Alaíde Costa faz show gratuito hoje

Divulgação

A cantora e compositora Alaíde
Costa comemora o lançamento de
seu primeiro álbum autoral hoje,
às 20 horas, no Espaço Cultural
Teatro Galpão. O evento será

precedido de oﬁcina, terá entrada
gratuita, e os ingressos devem ser
retirados no Departamento de
Cultura, a partir das 9 horas.
CULTURA & LAZER 8

VILA PRADO
CELEBRA NOSSA
SENHORA APARECIDA
PÁGINA 2

MATRIZ PROMOVE
PASSEIO CICLÍSTICO
PÁGINA 13
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Cidade
comemora
Dia das
Crianças
Pindamonhangaba
comemora o Dia das
Crianças neste ﬁnal de
semana com diversas
atrações. No sábado
(11), no CE ‘Zito’, as
atividades acontecem
das 14 às 18 horas. No
domingo (12), no mes-

Marcos Vinício Cuba

mo horário, será a vez
do Bosque da Princesa.
Nos dois locais haverá
brinquedos inﬂáveis,
gincanas, pula-pula,
cama elástica, tobogã,
parede de escalada,
touro mecânico, música, dentre outros.
DIA DAS CRIANÇAS 7

DATA AQUECE VENDAS NO COMÉRCIO
A Associação Comercial e Industrial de Pinda estima
que as vendas do Dia das Crianças deste ano sejam
5% acima do registrado no mesmo período do ano
passado. Para a instituição, os itens mais procurados
são brinquedos, aparelhos eletrônicos e roupas.

Saúde: Pinda combate o câncer de mama
Diversas mulheres foram homenageadas na quarta-feira (8) durante atividade
da campanha ‘Outubro Rosa’ por represen-

tarem a força na luta contra o câncer. Realizado no auditório da Prefeitura, o evento
também contou com palestra e música.

DIA DAS CRIANÇAS 6

500 VAGAS
ABERTAS PARA
CORRIDA DE RUA
ESPORTES 14

JOGOS DOS
FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS
COMEÇAM NA
SEGUNDA

BEM-ESTAR 9

Obras na avenida Manoel
César Ribeiro avançam
As obras de duplicação da avenida Prof.
Manoel César Ribeiro

estão avançando e, em
breve, os moradores
poderão utilizar o novo

trecho da via – que liga
a região central à rodovia Presidente Dutra.
PÁGINA 3
Divulgação

PROJETO IA3
DESENVOLVE
AÇÕES SOCIAIS
EM PINDA
COTIDIANO 10

CURSO
GRATUITO DE
PEDREIRO E
ENCANADOR
PÁGINA 3

ESPORTES 14

NOSSO BAIRRO
CHEGA AO
CIDADE
JARDIM

INDEPENDENTE
E MARICÁ
DECIDEM
CINQUENTÃO

PÁGINA 11

ESPORTES 14

CRUZEIRO FAZ
PENEIRA NA
CIDADE

ALUNOS DO
ESTADO TÊM
NOVOS DIAS
DE FÉRIAS

ESPORTES 14

COTIDIANO 5

PREVISÃO DO TEMPO
SEXTA-FEIRA

20º
PREDOMÍNIO DE SOL, NA
MAIOR PARTE DO PERÍODO

34º
UV 11
Fonte CPTEC/INPE

Obras estão próximas ao trecho do Jardim Eloyna e acesso à Tenaris Confab

PADRASTO
DO CERÂMICA
É PRESO
PÁGINA 13

2

E

Pindamonhangaba

ditorial

Consumidor ou meio ambiente?

Polêmica sobre lei das
sacolinhas volta à tona

D

e um lado o consumidor, de outro o meio ambiente. Curiosamente, duas representações calejadas
de tanto apanhar.
Esta semana, a polêmica da sacolinha plástica dos
supermercados e hipermercados voltou à tona com
a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que
julgou constitucional a lei municipal nº 15.374, de
2011, que proibia o item nos supermercados da capital
paulista.
Na ocasião, a lei foi ‘copiada’ por estados e outros municípios e atingiu praticamente todo o país. A justificativa
está ligada ao dano ambiental causado pelas sacolinhas.
Entretanto, o Sindiplast – Sindicato da Indústria de
Material Plástico do Estado de São Paulo - entrou com
uma Adin - Ação Direta de Inconstitucionalidade - e
conseguiu uma liminar contra a lei, também se estendendo a outras localidades, como Pindamonhangaba,
por exemplo.
Além do Sindiplast, o MP – Ministério Público de
diversos estados, e instituições de defesa dos direitos do
consumidor também entraram com representações para
derrubar a lei. No texto, eles defendiam os clientes de
supermercados que precisariam do produto para carregar
suas compras.
De lá para cá, quase três anos depois, o assunto parecia ter acabado. Todavia, a decisão desta semana válida
para a capital paulista vai levantar o tema para ambientalistas de todo o país e, obviamente, vai respingar em
outros municípios, como Pindamonhangaba.
Ao que tudo indica, a utilização ou proibição da sacolinha não terá fim. Dois dias depois da decisão do TJ-SP,
o Sindiplast afirmou, em nota à imprensa, que vai levar
o embate ao STF - Supremo Tribunal Federal. Ou seja,
apenas daqui a alguns anos ou décadas teremos uma
resposta definitiva.
Não vamos julgar aqui o interesse ou a defesa de consumidores ou do meio ambiente. Acreditamos que os dois
lados devem ser preservados.
Só é de se espantar que, em vez de buscar soluções
para atenuar os estragos ao meio ambiente e ao mesmo
tempo oferecer uma alternativa para o cliente dos supermercados carregarem suas compras, o imbróglio seja
apenas em torno da sacolinha.
Poucos propuseram na época o uso de caixas de papelão. Sim, aquelas mesmas que armazenam o estoque dos
alimentos nos supermercados. Além disso, houve pouco,
quase nada, de incentivo governamental para a confecção
de embalagens à base de fibra ou material reciclado ou
qualquer política pública viável para a questão. Alegar
que o consumidor deva levar sua própria sacola é ambientalmente perfeito, entretanto em grandes compras,
as pessoas deveriam contar com estoques do produto – o
que é inviável.
Por hora, a única coisa que sabemos como carregar é a
dor de cabeça causada pela indefinição sobre o tema.

S terra

om da

ARENA 101 Pinda: 11/10
(sábado) – Banda 8 Segundos
e Caio & Rafael. Quem levar
um brinquedo será vip camarote. 17/10 (sexta) – Coco
Folia. 18/10 (sábado) – Fred
& Gustavo. www.arena101.
com.br. Lista vip com Luzera –
9171-8990 e 7811-977
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.
Aberto para pessoas a partir
de 21 anos. Sócios não pagam
e não-sócios R$ 5
CERVEJARIA DO GORDO Lorena: 11/10 (sábado)
– Lucas Lucco. Moguai. Via Dutra, divisa Guará/Lorena
CLUBE DA VILA São Benedito realiza baile no Recinto São Vito (Moreira César):
19/10 – Banda Gold. Tel (12)
3642-2087
CLUBE
DO
LAZER
Taubaté:
DOMINGO 21h:
12/10 – Kubanacan. 19 –

Tribuna do Norte

Baile dos Professores acontece neste sábado
Acontece no sábado (11), a
partir das 22 horas, o ‘Baile dos
Professores’. O evento é uma realização da Apeosp Subsede Pindamonhangaba em parceria com
o clube da Ferroviária, e é aberto
para associados.
No palco a atração será a Multi
Band Show, que apresentará o seu
repertório com vários ritmos e sucessos que agradam público de todas as idades. Com mais de 12 anos
na estrada, a Multi Band Show
vem fazendo sua história, impressionando em suas apresentações,
graças ao alto nível profissional de
seus integrantes: músicos, bailarinos e equipe de montagem.

Divulgação

A animação
ficará por
conta da
Multi Band
Show
Os associados do clube já podem
fazer a reserva de mesa na tesouraria do clube pelo valor de R$ 20.

Apresentação da dupla
“Caio e rafael” no arena 101
A dupla Caio e Rafael e a Banda
8 segundos realizam show neste
sábado (11), no Arena 101. O evento
começa às 23 horas, e doando um
brinquedo o frequentador terá
direito ao Vip Camarote. Mulheres entram de graça até a 1 hora.

Divulgação

No domingo (12), acontece
o encerramento da 27ª Festa de
Nossa Senhora Aparecida, da comunidade do Vila Prado, que teve
início no dia 3.
No dia da festa, a programação será a seguinte: às 6 horas,
alvorada festiva; às 9h30, missa
das crianças; às 10h30, gincana;
às 12 horas, o ângelus com fogos.
O encerramento será às 17 horas
com a procissão seguida da Santa
Missa.

Cosplay no sábado, no Shopping Pátio Pinda
Em comemoração ao Dia das
Crianças, integrantes da Ascovap Ação Social dos Cosplayers do Vale
do Paraíba estarão presentes no
Shopping Pátio Pinda no sábado
(11), a partir das 14 horas, fazendo
a festa para a criançada.
Será possível conferir personagens de filmes e desenhos. Quem
desejar, também pode comparecer
ao local fantasiado.
O que é Cosplay?
Cosplay é a junção das palavras inglesas “costume” (fantasia) e “play” (brincar). Trata-se de
uma divertida e curiosa atividade

em que pessoas se caracterizam
e interpretam seus personagens
preferidos de anime (animações

João Paulo Ouverney

Fundação Dr. João Romeiro

As mesas são limitadas e restritas
apenas aos associados da Apeosp e
Ferroviária.

Festa da
Comunidade
Vila Prado

A casa de shows fica situada na
estrada municipal Antonio Marson,
4.900, Dutra KM 101.
Para mais informações acesse o
site www.arena101.com.br ou entre
em contato pelo telefone (12) 34247673.

