenTes

Divulgação

teatro, poesia, dança e mú-
sica. O evento é gratuito e a 
população está convidada a 

participar.
O Palacete Tiradentes 

fica localizado na praça Ba-

rão do Rio Branco, 22, cen-
tro, ao lado da igreja São 
José.

AiANDRA ALveS MARiANO
* * *

durante toda essa 
semana, as escolas da 
rede estadual de en-
sino estão discutindo o 
combate ao crack nas 
escolas.

a ação começou no 
último sábado (20), 
em todas as unidades 
de ensino participantes 
do programa escola da 
Família. a data foi es-
colhida para ser o “dia 
d” do projeto “Vamos 
falar sobre o crack”. 

a iniciativa tem 
apoio da Casa Civil 
e da secretaria da 
saúde e visa orientar 
crianças, jovens e 
pais sobre os riscos 
e consequências do 
consumo da droga.

ao longo da sema-
na, cada escola teve a 
liberdade de escolher 
uma atividade própria. 
o único pedido é para 
que sejam criativas e 
com uma linguagem 
acessível. dessa for-
ma, são várias as op-
ções de teatro, música 
ou brincadeira. 

Programas de 
promoção da saúde já 
fazem parte da rotina 
da rede estadual de 
ensino. Com o apoio 
da Fde - Fundação 
para o desenvolvimen-
to da educação, a se-
cretaria distribui há 20 
anos o kit “Prevenção 
também se ensina”. 
o material enviado às 
unidades conta com 
14 publicações, dois 
dVds e quatro Cds, 
todos voltados para o 
uso do educador, com 
sugestões de ativida-
des e temáticas como 
álcool, tabaco e outras 
drogas; sexualidade e 
adolescência; consumo 
consciente e cyber-
bullying para alunos 
de todas as idades. 
alguns dos títulos são 
“Álcool, cigarro e dro-
gas”, de Jairo bouer; 
“drogas: maconha, 
cocaína e crack”, de 
ronaldo Laranjei-
ra; “drogas: mitos e 
verdade”, de beatriz 
Cotrim e “se liga – o 
livro das drogas”, de 
myltainho silva.

Neste  sábado (27), 
Pindamonhangaba vai re-
ceber o encontro de vio-
lões do Projeto Guri.

Com entrada gratuita, 
as apresentações têm iní-
cio às 14 horas, no polo 
de ensino do programa no 
município, localizado no 
bairro Araretama.

O evento reúne 144 alu-
nos dos polos de ensino 
do Projeto Guri de cidades 
como Pindamonhanga-
ba, Taubaté, Roseira, Ca-
nas, Natividade da Serra, 
Campos do Jordão e São 
Sebastião.

 Aberto ao público, o 
encontro proporciona in-
teração e troca de experi-
ências artísticas, pedagó-
gicas e culturais entre os 
polos do projeto. O pro-
grama conta com 32 polos 
de ensino no vale do Para-
íba, sob gestão da Regio-
nal São José dos Campos.  

em Pindamonhangaba, 
a sede fica na rua  Cássio 
Pires Salgado, sem núme-
ro, no bairro Araretama. 

Projeto Guri
 O Projeto Guri é um 

programa  de educação 
musical que oferece, nos 
períodos de contraturno 
escolar, cursos de canto 
coral, instrumentos de 
cordas dedilhadas, cordas 
friccionadas, sopro, tecla-
dos, percussão e inicia-
ção musical, a crianças e 
adolescentes entre 6 e 18 
anos.

É mantido pela Secre-
taria da Cultura do Esta-
do de São Paulo e, desde 
2004, é responsável pela 
gestão do programa nos 
mais de 360 polos de ensi-
no do litoral e interior do 
Estado – incluindo os po-
los da Fundação CASA –, 
onde mais de 30 mil alu-
nos fazem aulas, por ano. 

Os demais polos, situ-
ados na capital paulista, 
ficam por conta de outra 
organização social, o que 
atende a uma resolução 

Mais de 140 alunos apresentam peças musicais ecléticas no espaço do Projeto Guri em Pindamonhangaba

da Secretaria de Cultura 
do estado que regula-
menta parcerias entre o 
governo e pessoas jurí-
dicas de direito privado 

para ações na área cul-
tural.

em 2013, o Projeto 
Guri comemorou 18 anos 
de existência, tendo aten-

dido, desde o início, cer-
ca de 500 mil jovens, em 
todo o estado.

Mais informações no site 
www.projetoguri.org.br.

