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Saguão da Prefeitura recebe exposição de telas
Até o dia 30 de outubro, munícipes
que frequentarem a sede da Prefeitura
de Pindamonhangaba podem contemplar a exposição “Pelos e Penas”. São

diversas obras, produzidas pela artista
plástica Márcia Moura. Cores fortes e
vibrantes são a marca registrada da expositora.
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Pinda marca
SAÚDE:
presença na
Iniciada a UPA do Cidade Nova
abertura da
Expo Vale Cristã
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Na manhã desta quintafeira (2), o prefeito de Pindamonhangaba, acompanhado dos pastores Antonio
Zurdo (Igreja Quadrangular) e José Antônio Gaspar
(Assembleia de Deus), esteve presente na abertura de

um evento inédito no Vale: a
Expo Vale Cristã. Realizada
em São José dos Campos até
sábado (4), a iniciativa tem
como objetivo divulgar todo
o trabalho evangélico na região, inﬂuenciando a comunidade de forma benéﬁca.

PÁGINA 8

GINÁSTICA RÍTMICA SE PREPARA
PARA REPRESENTAR PINDA
Marcos Vinício Cuba

ESPORTES 10

BANCOS ESTÃO
EM GREVE DESDE
TERÇA-FEIRA
ASSISTÊNCIA
SOCIAL OFERECE
CURSO PARA
SECRETÁRIA DO
LAR E CASEIRO
POLO REGIONAL
DA APTA FORNECE
ABELHAS RAINHAS
PARA TODO
O BRASIL
PÁGINA 5

RECORDISTA
ESTADUAL DE
MALHA É
PINDENSE
ESPORTES 10
PREVISÃO DO TEMPO
SEXTA-FEIRA

NUBLADO E PANCADAS DE
CHUVA, MUITAS NUVENS

2º CADERNO

reira Salgado “Dona Minica” na manhã da última terça-feira (30). Com
um investimento de R$

900 mil e 750 m² de área
construída, a nova unidade vai atender 64 crianças
que se dividiam entre sa-

las da igreja do bairro e de
uma escola estadual para
assistirem às aulas.
2º CADERNO
Divulgação

PÁGINA 3

12º

dade Nova. A terraplanagem no local
já foi iniciada. Esse serviço de urgência
e emergência vai melhorar o atendimento à saúde da população.

Estudantes se apresentam na inauguração
da escola municipal “Dona Minica”
A população da Cruz
Pequena comemorou a
inauguração da escola
municipal Maria Madu-

PÁGINA 5

Um convênio entre a Prefeitura e o
Ministério da Saúde está subsidiando
a construção de uma UPA – Unidade
de Pronto Atendimento no bairro Ci-

21º
UV 11
Fonte CPTEC/INPE
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Pindamonhangaba

ditorial
A Outubrite

E

m meio a vários textos que circulam nas redes
sociais, em particular, um chamou a atenção.
O texto foi escrito por um professor de química
de uma das escolas particulares do município e falava
justamente sobre um assunto que quase passa despercebido: a outubrite.
Outubro mal começou. Estamos há dois meses do
fim do ano. Há quem diga que setembro foi um mês interminável e que o segundo semestre está moroso, principalmente pela ausência de feriados durante os dias da
semana.
Porém, se pararmos para pensar, temos menos de
cem dias para realizar todas aquelas resoluções que determinamos em primeiro de janeiro. Emagrecer, fazer
um novo curso, começar na academia, ser mais paciente
entre tantos outros objetivos que compõem a lista – esteja ela no papel ou na cabeça. De fato, o que conseguimos fazer em dez meses? O que conseguimos mudar?
Será que ainda dá tempo de buscar um sonho?
Principalmente para os vestibulandos, essas são perguntas que ecoam. Será que o que estudei foi suficiente?
Será que eu devia ter ficado em casa estudando ao invés
de ir ao cinema domingo à tarde ou àquele churrasco?
Especialistas dizem que fazer algo relaxante e prazeroso , que faça rir, uma conversa com um amigo (que não
dure a tarde toda), com sua família, coisas que podem
tirar você daquele ritmo de estudo fazem bem, porém,
na medida certa.
Muitos estudantes começam a entrar em pânico
com o pouco tempo restante para se preparar – e bem
– para a prova. Sintomas como insônia, dificuldades
de concentração, lapsos de memória, irritação e a
sensação de que não vai dar tempo de estudar tudo o
que é necessário.
O fato é que em tudo, não só nos estudos, é preciso
utilizar-se da sabedoria para encontrar o caminho do
meio, o equilíbrio. Um bom planejamento, hábitos saudáveis e espiritualidade ajudam, e muito, a traçar seus
objetivos e estudar ações que devem ser empreendidas
para que eles sejam alcançados. A estratégia, a “arte da
guerra”, é que faz o bom general.
Se você vai entrar em campo, que seja para ganhar.
Nada é impossível. Entretanto, quase sempre, quem
está mais preparado leva a melhor. Isso também na
questão da ansiedade e nervosismo: autocontrole é
fundamental.
Diante de tudo isso, o primeiro passo é bem simples:
acreditar. A esperança e a fé andam de mãos dadas e,
mesmo que a realidade ainda não esteja de acordo com
o seu desejo, é preciso acreditar que existe uma saída
para torná-la de acordo com o que almeja.
Como diria Raul, “Queira. Basta ser sincero e desejar
profundo. Você será capaz de sacudir o mundo”. E deixe
a outubrite pra lá....
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ARENA 101 Pinda: 4/10
(sábado) –Fernando & Fabiano. Lançamento do Vip Card.
17/10 (sexta) – Coco Folia. 18/10
(sábado) – Fred & Gustavo.
www.arena101.com.br.
Lista vip com Luzera – 91718990 e 7811-9776
BAR DO SANTISTA Pinda: Som ao vivo quarta e
domingo, com ótimos artistas
da cidade. Porções, bebidas,
a simpatia do casal Zé Luiz e
Lurdes
CASARÃO ROSEIRA –
Toda quinta-feira, banda ao
vivo e Djs Digão e Juninho
com diversos ritmos. Elas free
até 23h
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado às 19h.
4/10 – Ademar Espaço Musical. Aberto para pessoas a
partir de 21 anos. Sócios não
pagam e não-sócios R$ 5.
CERVEJARIA DO GORDO Lorena: 4/10 (sábado)
– Oktoberfest. Grupo Sambô.
Via Dutra, divisa Guará/Lorena
CLUBE DA VILA São Benedito realiza baile no Recin-

Tribuna do Norte

Sindicato realiza curso gratuito de informática

Confira a programação:
8h – 10h – Kids – de 12 a 16 anos
10h – 12h – Livre, a partir de 16 anos
16h – 18h – Melhor idade – a partir de 40 anos
18h – 20h – Livre, a partir de 16 anos

Termina a Festa de São Francisco Curso Excel
A comunidade do Vila Rica encerra neste sábado (4), a Festa em
louvor a São Francisco de Assis. Às
17 horas, está marcada procissão
pelas ruas do bairro; na chegada
à igreja, haverá missa de encerramento, que será celebrada pelo
padre Celso Aloísio Cardoso. Em
seguida, quermesse no salão da
igreja. O bingo beneficente da festa
acontece no domingo (12), a partir das 14 horas. As cartelas estão
sendo vendidas por R$ 5, e podem
ser adquiridas com o membros das
pastorais da igreja.
Os prêmios do bingo serão: três
bicicletas, panela de arroz e cesta
básica.

Divulgação

Para comemorar o nono aniversário da cervejaria Óbvio, foi preparada
uma programação especial para todo
o mês de outubro, que terá início
nesta sexta-feira (3), com a banda
Space Craft. Todas as apresentações

levarão os presentes a uma “viagem
ao mundo do rock”. No sábado (4), a
Banda Sete Cidades – Legião Urbana
Cover ocupa os palcos. E, no domingo (5), o som fica por conta da banda
Acoustic Fever.
Divulgação

e R$ 5 após esse horário.
3/10 – Marcos Henrique.
10/10 – Bruno & Hyago. 17/10
– César e Banda.
24/10 – Chamego.com
(Anjinho do Vale). Tel (12)
2126-4444
FERROVIÁRIA
Pinda:
11/10 (sábado) – Baile dos
Professores. Multi Band Show.
Professor associado do clube
retirar convite na subsede da
Apeoesp
MANGUEIRÃO
Pinda:
Agora sob nova direção (Lúcio Tavares – Paquinha), está
realizando ótimos bailes toda
sexta-feira com a Banda Gold
e outras da cidade e região.
Informações telefone (12)
99708-2011
MIX POTATO Pinda: 3/10
(sexta) – Ronaldo Baracho.
4/10 (sábado) – Mario Lessa.
5/10 (domingo 18h) – Grupo
Bom Talento. Rua dos Andradas, 393, em frente ao Banco
Itaú
MUTLEY Taubaté: 3/10
(sexta) – Luana Camarah.
4/10 (sábado) – Mr. Kurk. dayse@mutley.com.br. By pass/

Info: (12) 988118300 – Oi
(12) 981425508 - Tim. Tel
(12) 3632-554
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 3/10 (sexta) – Abertura
de um mês de festa do 9º aniversário. Banda Space Craft.
4/10 (sábado) – Legião Urbana. Banda 7 Cidades. 5/10
(domingo) – Acoustic Fever.
25/10 (sábado) – Edu Falaschi. Abertura Henilan. Quintafeira: Ensaio ao vivo, entrada
free
PINDABAR
Pindamonhangaba: QUARTA –Quartaneja. QUINTA – 2/10 – Toda
quinta videokê. Elas vip até
23h. SEXTA – 3/10 – Pagode ao vivo. Grupo Seke Samba. Elas vip até 22h. SÁBADO
– 4/10 (13h) – Pagode com
feijoada. 20 h – Pagode. DOMINGO – 5/10 (20h) – Pagode. 06/10 (segunda) – Banda
Arena. 10/10 (sexta) – Gabhu
canta Raça Negra. Melhores
dos anos 90. SEGUNDA – Sertanejo com cerveja Itaipava
a R$ 1 a noite toda. Tel (12)
3645-5805, 99142-0181 e
99163-9001.