“... VOCÊ ME MOSTROU o amanhecer de um lindo dia, me fez feliz, me fez
viver, num mundo cheio de amor e de alegria, e me deixou no anoitecer... ”
– Roberto Carlos

Magia do Som. 26 – Mix 80.
QUARTA-FEIRA 21h: 15/10 –
Rose Star. 22 – Chamego.com.
29 – Jorginho. Tel. 3633-5389
e 3011-0400
CLUBE DO VAQUEIRO
Roseira: 11/10 (sábado) –
Banda ao vivo. Elas free até 0h
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix”: Baile
todo sábado, confira: 11/10 –
Não haverá baile e sim bingo
beneficente. 18/10 – Banda 3
Corações. Tel (12) 3674-2413
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: 10/10 (sexta) – May
& Karen. 11/10 (sábado) –
Grupo Pralana. R$ 25 homem
(ou R$ 15 + 1 kg alimento) e
R$ 15 mulher (ou R$ 5 + 1 kg
de alimento)
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, e R$ 5 após esse horário. 10/10 – Bruno & Hyago.
17/10 – César e Banda. 24/10
– Chamego.com (Anjinho do
Vale). Tel (12) 2126-4444
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FERROVIÁRIA
Pinda:
11/10 (sábado) – Baile dos
Professores. Multi Band Show.
Professor associado do clube
retirar convite na subsede da
Apeoesp
MANGUEIRÃO
Pinda:
Sob nova direção (Lúcio Tavares – Paquinha), realiza ótimos
bailes toda sexta-feira com a
Banda Gold e outras da cidade
e região. Telefone (12) 997082011
MIX POTATO Pinda: Som
ao vivo todo fim de semana.
Rua dos Andradas, 393, em
frente ao Banco Itaú
MUTLEY Taubaté: 10/10
(sexta) – Heaven And Hell.
Mr. Burns. 11/10 (sábado) –
Candy a Festa. Banda Volúpia. dayse@mutley.com.br. By
pass/ Info: (12) 988118300 –
Oi (12) 981425508 - Tim. Tel
(12) 3632-554
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
9/10 (quinta 20h) – Ensaio ao
Vivo. Entrada free.10/10 (sexta
23h) – Pink Floyd Cover. 11/10
(sábado 23h30) –
Charlie
Brown Jr Cover. 12/10 (domingo 19h30) – Rock Benefi-

cente. Bandas Rocking Chair e
Lumens. 25/10 (sábado) – Edu
Falaschi. Abertura Henilan.
Quinta-feira: Ensaio ao vivo,
entrada free
PINDABAR Pinda: QUARTA – Quartaneja. QUINTA – 9/10
– Banda Brete. Toda quinta videokê. Elas vip até 23h. 10/10
(sexta) – Gabhu canta Raça
Negra. Melhores dos anos 90.
SÁBADO – 11/10 (13h) – Pagode com feijoada. 20 h – Pagode. DOMINGO – 12/10 (20h)
– Pagode. Grupo Dilleto. 17/10
(sexta) – Thamires de Paula e
Nota Samba. Participação de
Maristela e Marcela Oliveira. SEGUNDA – Sertanejo com cerveja
Itaipava a R$ 1 a noite toda. Tel
(12) 3645-5805, 99142-0181 e
99163-9001.
SALESIANOS
Pinda:
18/10 (sábado 21h) – Jantar
Dançante. Banda Gostoso Veneno. Porção de frios, farofa,
salada, lagarto do molho Madeira e sorvete
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 10/10 (sexta) – Rodrigo & Santa Fé. Tel. (12) 31051663 e 8100-9062

EXPEDIENTE

Divulgação

japonesas) ou mangá (quadrinhos
japoneses).
Dentro desse processo, vale fazer o que a criatividade e o amor
ao personagem permitirem: desde
cantar a música-tema da série até
reproduzir falas e golpes característicos.
Oficina de tiaras
Também no sábado (11), no Pátio Pinda, haverá oficinas gratuitas
de tiaras para as meninas acima de
3 anos na loja Conto de Fadas. É
necessário ligar para reservar o horário. O telefone para contato é o
3527-1002.

RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 09/10
(quinta) – Antonio Marcos. 11/10
(sábado) – Bruno & Hyago.
16/10 (quinta) – Zé Luis (SJC).
18/10 (sábado) – Trio Sensação.
Tel. (12) 3648-4036 e 9775-0389

RESTAURANTE COLMÉIA
Pinda: Almoço com música ao vivo todo domingo.
Veja programação especial
de agosto: 25/10 (sábado)
– Bailão Sertanejo. Telefone
(12) 3652-2120

Destaque da semana

Em breve
os ingressos serão
colocados à
venda

A Ferroviária de Pinda realiza no dia 29 de novembro a
BALADA RETRÔ – FESTA BREGA, no estilo do evento que
fez sucesso recentemente. Além dos Djs Adriano K e Serginho
rolando os maiores sucessos dos anos 80/90, haverá show com
a Banda The Cafonas, conhecida nas casas noturnas de Taubaté
e região com o melhor do som “trash”. Com estilo irreverente,
a banda é especialista em repertório dos anos 80 e 90 considerado hoje brega, como Sidney Magal, Rosana, Balão Mágico,
Ovelha, Mamonas Assassinas, Gretchen, Xuxa e Reginaldo.
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CIDADE
Prefeitura acompanha duplicação da
avenida Prof. Manoel César Ribeiro
Divulgação

Prefeito acompanha de perto a obra, que beneficiará a população

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
As obras de duplicação
da avenida Prof. Manoel
César Ribeiro, que liga
a região central à Zona
Leste e à via Dutra, continuam sendo realizadas,
com acompanhamento da
Prefeitura de Pindamonhangaba. As obras são
de responsabilidade do
Governo do Estado, por
meio do DER – Departamento de Estradas de Rodagem.
O prefeito de Pindamonhangaba está acom-

panhando os serviços e,
na última semana, esteve
novamente no canteiro de
obras. “A duplicação desta avenida vai trazer um
grande ganho para Pindamonhangaba, pois vai
desafogar o trânsito pesado que passa por aqui.
A cidade está crescendo
e a população precisa de
obras como esta para facilitar sua mobilidade”,
destacou.
A duplicação será realizada em toda a extensão
da via, contendo ciclovia,
rotatórias e novas ruas,

que estão sendo abertas
para regularizar o sistema
viário,
proporcionando
segurança e facilidade de
acesso.
Outra conquista da
Prefeitura para Pinda
nesta obra é a inclusão
da duplicação do trecho entre a rotatória do
Parque da Cidade até o
semáforo na altura da
base da Polícia Militar,
que não estava no projeto original. Esse trecho
passará por licitação e o
início está programado
para o próximo ano.

Inscrições para cursos de pedreiro e encanador Pinda anuncia interdição de ruas
Marcos Vinício Cuba

no final de semana

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
De acordo com exigência do Código de
Trânsito Brasileiro, a
Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, por meio do
Departamento de Trânsito, informa a interdição de diversas ruas pela
cidade, para a realização
de eventos alusivos ao

DATA

EVENTO

8/10/2014

FESTA POPULAR NOSSA

A

SENHORA APARECIDA, SANTA

12/10/2014

CRUZ E SÃO BENEDITO

Dia da Padroeira Oficial
do Brasil, Nossa Senhora
Aparecida, e também ao
Dia da Criança, ambos
comemorados em 12 de
outubro.

ENDEREÇO
RUA ACÁCIO DO NASCIMENTO – PADRE RODOLFO
RUA MACHADO DE ASSIS / AV. CASTRO ALVES /
RUA GUILHERME DE ALMEIDA / RUA DOS PURIS /

12/10/2014

Os cursos também são oferecidos no Vale das Acácias
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Os interessados em fazer
os cursos de pedreiro e encanador têm até esta sextafeira (10) para fazer as inscrições no Parque da Cidade
ou nos Cras - Centros de Referência em Assistência Social do Castolira e do Cidade
Nova, das 8 às 11 e das 14 às
16 horas. É preciso apresentar RG e comprovante de en-

PROCISSÃO LOUVOR NOSSA
SENHORA APARECIDA

RUA ENGº ORLANDO DRUMOND MURGEL / RUA
EDUARDO PRATES DA FONSECA / RUA MARIA
VERA DE OLIVEIRA FARIA / RUA CAP. VITÓRIO
BASSO / AV. ATHAIDE MARQUES / RUA SANTA

dereço.
Os cursos são oferecidos
por meio do Fundo Social
de Solidariedade de Pindamonhangaba e Prefeitura.
São 15 vagas para cada curso, as aulas serão ministradas no Parque da Cidade.
As aulas do curso de pedreiro serão às terças-feiras
e de encanador às quintasfeiras. O período será das 8
às 11h30 e das 13 às 17 horas.

O objetivo é qualificar a mão
de obra pindense para que a
população possa contar com
profissionais preparados.
O Fundo Social de Solidariedade e a Prefeitura
de Pindamonhangaba têm
oferecido diversas opções
de cursos à população. Os
interessados em conhecer
os trabalhos devem ir à sede
do Fundo (ao lado do prédio
antigo da Prefeitura).

TEREZINHA – VILA PRADO
LADEIRA BARÃO DE PINDAMONHANGA (TRECHO

12/10/2014

DIA DA CRIANÇA

12/10/2014

ALMOÇO DIA DAS CRIANÇAS

BIBLIOTECA‐BOSQUE DA PRINCESA) – BOSQUE
RUA JOÃO DO LIVRAMENTO (TRECHO Nº 89 AO Nº
201) – JARDIM REZENDE
RUA BICUDO LEME / RUA FRANCISCO GLICÉRIO /
RUA DOS ANDRADAS / AV. DR. JOÃO RIBEIRO /

12/10/2014

PASSEIO CICLÍSTICO

RUA RODRIGUES ALVES / RUA AMADOR BUENO /
RUA MONTEIRO DE GODOY / RUA CEL. JOSÉ
FRANCISCO / RUA PRUDENTE DE MORAES / PRAÇA
JOÃO FIALHO (PÇA. QUARTEL) – CENTRO

Escolas participam do projeto “Intercidades”
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Estimular a troca de
conhecimentos e a autoestima dos estudantes
são alguns dos objetivos
do projeto “Intercidades”,
realizado pela escola municipal “Lauro Vicente de
Azevedo”, do Terra dos
Ipês II, em parceria com a
escola municipal “Aureliano Paixão”, de Aparecida.
De acordo com o gestor
da unidade escolar, o proje-

to foi iniciativa da professora
do 5º ano A e visa despertar
em cada aluno a importância de conhecer sua cidade,
promovendo uma ação de
pertencimento do lugar.
“Quando a comunidade
valoriza sua cidade, conhece sua responsabilidade na
preservação do patrimônio
e passa a contribuir positivamente na qualidade de
vida da cidade, não destruindo e ensinando a cuidar”, disse a professora.