Arquivo TN

Departamentos de Turismo e de Cultura da Prefeitura, APL e 
Corporação Musical Euterpe funcionarão no local

Ação teve início no sábado (20)



Pindamonhangaba 25 dE sEtEmbro dE 2014Tribuna do Norte4

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
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AssessoriA de ComuniCAção
Assistentes de 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

- 

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

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

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

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

Vereador dr. Marcos aurél io Villardi
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Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Vereador roderley Miotto
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Vereador MartiM cesar

Preocupado em oferecer 
maior comodidade e con-
forto à população da cidade 
e região, o Presidente da 
Câmara de Pindamonhan-
gaba, vereador Ricardo 
Piorino (PDT), apresentou 
requerimento na sessão 
ordinária desta segunda-
feira, dia 22, endereçado 
ao Secretário de Obras e 
Serviços do município, José 
Antônio Rodrigues Alves – 
com cópia ao prefeito Vito 
Ardito -, no qual solicita, 
em caráter de urgência, 
estudos e providências 
para facilitar o acesso dos 
motoristas que buscam as 
dependências do Poupatem-
po de Pindamonhangaba e 
ao Tenda Hipermercado.

Segundo Piorino, “o 

Ricardo Piorino solicita 
providências para facilitar 
acesso ao Poupatempo

“PoPulação tem reclamado das

dificuldades Para acessar o local”

recém-inaugurado Poupa-
tempo em nossa cidade, au-
mentou significativamente 
o acesso de veículos na 
região e no mesmo espaço 
físico existe um hipermer-
cado também com grande 
fluxo de carros e outros 
veículos”. Para o Presidente 
da Câmara, “até a presente 
data não existe um acesso 
adequado para que os mo-
toristas cheguem ao local 
mencionado”.

Piorino conclui afir-
mando que “o ajuste no 
trânsito naquela região e 
a facilitação do acesso aos 
motoristas ao Poupatempo 
e ao Hipermercado, sem 
dúvida alguma, daria maior 
tranquilidade e conforto à 
nossa população”.

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR) está 
cobrando do Poder Executivo 
que promova estudos e adote 
providências para que seja 
implantado em Pindamonhan-
gaba, locais adequados para 
descarte de medicamentos. 
Dr. Marcos Aurélio alega 
que, na sessão ordinária de 
14 de outubro de 2013, foi 
aprovado, por unanimidade, o 
Projeto de Lei, de sua autoria 
que disciplina o descarte, re-
colhimento e a destinação de 
medicamentos vencidos como 
proteção ao meio ambiente e 
à saúde pública do município.

O descarte aleatório de 
medicamentos em desuso, 
vencidos ou sobras, atual-
mente é feito por grande parte 
das pessoas no lixo comum ou 
na rede pública de esgoto, o 
que pode trazer graves conse-
quências, como o risco à saú-
de das pessoas que poderiam 
reutilizá-los por acidente ou 
mesmo intencionalmente 

Dr. Marcos Aurélio cobra 
implantação de locais para 
descarte de medicamentos

devido a fatores sociais ou 
circunstanciais diversos. Há, 
ainda, outras consequências 
como a agressão ao meio 
ambiente, a contaminação da 
água, do solo e de animais. 

O consumo indevido de 
medicamentos descartados 
inadequadamente pode levar 
ao surgimento de reações ad-
versas graves, intoxicações, 
entre outros problemas, com-
prometendo decisivamente a 
saúde e a qualidade de vida 
dos usuários. Com base nesta 
afirmação, o vereador Dr. 
Marcos Aurélio justificou a 
criação da Lei que disciplina 
a questão do descarte, reco-
lhimento e a destinação de 
medicamentos. “Se implan-
tados os locais adequados, os 
medicamentos, antes jogados 
no lixo comum, terão agora 
um descarte adequado, não 
colocando mais em risco a 
população e o meio ambien-
te”, finalizou o vereador Dr. 
Marcos Aurélio.

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) está desde o ano passado, preo-
cupado com o problema da iluminação 
pública, cuja manutenção deverá ser 
realizada pelo município. 

“Encaminhei no ano passado o 
requerimento n° 1292/2013, de 15 
de fevereiro de 2013, solicitando ao 
Executivo informações com relação 
ao serviço de iluminação pública que 
passará a ser de obrigação das prefei-
turas a partir de 1º de janeiro de 2015. 
Em 2014, reiterei estas informações 
através dos requerimentos 1207/2014 
e 1969/2014, porém até o momento 
nenhuma informação concreta me foi 
passada, e isto nos preocupa, pois quem 
pagará esta conta? Como o município 
pretende absorver esta carga de respon-
sabilidade que está sendo repassada? 
Como será feito com relação a mão de 
obra desta nova responsabilidade?  São 
estas as perguntas que fazemos e ainda 
não obtivemos a resposta”, explica o 
vereador Roderley Miotto.