EXPEDIENTE

Intermediário/
Avançado

Pessoas que já têm conhecimento básico em excel e desejam aprofundar suas habilidades podem se
inscrever, até o dia 15 de outubro,
para curso de excel intermediário/
avançado na sede do Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT. O projeto Excellence
oferece aos sindicalizados 30% de
desconto. As aulas serão às quintasfeiras, das 20 às 22 horas. Para o
módulo intermediário, o curso inicia ainda este mês. Já para o avançado, a previsão é janeiro de 2015.
Cada um tem a duração de 16 horas. Mais informações pelo e-mail:
excellencesolucao@gmail.com ou
telefone (12) 3637-3315.

Aniversário do Óbvio

João Paulo Ouverney

Fundação Dr. João Romeiro
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O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT está com inscrições abertas
para o curso gratuito de informática básica na
sede e subsede da entidade. O prazo termina
no dia 17 de outubro e o curso terá início no
dia 20. Há vagas reservadas para a comunidade e as aulas acontecem em dias intercalados
- uma semana às segundas, quartas e sextasfeiras, enquanto na outra, são terças e nas
quintas-feiras.

“... COM VOCÊ CONHECI a grandeza do amor, com você vi que o sol tem
mais luz e mais cor, com você aprendi a sorrir e viver, porque tudo o que
eu sempre quis ter, muito mais eu encontro em você... ” – Roberto Carlos

to São Vito (Moreira César):
19/10 – Banda Gold. Tel (12)
3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: DOMINGO 21h: 5/10 –
Sabor de Verão. 12 – Kubanacan. QUARTA-FEIRA 21h:
8/10 – Berê Trio. 15 – Rose
Star. Tel. 3633-5389 e 30110400
CLUBE DO VAQUEIRO
Roseira: 4/10 (sábado) – Banda Chapéu Brasil. Elas free até
0h
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix”: Baile todo
sábado, confira: 04/10 – Banda Chamego.com. 11 – Não
haverá baile e sim bingo beneficente. 18 – Banda 3 Corações. Tel (12) 3674-2413
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: 3/10 (sexta) – Banda
8 Segundos. 4/10 (sábado) –
Talis e Welinton.
FERROVIÁRIA Pinda –
Som ao vivo no deck da piscina SEXTA-FEIRA: Associado
em dia não paga e pode
retirar dois convites na
secretaria. Não sócios: H
R$ 10 e M vip até 23h30,
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Arena lança
VIP para
frequentadores

A casa de shows ‘Arena 101’ comemora neste sábado (4), o lançamento do Vip Card. O cartão será
para os clientes vips da casa e eles
poderão aproveitar os benefícios
da balada sertaneja. A dupla Fernando e Fabiano se apresentará a
partir das 23 horas. Mulheres entram de graça até a 1 hora. Aniversariante do mês entra com mais 10
acompanhantes.

SALESIANOS
Pinda:
18/10 (sábado 21h) – Jantar
Dançante. Banda Gostoso Veneno. Porção de frios, farofa,
salada, lagarto ao molho Madeira e sorvete
RANCHO SANTA FÉ
Aparecida: 3/10 (sexta) –Enrico De Marco. 10/10 (sexta)
– Rodrigo & Santa Fé. Tel.
(12) 3105-1663 e 8100-9062
RECANTO
CAIPIRA
Pinda, no Sindicato Rural:
Quinta- Banda ao vivo. 4/10
(sábado) – Alexandre Vilela.

Baile com as melhores bandas toda quinta e sábado.
Tel. (12) 3648-4036 e 97750389
RESTAURANTE
COLMÉIA Pinda: Almoço com
música ao vivo todo domingo.
Veja programação especial
de agosto: 25/10 (sábado)
– Bailão Sertanejo. Telefone
(12) 3652-2120
TREM DO FORRÓ Pinda: 2 e 3/10 (sexta e sábado
14h) – Saída da EF Campos
do Jordão para o Piracuama.

Destaque da semana
Neste sábado, 4 de
outubro, a matriarca da
família Ouverney, Antonia Maria de Jesus,
comemora 91 anos de
idade, com saúde, excelente memória e o carinho dos familiares. E
a festa será ainda mais
especial porque terá
show ao vivo dos cantores e antigos amigos da
família, Ademar (Tel.
3643-2952 / 991025840) e Marcela Oliveira
(99127-2563).
Aos ótimos artistas, a

Divulgação

eterna gratidão da família
Ouverney por essa participação que, certamente,
vai deixar a “velinha” ainda mais feliz!
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Idosos de
Pinda elogiam
programação
comemorativa
Marcos Vinício Cuba
***
Valorizar as pessoas
que tanto se dedicaram
para que hoje possamos
comemorar muitas conquistas, é o que Pindamonhangaba está fazendo
desde o dia 19 de setembro, homenageando os
idosos com uma série de
atividades. A Semana do

Idoso é celebrada entre os
dias 25 de setembro e 1º
de outubro, mas as ações
no município prosseguirão até o dia 9.
Na tarde do dia 30 de
setembro aconteceu o
‘Baile Anos 60’ no Lar São
Vicente de Paulo. As pessoas residentes no local e
convidados se divertiram
ao som de Lúcio Romão.

Os residentes do Lar e os convidados se divertiram durante a festa, ao som de Romão

Também foram festejados
os aniversariantes de setembro. A presidente do
Conselho Municipal do
Idoso, Patrícia Campos,
marcou presença e parabenizou a entidade.
Jadil Silva, residente do Lar São Vicente de
Paulo há cinco anos, disse que festa é motivo de
alegria. Não poderia ha-

ver comemoração melhor
do que celebrar o próprio
aniversário e a Semana
do Idoso. “Fico muito feliz em ver tantas pessoas
envolvidas nesses eventos
para os idosos. Relembrar os anos dourados,
nos quais houve mudança na música e apareceram
aquelas que mexeram com
o coração e a mente da

Outubro é dedicado à saúde das mulheres
Akim/AgoraVale

O objetivo da ação é conscientizar as mulheres da importância da prevenção contra o câncer
Marcos Vinício Cuba
***
O mês de outubro é dedicado às mulheres e elas
podem procurar a unidade de saúde mais próxima
de casa para participar das
ações que serão desenvolvidas entre os dias 8 e 31.
“Em outubro pense rosa” é
uma campanha realizada

no país com o objetivo de
fazer com que as mulheres
se previnam do câncer do
colo do útero e do câncer
de mama.
A Prefeitura de Pindamonhangaba e o Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher convidam as mulheres para
palestras,
encontros,

consultas médicas, coleta do preventivo e para
conferir apresentações
culturais. No dia 25 de
outubro será realizada a
Caminhada Rosa, a partir das 9 horas. A concentração será na praça
Monsenhor Marcondes.
A prevenção é a melhor
estratégia em saúde e com

este trabalho a Secretaria
de Saúde e Assistência Social pretende dar melhor
assistência às mulheres
que possam ser diagnosticadas com câncer de
mama ou do colo uterino.
A cidade possui uma rede
com profissionais qualificados para atender a população.

Produtores rurais podem fornecer
para alimentação escolar
A Prefeitura de Pindamonhangaba convida os
produtores rurais para
participarem de duas
chamadas públicas, as
de número 1 e 2 de 2014,
referentes à aquisição
de gêneros alimentícios
da agricultura familiar e
do empreendedor familiar rural. Esta ação é em
atendimento ao Pnae Programa Nacional de
Alimentação Escolar .
O edital está disponível
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br e para acessá-lo basta clicar na aba Licitações. Os produtores que
tiverem dúvidas podem entrar em contato com o De-

partamento de Licitações
pelo telefone 3644-5600. A
Chamada Pública número 1
acontecerá nesta segunda-

feira (6) até as 8h30. A número 2 será no período da
tarde, até as 14 horas.
A aquisição de produDivulgação

A aquisição desses produtos é determinada por Lei

tos da agricultura familiar é estabelecida pela Lei
11.947, de 2009, e ela que
no mínimo 30% do valor
repassado aos municípios
pelo FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação seja utilizado na
compra de alimentos fornecidos pelo empreendedor familiar rural ou pelas
cooperativas e associações
formadas por famílias rurais.
A lei estabelece que
a aquisição pode ser feita por meio de Chamada
Pública, assim, não é necessário o procedimento
da licitação, determinada
pela Lei 8.666/93.

gente, rejuvenesce, porque
foi uma época muito boa,
não é saudosismo não, mas
quando a gente ouve essas
músicas, volta a viver aquele tempo”, comentou.
O presidente do Lar,
Antônio Alves de Moraes
Junior, agradece pelo apoio
de toda a equipe da entidade para realizar a festa; o
apoio da Fundação José

Carlos Rocha e aos voluntários.
O ‘Trem do forró” foi a
atração da tarde de quintafeira (2) e também será nesta sexta-feira (3). Nos dias
8 e 9 haverá o City Tour Conheça Pinda. As atividades
desenvolvidas contam com
o apoio da Prefeitura, por
meio de suas secretarias e
departamentos.