Encontro virtual com alunos de Aparecida

Divulgação Escola

Segundo a professora, o
fato do projeto implicar no
uso de tecnologias, internet, skype, envolvendo ambiente virtual, despertará
maior interesse dos alunos
em produzir mais e melhor. “Como eu amo computador, internet e todos
os meios de comunicação,
resolvi ensinar e aprender
sobre Pindamonhangaba,
utilizando essas ferramentas. Percebi que os alunos
não viam utilidade em
conhecer sua cidade, era
uma coisa distante de sua
realidade... então pensei: e
se tivéssemos que mostrar
nossa cidade e contar nossa
história? E assim nasceu o
Intercidades”, explicou.
Turismo
Além da escola de Aparecida, o projeto conta
com a parceria da empresa Planeta Educação e do
Departamento de Turismo da Prefeitura.
Na quarta-feira (8), a diretora de turismo esteve na
escola e conversou com os
alunos de Pinda e de Apare-

cida, via skype. Na terça-feira (14), o gestor e a professora da escola são convidados
do Departamento de Turismo para participarem da
reunião mensal do Codivap
Turismo em Aparecida. Na
ocasião, os representantes
da escola de Aparecida também estarão presentes e o
projeto será apresentado aos
diretores e secretários de turismo das cidades que compõem o Codivap Turismo.
Após esses encontros, o
Departamento de Turismo
fará um city tour histórico-cultural com a escola
de Pinda, que será gravado
pela professora e repassado
para os alunos de Aparecida. No ano que vem, a intenção é traze-los a Pinda e
realizar o city tour com eles.
“Apoiamos esse projeto
por dois motivos muito importantes: primeiro, porque precisamos incentivar
e valorizar essa iniciativa
da escola e, em segundo,
porque levar o turismo para
dentro das escolas municipais é uma das propostas

do Codivap Turismo”, explicou a diretora.
O andamento do projeto pode ser acompanhado
pelo blog: http://intercidadespindaaparecida.blogspot.com.br/
Poesia
Com essa atividade,
os professores poderão
trabalhar de uma forma
inovadora e criativa, a
interpretação de textos;
leitura; reescrita e declamação de poemas. E nas
aulas de Informática Edu-

cacional serão utilizados
vídeos do Youtube e softwares como Power Point
e Word – para escrita e
reescrita de poemas; Paint
– para ilustrações e o Publisher, para a confecção
do livro que irá reunir as
poesias produzidas pelos
alunos ao longo do projeto. Ao fim do projeto,
além do livro digital, será
realizado o sarau online,
experiência compartilhada entre as escolas participantes via skype.
Divulgação Escola

Equipes do Turismo e da escola trocam
informações sobre o projeto
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Através do requerimento
nº 2.014/14, o vereador Professor Eric (PR) solicitou ao
Prefeito que fosse estudada a
possibilidade de isentar pessoas a partir de 60 anos das
tarifas do transporte público
do município. Na ocasião,
o vereador Professor Eric
ressaltou a importância dessa
conquista afirmando que “a
aprovação do requerimento
é o primeiro passo para conquistar esse beneficio para as
pessoas de mais de 60 anos.
Devemos considerar que essas
pessoas já contribuíram bastante com nossa cidade, sendo
assim, a isenção da tarifa no
transporte público será um
benefício para que eles possam realizar suas atividades
sem precisar se preocupar
em ter que pagar tarifas pelo
transporte. Devemos respeito
e gratidão aos que trabalharam
por toda vida e precisam deste
benefício”.

G uarda
M unicipal de
I ndaiatuba
D enise ,
G uarda
M unicipal de
P inda , J ota
F ernando ,
C oordenador
do COI,
J esus ,
V ereador
M agrão e
PM S oares

de
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criminalidade com o apoio dos
cidadãos. Vou lutar para ver
implantado o monitoramento
em nosso município”, afirmou.
Isenção IPTU
de 2015: prazo termina
dia 31 de outubro
O vereador Magrão informa
que os munícipes de Pindamonhangaba tem direito a requerer
na Prefeitura ou Subprefeitura, a
isenção de IPTU/2015 até o dia
31 de outubro de 2014, desde
que preencham certos requisitos.
Este benefício está amparado
pela Lei Municipal nº 4.372, de
22/12/2005.
Quem pode
solicitar isenção?
- Proprietários de Imóveis
residenciais c/ área construída de
até 70 metros quadrados e cujo
valor venal não ultrapasse 322
UFMP’S – hoje R$ 22.784,72;
- Pessoas que tenham filho
adotivo até 18 anos;
- Pessoas com deficiência
(física ou mental);
- Pessoas com doenças
degenerativas (tratamentos oncológicos/soropositivos);
- Aposentado e Pensionistas
com renda de até R$ 919,88/mês;
- Desempregados e Ex-Combatentes e cônjuges.

Assessoria

Preocupado com a falta de
segurança, o vereador Carlos
Eduardo de Moura - Magrão
(PPS) está pedindo ao Executivo
que instale câmeras de monitoramento na cidade para inibir a
prática de delitos, como furtos
de veículos, tráfico de drogas,
proteção ao patrimônio público, furtos de lojas, latrocínios
e roubos. O vereador havia
protocolado no ano passado, os
requerimentos nºs 158, 1.349 e
2.995 solicitando este beneficio
para a população de Pindamonhangaba. Na sessão do dia 6 de
outubro, ele reiterou o pedido
através do requerimento nº
2.077/2014.
Em 2013, o parlamentar
conheceu as instalações do
COI - Centro de Operação e
Inteligência - de Indaiatuba/
SP, que é referência no Brasil
e no exterior. As câmeras foram
instaladas em 2008 e, entre os
anos de 2008 e 2012, o furto de
veículos caiu 70,1%, fazendo o
COI chamar a atenção pelo número expressivo na diminuição
deste crime. “Fiquei impressionado ao conhecer as instalações
do COI de Indaiatuba, uma
estrutura de dar inveja. Todos
empenhados em combater a

Faixa para pedestres
em Avenida do Feital
Preocupado com a segurança dos moradores do bairro
do Feital, que correm riscos
de serem atropelados devido
ao grande fluxo de veículos
na Avenida João Francisco
da Silva, nas proximidades
do número 1215, o vereador
Professor Eric, através do
Requerimento nº 1.885/2014,
solicitou que fosse implantada
uma faixa para pedestre nessa
região visando resolver essa
situação de risco. “Acredito
que com a instalação dessa
faixa para pedestres, os munícipes terão mais segurança
ao atravessar de um lado para
o outro, pois por se tratar
de uma avenida de grande
fluxo de veículos, os moradores encontram dificuldades
para atravessar e, também,
já foram registrados vários
acidentes no local. O requerimento é o primeiro passo para
a conquista
dessa melhoria para o
Feital. Acredito que, em
breve, será
realizado a
instalação
dessa faixa”,
enfatizou o
vereador Professor Eric.

Vereador
Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

de

de
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Preocupado com
Professor Eric pede ônibus Felipe César – FC reitera
segurança, Magrão pede
instalação de um Poupatempo
gratuito para pessoas
monitoramento por câmeras com mais de 60 anos
para o Produtor Rural

V e r e a d o r F e l i p e C é s a r - FC

O vereador Felipe César – FC (PMDB) reitera
solicitação ao Governador
Geraldo Alckmin, pedindo a
instalação de um Poupatempo para o trabalhador rural,
nos moldes das cidades de
Itapetininga e Avaré, com os
mesmos serviços oferecidos
pelo programa, de modo a
facilitar o atendimento para
o “homem do campo”. Em
sua justificativa, o vereador
alega que o trabalhador rural
não pode deixar seus afazeres
por muito tempo, e um atendimento direto e diferenciado a ele, facilitará em muito
para que possa regularizar
sua documentação. “Tudo
que uma casa de agricultura
faz, esse Poupatempo Rural
também faz, de uma forma
ainda mais eficaz. O produtor

terá acesso a mais de
50 tipos de serviços
oferecidos, como
a emissão de Guia
de Trânsito Animal
Eletrônica (e-GTA),
adesão aos programas da Secretaria de
Agricultura, linhas
de crédito, financiamento e seguro
rural do Feap, entre
outros”, explica o
vereador Felipe César – FC.
Faculdade
Pública Federal
O vereador Felipe César - FC insiste
junto ao Governo
Federal, através do Ministério da Educação, a instalação
de uma faculdade pública federal em Pindamonhangaba,
com cursos em diversas áreas
para beneficiar a juventude
da região metropolitana do
Vale do Paraíba.
Segundo o vereador Felipe César - FC, esta iniciativa
se faz necessária para dar
condições aos jovens, sobretudo os mais carentes,
de ter acesso à formação
superior de forma gratuita.
A necessidade desta região
é de uma faculdade pública
federal, que ofereça cursos
como medicina, engenharia,
arquitetura, matemática,
química e física, visando
atender a demanda de estudantes que não tem condições de pagar um ensino
superior de qualidade.