A Resolução Normativa nº 
414/2010, da ANEEL – Agência Na-
cional de Energia Elétrica, que obriga as 
distribuidoras a repassarem os ativos de 
iluminação pública para as prefeituras, 
ou seja, realizar, entre outras atividades, 
a operação e reposição de lâmpadas, 
de suportes e chaves, além da substi-
tuição de luminárias, reatores, relés, 
cabos condutores, braços e materiais 
de fixação. A Constituição Federal 
definiu que a iluminação pública é de 
responsabilidade do município e, para 
isso, permite a cobrança da Contri-
buição de Iluminação Pública (CIP). 
Preocupado com as principais condutas 
e procedimentos a serem adotados 
em relação a transferência dos ativos 

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao Poder 
Executivo, providências junto 
ao departamento competente, 
para que seja feita a manuten-
ção da iluminação pública em 
toda extensão da rua Carlos 
Maria Koehler Asseburg, 
principalmente próximo à 
Igreja Seicho–No-Ie do Bra-
sil. A falta de iluminação 
adequada tem causado muitos 
transtornos colocando em ris-
co a segurança dos moradores 
e transeuntes.

Reforma da
Quadra Coberta
O vereador Martim Cesar 

reitera ao prefeito Vito Ar-
dito, providências junto ao 
departamento competente, 
informações sobre quando 

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) participou aber-
tura  da  5 ª  Semana da 
Mobilização Social pela 
Educação, realizada no 
último dia 15, no Plenário 
da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, que 
contou com a presença da 
Coordenadora do Plano 
Nacional de Mobilização 
Social pela Educação e re-
presentante do MEC Profª 
Ivanete Oliveira dos San-
tos, a presidente do Comitê 
Municipal Simone Braça, 
o presidente da FUNVIC 
e BFUCA, Prof. Luís Otá-
vio Palhari, e o Prefeito 
de Pindamonhangaba Vito 
Ardito, além de professores 
e gestores escolares, repre-
sentantes religiosos, pais e 
alunos da rede municipal 
e estadual de ensino, que 
foram homenageados no 
evento.

Esta mobilização tem 
por objetivo estabelecer 
um relacionamento dife-

Professor Osvaldo Participa 
da 5ª Semana da Mobilização 
Social pela Educação

renciado entre os vários 
grupos presentes no evento, 
para atuar na busca de um 
propósito comum, que é o 
de melhorar a Educação 
sob uma interpretação e um 
sentido compartilhados e 
que tem como tema “Para 
a educação melhorar, todos 
devem participar”.

O encerramento da se-
mana de Mobilização pela 
Educação será do próximo 
domingo, dia 21, na Praça 
João Fialho, às 9 horas, 
onde ocorrerá a “Caminha 
pela Paz”. “Essas iniciati-
vas contribuem para que to-
dos os envolvidos busquem 
melhorias para a Educação, 
pois vários setores da nossa 
cidade se mobilizaram para 
buscar soluções para que o 
ensino dê um salto de qua-
lidade. Como Educador pa-
rabenizo esta ação e que ela 
possa se fortalecer trazendo 
cada vez mais benefícios 
para os alunos de nossa ci-
dade”, ressaltou o vereador 
Professor Osvaldo.

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Roderley Miotto 
manifesta preocupação 
com iluminação pública

“em 2015, a iluminação Pública Passará
a ser resPonsabilidade dos municíPios.

Quem vai Pagar a conta?”
de iluminação pública da união aos 
municípios, bem como a mão de obra 
e o pagamento dos custos,  o vereador 
Roderley Miotto protocolou nova-
mente um requerimento reiterando ao 
Executivo Municipal as informações, 
se haverá a cobrança da CIP e se a 
prefeitura já começou a fiscalizar as 
condições dos braços de iluminação 
pública que serão transferidos ao 
município.

“Trata-se de um assunto serís-
simo, pois toda a mão de obra terá 
que ser efetuada pela prefeitura, e 
estamos no fim do ano, não podemos 
esperar para tomar atitudes. Quero 
informações sobre a equipe que fará 
o serviço, se já estão sendo treinados, 
se será terceirizado e se mais uma vez 
a população arcará com as despesas, 
já que é permitida a cobrança da con-
tribuição pelos municípios, para que 
não haja susto aos moradores, quero 
informações do jurídico se haverá ou 
não o aumento dos impostos”, destaca 
o vereador Roderley Miotto.