Pinda oferece
curso de secretária
do lar e caseiro
A qualificação para
o mercado de trabalho
é um investimento necessário e a população
Pindamonhangade
ba pode aproveitar os
cursos oferecidos pela
Prefeitura, por meio do
Departamento de Assistência Social. Estão
abertas as inscrições
para a atividade de formação de secretária do
lar. São 40 vagas. Inscrições no Cras - Centro de Referência em
Assistência Social mais
próximo de casa ou no
Cias - Centro Integrado
de Assistência Social
(próximo à Prefeitura),
até o dia 13. Interessados devem ser maiores
de 18 anos e possuir,
pelo menos, o Ensino
Fundamental, mesmo
incompleto. As aulas
começam no dia 14.
Os alunos aprenderão: técnicas de limpeza e arrumação; lavar
e passar; cozinhar e
servir; baby-siter e relações humanas; informações sobre conceitos
e princípios, planejamento, execução de atividade, e práticas de
governança.
O curso “Formação
e Desenvolvimento do
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Empregado Doméstico” é direcionado ao
profissional que executa tarefas diversificadas, especialmente
as de limpar e arrumar; cozinhar e servir;
lavar e passar; serviços
externos, jardinagem,
caseiro, manutenção
de piscinas e pequenos
reparos.
O objetivo do curso
é buscar a multifuncionalidade, baseada
na faixa das atividades mais requisitadas e nos atributos
do profissional comumente procurado.
Os participantes do
programa farão parte
de rede de comunicação para disponibilizá-los ao Mercado de
Trabalho, mantendo
esses cadastros em
evidência.

THINO IMÓVEIS
ATENÇÃO CORRETORES

Venha fazer parte da equipe de vendas da THINO,
comissão acima dos valores de mercado.
Agende entrevista: 3642-4200
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Martim Cesar pede
Professor Osvaldo tem pedido Ricardo Piorino solicita
atendido para instalação de
providências para facilitar
melhorias na sinalização da
ciclovia da rua São João Bosco sargetão no Terra dos Ipês II
acesso ao Poupatempo
Assessoria

visando a realocação de uma
lombada existente na rua
Myriam Rodrigues Penteado
Alckmin, no Loteamento
Jardim Resende, próximo
a passarela de travessia de
pedestres, sobre o córrego
Duas Águas, pois o local
apresenta um grande fluxo
de veículos, o que dificulta
a travessia de pedestres e
principalmente estudantes
nos períodos de entrada e
saída das aulas.
O vereador Martim Cesar
pede a retirada da lombada
localizada após a faixa de
pedestre, situação esta que
coloca em risco a segurança
dos moradores e alunos que
passam pelo local, e seja
instalada antes da travessa,
para maior segurança da
população.

“População tem reclamado das

C o m u n i ca ç ã o /CVP

dificuldades para acessar o local”

Preocupado em oferecer
maior comodidade e conforto à população da cidade
e região, o Presidente da
Câmara de Pindamonhangaba, vereador Ricardo
Piorino (PDT), apresentou
requerimento na sessão
ordinária desta segundafeira, 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 Poupatempo de Pindamonhangaba e
ao Tenda Hipermercado.
Segundo Piorino, “o

Vereador Professor Osvaldo

da lombada
existente na

Fotos: Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

rua Myriam
Rodrigues
Penteado
Alckmin, no
Jardim Resende

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

A Instalação do sargetão
foi concluída há alguns dias e
já tem deixado os moradores
e usuários contentes, pois
toda a água que antes ficava
parada vinda de outras ruas,
agora corre para as bocas de
lobo próximo ao local.
“Acredito, e muito, que
o trabalho feito em conjunto
sempre trará resultados positivos que beneficiará a toda
população, agradeço a todos
os funcionários envolvidos
nesta obra e a subprefeitura
de Moreira César, pela sua
realização e atenção dispensada a mais esse pedido e
continuarei realizando meu
trabalho para que nossa cidade melhore cada vez mais”,
finalizou o vereador Professor
Osvaldo.
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O Vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) protocolou na sessão do dia 09 de junho, o Requerimento de nº 1553/2014,
pedindo à Administração
Municipal a instalação com
urgência de um sargetão na
esquina entre a avenida dos
Manacás e a rua Recife, no
bairro Terra dos Ipês II, no
distrito de Moreira César, pois
o acúmulo de água neste local
tem sido grande, o que tem
trazido grandes preocupações
aos moradores da região. Em
resposta ao requerimento, o
Executivo Municipal enviou
o ofício de nº 1560/2014, que
o referido local seria analisado para que fossem tomadas
as devidas providências para
acabar com acúmulo de água.

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

Vereador Ricardo Piorino

Dr. Marcos Aurélio cobra
Roderley Miotto pede
ciclovias em todos os bairros implantação de locais para
descarte de medicamentos
com acesso ao centro
C o m u n i ca ç ã o /CVP
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do Executivo, em atenção ao
Requerimento n° 1737/2014,
onde solicitou ao Departamento de Trânsito estudos
para instalação de semáforo
na rua Suíça, mais precisamente na bifurcação que liga
as ruas Ryoiti Yassuda com a
Vereador Vitório Cassiano, na
divisa entre os bairros Andrade
e Carangola. O vereador fez
esta solicitação atendendo os
moradores de ambos bairros
que reclamam que o trânsito
no local em horário de pico se
torna impossível adentrar ou
sair dos citados bairros, além
de que as crianças do Castolira
e Carangola que estudam na
escola do Andrade, constantemente atravessam a rua com
extremo perigo. “Recebi a
informação de que estão sendo
realizados estudos no local
para a implantação do equipamento, permitindo assim
a entrada e saída dos bairros
mencionados, dando maior
fluidez no trânsito. Agradeço
antecipadamente ao Prefeito
e ao Tenente Henrique, por
ouvir e atender nossa solicitação”, destaca o vereador
Roderley Miotto.

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

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) está
cobrando do Poder Executivo
que promova estudos e adote
providências para que seja
implantado em Pindamonhangaba, 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, recolhimento 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, atualmente é feito por grande parte
das pessoas no lixo comum ou
na rede pública de esgoto, o
que pode trazer graves consequências, como o risco à saúde das pessoas que poderiam
reutilizá-los por acidente ou
mesmo intencionalmente

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 adversas graves, intoxicações,
entre outros problemas, comprometendo 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, recolhimento e a destinação de
medicamentos. “Se implantados 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 ambiente”, finalizou o vereador Dr.
Marcos Aurélio.

ORDEM DO DIA
35ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 06 de outubro de 2014,
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. 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”.
II. Projeto de Lei n° 140/2014, do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a alteração, exclusão e inclusão de Metas, Indicadores,
Unidades de Medidas e Ações nos anexos V, VI, anexos de metas
fiscais dos Demonstrativos I e III e planilhas auxiliares de estimativa de receitas, despesas e resultado nominal da Lei n° 5.555, de
17 de julho de 2013, que fixa a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2014”.
III. Projeto de Lei n° 141/2014, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a alteração da estimativa das receitas orçamentárias
no anexo I, alteração, exclusão e inclusão de Metas, Indicadores,
Unidades de Medidas e Ações nos anexo, II e III da Lei n° 5.583,
de 12 de novembro de 2013, que institui o Plano Plurianual para
o período 2014/2017”.
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O vereador Roderley Miotto (PSDB) encaminhou solicitação ao Prefeito, com cópia
ao Departamento de Trânsito,
solicitando estudos para que
haja instalação de ciclovias
em todos bairros que dão
acesso ao centro da cidade. O
vereador alega que a bicicleta
é o melhor meio de locomoção, além de ajudar na saúde
melhora nosso meio ambiente
e não polui o ar, desta forma,
pede que sejam instaladas
nos moldes da ciclovia instalada nas proximidades do
bairro do Lessa e Shopping,
contendo pintura vermelha e
olhos de gato, melhorando a
visibilidade dos motoristas e
dando segurança a quem utiliza. “Espero que meu pedido
seja atendido o mais breve
possível”.
Identificação dos
nomes das ruas
O vereador Roderley Miotto ao percorrer a cidade e em
diversos bairros, percebeu que
em muitas ruas não existem
placas contendo o nome para
a identificação. O vereador
encaminhou um pedido ao
Executivo, solicitando a confecção de placas com nome
das ruas para que haja melhora
no trabalho dos correios e até
mesmo para os moradores e
visitantes de outras cidades. “É
muito difícil você buscar um
endereço e não conter placas
de informações, é uma coisa
básica que toda rua tem que
ter e que faz uma diferença
enorme”, explica o vereador
Roderley Miotto.
Semáforo na rua Suíça
Esta semana o vereador Roderley Miotto recebeu resposta

recém-inaugurado Poupatempo em nossa cidade, aumentou significativamente
o acesso de veículos na
região e no mesmo espaço
físico existe um hipermercado 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 motoristas cheguem ao local
mencionado”.
Piorino conclui afirmando 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”.
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O vereador Martim Cesar
(DEM) solicitou ao prefeito
Vito Ardito, providências
junto ao departamento competente, para que sejam feitos
estudos visando melhorias
na sinalização horizontal,
em toda extensão da rua São
João Bosco, principalmente
na sinalização da ciclovia,
pois há um grande fluxo de
veículos que trafegam pela
referida via e muitos não
respeitam a sinalização colocando em risco a segurança
dos ciclistas que transitam
pelo local.
Lombada no
Jardim Resende
O vereador Martim Cesar
solicitou ao Poder Executivo, providências junto ao
departamento competente,
para que sejam feitos estudos

Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2014.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Tribuna Livre: Sra. Camila de Jesus.
Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

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

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
Assistentes
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de
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Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
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CIDADE
Bancos de Pinda e região estão em greve
Os bancários da região paralisaram 50% das
agências da base na última
quarta-feira (1º/10). Cada
vez mais unidades estão
aderindo ao movimento
que, de acordo com dados
da Contraf-CUT - Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo
Financeiro da CUT, no
primeiro dia da greve já
contava com 6.572 agências fechadas em 26 estados e no Distrito Federal.
O balanço foi feito com
base nos dados enviados
pelos 134 sindicatos que
integram o Comando Nacional dos Bancários, que
representa cerca de 95%
dos 511 mil bancários do
país. As agências de Pinda

também aderiram ao movimento.
Já no segundo dia, só
na RM Vale, 197 das 319
agências estão fechadas,
de acordo com dados divulgados pelos sindicatos
dos bancários de São José
dos Campos, Taubaté e
Guaratinguetá.
Os bancários reivindicam 12,5% de reajuste, valorização do piso salarial,
PLR maior, garantia de
emprego, melhores condições de saúde e trabalho,
com fim das metas abusivas e do assédio moral,
mais segurança nas agências e igualdade de oportunidades.
No último sábado (27),
a nova proposta dos ban-

cos foi enviada à categoria,
mas recusada pelos em assembleia na segunda-feira
(29) e agora aguardam um
novo posicionamento.
Para o presidente da
Contraf-CUT, apesar dos
lucros, “os bancos estão
fechando postos de trabalho e piorando as condições de trabalho, com aumento das metas abusivas
e do assédio moral, o que
tem provocado uma verdadeira epidemia de adoecimentos na categoria. Por
falta de investimento em
segurança, também cresce
o número de assaltos, sequestros e mortes. Mas os
banqueiros se recusam a
buscar soluções para esses
problemas”.

Divulgação

No Vale, 197 das 319 agências aderiram à greve

Polo regional da APTA desenvolve trabalho com abelhas rainhas
Divulgação

O Polo Regional da Apta está em Pinda desde a década de 70
Muitas pessoas não sabem, mas existe uma instituição no município que
desenvolve um extenso de
trabalho de pesquisa com
abelhas. Trata-se do Pólo
Regional da Apta - Agência Paulista de Tecnologia
dos Agronegócios.
No dia 3 de outubro, é
comemorado o Dia da Abelha e o Pólo Regional, com
sede em Pindamonhangaba, é a única instituição
pública do país a produzir
abelhas rainhas para apicultores de todo o Brasil.
Instalado no município
desde a década de 70, atualmente possui nove funcionários – sete que atuam
em laboratório e manejo e
duas pesquisadoras.
“As abelhas estão pre-

sentes no nosso dia a dia,
mas não vemos, pois são
elas que fazem a polinização que dão origem ao que
comemos. Cerca de 70% a
80% de tudo o que consumimos é efeito dessa polinização, que também faz
florescer flores e frutas”,
explica a pesquisadora da
Apta, Maria Luisa Teles
Marques Florêncio Alves.
Ela ainda comenta que
a Apta trabalha com abelhas africanizadas em todas as pesquisas, pois elas
são a espécie mais produtiva. Todo esse cultivo
contribui para os apicultores, da cidade e de todo
o país, pois os produtores
de qualquer localidade podem encomendar abelhas
rainhas virgens ou fecun-

dadas e recebê-las pelos
Correios. A embalagem
para envio também foi desenvolvida pela pesquisa
paulista e garante o sucesso da entrega. A possibilidade de morte é mínima,
desde que seguidas as recomendações. Cerca de
50 pequenos apicultores
brasileiros são atendidos
anualmente pelo Polo e os
preços das abelhas variam
de R$ 6 a R$ 15 reais, para
as virgens e fecundadas,
respectivamente.
O projeto
O estudo desenvolvido
pelo Polo Vale do Paraíba/Apta Regional caracteriza-se como um projeto
de base tecnológica, que
beneficia diretamente a
apicultura pela disponi-

bilidade de material genético aos produtores,
assegurando maior disponibilidade de mel no mercado e maior densidade de
abelhas para a polinização
de culturas alimentares e
industriais. Além de disponibilizar tecnologia, a
pesquisa paulista atua há
mais de 30 anos no treinamento, formação de mão
de obra e demonstração
de métodos aos apicultores.
Importância da
Rainha
A rainha é a principal
abelha do enxame. É a
única fêmea fértil e responsável pela postura dos
ovos que originarão todos
os indivíduos da colmeia,
inclusive sua substituta.
É dela que depende também a produtividade final
dos apiários. Quanto mais
jovens, mais produtivas.
Sua substituição deve ser
feita anualmente. A manutenção de rainhas jovens e de boa origem nas
colônias pode aumentar a
produtividade de mel em
até 60%.
Mais de 90% dos apicultores brasileiros têm
por característica não investir na substituição periódica de rainhas velhas
e de baixa produtividade
por novas e produtivas.
No Brasil, a despeito da

tradição e extensão de sua lhor época”, explica.
apicultura, essa prática
A vantagem do uso das
não é muito divulgada.
rainhas fecundadas, de
O Polo produz em mé- acordo com Alves, é que
dia 1.850 rainhas por ano, elas têm praticamente
com taxa de fecundação 100% de aceitação no ende 54,4% e 39,51%, nos xame, desde que as orienmeses de março e junho, tações enviadas pela Apta
respectivamente. A me- sejam seguidas. “A rainha
lhor época de produção fecundada está pronta
de rainhas é de setembro para atuar na colmeia e
a abril. A explicação para substituir a outra, que já
a queda de produção em não estava bem. A rainha
junho, segundo Alves, é virgem, ou princesa, ainque os períodos de varia- da precisa ser fecundada
ções ambientais interfe- e pode não retornar para
rem em maior proporção a colmeia, ser morta por
na fecundação. “Nos pa- predadores e se perder.
íses de clima temperado, O risco é de 50% ou mais,
a estação de produção é dependendo da época do
definida e a fecundação é ano”, afirma a pesquisasempre alta – em torno de dora da Apta.
50% – pois ocorre na me(fonte: Assessoria de Imprensa – Apta)
Divulgação

A Apta é a única institução pública que produz
abelhas rainhas para todo o Brasil

Pindenses podem se inscrever em festival curta metragem

O anúncio dos vencedores acontecerá no dia 30 de outubro

Divulgação

As inscrições para o
tradicional Festival Gato
Preto, que premia as melhores produções de cinema-amador da região, já
estão abertas.
Promovido pela Fatea –
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila , é a 10ª edição do evento, que busca
descobrir e divulgar talentos em quatro categorias:
animação, minicurta, curta-metragem e documentário. As inscrições vão até
15 de outubro.
Haverá três vencedores
(entre todas as categorias)

e o trabalho escolhido pelo
júri popular. Para o 1º colocado, o prêmio será de
R$ 1.000; ao 2º lugar, R$
800 e para o 3º lugar, R$
500. O prêmio Júri Popular também será de R$
500, além do Troféu Gato
Preto, certificados e livros
para as menções honrosas.
Poderão participar, vídeos produzidos nos últimos anos em formato
DVD, nas categorias de
animação de 1 a 3 minutos,
minicurta com duração de
1 a 3 minutos, curta-metragem de até 5 minutos

e documentário de até 10
minutos. Os trabalhos podem ser de qualquer região do Brasil. Todos passarão por um processo de
seleção para integrarem a
Mostra Cinematográfica
do Festival, nos dias 17
e 24 de outubro, a partir
das 19 horas, no auditório
Clarice Lispector, que fica
no interior da instituição.
O anúncio dos vencedores acontecerá na noite
de 30 de outubro. A ficha
de inscrição está disponível no site do festival
www.fatea.br/cinefest
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Luiz Gonzaga é presidente do ACCI Vila Rica