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Janio Lerario
Vereador Cal agradece Toninho da Farmácia solicita
congratula-se com o Senhor Administração por
início imediato da campanha
atender seus pedidos
Aparecido de Oliveira
de castração de cães e gatos

Aparecido de Oliveira,
a filha Alessandra e a
at r i z q u e i n t e r p r e t o u s e u
poema,

Nanda Berthoud

de
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aos amigos da filha, de quem obteve
ajuda para sua internação. Permaneceu internado por um ano, período
em que trabalhou cultivando jardins,
auxiliou na construção e organização
da ampliação do local. Leu muitos
livros e escreveu inúmeros poemas.
Quando saiu decidiu participar de um
sarau. Timidamente, fez sua primeira
declamação, obtendo grande sucesso
entre vários membros, doutores, escritores, poetas e professores, todos
membros da Academia Pindamonhangabense de Letras.
Aparecido decidiu continuar
seus estudos prestou vestibular
e cursou “Letras” e com muitas
dificuldades, trabalhando como
auxiliar de serviços gerais concluiu
brilhantemente a faculdade. Decidiu
tornar-se um professor, fato que
conseguiu por seu exemplo de boa
vontade e superação.
E, participando do Festipoema,
Aparecido conseguiu a 3ª colocação
devido as belíssimas poesias que foram apresentadas. Sua poesia “Chico
Frô” foi apresentada pela atriz Nanda
Berthoud, sua antiga colega de sala.
Hoje, Aparecido também ministra palestras motivacionais em
escolas públicas sobre os grandes
riscos do uso de drogas e, principalmente, a bebida alcoólica. Ele
conta sua história de superação e
como a fé e a religião o ajudaram a
abandonar os vícios.
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O vereador Janio Ardito Lerario
(PSDB) apresentou uma Moção de
Congratulações - nº 109/2014 - ao
senhor Aparecido de Oliveira pela
conquista do 3º lugar no Festipoema Festival de Poemas de Pindamonhangaba e por sua história de superação
e pelo trabalho que vem realizando
através de palestras motivacionais.
Aparecido de Oliveira nasceu
em 26 de Setembro de 1949 em
Assaí, no Paraná. Teve uma infância
muito difícil ao lado de seus muitos
irmãos. Não conheceu o pai (falecido quando ele tinha dois anos). Foi
criado pela mãe Maria Idalina e o
padrasto Antenor que era lavrador
e naquela época sofria com a seca
e a falta de chuva em sua lavoura.
Aparecido foi obrigado a abandonar
os estudos na quarta série, pois tinha
que trabalhar na colheita do café
para ajudar a mãe no sustento dos
irmãos. Casou-se com Dona Isabel
e tiverem três filhos: Alessandra,
Valquíria e Charles. Mudaram-se
para Pindamonhangaba em 1979.
Trabalhou em diversas empresas na
cidade. Muito inteligente e devorador
de livros, sempre tinha ótimas ideias e
era promovido de cargo rapidamente.
Mas perdeu muitos empregos por
causa do alcoolismo. E, por conta
do problema, Aparecido teve que se
afastar de sua família. Impulsionada
pela força do amor que sentia pelo
pai, a filha mais velha, Alessandra
procurou ajuda em um
centro de recuperação. E foi
ai que Aparecido iniciou a
sua caminhada de volta para
a “vida”. Em seu novo lar
A fazenda em vivia que fez
seu primeiro poema” MEUS
ANJOS”, em homenagem

Assessoria
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“Ele é exemplo de superação e fé na vida”

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) esta agradecendo
ao prefeito Vito Ardito Lerario, à Secretaria de Obras e ao Departamento de Meio Ambiente, pelo desassoreamento do Ribeirão do
Curtume, que já está sendo realizado no bairro Andrade, devendo
dar continuidade em toda sua extensão, evitando assim, que haja
enchentes e alagamentos nos bairros Carangola e Andrade, como
houve no passado, prejudicando os moradores que perderam muitos
de seus pertences.
Cal está cobrando também da subprefeitura do Distrito de Moreira César, para que faça também o desassoreamento do Ribeirão do
Capituva, que passa pelo Loteamento São João, na rua São Pedro,
onde o mato e os aguapés estão obstruindo a vazão da água.
Túnel da Via Dutra
O vereador Cal também agradece
a Administração, que
através da
Secretaria de
Obras, que
atendeu seu
pedido, em
nome da população dos
moradores
do bairro das
Campinas,
pela realização do concretamento da passagem do túnel por baixo
da Rodovia Presidente Dutra, que da acesso ao bairro, facilitando
a passagem dos veículos e dos moradores daquela região, pois o
mesmo se encontrava em péssimo estado, quase que intransitável.
Missa em Coruputuba
O vereador Cal e a D. Carminha avisam que a missa do mês de
Outubro, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Coruputuba, será
celebrada no domingo, dia 12 de outubro, Dia das Crianças e de
Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil e da nossa Igreja, às
10h30. A Missa será celebrada pelo Padre Cássio, Diretor Salesiano.
Todos estão convidados para coroarmos nesse dia nossa Mãe Querida.

Fale com o Vereador Cal

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Assistentes

Assessoria
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Farmácia

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) solicita ao
prefeito, através do Centro
de Controle de Zoonoses, o
início imediato da campanha de castração de cães e
gatos no município.
O vereador faz esta
solicitação pois o número
de animais abandonados
nas ruas da cidade tem
aumentado consideravelmente, e se não for tomadas medidas imediatas a
situação pode ficar fora de
controle, pois um animal
solto na rua e não castrado,
torna-se um reprodutor em
potencial, fazendo com

que aumente cada vez mais
a população de cães e gatos
que perambulam pelas vias
da cidade.
Campanha de
vacinação anti rábica
O vereador Toninho da
Farmácia também solicita
ao Executivo, informações
sobre o inicio da campanha
de vacinação anti rábica
em nosso município, pois
este trabalho é de grande
importância no controle
das doenças transmitidas
por cães e outros animais.
O vereador aguarda que esta
vacinação comece o mais
rápido possível.

Maltratar animais é crime, denuncie!
Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o Vereador Janio Lerario

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

Vereador Toninho

de
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toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia
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Escolas da Rede Estadual entram em
recesso na próxima semana

Akim / agoravale.com.br

AIANDRA ALVES MARIANO
***
As escolas estaduais de
Pindamonhangaba vão ficar fechadas na próxima
semana por conta do recesso escolar previsto no
calendário letivo.
De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, as escolas não abrem
de 13 a 17 de outubro e retomam as aulas no dia 20.
Os professores e funcionários das escolas também
terão a semana de folga.
O recesso foi planejado
no início do ano letivo e
todos os alunos começa-

ram as aulas no dia 27 de
janeiro. O fim do primeiro
semestre foi antecipado
para o mês de junho por
conta da Copa do Mundo.
“A reorganização do
calendário mantém a garantia dos 200 dias letivos
previstos em lei e nenhum
prejuízo curricular aos
estudantes. Os pais e responsáveis foram avisados
sobre as pequenas férias
de outubro nas reuniões
bimestrais e os docentes
poderão aproveitar o Dia
do Professor em casa”,
afirmou o secretário Herman Voorwald.

Calendário foi definido em virtude da Copa do Mundo no Brasil

Unidades escolares recebem
apresentação de ópera no sábado

Divulgação

Cidade terá Semana
do Empreendedor
O objetivo é ajudar pequenas empresas a
melhorar gestão e vendas de fim de ano

Espetáculo será apresentado por cantores líricos
AIANDRA ALVES MARIANO
***
Duas escolas estaduais
de Pindamonhangaba serão
palco, no sábado (11), do espetáculo de ópera “A Criada
Patroa”. A apresentação faz
parte do projeto Ópera na
Escola, que tem o objetivo
de difundir a música erudita
para alunos das escolas públicas e seus familiares.
Os moradores do bairro São Domingos poderão
conferir o espetáculo na EE
Professora Dirce Leopoldina
Cintra Villas Boas, às 11 horas.

Já quem mora em Moreira César poderá assistir
à apresentação às 15 horas, na EE Professora Antonia Carlota Gomes.
O espetáculo é apresentado por cantores líricos, que através da interpretação da música
traduzem as emoções da
história contada na ópera
cômica “A Criada Patroa”,
escrita pelo italiano Giovanni Battista Pergolesi.
A Criada Patroa conta
a história dos criados Serpina e Vespone, que fazem

de tudo para que seu patrão Uberto se apaixone
pela empregada. A cantora Isabella Luchi, o barítono Marcio Marangon
e o ator Rodrigo Manzelli
compõem o elenco, que
tem direção musical assinada por Fábio Bezutti.
Além dessas escolas,
outras duas receberão
o espetáculo no sábado
seguinte (18). São elas a
escola Professora Eunice
Bueno Romeiro e a escola
Professora Yolanda Bueno de Godoy.

Cervejaria comemora aniversário
A Cervejaria Óbvio comemora este
mês seu 9º aniversário e realiza neste
final de semana vários shows para animar seus frequentadores.
Na sexta-feira (10), a banda ‘Makenna’ fará apresentação de cover do
Pink Floyd. O evento será a partir das
20 horas com apoio da MAB, Agência
Cultural.
Já no sábado (11), a banda ‘Bocas
Ordinárias’ faz tributo à banda Charlie

Brown Jr. A apresentação tem apoio
da One Drop Produções.
O domingo será do ‘Rock Beneficente’. Contará com apresentações das
bandas Rocking Chair e Lumens Rock’n’Roll. A verba dos shows será revertida para instituições de caridade
da cidade.
A Óbvio está situada na rua Prudente de Moraes, 222, centro. Mais informações pelo telefone 3648-4913.

Em comemoração à Semana do Empreendedor, o Sebrae-SP realiza, de 13
a 18 de outubro, a Caravana do Empreendedorismo. Pinda e região será contemplada com uma programação especial de palestras, oficinas e workshops
a partir do dia 13.
Durante o período de atividades,
é feita uma grande mobilização de
atendimento a MPEs - micro e pequenas empresas em todo o Estado. Além
de estimular, a instituição visualiza o
aprimoramento da gestão de negócios,
levando orientações que ajudem o seg-

mento a alavancar as vendas de Natal
- principal data do calendário do comércio e responsável por perto de 15%
do movimento médio anual do varejo,
segundo a Associação Comercial de São
Paulo.
“Comemorando a Semana do Empreendedor, todos os 33 escritórios regionais e mais 13 pontos de atendimento do Sebrae-SP programaram ações
focadas em marketing, mas também
voltadas para os principais temas de
administração”, diz o diretor técnico do
Sebrae, Ivan Hussni.