Martim Cesar pede melhorias 
na iluminação da rua Carlos 
Maria Koehler Asseburg

serão iniciadas a reforma 
da quadra professor Manoel 
Cesar Ribeiro, “Quadra Co-
berta”, no bairro Chácara da 
Galega.  Considerando que, 
em resposta ao Requerimen-
to nº 448/2014, por meio do 
Ofício nº 556/2014 – GAB, 
foi informado conforme re-
portado pela secretaria com-
petente, que seriam tomadas 
as devidas providências para a 
reabertura do Processo de Li-
citação, em atenção a reivindi-
cação do vereador. “A quadra 
encontra-se em condições 
precárias, impossibilitando a 
utilização da mesma, além do 
que a prática esportiva promo-
ve uma melhor qualidade de 
vida aos esportistas”, comenta 
Martim Cesar.

ORDEM DO DIA

34ª Sessão Ordinária do ano de 2014,
a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 29 de 
setembro de 2014, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 137/2014, do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão, 
que “Altera dispositivos da Lei n° 2681, de 14 de julho de 1992, que Dispõe 
sobre a venda de ingressos nos cinemas, cineclubes, teatros, espetáculos 
musicais, circenses e eventos esportivos a estudantes do 1°, 2° e 3° graus”.

 Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2014. 

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

Tribuna Livre: 
Sra. Patrícia Campos – Presidente do Conselho Municipal do Idoso.

Audiências Públicas 2014

A Câmara de Pindamonhangaba sediará 3 Audiências Públicas nos 
proximos dias:

Dia 30 de setembro - terça-feira
9 horas - Audiência Pública da Secretaria de Finanças, referente a 
exposição das Metas Fiscais do Município do 2° Quadrimestre de 2014

9h30min - Audiência Pública referente aos Projetos de Lei nº 140 e 
141/2014 (Os projetos tratam de de alteração, exclusão e inclusão 
de Metas, Indicadores, Unidades de Medidas e Ações na estimativa 
de receitas, despesas e resultado nonimal da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias de 2014) 

Dia 03 de outubro - sexta-feira
15 horas - Audiência Pública da Secretaria de Saúde e Assistência 
Social, referente ao 2° Quadrimestre de 2014

COMPAREÇA E PARTICIPE!
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rgf - deMonStratiVo de aPuraÇÃo daS deSPeSaS coM PeSSoal
Poder legiSlatiVo

Período: 2º Quadrimestre/2014 Município: Pindamonhangaba

09/2013 10/2013 11/2013 12/2013 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014especificação total

deSPeSaS

227.538,41 228.703,24 326.617,34 320.533,95 233.006,63 301.823,02 284.844,28 258.867,17 302.118,92 245.275,48 226.178,57 187.074,13 3.142.581,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL ATIVO

91.044,44 93.161,75 93.161,75 93.161,75 93.161,75 93.161,75 100.995,75 98.751,40 96.507,05 98.751,40 98.751,40 94.262,70 1.144.872,89
REMUNERAÇÃO DE AGENTES
POLÍTICOS

86.682,84 84.222,20 127.414,91 97.677,03 91.160,36 93.609,72 94.550,56 87.929,99 81.126,95 72.064,23 75.196,62 69.220,91 1.060.856,32ENCARGOS SOCIAIS

11.312,57 6.698,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.011,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS

416.578,26 412.785,75 547.194,00 511.372,73 417.328,74 488.594,49 480.390,59 445.548,56 479.752,92 416.091,11 400.126,59 350.557,74 5.366.321,48total deSPeSaS

09/2013 10/2013 11/2013 12/2013 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014especificação

deduÇÕeS
08/2014 total

11.312,57 6.698,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.011,13INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES

11.312,57 6.698,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.011,13total deduÇÕeS

405.265,69 406.087,19 547.194,00 511.372,73 417.328,74 488.594,49 445.548,56480.390,59 479.752,92 416.091,11 400.126,59 350.557,74 5.348.310,35deSPeSa lÍQuida

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA

CPF: 072.359.948-35

FABIANO ROSA DO AMARAL
C O N T A D O R

CRC: 268781/O-4
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Período: 2º Quadrimestre/2014 Município: Pindamonhangaba
aneXo a - tabela de comp??ência

entidade competência do movimentos contábeis*

Período em análise: Setembro/2013 a agosto/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 13/2013

01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014

* competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou  foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.
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rgf - relatÓrio da geStÃo fiScal
Poder legiSlatiVo