ANA CAMILA CAMPOS
***
uiz Gonzaga Lemes é um
senhor simpático e de riso
fácil. Bem comunicativo,
não perde uma oportunidade
de “assuntar”, principalmente
quando o assunto é o ACCI do
Vila Rica. Divide-se entre três
paixões: a esposa Haidêe Ferrari, a dança e a instituição.
Luiz participa do ACCI Vila
Rica – “Cônego Nestor José
de Azevedo desde 2000 – órgão que existe há cerca de 25
anos. Recentemente, assumiu
a presidência para biênio 2014
– 2016 e confessa que nunca
quis ser presidente, mas que o
intuito da candidatura desde
o início era regularizar toda a
documentação e procedimentos, para que as ações e atuação sejam transparente e feitas
da melhor forma. “Estou feliz,
porque é muito gratificante.
Dá muito trabalho, não paro
um minuto, sempre resolvendo as coisas, mas compensa”,
afirma.
Melhorias
Em sua gestão, Luiz vem procurando, junto com a diretoria,
promover diversas melhorias
para os 800 cadastrados, acima
de 50 anos, de todas as regiões
do município, que participam
das atividades no local. Entre
elas estão obras na estrutura do
prédio, como reestruturação da
varanda, implantação de piso e
colocação de forro. Outra conquista foi a implantação de um
ﬁsioterapeuta, que começou
a atender o público há pouco
mais de um mês.
Além das atividades tradicionais, como ginástica e bocha,
que é tradicional no ACCI do
Vila Rica, todas as quintas-feiras, eles realizam uma roda de
dança, que promove uma troca
de ensinamentos em vários ritmos: samba, bolero, “tcha-tchatcha”, forró, rumba.
Este ano, ele ainda trouxe a
implantação da dança Alemã,
com a professora Rita. “Foi adesão em massa. A dança é feita
com a base de cadeiras em círculos e todos gostam muito. As
aulas acontecem todas às quintas-feiras, das 15 às 17 horas”,
conta. Os bingos também são
tradicionais, e promovidos a
cada dois meses.
Para comemorar a Semana do Idoso, foi feita uma programação especial que contou,
inclusive, com a celebração
de uma missa na quarta-feira
(3/9), presidida pelo frei Laércio de Carvalho.
Trajetória
Nascido em Guaratinguetá,
Luiz e os irmãos eram em 10
(hoje são apenas sete). Tinha
uma relação maravilhosa com
os pais, mas aos 16 anos mudouse para São Paulo a ﬁm de ajudar a família com as despesas.
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Luiz Gonzaga Lemes
traduz a disposição
da melhor idade
Marcos Vinício Cuba

L

O presidente do CCI e a esposa representam Pinda em competições de dança de salão
Hoje, é aposentado da
CNTC/SP – Companhia Nacional de Transporte Comple-

mentar, onde entrou como motorista e saiu como inspetor de
trânsito. Veio para Pinda após

passar 50 anos na Capital Paulista. Decidiu mudar quando
se aposentou, pois algumas de
Célia Lima

suas irmãs moravam aqui - resultado do relacionamento com
militares que as fez residir no
municipio. Luiz gostou da cidade e comprou um terreno
no Araretama, onde construiu
uma casa na qual morou por
cinco anos.
Ele tem boas lembranças da
época em que era motorista da
Prefeitura. “Eu trabalhava porque gostava, e não porque precisava”, ressalta. Quando morava em São Paulo, ele se dividia
entre três empregos: motorista
de ônibus, instrutor de autoescola e motorista de táxi, do qual
era proprietário.
Assim que veio para Pinda,
com 58 anos de idade, fez concurso público para a Prefeitura
e passou. “Fui ‘ testar minha cabeça’ e acabei sendo aprovado
em primeiro lugar”, diverte-se.
Neste cargo, ele trabalhou por
mais 10 anos.
Luiz e a companheira costumavam receber muitos parentes em casa, mas à medida
que esse ﬂuxo foi diminuindo,
decidiram comprar uma casa na
região mais central e então mudaram para o Mombaça. “Sintome muito feliz aqui”, garante.
Ele está casado com Haidêe
há 30 anos. Tem dois ﬁlhos e a
esposa, três. Todos já casados e
com a vida feita.
“Nos bailes da vida”
Luiz ainda disse que entre
festivais e festas, não perde nenhum desde 2004. Junto com
a esposa, é participante dos Jogos dos Idosos, sempre representando Pinda na modalidade
de dança de salão.
Nos Jomi – Jogos da Melhor
Idade 2014, foi premiado como
1º lugar municipal, 2º lugar
regional e 3º lugar estadual,
competindo nos estilos valsa e
forró.
Time do coração
Corintiano desde criança,
hoje ainda acompanha os jogos do Timão. “Quando eu era
mais jovem e morava na capital, sempre ia aos estádios.
Hoje não vou mais, mas ainda
torço”, revela.
Lazer e Fé
O aposentado gosta de ler
e os livros espirituais são seus
prediletos. É católico e, quando questionado sobre a fé, responde “Tenho demais da conta,
graças a Deus. Acho que Deus é
bom demais comigo.”

Nascido em
Guaratinguetá,
Luiz viveu 50 anos
na capital paulista
antes de se ﬁxar em
Pindamonhangaba
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INVESTIMENTO NA SAÚDE:

Obras da Upa
têm início no
Cidade Nova
Marcos Vinício Cuba
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba desenvolve
diversas ações na área da
saúde. Uma delas é o investimento em infraestrutura e a formalização de
parcerias para que serviços possam ser instalados
no município. Os moradores do bairro Cidade Nova

já contam com as obras da
UPA - Unidade de Pronto
Atendimento no bairro.
A construção das UPAs
em
Pindamonhangaba
será realizada por meio de
um convênio entre a Prefeitura e o Ministério da
Saúde. Este serviço é de
urgência e emergência. As
unidades serão instalados
em lugares estratégicos do

município, diminuindo o
fluxo que atualmente concentra-se no Pronto-Socorro.
A terraplanagem da
UPA do Cidade Nova já foi
feita, a próxima etapa terá
início em breve. No local
haverá espaços para atendimento social, sala para
classificação de riscos,
exames, inalação, obser-

O prefeito de Pinda está acompanhando todas as fases da obra
vação, aplicação de medicamentos, curativos e sutura, eletrocardioagrama,
gesso e imobilização de
fraturas, entre outras. O
local da construção fica na

avenida Princesa do Norte, ao lado da unidade de
saúde municipal.
Em Moreira César a
instalação será ao lado
do Cisas e a Prefeitura

vai fazer a preparação do
terreno. No bairro Araretama, uma equipe está
realizando o estudo e planejamento para fundação
da obra.

Divulgação

Divulgação

População compareceu em grande número ao evento

Familiares da homenageada prestigiaram a solenidade

Nova escola municipal garante educação de qualidade
A Prefeitura entregou
na manhã da última terçafeira (30), a escola municipal Maria Madureira Salgado”, conhecida como Dona
Minica, no Cruz Pequena,
reunindo em um só local
as 64 crianças que estudavam em salas da igreja
do bairro e em uma escola
estadual.
A escola tem 750 m2 e
recebeu um investimento
próprio da administração
municipal de R$ 900 mil.
No prédio, além das salas
de aula e outras dependências, foi construída
uma sala para receber
aulas multiuso, onde os

alunos poderão aprender
com os tablets e desenvolver outras habilidades.
Para a secretária de
Educação e Cultura, a
entrega da escola vai resgatar nas crianças e nas
famílias um patrimônio
para eles e para a comunidade.
O prefeito de Pindamonhangaba recordou-se da
história da família de Dona
Minica e o quanto seu trabalho como professora foi
importante na formação de
muitas crianças. “A transformação de um povo se
faz por uma educação de
qualidade, que busque mo-

tivar seus jovens na busca
de mais conhecimento”,
salientou o prefeito.

Ainda segundo ele, já
está sendo estudada a
construção de uma agroDivulgação

Prefeito participou da cerimônia de inauguração

O projeto Nosso Bairro oferece diversos cursos para a população

vila no terreno ao lado
da escola, para que mais
famílias possam se estabelecer na área rural.
Representantes da
homenageada, Dona Minica, estiveram presentes:
sua filha Izaura Madureira
Rodrigues, os netos André
Salgado Rodrigues, Enise
Salgado e Maura Salgado
Valentini e o genro Antonio Calixto Rodrigues, que
também agradeceram pela
lembrança e carinho à
família.
O prédio recebeu este
nome por meio de uma indicação do vereador Toninho da Farmácia.

Divulgação

Projeto Nosso Bairro faz formatura
para os alunos dos centros comunitários

A

pós o término do projeto
Nosso Bairro no Vale das
Acácias, hoje (3), acontece,
a partir das 15 horas, no Palacete Tiradentes, a entrega de
certificados para todos os alunos
dos 13 centros comunitários que
também receberam algumas das
oficinas gratuitas realizadas no
projeto.
1.024 alunos participaram de
todos os cursos das oficinas promovidas pelo Nosso Bairro.