Ação
Nove cidades da RM
do Vale do Paraíba e Litoral Norte terão programação de palestras: São
José dos Campos, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Jacareí, Cruzeiro,
Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Paraibuna (confira programação abaixo).
Durante as atividades, as equipes do Sebrae
poderão mostrar desde
como contratar temporários e melhorar as vitrines até formas de aquecer
vendas e faturamento ou
fidelizar os consumidores
que entrarem nos estabelecimentos para realizar
as compras de Natal.
Também faz parte da
programação o atendimento pela internet e por
meio do 0800 570 0800,
que funcionará de segun-

da a sexta-feira no horário normal, das 8 às 20
horas, e em esquema de
plantão no sábado, das 9
às 16 horas.
“Nossas equipes de
consultores e analistas
estarão de prontidão para
orientar e tirar dúvidas
nos principais temas de
gestão de negócios, como
finanças, área jurídica, recursos humanos e
outros, esclarecendo os
empresários dos setores
de comércio, indústria e
serviços. Mas o marketing, neste ano em que
são claros os sinais de
desaquecimento da economia, será o nosso tema
central”, explica Hussni.
Ele destaca que pesquisas do Sebrae mostram que das micro e
pequenas empresas que
permanecem no merca-

do, 58% utilizam estratégias de marketing para
ter sucesso, como investir
em produtos e serviços
diferenciados, propaganda e divulgação, superando as que aplicam apenas estratégias de custos
(30%), como oferecer
preços baixos e facilitar
pagamentos.
“Queremos mostrar às
empresas, responsáveis
por 47% da geração de
empregos formais no setor
privado no Estado de São
Paulo, que ainda há tempo
de buscar melhorias e de
tentar otimizar seu desempenho até dezembro. Os
resultados do Natal, mesmo não sendo suficientes
para salvar o ano, certamente ajudam a reforçar
o caixa e iniciar 2015 com
perspectivas muito mais
positivas”, completa.

Programação da Semana do Empreendedor em Pindamonhangaba
Palestras:

Pinda ganha novo equipamento de ressonância
Pindamonhangaba ganhou mais um equipamento de ressonância magnética na quinta-feira (9). O
aparelho de alta definição
pertence à Pro Imagem, que
poderá dar resultados com
ainda mais precisão e redução no tempo de exame.
O médico Andrey Jor-

ge de Andrade, diretor da
clínica, disse que se trata
de um grande avanço para
Pindamonhangaba. “Aliados ao desenvolvimento
da medicina, constantemente ampliamos nossas
especialidades e instalações físicas. Superamos as
expectativas e investimos

em um ambiente agradável, de alta tecnologia,
com corpo clínico especializado e capacitação dos
funcionários para que a
saúde dos pacientes esteja
sempre em dia”.
A Pro Imagem Pinda
existe desde 1995 e hoje
possuiu 43 funcionários.

Dia 15/10 – 10 às 12 horas - Tema: Desenvolva sua Empresa
Local: Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba (rua Deputado Claro César, 44, centro)
Dia 16/10 – 17 às 19 horas - Tema: Receita de Sucesso - Engenharia
de Cardápio
Local: Prefeitura de Pindamonhangaba (av. Nossa Senhora do Bom Sucesso,1.400, Alto Cardoso)
Mais informações e inscrições gratuitas pelos telefones
(12) 3132-6777 ou 0800 570 0800
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DIA DAS CRIANÇAS
Em Pinda, vendas
devem crescer 5%
Segue até o dia 18
de outubro a Campanha “Game na Mão”. Os
cupons para essa campanha devem ser colocados
na urna até as 18 horas
do dia 17 de outubro. O
sorteio acontece dia 18,
às 12 horas, na praça
Monsenhor Marcondes.
A campanha Festival de
Prêmios tem como objetivo aquecer as vendas
no comércio nos meses
que antecedem o “Dia das
Crianças”.

Serão sorteados quatro
prêmios: os dois primeiros ganharão um tablet
Samsung galaxy Kids,
cada um. O terceiro, um
Xbox 360 4G e o quarto,
um playstation 3 250 gb.
A campanha Festival de
Prêmios “Game na Mão”
é autorizada pela Caixa
com o certiﬁcado número
6-0717/2014.
Aumento das vendas
deve ser de 5%
A Associação Comercial estima que o aumento

Divulgação

nas vendas seja de 5% em
relação ao ano passado. O
preço médio dos presentes deve ser de R$ 70 e os
itens mais procurados serão brinquedos, aparelhos
eletrônicos e roupas.
Em Pindamonhangaba
a Acip desenvolve a Campanha Festival de Prêmios
durante todo o ano, sorteando prêmios nas principais datas comemorativas.
Encerrada a campanha
direcionada às crianças,
começa a de Natal.

Divulgação

Campanha “Game na Mão” vai até às 18 horas do dia 17 de outubro

Impostos sobre brinquedos
podem passar dos 70%
O

s pais vão pagar altos tributos nos presentes para esse
Dia das Crianças. É o que revela levantamento da ACSP - Associação
Comercial de São Paulo – órgão que
implantou o Impostômetro há nove
anos na rua Boa Vista, centro da
capital, para chamar a atenção dos
consumidores para o volume de tributos pagos pelos brasileiros.
No topo da lista de presentes para
as crianças está o videogame: do

preço pago pelo consumidor, 72,18%
são de impostos. Jogos e console de
videogame têm essa mesma carga.
Outros presentes que chamam
a atenção quando o assunto é carga tributária são o tênis importado
(58,59%), patins (52,78%), aparelho
de MP3 ou Ipod (49,45%), e bola de
futebol (46,49%). Os dados são do
IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que abastece o
Impostômetro.

Animais de estimação são opção de presente

V

Divulgação

ários fatores devem ser levados em consideração
quando a opção para presentear os pequenos no
Dia das Crianças é um pet.
Itens como as características do bichinho (peludos, ativos, silenciosos, independentes) e disponibilidade de tempo para dar atenção, tamanho do ambiente que o animal
vai viver, entre outros fatores.
Comprar ou adotar um animal para presentear crianças
exige pesquisa e bom senso. Embora um animal de estimação seja interessante para qualquer criança, é importante
avaliar quem cuidará realmente do animal, nem sempre os
pequenos têm maturidade suﬁciente para isso.
“Crianças pequenas demais às vezes ainda não têm noção do que é brincadeira. Com os ﬁlhotes são mais frágeis,
todo cuidado é necessário para evitar que se machuquem.
Com supervisão de um adulto, porém, ter um pet em casa
é uma ótima forma de ensinar limites, respeito à vida, cuidado e solidariedades aos pequenos”, argumenta a veterinária Giulliana Tessari.
Além de cães e gatos, para crianças menores, pode-se
pensar em peixes e até pássaros. “Como são mais independentes e não exigem contato físico, pode ser uma alternativa mais prática para os pais e indiretamente para os ﬁlhos
pequenos.

Paineiras terá esportes e
lazer no ﬁnal de semana
O Paineiras Country
Club terá um ﬁnal de semana repleto de atividades de esportes e lazer.
No sábado (11) tem início o campeonato de futebol, a partir das 15 horas.
A entrada é aberta a não
sócios desde que acompanhados de sócios. Em
cada sábado haverá três
jogos, além de churrasquinho e chope gelado no

American Bar.
A comemoração do Dia
da Criança também faz
parte do ﬁnal de semana
no clube. As atrações começam às 8 horas, com a
Corrida Kids, que acontece dentro do condomínio e
tem a participação somente de sócios.
A partir do meio-dia, o
American Bar terá música
ao vivo e almoço a quilo.

Das 14 às 18 horas, o clube
terá monitores e recreação com a equipe da Companhia do Sol, do Tio Ale,
de Taubaté, além de brinquedos, pipoca, algodão
doce e sorteios.
A comemoração do Dia
da Criança será um evento aberto também a não
sócios do clube. A entrada
custa R$ 10 por pessoa.
Sócios não pagam.
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dia das crianças

Cidade comemora data com festa
Marcos Vinício Cuba
***
Este final de semana
será com muita festa em
comemoração ao Dia das
Crianças e a Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura, e demais
secretarias e departamentos, convidam a população para se divertir. Neste
sábado (11) o Centro Es-

Turismo e
Educação
no Dia das
Crianças
E as comemorações
não serão apenas com
momentos de diversão.
Será possível viajar pelo
mundo da leitura e brincar de forma educativa,
além de conhecer os pontos turísticos de Pindamonhangaba e observar as
lindas paisagens.
Nos dias 12 e 18 o
Departamento de Turismo
vai montar uma tenda
com os painéis turísticos,
disponibilizará materiais
informativos e quem
passar pelo local poderá
assistir vídeos sobre os
locais turísticos da cidade.
A brinquedoteca irá
oferecer momentos lúdicos com várias atividades às crianças, como
brincadeiras de casinha,
salão de beleza, blocos
de montar, entre outras. Neste espaço será
possível se divertir e
aprender com as brinquedistas, professoras
qualificadas que estarão
à disposição.
No dia 11 haverá
contação de história,
oferecida pela equipe da
biblioteca municipal. As
crianças e adultos poderão ouvir muitas informações e se encantar.

portivo José Ely Miranda,
“Zito”, será palco das atividades. O local contará
com diversas atrações a
partir das 14 horas e até às
18 horas a diversão é garantida.
Os moradores de Moreira César e região poderão aproveitar o sábado
para brincar com os filhos.
Os momentos de lazer
também são importantes
para o desenvolvimento
cognitivo das crianças. O
ato de brincar promove
ações que contribuem com
a educação dos pequenos,
além de que, os jogos coletivos servem para promover a interação social.
O Bosque da Princesa
é um ponto de encontro e
lazer, por este motivo, ele
foi escolhido para sediar as
comemorações no domingo (12), data dedicada às
crianças. Além de brincar
no playground existente
no local, haverá brinquedos infláveis, estações
de brincadeiras, jogos de
mesa, atividades culturais,
entre outras. As ações serão das 14 às 18 horas.