Período: 2º Quadrimestre/2014 Município: Pindamonhangaba
(invalid)Quadro coMParatiVo coM oS liMiteS da lrf r$ %
(invalid)receita corrente lÍQuida - rcl 333.057.068,61 100,0000 %
(invalid)

deSPeSaS totaiS coM PeSSoal
(invalid)MONTANTE 5.348.310,35 1,6058 %
(invalid)LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF) 19.983.424,12 6,0000 %
(invalid)LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF) 18.984.252,91 5,7000 %
(invalid)EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,0000 %

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA

CPF: 072.359.948-35

FABIANO ROSA DO AMARAL
C O N T A D O R

CRC: 268781/O-4
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Período: 2º Quadrimestre/2014 Município: Pindamonhangaba
aneXo a - tabela de competência

entidade competência dos movimentos contábeis*

Período em análise: Setembro/2013 a agosto/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 13/2013

01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014,
08/2014

* competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou  foram importados através dos arquivos xml dos órgãos
consolidados pela contabilidade.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
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

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2014 

A Prefeitura comunica o primeiro aditamento para rerratificação de ata de registro de preços n° 
116/2014, firmada entre o município de Pindamonhangaba e a empresa Brasil Sinalização Eireli 
estabelecendo as seguintes condições: 
Onde constava: 

ITEM UNID.
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 m2
039.181 – ConFeCÇÃo de PLaCa aCm de 3 mm 

eSPeSSURa adeSiVada – Un: m2

PRÓPRia 363,50 57.000 

Passe a constar:
ITEM UNID.

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 m2
039.181 – ConFeCÇÃo de PLaCa aCm de 3 mm 

eSPeSSURa adeSiVada – Un: m2

PRÓPRia 363,50 150 

02 – As demais cláusulas e condições constantes na Ata de Registro de Preços n° 016/2014, 
lavrada em 24 de janeiro de 2014, permanecem inalterados, com exceção das acima 
mencionadas. 

Pindamonhangaba, 23 de setembro de 2014. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
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

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2014 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 184/2014 de “Contratação de empresa especializada 
de engenharia para execução de coberturas em policarbonato 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 05/09/2014: 

ATA nº 139/2014 Empresa: TECNOLIM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 m²
004.007 - Para execução de coberturas 
em policarbonato em próprios municipais, 
com fornecimento de material e mão de 
obra. Serão utilizados conforme abaixo:
2.500 m² (dois mil e quinhentos metros 
quadrados) pela Secretaria de educação e 
Cultura.
500 m² (quinhentos metros quadrados) pela 
Secretaria de Saúde e assistência Social. 
500 m² (quinhentos metros quadrados) pela 
Secretaria de esporte 
500 m² (quinhentos metros quadrados) pela 
Secretaria de obras e Serviços. 
obS: Conforme planilha orçamentária 
cronograma físico financeiro, memorial 
descritivo e documentos anexos. 

***** 241,15 
4.000 

Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2014 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Edital de Notificação

controle 015/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/ou parte dele, 
um ASTRA – PRATA – Placa KPI 0724, marca CHEVROLET, cidade APARECIDA - SP, abandonado 
na Rua EUGENIO SIQUEIRA SALGADO – em frente ao nº 33, bairro CENTRO,  para que efetue 
a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, apreensão e taxas de 
estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

rosana da Silva Monteiro
diretora do departamento de administração

oraÇÃo: aoS trêS anjoS ProtetoreS

Se estiver enfrentando dificuldades, seja ela financeira, doença ou qualquer coisa 
faça isso durante três dias seguidos. Pega um prato acenda 3 velas coloque um 
pouco de água e açúcar. E coloque em lugar mais alto que sua cabeça. Ofereça aos 
3 anjos protetores Gabriel, Rafael e Miguel, faça o pedido, em 3 dias você alcançará 
a graça, mande publicar no terceiro dia e veja que acontece no quarto dia. Obrigada 
aos três anjos pela graça alcançada. Márcia.

edital de conVocaÇÃo
A IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL DAS BEM AVENTURANÇAS, SEDE, SITO A RUA     
MANOEL GODOY MOREIRA, 339 – MOMBAÇA I - PINDAMONHANGABA – SP, PELO SEU 
PRESIDENTE, CONVOCA A TODOS OS OBREIROS, ASSOCIADOS E MEMBROS, PARA A 
ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 12/10/2014, ÁS 19H, PARA APROVAÇÃO 
DA SEGUINTE ORDEM DO DIA:
ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO DA IGREJA;
POSSE DA DIRETORIA;
OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL.
Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2014.