Os próximos cursos nos centros
comunitários terão início no dia 20
de outubro. As inscrições acontecem no dia 18 para as oficinas de
bijouteria, tapete com lycra, corte
de cabelo, manicure, jazz, massagem, dança de salão e fuxico, entre
outras, em vários centros comunitários. As aulas vão até o dia 22 de
novembro.
O próximo bairro a ser atendido
pelo Nosso Bairro será o Cidade
Jardim.
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CIDADE
Feira Cristã discute atuação
evangélica no Vale do Paraíba
Pela primeira vez realizada
no Vale do Paraíba, a Expo Vale
Cristã acontece até este sábado
(4), no Expo Vale Sul, em São
José dos Campos, com várias
atividades, entre workshops,
shows e a participação de empresas ligadas à evangelização
cristã.
O prefeito de Pindamonhangaba participou da abertura da
feira, com outras autoridades da
região, com o objetivo de conhecer esse trabalho para realizar
em nossa cidade um evento nos
mesmos moldes. Junto a ele estiveram o pastor Antonio Zurdo
(igreja Quadrangular) e o pastor
José Antônio Gaspar (Assembleia de Deus)
Segundo informações dos organizadores, o objetivo da feira
em São José dos Campos é di-

vulgar todo o trabalho evangélico no Vale do Paraíba, influenciando de forma benéfica na
vida de toda a região.
Um dos pontos discutidos na
abertura da feira foi a questão
do uso das drogas e o quanto
tem aumentado o número de
pessoas com esse problema.
Entre a programação do
evento, está uma palestra com
o pastor Nelson Junior, que
falará sobre o movimento “Eu
escolhi esperar”. Trata-se de
uma ala de fiéis evangélicos que
assumem o compromisso de
não fazerem sexo antes do casamento.
A feira ainda terá 50 expositores, que venderão livros, CDs,
instrumentos musicais, roupas
com mensagens cristãs, entre
outros itens.
Divulgação

Abav é a principal feira de negócios da área no país

Pinda marca presença
em evento sobre turismo
Profissionais do Departamento de Turismo da Prefeitura de Pindamonhangaba
representaram a cidade na 42ª
Abav, Expo Internacional de
Turismo. Esta é considerada a
principal feira internacional de
negócios no Brasil, organizada pela Associação Brasileira
de Agências de Viagem em
conjunto com a Associação
Brasileira de Operadoras de
Turismo. O evento ocorreu entre os dias 24 e 28 de setembro
no Pavilhão de Exposições do
Anhembi, em São Paulo.
Esta feira promoveu o
encontro de 3.500 expositores com representantes de
65 países e 40 mil visitantes

profissionais compareceram.
Esta atividade é praticamente oportunidade única para
maximizar negócios e se relacionar com empresas de cinco
continentes, além de contribuir
significativamente para o
aperfeiçoamento e atualização
de profissionais do setor.
A equipe do Departamento
de Turismo de Pindamonhangaba se revezou no atendimento nos estandes do Circuito
Mantiqueira e do CodivapTurismo, numa parceria com
outras prefeituras da Região
Metropolitana do Vale do Paraíba, divulgando e distribuindo materiais sobre as potencialidades de turismo da região.

Divulgação

Durante abertura do evento, os presentes participaram de um momento de oração

Saguão da Prefeitura
recebe nova exposição
A artista plástica Márcia
Moura está expondo no saguão
da Prefeitura de Pindamonhangaba. Denominada “Pelos e Penas”, a exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira,
das 8 às 17 horas, até o dia 30
deste mês. Araras, tucanos e onças são algumas das obras que
podem ser vistas.
Márcia Maria de Moura,
nome artístico Márcia Moura,
tem levado a sua obra para diversos lugares. Pindamonhangaba é mostrada ao mundo artístico pelas obras desta cidadã
lorenense, mas pindamonhangabense de coração. O seu currículo é extenso e possui diversas
premiações.
Os temas são, na maioria das
vezes, a natureza e os elementos ameaçados de extinção. Ela
não se preocupa muito com o
segundo plano, as cores fortes e
vibrantes predominam nos produtos artísticos desenvolvidos
por Márcia.
A artista formou-se em desenho, artes plásticas e educação
artística pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, em 1976.
Frequentou cursos indepen-

Divulgação

Márcia Moura retrata espécies ameaçadas de extinção
dentes de Folclore Brasileiro e
de História da Arte. A primeira
vez em que expôs os trabalhos,
como profissional, foi em 1992.

Desde 1992, tem realizado exposições em vários estados brasileiros, países da Europa, Ásia,
América Central e do Sul.
Divulgação

Divulgação

O evento recebeu 40 mil visitantes que atuam no setor

Exposição “Pelos e Penas” segue no saguão da Prefeitura até o final de outubro

Tribuna do Norte
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RE - RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2014
O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba nos termos do disposto da Lei Federal de no 11.788, 25 de setembro
de 2008, fazem saber a Re-Retificação do Edital de Processo Seletivo de Estagiários no
01/2014, publicado no site www.ciee.org.br em 19 de setembro de 2014.
Onde se lê:
•
A inscrição deverá ser efetuada a partir de 19 de Setembro de 2014, até às
16h00 do dia 31 de Outubro de 2014, através das inscrições gratuitas via internet no site do
Centro de Integração Empresa Escola (www.ciee.org.br).
•
Para efetuar a inscrição, o candidato que não tiver acesso a computador,
poderá utilizar os equipamentos disponíveis em locais públicos para acesso a internet ou
comparecer pessoalmente no CIEE de Taubaté, localizado na Rua Dr. Pedro Costa, 270 –
Centro – Taubaté / SP, horário das 9h00 às 16h00 de segunda à
sexta-feira no
período de 19 de Setembro de 2014, até às 16h00 do dia 31 de Outubro de 2014.

do Centro de Integração Empresa Escola (www.ciee.org.br).
Para efetuar a inscrição, o candidato que não tiver acesso a computador,
•
poderá utilizar os equipamentos disponíveis em locais públicos para acesso a internet ou
comparecer pessoalmente no CIEE de Taubaté, localizado na Rua Dr. Pedro Costa, 270 –
Centro – Taubaté / SP, horário das 9h00 às 16h00 de segunda à
sexta-feira no
período de 19 de Setembro de 2014, até às 16h00 do dia 19 de Novembro de 2014.
3 – DO PROCESSO SELETIVO
3.1. O Processo Seletivo classificará os candidatos, levando-se em consideração os pontos
obtidos nos testes, que serão aplicados no dia 23 de Novembro de 2014, na Faculdade
Anhanguera de Pindamonhangaba, situada à Rua Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso,
3344, Campo Alegre – Pindamonhangaba / SP, com duração de no máximo 1h (uma hora);
3.2. A prova objetiva para os cursos de nível técnico e superior será composta por 20 (vinte)
questões, sendo 13 questões de Língua Portuguesa, 7 questões de Conhecimentos Gerais.

3 – DO PROCESSO SELETIVO
3.1. O Processo Seletivo classificará os candidatos, levando-se em consideração os pontos
obtidos nos testes, que serão aplicados no dia 09 de Novembro de 2014, na Faculdade
Anhanguera de Pindamonhangaba, situada à Rua Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso,
3344, Campo Alegre – Pindamonhangaba / SP, com duração de no máximo 1h (uma hora);
3.2. A prova objetiva para os cursos de nível técnico e superior será composta por 20 (vinte)
questões, sendo 13 questões de Língua Portuguesa, 7 questões de Conhecimentos Gerais.
4 – DOS RECURSOS

4 – DOS RECURSOS
4.1 - O Caderno de Questões e o Gabarito Provisório serão divulgados dia 26 de Novembro
de 2014 sem horário definido, no site (www.ciee.org.br).

4.5 – O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e a
prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. O Gabarito Oficial será
divulgado no dia 02 de Dezembro de 2014 sem horário definido, no site (www.ciee.org.br).
5 – DA CLASSIFICAÇÃO

4.1 - O Caderno de Questões e o Gabarito Provisório serão divulgados dia 11 de Novembro
de 2014 sem horário definido, no site (www.ciee.org.br).
4.5 – O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e a
prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. O Gabarito Oficial será
divulgado no dia 14 de Novembro de 2014 sem horário definido, no site (www.ciee.org.br).

5.3. A classificação final (pontuação total atribuída na prova) será divulgada a partir do
dia 03 de Dezembro de 2014 no site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba: www.
pindamonhangaba.sp.gov.br, no site do CIEE: www.ciee.org.br e pessoalmente no Centro
de Integração Empresa Escola - CIEE de Taubaté situado à Rua Dr. Pedro Costa, 270 –
Centro – Taubaté/SP.

5 – DA CLASSIFICAÇÃO

As demais informações do Edital permanecem inalteradas.

5.3. A classificação final (pontuação total atribuída na prova) será divulgada a partir do
dia 25 de Novembro de 2014 no site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba: www.
pindamonhangaba.sp.gov.br, no site do CIEE: www.ciee.org.br e pessoalmente no Centro
de Integração Empresa Escola - CIEE de Taubaté situado à Rua Dr. Pedro Costa, 270 –
Centro – Taubaté/SP.

Pindamonhangaba / Setembro de 2014.
Supervisora do CIEE – Unidade Taubaté

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Silvio Luis de Godoi
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Lê-se:
2 - DA INSCRIÇÃO

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE
Valquíria Agasse da Silva
Supervisora do CIEE – Unidade Taubaté

•
A inscrição deverá ser efetuada a partir de 19 de Setembro de 2014, até às
16h00 do dia 19 de Novembro de 2014, através das inscrições gratuitas via internet no site

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 013/2014
A Prefeitura comunica que a sessão de abertura da CP nº. 13/2014 que cuida da “Contratação de
empresa especializada de engenharia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos,
para manutenção predial de próprios públicos das Secretarias de Educação, Saúde e Esporte,
compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva em infraestrutura, instalações civis,
hidráulica e elétrica.”, será realizada no dia 06/11/2014 com recebimento dos envelopes as 14h00
e abertura às 14h30. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço Av. Nossa Senhora
do Bom Sucesso, nº 1.400 – Alto do Cardoso, das 08h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2014.