Divulgação

nome completo da criança, dos pais e um número
de telefone.
As festividades do Dia
das Crianças não encerram no dia 12. O Araretama também receberá
os brinquedos infláveis,
brinquedoteca e estações recreativas no dia
18, das 14 às 18 horas. As
brincadeiras serão no ginásio Rita Eni Cândido,
“Ritoca”.
De acordo com as informações da Secretaria
de Juventude, Esportes
e Lazer haverá recreação
aquática no “Zito” e no
“Ritoca”. É recomendável
estar com traje de banho:
sunga, maiô ou biquíni.
Os brinquedos
infláveis e as estações

As crianças terão à disposição diversos brinquedos infláveis
As famílias que forem
ao Bosque devem fazer
crachás para os filhos,

pois, em caso de se perderem, a equipe da Prefeitura poderá ajudá-los

a encontrar os pais com
mais facilidade. No crachá
é importante escrever o
Divulgação

As crianças poderão
brincar muito nos brinquedos infláveis. A diversão é garantida com
o futebol de sabão, balão
pula-pula, cama elástica,
parede de escalada, touro mecânico, tombo legal
e tobogã.
Outras atividades que
têm agradado as crianças, jovens, adultos e os
idosos são os afazeres
com as estações recreativas. Nestes espaços são
oferecidas maquiagens,
jogos de mesa, tênis de
mesa, damas gigante, oficinas de artes, pernas de
pau, chinelão, avaliações
físicas e unhas decorativas.
O público também poderá prestigiar e gingar
com a roda de capoeira da estação esportiva
no Bosque da Princesa.
Quem gosta de praticar
voleibol poderá jogar na
quadra do “Zito”.
O Bosque da Princesa
foi escolhido
para sediar as
comemorações
do dia 12

Arquivo Pessoal

Bibliotecas celebram na praça
Maria Fernanda Munhoz
***
Em comemoração
ao Dia das Crianças,
as bibliotecas públicas
municipais de Pindamonhangaba estarão a
semana toda – de 13
a 17 de outubro – com
uma tenda na praça
Monsenhor Marcondes.
Das 10 às 16 horas,

diversas publicações
estarão a disposição dos
leitores, como livros,
jornais, revistas e gibis,
além de ilustrações para
as crianças colorirem.
De acordo com a coordenação de bibliotecas, o
evento pretende incentivar a leitura em pessoas
de todas as idades, principalmente junto ao público

THINO IMÓVEIS
ATENÇÃO CORRETORES

Venha fazer parte da equipe de vendas da THINO,
comissão acima dos valores de mercado.
Agende entrevista: 3642-4200

infantil. Haverá, ainda, a
presença do personagem
Ratão, interagindo com as
crianças.
Encerrando esta
semana especial, haverá
a participação, na sextafeira (17), da escritora
Teresa Cristina Bendini, de Taubaté, autora
de cinco livros infantis,
contadora de histórias
e poetisa. Ela fará uma
oficina com as crianças,
com jogos e brincadeiras
que buscam descobrir
a vocação literária dos
pequenos, com base em
seu mais recente livro “A
Palavra Mágica”.
Evento na biblioteca
Além das atividades na
praça Monsenhor Marcondes, ainda em comemo-

ração ao Dia da Criança,
será realizada, de segunda a sexta-feira, uma
explanação da história
da biblioteca “Vereador
Rômulo D’Arace”, que fica
no Bosque da Princesa,
com a filha do patrono,
professora Vânya Dulce
D’Arace Maciel. Começa
às 15 horas, com entrada gratuita. Todos estão
convidados a participar.
Organização
Os eventos são organizados pela Coordenação
de Bibliotecas, que faz
parte do Departamento
de Cultura, da Secretaria
de Educação e Cultura da
Prefeitura de Pindamonhangaba. O apoio é do
Departamento de Patrimônio Histórico.

A autora de livros infantis Teresa Cristina Bendini
fará oficina com as crianças na sexta-feira
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& lazer

‘Canções de Alaíde’
é atração gratuita
no Teatro Galpão
nesta sexta-feira
Maria Fernanda Munhoz
***
A cantora e compositora Alaíde Costa, uma
das maiores intérpretes
da MPB, vai comemorar
o lançamento de seu primeiro álbum autoral em
Pindamonhangaba, nesta sexta-feira (10), às 20
horas, no Espaço Cultural
Teatro Galpão.
O evento será precedido de oficina e terá entrada gratuita. Os ingressos
devem ser retirados no
Departamento de Cultura
da Prefeitura, nesta sextafeira, a partir das 9 horas,
na rua Dr. Campos Sales,
530, São Benedito (ao
lado da agência dos Correios São Benedito).
Sob o nome de Canções
de Alaíde, o disco é o primeiro da cantora após seis
décadas. Aos 79 anos, e
figura ímpar da MPB, Alaíde realiza o sonho de gravar um álbum apenas com
composições
próprias.
Com a mesma afinação e a
mesma interpretação personalíssima dos tempos
pré-bossa nova, quando

Divulgação DPH

Apresentação de piano e violino comemorou
o Dia da Música

Museu comemora
dia da Música

Divulgação

A cantora e
compositora
Alaíde Costa
se apresentará
gratuitamente em
Pinda

Maria Fernanda Munhoz
***
O Dia da Música é
comemorado em 1º de
outubro e, para celebrar a data, o Museu
Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona
Leopoldina, em parceria com a Acrópole
Produções Musicais,
realizou uma atividade
pedagógica diferenciada e lúdica.

Durante o dia, os
visitantes do museu,
entre eles alunos da
Rede Estadual de
Ensino, e comunidade,
puderam ouvir em um
ensaio aberto apresentações do pianista Valdir
Carvalho. E, à noite,
foi realizado um recital,
com direito a luzes,
violino e piano, com
apresentação de música
da melhor qualidade.

Mais de 3 mil visitas em setembro

iniciou a carreira como
crooner do Avenida Dancing no Rio de Janeiro,
em 1954, a intérprete se
consagra definitivamente
neste disco produzido por
Thiago Marques Luiz no
projeto viabilizado pelo
ProAc.
O material mostra uma
cantora autêntica, que
nunca se dobrou aos mo-

dismos comerciais, mantendo-se fiel ao seu próprio estilo.
O CD Canções de Alaíde abre com uma temática
comum na obra da compositora: o amor. A música “Qual a Palavra” fala
de uma grande paixão,
abrindo passagem para a
primeira parceria com Vinícius de Moraes, presen-

te no disco, “Tudo o Que
É Meu”. Alaíde conta que
recebeu essa letra durante
uma visita que fez ao ‘poetinha’, quando ele estava
internado no Rio de Janeiro. “Ele disse que havia
um presente para mim na
gaveta e o presente era um
papel dobrado com a letra
da canção”, revelou a artista.

Cultura realiza exposição franciscana no museu

A exposição é uma homenagem a São Francisco de Assis

Divulgação DPH

Maria Fernanda Munhoz
***

No mês em que se comemora o
dia de São Francisco de Assis (4 de
outubro), o Departamento de Cultura da Prefeitura realiza a exposição “Os 4 Elementos: Terra, Água,
Fogo, Ar”, no Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina.
Participam da mostra os seguintes artistas: Sérgio Callipo, Felipe
Callipo, Christina Lehamnn César,
Neila Cardoso, Irmã Cida, João
Branco, Sidney, Natália e Juliane
(alunas do projeto Mãos de Barro).
A exposição está no museu até o
dia 21 de outubro e pode ser visitada
de terça-feira a sábado, das 9 às 18
horas e aos domingos, das 13 às 18
horas. A entrada é gratuita.

O Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro
I e Dona Leopoldina
está comemorando um
recorde: cerca de 3.500
pessoas prestigiaram as
exposições no local, no
mês de setembro. De
acordo com a diretora
de Patrimônio Histórico,
responsável pelo museu,
esse aumento do interesse da comunidade pela
instituição se dá pela
variedade e qualidade
de exposições instaladas
no prédio histórico, que

responde para a Secretaria de Educação da
Prefeitura. “A presença
dos visitantes nos motiva
a continuar desenvolvendo um trabalho sério e
dinâmico, que desperte
o interesse de cada vez
mais pessoas. Lembrando que as exposições
no museu estão sempre mudando, por isso,
convidamos aqueles que
já estiveram por aqui a
continuar retornando em
outras ocasiões”, disse a
diretora.

Palestras e contações de
histórias são sucesso de público
Maria Fernanda Munhoz
***
Em setembro, as bibliotecas públicas municipais realizaram uma parceria com a
Sabesp e, em comemoração ao
mês do Dia da Árvore e início
da Primavera, foram ministradas oito palestras com o tema
“Sem árvore não tem água”,
nas unidades de Moreira César
e do Bosque da Princesa.
Divulgação Bibliotecas

Contação de histórias
conscientizou de
maneira lúdica

Além das palestras, funcionários da própria biblioteca deram início ao projeto
de contação de histórias,
abordando também temas
ambientais.
No total, foram 2.097
alunos atendidos, número
comemorado pela coordenação das bibliotecas.
“Nosso objetivo principal
foi o de conscientizar as
crianças sobre a importância de economizar água e,
no caso das contações de
histórias, incentivar a leitura. Ficamos muito felizes
com a participação de todos
e pretendemos realizar diversos outros eventos para
trazer a criança para as nossas bibliotecas”, avaliou a
coordenadora.
As bibliotecas públicas
municipais integram o Departamento de Cultura da
Secretaria de Educação e
Cultura da Prefeitura de Pindamonhangaba.
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BEM-ESTAR
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No combate ao câncer, ‘Outubro Rosa’
alerta mulheres sobre a doença
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Outubro inteiro é dedicado à saúde das mulheres, isto não apenas
no Brasil. A campanha
“Outubro Rosa” é um movimento conhecido internacionalmente. O foco é
despertar nas mulheres o
autocuidado, conhecendo
a própria saúde, e chamar
a atenção para que elas
procurem as unidades de
saúde mais próximas para
participar da programação oferecida.
Pindamonhangaba realiza diversas atividades
e todas as mulheres estão
convidadas. O câncer do
colo uterino e o de mama
não escolhe idade. O cuidado com a saúde deve
ser diário, quem se ama
se previne. Muitas vezes,
as mulheres podem estar
doentes e não sentir dor,
portanto, ir ao médico regularmente é a melhor estratégia de prevenção.
A abertura do “Outubro Rosa” começou no
dia 2 e serão desenvolvidas até o dia 31. A secretária de Saúde e Assistência Social convida a
população para procurar

as unidades de saúde,
pois, em cada uma há
proﬁssionais qualiﬁcados
e preparados para fazer a
coleta do preventivo e as
orientações sobre o câncer de mama.
A tarde de quarta-feira (8) foi especial para
algumas mulheres de
Pindamonhangaba. Elas
foram
homenageadas
por representarem a força da mulher na luta contra o câncer. O auditório
da Prefeitura ficou repleto e a sede do Executivo
também foi decorada
com bexigas em alusão
ao mês rosa. O público
conferiu palestra e ouviu mensagens de força
e fé, além de ser brindado com a boa música
interpretada por Geane
e Vera.
Quem compareceu ao
auditório da Prefeitura
recebeu informações da
coordenadora da Saúde
da Mulher em Pindamonhangaba, Marília Rios
Freire, e da Mestre Maria da Conceição Furtado
Lancia, que falou sobre
incidência dos cânceres,
sinais, sintomas e do programa Mulheres de Peito.