SÔnia Maria diaS doS SantoS
PRESIDENTE DA IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL DAS BEM AVENTURANÇAS

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 29/09/2014 às 14:00 horas

eScriturÁrio

29º eVandro luiS nuneS da conceiÇÃo
RUA ADHAIR FERREIRA MACEDO, 90 – VISTA ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12442-210

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:
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 Inscrição no Conselho de Classe;
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  03/10/2014 às 15:00 horas

MÉdico do PrograMa SaÚde da 
faMÍlia (PSf)

27º luana barboSa ferreira diaS
RUA FRANCISCO DE HOLANDA, 435 – CAMPO LIMPO
SÃO PAULO – SP
CEP 05761-210

edSon Macedo de gouVêa
SecretÁrio de adMifniStraÇÃo

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  29/09/2014 às 14:00 horas

oficial de adMiniStraÇÃo

18º juliana Machado de oliVeira
RUA NADIR DE SOUZA REZENDE, 141 – PARQUE DAS PALMEIRAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12404-262

edSon Macedo de gouVêa - SecretÁrio de adMiniStraÇÃo

Guilherme Moura

Trabalhadores da Confab Equipamentos aprovam por unanimidade 
proposta que abrange também a Confab Tubos

Greve resulta em proposta  que vai injetar 
R$ 2 milhões na economia de Pinda

A greve da Confab Equi-
pamentos chegou ao fim 
nessa quarta-feira (24). 
Os trabalhadores aprova-
ram, por unanimidade, a 
proposta conquistada com 

oito dias de greve e que vai 
injetar, sozinha, cerca de 
R$ 2 milhões na economia 
do município.

A categoria aprovou o 
abono salarial de R$ 1 mil, 

que abrange também os 
trabalhadores da Confab 
Tubos, a outra unidade da 
Tenaris Confab na cidade.

Somando as duas uni-
dades, o valor injetado na 

economia do município é 
de cerca de R$ 2 milhões, 
que será pago no dia 3 de 
outubro. A proposta foi 
apresentada em audiência 
de conciliação entre o Sin-
dicato dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba-CUT e a 
direção da Confab na Justi-
ça do Trabalho nessa terça.

Sobre o aumento sala-
rial, a empresa terá que 
repassar o valor integral 
do que for definido entre 
a FEM-CUT/SP e a ban-
cada patronal. O índice da 
inflação fechou em 6,35% 
e a Federação continua em 
negociação pelo aumento 
real.

Segundo o presidente 
do sindicato, Renato Mar-
condes – Mamão, uma 
greve extensa como essa 
não ocorre há pelo menos 
duas décadas. “Ficará mar-
cado na nossa história. Não 
iria ter valor nenhum. Esse 
abono, a categoria arran-

cou na raça. Os trabalhado-
res estão de parabéns pela 
união”, disse.

Para o dirigente sindical 
Vicente Caetano – Serrinha 
a relação entre empresa e sin-
dicato irá mudar. “Mais do 
que o abono, a categoria con-
quistou o respeito. Mesmo 
com todas as dificuldades, o 
trabalhador manteve a gre-
ve. Agradeço a toda a direção 
e aos sindicatos que deram 
apoio no movimento.”

 Detalhes. Dos seis dias 
úteis parados, um já havia 
sido determinado pela Jus-
tiça do Trabalho que não 
seria descontado, três serão 
descontados em outubro, 
dezembro e janeiro, e dois 
serão compensados. Sobre 
o DSR (Descanso Semanal 
Remunerado), um será com-
pensado e outro pago pela 
empresa. A uma hora de pa-
ralisação feita um dia antes 
da greve, no dia 15, também 
não será descontada.

O abono será pago a to-
dos os trabalhadores ho-
ristas. Também receberão 
os que estiverem afastados 
pelos códigos do INSS B31 e 
B91 no período de setembro 
de 2012 a agosto de 2014.

O pagamento da segunda 
parcela da PR, de 0,20 salário, 
será mantida, com pagamen-
to para o próximo dia 30.

 Apoio. Participaram do 
movimento, como apoio, 
dirigentes dos sindicatos 
dos Condutores do Vale do 
Paraíba, da Construção Ci-
vil de São José dos Campos 
e Região, dos Metalúrgicos 
de Taubaté, da subsede da 
CUT na região, do Comi-
tê dos Aposentados Me-
talúrgicos de Pinda e de 
Taubaté, dos Servidores de 
Aparecida, de Caçapava e 
de Cachoeira Paulista, dos 
sindicatos dos Papeleiros 
e também dos Vidreiros 
de Jacareí e integrantes do 
Movimento Sem Terra.
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Atuação da Polícia Militar em 
Pinda demonstra saldo positivo

Projetos

O programa tem o 
apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba e foi 
criado com o objetivo de 
aproximar a Polícia Mili-
tar da população.