COMUNICADO
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
CACS-FUNDEB – PINDAMONHANGABA
2013 – 2015
Conselhofundeb_pinda@ig.com.br

Pindamonhangaba / Setembro de 2014.
COMUNICADO
RE - RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2014

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Srs. Conselheiros do CACS - FUNDEB e demais interessados para a
reunião mensal no dia 07/10/2014 às 18:15 hrs, na SEC – Secretaria de Educação de
Pindamonhangaba, à Avenida Fortunato Moreira ,173, centro .
Pauta:
*participação da secretaria junto fundeb,
*leitura e entrega do regimento interno.
** Favor confirmar recebimento deste Email... **

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
informam a Re - Retificação do Processo Seletivo de Estagiários
sob nº 01/2014,
devido incompatibilidade de datas, devido as aplicações da Prova ENEM 2014 o conteúdo desta
Re-Retificação, altera os itens publicados da Retificação deste Edital, publicada em 23 de Setembro
de 2014 no site oficial do CIEE (www.ciee.org.br) e no Jornal Tribuna do Norte.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.111, 22 DE SETEMBRO DE 2014.
Declara de Utilidade Pública a FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA VIDA CRISTÃ
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e com fundamento no art. 3º da Lei Municipal nº 1.860, de 20 de abril de
1983, e documentos constantes do Processo Externo nº 17.362, de 15/06/2014,
D E C R E T A:
Art. l°. Fica declarada de Utilidade Pública a FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA VIDA CRISTÃ,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.761.666/0001-01, com endereço neste Município, na Estrada
Radialista Percy Lacerda nº 1000, Bairro Pinhão do Borba.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de setembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI COMPLEMENTAR Nº 43, DE 24 DE SETEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a doação de área para a sociedade empresarial CRAF COMÉRCIO, REGENERAÇÃO
E TRANSPORTE DE AREIA DE FUNDIÇÃO LTDA, e dá outras providências.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a doar, à sociedade empresarial CRAF
COMÉRCIO, REGENERAÇÃO E TRANSPORTE DE AREIA DE FUNDIÇÃO LTDA, o lote nº 01
Quadra B do Loteamento Industrial Água Preta, perfazendo uma área total de 12.331,61m2 (doze
mil e trezentos e trinta e um metros quadrados e sessenta e um decímetros quadrados), conforme
descrições a seguir:
“Mede de frente para a Avenida 02 (dois), 90,66m (noventa metros e sessenta e seis centímetros),
do lado direito de quem da referida avenida o terreno olha mede 138,71m (cento e trinta e oito
metros e setenta e um centímetros) confrontando com o lote 2, com ângulo interno de 90º00’00”,
do lado esquerdo formando ângulo interno de 87º51’04” segue-se por uma extensão de 2,27m
(dois metros e vinte e sete centímetros); deste ponto com ângulo interno de 177º52’23” seguese por 36,78m (trinta e seis metros e setenta e oito centímetros) em linha reta, deste ponto com
ângulo interno de 187º00’52” segue-se por uma extensão de 20,56m (vinte metros e cinquenta
e seis centímetros), deste ponto com ângulo interno de 180º25’22’’ segue-se por mais 20,21m
(vinte metros e vinte e um centímetros), deste ponto com ângulo interno de 175º19’57’’ segue-se
por uma extensão de 16,93m (dezesseis metros e noventa e três centímetros), deste ponto com
ângulo interno de 167º56’07” segue-se por uma extensão de 35,29m (trinta e cinco metros e vinte
e nove centímetros), deste ponto com ângulo interno de 178º04’54” segue-se por uma extensão de
12,65m (doze metros e sessenta e cinco centímetros) confrontando em toda essa extensão com a
Área de Preservação Permanente, fundos com 77,95m (setenta e sete metros e noventa e cinco
centímetros) confrontando com o lote 03 da mesma quadra, encerrando a área de 12.331,61m
2 (doze mil, trezentos e trinta e um metros quadrados e sessenta e um decímetros quadrados).”
Parágrafo único. As áreas de terreno descritas no caput serão doadas com o objetivo único de
implantação das instalações da CRAF COMÉRCIO, REGENERAÇÃO E TRANSPORTE DE AREIA
DE FUNDIÇÃO LTDA.
Art. 2º A Empresa donatária obriga-se a dar início às obras de implantação em 06 (seis) meses,
contados a partir da liberação pela Prefeitura, e a concluir a instalação no prazo estabelecido no
cronograma físico-financeiro de obras, sob pena de assim não procedendo, reverter a área doada
ao patrimônio municipal, independentemente de indenização a qualquer título ou de qualquer
providência judicial ou extrajudicial.
Parágrafo único: A área a ser construída será de 6.000 m² (seis mil metros quadrados), conforme
cronograma apresentado.
Art.3º. Interrompidas as atividades da empresa por 12 (doze) meses, consecutivos ou não, reverterá
a área doada ao patrimônio municipal, independentemente de indenização a qualquer título ou de
qualquer providência judicial ou extrajudicial.
Art.4º. Da escritura de doação deverá constar cópia integral desta Lei, sendo que a doação far-se-á
de acordo com o que preceitua a Lei nº 5.602, de 19 de dezembro de 2013. e seus respectivos
regulamentos.
Art.5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Benedito Rubens Fernandes de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de setembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Fundação Doutor João Romeiro - Jornal Tribuna do Norte
PORTARIA GERAL Nº 01, DE 02 OUTUBRO DE 2014.
Antonio Aziz Boulos, Presidente da Fundação Doutor João Romeiro, no uso de suas atribuições,
Resolve DESIGNAR a Sra. Ana Camila Santos de Campos Pini, Assessora de Comunicação, para
substituir o Sr. Odirley Pereira dos Santos, Chefe de Redação, durante o período em que o mesmo
encontrar-se em férias, de 15 de setembro a 14 de outubro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2014.
Antonio Aziz Boulos
Presidente

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DE INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA
CONVOCAÇÃO - 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Gestor do Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização
da “3ª Reunião Ordinária de 2014”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
— Informes
— Aprovação do Regimento Interno
— Aprovação Relatório de Gestão do Fundo Local
— Substituição de Conselheiros
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho Gestor
Dia:

09/10/2014 (quinta-feira)

Horário:

9h (nove horas)

Local:

Auditório da Secretaria de Obras e Serviços
Rua Dr. Monteiro de Godói, 405 – Bosque da Princesa.
Kennedy Flores Campos
Presidente

Os conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar com antecedência a justificativa de
ausência através do email: habitação@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO ADIAMENTO
PREGÃO Nº. 303/2014
A Prefeitura comunica que o Pregão n° 303/2014, que cuida da “Aquisição de insumos laboratoriais,
para coleta” foi adiado para o dia 16 de outubro de 2014, com abertura dos envelopes de propostas
às 14h 30min, motivo alteração de formulação de proposta, solicitada pela equipe técnica.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2014.

Atenciosamente,

Ronaldo Pinto de Andrade
Presidente do CACS-FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.707, DE 24 DE SETEMBRO DE 2014.
Declara Pindamonhangaba a Cidade do Motocross.
(Projeto de Lei nº 133/2014, de autoria do Vereador Ricardo Piorino)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. Fica declarada Pindamonhangaba a Cidade do Motocross.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Secretário de Governo e Integração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de setembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

A EMPRESA POLIMIX CONCRETO LTDA. situada na Estrada Particular nº 1600
Pindamonhangaba, IE: 528.054.527.119 e CNPJ: 29.067.113/0224-08, comunica o
extravio da nota fiscal nº 15453.