As homenageadas
pelo CMDM
As homenageadas foram Maria Cleusa Rafael Silva, Claudia Santos
Melo Azevedo, Teresinha
Rodrigues Xavier Cruz,
Eliane Domingues, Vilma
Araújo, Valdirene Araújo, Angélica Ferreira dos
Santos, Rute Moreira dos
Santos, Elienai do Nascimento e Leila Regina
Saquetti. A presidente do
Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher, Simone Braça, parabeniza
todas as mulheres e agradece a presença de todos
pelo exemplo de vida.
“Convido toda a população para participar dos
eventos de conscientização, da Caminhada Rosa,
que acontecerá dia 25,
às 9 horas. Vamos fazer

a concentração na praça
Monsenhor Marcondes e
caminhar uns 2 km distribuindo materiais informativos. Também estaremos no Shopping Pátio
Pinda nos dias 23,24 e
25 fazendo panﬂetagem”,
destaca Simone.
O prefeito de Pindamonhangaba ressalta que
todo dia deve ser “Outubro Rosa” e não apenas
as mulheres devem ﬁcar
atentas quanto ao câncer
de mama, mas os homens
também, porque este câncer não escolhe sexo. Ele
destacou a felicidade ao ver
tantas pessoas lutando por
esta causa bonita, que é a
prevenção, e pediu a todas
para que sejam multiplicadoras das informações.

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Todos os participantes serão multiplicadores das informações sobre prevenção ao câncer

Conheça duas vencedoras
Leila Regina Saquetti diz que descobriu que tinha câncer
em 2010 e fez o tratamento com quimioterapia e radioterapia durante oito meses. Atualmente, faz acompanhamento
médico, de seis em seis meses faz mamograﬁa e a cada três
meses vai ao médico. Ela passou por sessões de quimioterapia e 38 de radioterapia. Para superar contou com a
ajuda dos amigos e da família. Ela acredita que o que cura o
câncer é a amizade das pessoas e revela que não teve queda
de cabelo de forma agressiva e não precisou raspar a cabeça
e nem usar peruca.
“A quimioterapia é o pior tratamento que tem, é muito
forte, mas tudo passa. Ter recebido esta homenagem foi muito
emocionante, porque passa uma novela na cabeça da gente.
Toda vez que eu entrava na sala para fazer quimioterapia
e a radioterapia pedia para Deus segurar as minhas mãos.
Passar por tudo isso foi uma lição de vida”, aﬁrma Leila.
Claudia Santos Melo Azevedo descobriu o câncer de
mama em 2012 e diz que na verdade não havia nódulo e
sim uma mancha. Ela cita que a descoberta foi por acaso,
num exame de rotina com a ginecologista, que perguntou
se na família havia casos. “Descobri o câncer com 33 anos,

o interessante é que não sentia dor, não tinha nódulo. A
médica pediu os exames e aí apareceu que eu estava com
uma mancha, ﬁz a biópsia e acusou que era um carcinoma
inﬁltrativo e estava no grau 2, indo já para o 3 e não sentia
nada. Acredito que foi um toque de Deus para eu procurar
essa médica e ela me pediu para fazer os exames mesmo
nessa idade, tão nova”, comenta Claudia.
Claudia fez a cirurgia três meses depois de descobrir o
câncer, recuperou-se em um mês e meio e conta que quando descobriu a doença não estava trabalhando, então não
mudou tanto a sua rotina, mas dar a notícia para os ﬁlhos e
família não foi algo fácil. “Quando o médico fala que você está
com câncer é um baque, o chão some, você faz questionamentos. Mas aí você respira e vai se cuidar. A quimioterapia para
mim foi muito dolorosa. Ainda ﬁz 33 sessões de radioterapia.
Não foi algo fácil, mas graças a Deus eu venci. Ainda continuo
em tratamento, ele é prolongado por dez anos agora, e hoje,
receber essa homenagem, foi muito gratiﬁcante. Ofereço isso
a Deus, tive apoio do meu pai, dos ﬁlhos, do esposo, toda família, mas principalmente a Deus, porque é uma doença que não
mexe somente com você e sim com toda a família.”
Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

O CMDM homenageou todas as mulheres que lutaram e lutam contra o câncer

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES
Data
14/10

Horário
Das 13 às 17h

18/10
21/10
22/10

14h

Atividade
Encontro de Mulheres,
Palestras, Yoga e Tarde da Beleza
Das 8h30 às 13h
Atividades preventivas
Das 8 às 10h
Palestra sobre prevenção do câncer
do colo uterino e de mama
16h
Missa Rosa
Palestra sobre prevenção do câncer do colo uterino e de mama

Local
Centro Comunitário Cícero Prado
Supermercado Spani
Recinto São Vito
Paróquia São Vicente de Paulo
CCI Vila Rica

Semana do Idoso é encerrada com City Tour
Marcos Vinício Cuba

Os participantes aprovaram a atividade

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Pindamonhangaba está homenageando os idosos desde
o dia 19 de setembro e terminaram na quinta-feira (9) as
atividades comemorativas. O
encerramento ocorreu com o
City Tour, oferecido pelo Departamento de Turismo da
Prefeitura. Os residentes de
lares e participantes dos centros de convivência puderam
conhecer pontos turísticos do
município.
O casal Neidi Sindelar
Muassab e Alexandre Muassab contam que a progra-

mação em comemoração
aos idosos está melhorando
a cada ano, pois, os organizadores oferecem diversas
atividades e assim muitas
pessoas podem participar,
porque se não gostam de
uma coisa acabam fazendo
outra.
Alexandre Muassab destaca que o City Tour foi uma
excelente atividade oferecida
e brinca que até teve disputa
para garantir a vaga. “Para a
gente que está aposentado um
programinha assim é uma beleza.”
Ana Gilda Ferraz fre-

quenta o CCI da Vila Rica e
revela ter participado de todas as atividades e aprovou
todas as ações desenvolvidas. “Estar com outras pessoas é muito bom e a gente
sempre aprende uma coisa
em cada dia.”
A presidente do Conselho
Municipal do Idoso, Patrícia
Campos, agradece a todos
que se empenharam para fazer desta Semana do Idoso
dias diferenciados e também
os participantes que marcaram presença em todas as atividades, transmitindo muita
alegria.

Tribuna do Norte
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COTIDIANO
IA3: conheça o projeto que vem
mudando a vida dos jovens de Pinda
Divulgação

Participantes do IA3 explicam ações do projeto ao prefeito
JULIA VILLAR
***
Buscando
divulgar
os serviços do IA3 o
programa ‘O prefeito e
você’ recebeu membros
da instituição para contar um pouco sobre o
trabalho para o desenvolvimento de Pindamonhangaba.
“O trabalho que eles
prestam para a nossa cidade é de extrema importância. Estamos muito contentes com os resultados
que o IA3 vem nos dando
a cada dia. Temos a tranquilidade de saber que os
nossos jovens estão recebendo apoio nesta fase
tão difícil da vida. Quero
que eles saibam que eu
e a Prefeitura estaremos
sempre de portas abertas
para todos os projetos que
eles quiserem implantar
na nossa cidade”, disse o
prefeito.
A instituição
IA3 é uma sigla de I de
instituto e três A’s de acolhimento e apoio ao adolescente. A instituição
teve seu trabalho iniciado em setembro de 2008
e segue até hoje ininterruptamente. A missão
do IA3 é gerar oportunidades para os jovens com
a colocação no mercado
de trabalho e de participação em projetos culturais. A sede fica no Feital
e foi escolhida estrategicamente. Segundo pesquisas no bairro, no ano
de 2008 os índices de
gravidez na adolescência
eram altos e chegavam a
27 casos. Depois de im-

plantado o instituto, no
ano de 2012 esses números caíram para zero. Tão
grande foi o sucesso que,
atualmente tem espalhados vários polos no bairros. Além destes centros,
existem polos nos bairros
Castolira e Araretama e
ainda pretendem levar
seus serviços ao Distrito
de Moreira César.
Projetos
Hoje a instituição conta com seis projetos ativos nas áreas de qualificação profissional, cultura e
lazer. O primeiro projeto
foi proposto para gerar
desenvolvimento para o
jovem. Com o nome de
‘Aprendiz na Empresa’
é um dos principais da

instituição e se baseia na
lei do aprendiz que exige
que em todas as empresas pelo menos 5% de
seus funcionários sejam
aprendizes. Tão grande
foi o sucesso da iniciativa que, atualmente, 50
de seus aprendizes trabalham em indústrias de
Pinda, e vários outros já
fizeram parte.
O segundo é o ‘Projeto Primeiros Passos’. Ele
foi elaborado focando nos
adolescentes que ainda
não estavam pensando em
trabalhar ou que possuíam o perfil de empreendedor. Criou-se então, a
capacitação para que futuramente pudessem abrir o
seu próprio negócio. O IA3

Prefeito, direção do IA3 e alunos no programa de rádio
possui na sua sede cursos
de estética e beleza (onde
possui ambiente completo
para dar toda experiência
na área), o curso de culinária profissional, e estudam implementar o curso
de comunicação e design
visando aqueles que possuem interesse nesta área
tão procurada.
Durante observações
percebeu-se que nem
todos os jovens tinham
oportunidades. Era preciso trabalhar os valores e a
expectativa de vida e com
isto foram criados os projetos culturais.
‘Atores Sociais’ é o terceiro projeto criado pelo
instituto e começou de
maneira bem simples,
Facebook IA3