“O Projeto Parceiros 
do Amanhã está em ple-
no funcionamento e a sua 
ampliação para outros 
bairros do município está 
sendo estudada, objetivan-

do atender outras crianças, 
onde podemos transmitir 
noções de cidadania, pre-
venção contra as drogas e 
a violência, com atividades 
praticas e teóricas”, disse o 
capitão Miyake.

O “Parceiros do Ama-
nhã” teve início no ano de 
2010, quando as ativida-
des eram sediadas na base 
da PM no Vale das Acá-

cias. Em agosto de 2013, o 
projeto foi implantado nos 
bairros Vila Rica e  Arare-
tama, com o objetivo de ex-
pandi-lo para outros locais.

De acordo com a PM, o 
objetivo é criar uma espé-
cie de “rede de proteção”, 
principalmente, para as 
crianças.

Em 2013, o projeto foi 
premiado duas vezes pelo 

Governo do Estado, com a 
medalha de Mérito Comu-
nitário, concedida a per-
sonalidades civis e milita-
res, entidades públicas ou 
particulares, que se desta-
caram nos serviços pres-
tados junto à comunida-
de, buscando a melhoria 
de vida dessas pessoas e 
cumprindo o dever comu-
nitário como policial.

Parceiros do Amanhã

AnA CAMilA CAMPOs
***

Dados divulgados pela 
secretaria de segurança 
Pública no dia 25 de junho 
revelam que, em relação 
ao mesmo período do úl-
timo ano, houve queda de 
6% no número de homi-
cídios na RMVale (região 
metropolitana do Vale 
do Paraíba). Contudo, a 
região ainda se mantém 
entre as mais violentas do 
estado, com 166 homicí-
dios registrados apenas 
nos quatro primeiros me-
ses de 2014.

Para mudar essa reali-
dade, a Polícia Militar de 
Pindamonhangaba, por 
meio da 2ª Cia PM do 5º 
Batalhão de Polícia Mili-
tar, vem desenvolvendo 
uma série de ações e ope-
rações que estão impli-
cando em um resultado 
positivo para a comuni-
dade.

Algumas operações 
realizadas

Frequentemente, a PM 
vem promovendo diversas 
operações a fim de com-
bater a criminalidade no 
município. Destas, algu-
mas obtiveram destaque:

-Fevereiro de 2014 – 
Operação Carnaval
O balanço foi positivo 

se comparado ao período 
de carnaval em 2013. nes-
te ano, foi registrada que-
da de 50% nas ocorrências 
de roubo, 12% nas de furto 
e 85% especificamente no 
furto de veículos.

-Abril de 2014 – 
Operação Integrada

Em continuidade ao cir-
cuito de grandes operações, 
a Polícia Militar, a Polícia 
Ambiental e a Polícia Rodo-
viária Estadual realizaram 
uma Operação integrada 
no início de abril. no total, 
como resultado do primei-
ro dia de operações, foram  
feitas  62 abordagens a pes-
soas e vistoriados 46 veí-
culos. Foram apreendidos 
três veículos e lavradas 14 
autuações de infração de 
trânsito.

* Participação da Pre-
feitura –  é importante 
ressaltar que também fi-
zeram  parte da Operação 
integrada, ações promovi-
das em conjunto com a se-
cretaria de Administração 
da Prefeitura, por meio do 
serviço de Fiscalização de 
Posturas. na ocasião,  fo-

ram priorizadas diversas 
fiscalizações a estabeleci-
mentos comerciais com 
a finalidade de verificar a 
existência de ilícitos pe-
nais, bem como de ilíci-
tos administrativos, a fim 
de coibir crimes diversos, 
como tráfico de entorpe-
centes e roubos, além de 
infrações administrativas, 
como a perturbação do 
sossego público, que ge-
ralmente perturbam a paz 
pública local.

-Maio de 2014 -
Operação “Cinturão 

de Segurança”
Ao todo, 14 pessoas fo-

ram presas em flagrante e 
houve apreensão de três 
adolescentes. As ocorrên-
cias envolveram tráfico 
e porte de entorpecente, 
embriaguez ao volante, 
roubo, furto,  corrup-
ção de menores, amea-
ça, agressão e disparo de 
arma de fogo. 

Como resultado das 
ações, foram apreendidos 
uma pistola calibre 6.35, 
12 porções de maconha e 
uma pedra de crack , além 
de um veículo produto de 
roubo e que acabou sendo 
localizado.