LICENÇA DA CETESB
USINAGEM SILVA & MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - EPP torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da licença de Operação Nº. 3004552, válida até
30/09/2018, para Acessórios metálicos para sondagens e construção de encostas, fabricaç
à AVENIDA CORRÊA GUIMARÃES, 1930, VILA RICA, PINDAMONHANGABA.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 210/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) EDILENE GOMES BARBOSA,
responsável pelo imóvel situado a
RUA GILBERTO MORAES CESAR, S/NR,
bairro
MOMBAÇA I, inscrito no município sob a sigla SO110901015000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 179/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 179/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada
para prestação de serviço de reforma completa em balão de betoneira com reparação ou troca dos
itens relacionados no termo de referência”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Tamel Tratores
e Máquinas de Terraplanagem Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº. 194/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 194/14, que cuida de “Aquisição de barras, halteres e anilhas
para as salas de musculação do C. E. João Carlos de Oliveira e do C. E. Zito para treinamento
de atletas e usuários”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Alcides Barbosa Júnior e Cia.
Ltda. ME (05); Dias & Saraiva Artigos Esportivos Ltda. EPP (14, 15, 16, 17, 18 e 19); SN Comércio
de Materiais Esportivos e Estamparia Ltda. EPP (01, 02, 03, 04 e 20). Itens imprósperos: 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12 e 13.
Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº. 200/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 200/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada
na realização de exames de urografia excretora e urografia excretora e uretrocistografia, pelo
período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Dr. Ghelfond
Diagnóstico Médico Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 267/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 267/14, que cuida de “Aquisição de emulsão asfáltica RL –
1C para ser utilizada em diversas obras pela usina de asfalto”, a Autoridade Superior HOMOLOGA
e ADJUDICA o procedimento licitatório supra, conforme análise técnica da Secretaria de Saúde e
Assistência Social e parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, em favor da empresa (item/preço
R$): Brasquímica Produtos Asfálticos Ltda. (01 – 893,00).
Pindamonhangaba, 26 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº. 268/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 268/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de cobertura securitária para os veículos oficiais pertencentes à frota
municipal, pelo período de 12 (doze) meses. Aplicação Trator de esteiras, marca New Holland;
Modelo D140; Diesel; Chassi nº. CALN140BVDDC14004; Ano/Modelo 2013/2013”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em
favor da empresa (item/lote): Mapfre Seguros Gerais S.A. (01).
Pindamonhangaba, 26 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº. 272/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 272/14, que cuida de “Aquisição de bancos pré-fabricados
de concreto a serem instalados pelo Departamento de Obras e Viação em praças novas, assim
como em manutenções nas praças antigas”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Raul Rabello
Neto EPP (01).
Pindamonhangaba, 29 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº. 306/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 306/14, que cuida de “Aquisição de cama hospitalar para a nova
unidade do pronto atendimento infantil”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Simples Comércio
de Máquinas e Equipamentos Ltda. ME (01).
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 125/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 125/14, referente à “Aquisição de
camiseta para atenderá a programação referente ao calendário do ano de 2014 do Departamento
de Assistência Social”, com encerramento dia 17/10/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº 167/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 167/14, referente à “Aquisição de
camisetas”, com encerramento dia 17/10/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº 211/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 211/14, referente à “Contratação
de empresa especializada em serviços de retífica de motores de veículos da frota, atendendo a
solicitação da Secretaria de Obras e Serviços desta municipalidade”, com encerramento dia
16/10/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através
do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 276/2014
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. 276/14, referente à “Aquisição de
cadeira plástica e mesas multiuso dobrável, para atender o Departamento de turismo no Projeto
Nosso Bairro e mesas multiuso dobrável para uso dos eventos do Departamento de Cultura”,
com encerramento dia 20/10/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº 288/2014
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. 288/14, referente à “Aquisição
de equipamentos de cozinha para atendimento as escolas da rede municipal de ensino, conforme
termo de referência”, com encerramento dia 15/10/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº 289/2014
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. 289/14, referente à “Aquisição de
Epi’s – equipamento de proteção individual para a equipe de vetores aplicação Vigilância Sanitária”,
com encerramento dia 15/10/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 290/2014
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 PPRP nº. 290/14, referente à “Contratação de
empresa para prestação de serviços de cópias, impressões e encadernações para a Secretaria de
Planejamento”, com encerramento dia 16/10/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº 291/2014
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. 291/14, referente à “Contratação de
empresa especializada em desmontagem de arquivo deslizante localizado no prédio sito a R. Emílio
Ribas, 34 - Centro, e respectiva montagem no prédio sito a R. Fortunato Moreira, 173 - Centro”,
com encerramento dia 16/10/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2014.
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Ginastas de Pinda treinam para campeonatos
Marcos Vinício Cuba

A competição estadual acontece em 25 de outubro

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
As atletas de ginástica
rítmica de Pindamonhangaba, categorias pré-infantil, juvenil e adulto, estão
se preparando para representar a cidade no Estadual
de Conjuntos. A Federação
ainda não definiu o local da
competição, programada
para o dia 25 de outubro.
A GR de Pinda, como é
conhecida, destaca-se no cenário esportivo e para manter o bom desempenho os
treinos diários são intensos
As últimas conquistas
foram garantir vagas no
Torneio Nacional, promovido pela Confederação
Brasileira, e no Brasileiro.
O Nacional será realizado

Marcos Vinício Cuba

Para manter o bom desempenho, os treinos são intensos
em São Luiz do Maranhão
e o Brasileiro, em Aracajú.
Para conquistar vaga no
Torneio Nacional, as ginastas pindenses participaram
do Torneio Regional, realizado em Aparecida entre

Futebol pindense encara
Cruzeiro neste sábado
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
O futebol masculino de
Pindamonhangaba irá enfrentar o time de Cruzeiro, neste sábado (4), pela
Copa São Paulo. A partida
será no campo do Fluminense, na Vila Verde, às
10 horas. O time está em
busca, novamente, da liderança do grupo. No
último domingo (28) os
pindenses foram à casa do
Cruzeiro e o adversário fez
o gol da vitória nos acréscimos.
De acordo com o técnico William Castilho, uma
vitória simples neste sábado colocará a equipe de
Pinda na ponta da tabela.
Ele afirma que o jogo em
Cruzeiro foi difícil e o adversário soube aproveitar a única chance de gol.
“Apesar de não jogarmos
nosso melhor futebol, fizemos um jogo equilibrado diante de um adversário forte defensivamente.

Divulgação

A equipe está em busca da liderança no campeonato
A expectativa para o jogo
de sábado é a melhor possível, treinamos bem durante a semana para corrigir os detalhes”, revela o
técnico.
O time de Pindamonhangaba está empolgado com a partida por dois

motivos, primeiro porque
a vitória coloca a equipe
na ponta da tabela, segundo é que será quebrada a
invencibilidade de mais
uma equipe na competição. Os representantes
da cidade contam com o
apoio da torcida.

BAIRRO ANDRADE RECEBE “ESTAÇÃO SAÚDE”
Divulgação

As instruções aos usuários estão na parte
superior do equipamento
A “Estação Saúde” é
um equipamento em que
a população pode se exercitar a qualquer hora do
dia. Estão instaladas em
diversos pontos do muni-

cípio e o bairro Andrade
foi contemplado com uma
unidade. Os moradores da
região podem usar o equipamento que está instalado ao lado da quadra.

Com a “Estação Saúde” o cidadão pode fazer exercícios na barra,
paralelas, flexão de braço, abdominais, entre
outros. Antes de iniciar
os exercícios é importante observar as recomendações constantes
no material informativo
que estão em local acima do equipamento.
O grupo Dark Eagles, que pratica street
workout, irá utilizar
bastante esse recurso.
Eles tiveram a oportunidade de conferir o
equipamento do “João
do Pulo” e aprovaram
o investimento. Antonio Carlos Cabral é
responsável pelo grupo
e comenta que a “Estação Saúde” é excelente
e incentiva a prática
esportiva.

Esta é a segunda fase
do campeonato promovido pela Associação Paulista e fora este há mais
dois jogos, dia 11 em São
Roque e dia 18 em Pinda,
contra o Paulistano. Serão
classificadas duas equipes
para a semifinal.

os dias 20 a 24 de agosto,
com 26 atletas,. Elas serão
as ginastas representantes
da Região Sudeste.
Para ir ao Brasileiro, as
ginastas Bruna Rocha e Maria Angélica Paiva (Danone)

participaram dos Jogos Universitários, dia 20 de setembro em São Caetano. Bruna
e Danone irão defender o
Estado de São Paulo e a técnica pindense Simone Rosa
também foi convocada.

Rodadas deste
final de semana
Os jogos das categorias Sub 11 e Sub 15
acontecem aos sábados, às 8h30 e 10 horas,
respectivamente. No domingo, Quarentão, às
8h45; 1ª Divisão, às 10 horas.
Sub 11
São Paulo F. C. x G. E.
Terra dos Ipês
Morumbi Pindense
Santos F. C. x A. A. Cidade
Nova
Parque das Nações
G. R. Etna x A. A. Ferroviária
Machadão (Moreira César)
Folga: P. S. Gerezim
Sub 15
São Paulo F.C. x P.S. Gerezim
Morumbi Pindense
Interpinda F.C. x Colorado E.C.
Flamenguinho
G. R. Etna x A. A. Ferroviária
Machadão (Moreira César)
Santos F.C. x A Mil por
Hora F.C.
Parque das Nações
Quarentão
São Paulo F. C. X G. E.
R. Bela Vista
Morumbi Pindense

Comercial Mombaça F.C.
X Independente F. C.
Jardim Rezende
Primeira Divisão
CHAVE A
E.C. Rosário X A.A. Sapopemba
AFIZP
A. A. Areião X A. A. Araretama
Bosque (Estrela)
E.C. Jardim Cristina X A
Mil por Hora F. C.
Ramirão (Vila Verde)
CHAVE B
100 Nome F.C. X Unidos
do Castolira F.C.
Santa Cecilia
A. E. Real Esperança X
E.C. Vila São José
Azeredo
G.E. Terra dos Ipês X
Cantareira F.C.
Macedão - Ipê I

Aluno da escolinha de malha é
recordista no Estado de São Paulo
Divulgação

Emerson foi destaque
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A malha é uma modalidade
que exige muita concentração
e precisão. Cada jogador tem

direito a 12 lances e faz
24 arremessos ao todo.
Derrubar o pino vale 4
pontos e, se a malha parar no círculo, soma-se
mais dois pontos. Um
atleta pindense bateu o
recorde de pontuação
no Estado de São Paulo no último domingo
(28). Emerson Gouveia,
atleta da escolinha, fez
102 pontos.
A equipe de malha
de Pindamonhangaba
enfrentou os representantes de Salto Grande
na raia da Ferroviária
e venceu o primeiro
jogo por 188 a 66 e o
segundo por 224 a 86.
A equipe Ferroviária/
Pindamonhangaba da
primeira partida foi
formada por Rodrigo
Soares, Fusca, Toninho
e Adriano, a do segun-

do foi Emerson, Lucas,
Sérgio e Du.
O jogo foi válido pelas quartas de final do
Campeonato Paulista.
O próximo desafio está
marcado para o dia 12.
Os pindenses irão a Salto Grande e uma vitória
os colocará na semifinal.
Emerson
acertou
todos os arremessos e
também fez com que
a malha parasse dentro do círculo por três
vezes. De acordo com
as informações do
presidente da Federação Paulista de Malha,
Márcio Pinto, não há
nenhum registro em
súmula com esta pontuação de apenas um
atleta e, com isto, o
jovem pindense é o recordista no Estado de
São Paulo.