Segundo semestre
A partir do mês de 

agosto, assumiu o coman-
do da 2ª Cia o capitão Wa-
rley Takeo santos Miyake, 
pois o capitão Paulo Hen-
rique lourusso Cavalhei-
ro está afastado devido a 
diversos treinamentos de 
especialização dos quais 
participa.

“Desde que assumi o 
comando do policiamen-
to preventivo na cidade, a 
Polícia Militar “Força da 
Comunidade” vem desen-
volvendo diversas ações 
policiais utilizando equipes 
de radiopatrulha, rondas 
com apoio de motos, patru-
lhamento com bicicletas, 

equipes de Força Tática en-
tre outras, com o objetivo 
de aumentar a sensação de 
segurança no município.

Tendo em vista o au-
mento dessas ações po-
liciais observamos, já no 
mês de agosto de 2014, um 
aumento no número de 
pessoas presas em flagran-
te delito e com mandado 
de prisão, aumento do nú-
mero de armas apreendi-
das, entorpecentes, mate-
riais piratas, entre outras.

Todo esse trabalho re-
sultou na redução de al-
guns indicadores criminais 
no município, diminuindo 
o número de roubos, rou-
bos de veículos, furtos e 

furtos de veículos”, ressal-
tou o novo comandante.

Do dia 1º ao dia 4 de 
setembro, três pessoas fo-
ram presas pelo crime de 
receptação, três por furto 
e dois adolescentes apre-
endidos (um por portar si-
mulacro de arma de fogo e 
outro por tráfico, portan-
do 17 pinos de cocaína).

Em apreensões de co-
mércio irregular, a polícia 
computou, no total, 110 
celulares, 174 baterias de 
celular, 284 adaptadores, 
323 cartões de memória, 
131 controles remotos, 126 
camisetas de time, 16 car-
regadores de celular, 8040 
DVDs e 3504 CDs.

A “Atividade Delega-
da” é uma parceria entre a 
Prefeitura, Polícia Militar 
e secretaria de segurança 
Pública que possibilita que 
o policial militar trabalhe 
para a Prefeitura nos seus 
dias de folga e receba uma 
gratificação pelo trabalho. 
Durante a atividade, o 

policial utiliza os equipa-
mentos da PM, e realiza 
policiamento preventi-
vo, fiscalização de bares, 
comércios e transportes 
clandestinos, entre outras 
funções. 

“Cabe salientar que, 
com a implantação da Ati-
vidade Delegada, os deli-

tos na região central tam-
bém diminuíram. Estamos 
coibindo, inclusive, a ven-
da de produtos piratas e 
celulares de procedência 
duvidosa. A atuação irre-
gular de guardadores de 
carros no centro da cidade 
também esta sendo coibi-
da”, reafirmou Miyake.

O objetivo dessa iniciati-
va também é criar uma “rede 
de proteção”, contribuindo 
para a vigilância, pois exige 
que os moradores e comer-
ciantes de uma rua ou região 

conheçam uns aos outros, 
facilitando a comunicação 
para  prevenir ou combater 
pequenos delitos.

 “Está prevista a implan-
tação do projeto ‘Vizinhança 

solidária’ em áreas de inte-
resse de segurança pública 
na cidade de Pindamonhan-
gaba, onde já contamos com 
a adesão de diversos cida-
dãos”, garantiu o capitão.

A PM reforça a im-
portância da colabo-
ração da sociedade no 
trabalho desenvolvido 
no município. É impor-
tante que a população 
colabore com a Polícia 
Militar, atendendo às 
orientações feitas du-
rante as abordagens e 

Atividade Delegada

Vizinhança Solidária

bloqueios policiais, bem 
como, ajudando a polícia 
por meio das denúncias 
anônimas. A população 
dispõe de uma nova fer-
ramenta de denúncia, 
o webdenuncia.org.br. 
Além disso, também há o 
telefone 181.

Os munícipes podem, 

ainda, ajudar denun-
ciando irregularidades 
diversas e fornecer in-
formações pelo tele-
fone 190, pelo disque 
denúncia PM 0800 555 
190 e pelo serviço “Fale 
Conosco”, disponibili-
zado no site: www.poli-
ciamilitar.sp.gov.br.

Contribuição da população 
no combate ao crime

Guilherme Moura

O novo comandante 2a Cia PM, cap. Warley Miyake, busca novas parcerias 
para a melhoria da segurança

Segundo à Polícia Militar, a filosofia da instituição é a premissa 
de um trabalho conjunto entre comunidade e polícia a fim de 
identificar, priorizar e resolver problemas, melhorando a qualidade 
de vida na sociedade.

Vila Rica desenvolve atividades no projeto 
“Parceiros do Amanhã”

Divulgação PM

Divulgação PM