IA3 está produzindo o primeiro CD da sua orquestra

Programa Lições de Casa oferece
cursos de qualificação profissional
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
O Departamento de Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba está desenvolvendo as
ações do Programa Lições
de Casa com dois cursos de
qualificação profissional:

Divulgação

secretária do lar e caseiro.
Interessados devem procurar o Cras - Centro de
Referência em Assistência
Social mais próximo de
casa ou o Cias - Centro Integrado de Assistência Social que fica nas proximidades da Prefeitura. Será

necessária a apresentação
de cópia do RG e comprovante de residência.
São oferecidas 40 vagas e as aulas começam
dia 14. Requisitos: ser
maior de 18 anos e ter
pelo menos o Ensino Fundamental incompleto.

com o projeto de contadores de história. Foi tão objetivo que todos adoraram
o curso, e cresceu. Hoje
recebe grande suporte incluindo professores que
são profissionais na área
do teatro. Os jovens participantes já se apresentaram no Teatro Galpão e
em empresas da região.
Em 2013 foi criado
aquilo que eles chamam
como menina dos olhos:
o projeto ‘Contra Ponto’.
Este projeto é uma orquestra completa do IA3,
que possuem todos os
instrumentos de corda,
percussão e seu próprio
coral. Devido a pedidos
este ano está sendo produzido o primeiro CD.
Esta iniciativa abrange
mais de 200 adolescentes
do município.
Em parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba foi criado o programa ‘Vem Ser’. O programa
era de artesanato e o IA3
foi convidado pela Prefeitura para participar. Ele
tem a proposta de gerar
renda e no início era voltado apenas para os jovens,
porém, com a grande procura, tiveram a ideia de
trazer as mães dos alunos
para participarem. Além
de profissionalizar, aproximou as famílias, gerou
renda e capacitação.
Por último, e considerado um dos mais importantes, vem o projeto
‘Cubo Ambiental’. Em
pleno século 21, tiveram
a ideia de ajudar aquele
que mais vem sofrendo:
A Natureza. Sentiram a

necessidade de compartilhar a consciência ambiental, e não só falando
mas também praticando.
O IA3 conta com parceria de cooperativas de reciclagem, no qual os jovens levam os materiais
reciclados na instituição,
eles coletam, destinam
para estas cooperativas
e os jovens recebem uma
EcoMoeda que depois
pode ser trocada por produtos na loja ambiental do IA3. Durante esta
atividade há também o
plantio de mudas e soltura de peixes. O projeto leva o nome de Cubo
Ambiental porque todos
os outros cinco projetos
possuem aulas ambientais em sua formação.
Rafael Takei, da área
de Relações Institucionais
contou um pouco sobre a
experiência na vida dos
jovens: “A mudança que
nós trazemos para a vida
deles é a expectativa das
coisas boas. Infelizmente,
nos dias atuais, oportunidades para se fazer coisas
ruins estão em toda parte.
Enxergamos aí a oportunidade de trazer coisas boas para a vida desses jovens. Oferecemos
oportunidades para eles
crescerem, ofertas para
desenvolverem seus talentos. Ter acesso ao mercado de trabalho de maneira
formal, com carteira assinada e mostrar o futuro
brilhante que está previsto para a vida deles. Nós
mostramos a perspectiva
de futuro sempre do lado
positivo”.

Ambulantes: prazo para licenças especiais
Vendedores ambulantes interessados em trabalhar no feriado de Finados
devem procurar o Setor de
Protocolo da Prefeitura ou
ir à Subprefeitura, em Moreira César, entre os dias
20 e 27 de outubro. A entrega das licenças será nos
dias 30 e 31 de outubro.
Para
comercializar
durante as festividades

natalinas, os interessados devem procurar os
mesmos locais de 13 e
31 de outubro. As vagas
serão disponibilizadas
por meio de sorteio e a
entrega das licenças será
entre os dias 27 e 28 de
novembro.
Será necessária a apresentação de cópia do RG,
CPF e comprovante de

residência em Pindamonhangaba. O atendimento
é de segunda a sexta-feira,
das 8 às 17 horas.
A Secretaria de Administração, por meio do
Setor de Fiscalização de
Posturas, destaca a necessidade da licença, sem
ela a mercadoria será recolhida e o ambulante
multado.
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Nosso Bairro começa sábado
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
O Cidade Jardim recebe, a partir de sábado
(11), a 7ª edição do projeto
Nosso Bairro. A abertura
oﬁcial será realizada das
16 às 19 horas na tenda
instalada na rua João Esaú
Bicudo, ao lado do campo
de futebol do bairro.
Durante a abertura,
haverá diversas atrações
e serviços gratuitos para
a população, como atendimento social, cadastramento para casas populares, atividades de lazer
e brinquedos inﬂáveis,
feira de adoção de animais e orientações veterinárias, além da presença
da equipe da Funvic, com
ações de educação, saúde
e odontologia. Também
estará à disposição da

INSCRIÇÕES
PARA OFICINAS

Maria Fernanda Munhoz

Oﬁcina de mosaico, realizada no Vale das Acácias, estará de volta no Cidade Jardim
população os serviços de
quick massagem, corte de
cabelo e unhas decoradas.
Das 16 às 18 horas, ha-

verá o show musical com
a banda Sambatuque e, às
18 horas, uma esquete teatral. A abertura oﬁcial está

marcada para as 18h30.
O projeto Nosso Bairro
é realizado pela Prefeitura de Pindamonhangaba,

com coordenação do Departamento de Turismo,
ligado à Secretaria de Governo.

As inscrições para
as oﬁcinas gratuitas
começaram na
quarta-feira (8) e
terminam nesta sextafeira (10), na tenda
do projeto. Para se
inscrever, basta ir ao
local, das 14h30 às
17h30, e entregar duas
garrafas descartáveis
no ato da inscrição. São
oferecidas 29 opções
em oﬁcinas.
As aulas serão
realizadas de segundafeira a sábado, duas
vezes por semana,
nos períodos da
manhã ou tarde.
No encerramento
do projeto, os
participantes receberão
certiﬁcados.
As inscrições são
abertas a todos e as
vagas, limitadas.

Divulgação

SUBPREFEITURA EXECUTA DIVERSAS OBRAS
A Subprefeitura de Moreira César realiza diversos serviços de manutenção e várias
obras no Distrito. A equipe concluiu o prolongamento de rede de água e esgoto na rua Pedro da Cruz Salgado Filho, no bairro Jardim
Regina. Os trabalhos tiveram início na terçafeira (7) e estão em andamento.
A marginal que dá acesso ao posto Joia da
Dutra, em Moreira César, recebeu melhorias
na pista de rolamento, atendendo a solicitação
de quem a utiliza. A equipe da Subprefeitura
colocou material fresado no local no início do

mês. Os caminhoneiros e demais motoristas
agradeceram o trabalho realizado, pois, contribuiu com a acessibilidade na via.
A Vila São João está recebendo pintura
nas guias e este trabalho é de manutenção. Ao
fazer esta ação os proﬁssionais também executam limpeza na área, evitando o acúmulo de
água nos objetos que são jogados nas ruas.
Marginal paralela à Dutra
recebe melhorias

Crédito: Divulgação SEC

Secretários de Educação de Taboão da Serra e de Pindamonhangaba

Equipe da Educação conhece
prática do “Gestão Fácil”
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A equipe da Secretaria
de Educação da Prefeitura de Pindamonhangaba esteve em Taboão da
Serra-SP, em setembro,
para conhecer, na prática, a plataforma “Gestão
Fácil”, que está sendo
implantada em Pinda e
integrará todas as unidades escolares e a sede da
secretaria.
Um grupo formado
por 29 pessoas entre gestores de unidade e regionais, funcionários das
secretarias das escolas,
assessores, diretores e a

secretária de Educação
foram recebidos pelo secretário de Educação local, que mostrou a prática
do “Gestão Fácil” tanto
na secretaria quanto em
uma unidade de ensino
da cidade, que já utiliza
essa plataforma há 12
anos. A equipe participou,
ainda, de uma palestra na
sede da empresa Planeta
Educação, que também
desenvolve a plataforma
em Pinda.
O “Gestão Fácil”otimizará o trabalho administrativo da Secretaria de
Educação, pois permitirá o acesso imediato, via

internet, aos dados dos
alunos, estatísticas de turmas, lançamento e acompanhamento de notas e
faltas, matrículas, notas
do conselho de classe,
controle de funcionários e
solicitação de vagas, além
de gerar relatórios comparativos.
A plataforma está implantada na cidade e os
proﬁssionais foram treinados. Atualmente, estão
sendo feitas as últimas
atualizações dos dados
e a intenção da Prefeitura é colocar a plataforma
em prática a partir do ano
que vem.

Prefeitura realiza
serviços de manutenção
nos bairros
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Obras
e DSM – Departamento
de Serviços Municipais –
realiza, ininterruptamente, serviços de manutenção em todos os bairros da
cidade. Entre os dias 1 e 8
de outubro, foram feitas
limpeza, capina, roçada,
varrição, retirada de entulho, manutenção de estradas rurais e a operação
Pega-tudo em diversos locais.
Limpeza, capina, roçada e varrição foram
realizadas nos bairros
Araretama, CDHU, Nova
Esperança, Cidade Jardim, Parque das Nações,
Mombaça I, Jardim Imperial, Vila Rica, Jardim

Resende, Bela Vista, Vila
Prado, Lessa, centro,
Crispim, Andrade, Alto
Cardoso, Campo Alegre,
Jardim Rosely, Castolira,
Cidade Nova, Maricá e
Santa Cecília.
A equipe do setor rural
fez a manutenção das estradas do Pinhão do Una e
do Borba, e executou serviços na alça do viaduto
bairro das Campinas.
Já as equipes de retirada de entulho estiveram
em diversas ruas do Nova
Esperança,
Araretama,
Socorro, Andrade, centro,
Vila Rica, Campos Maia,
Jardim Imperial, Maria
Áurea, Jardim Resende,
Vila Prado, Mombaça, Lessa, Vitória Parque, Santa
Cecília e Cidade Nova.
Pega-tudo
Entre os dias 6 e 9 de

outubro, o Pega-tudo ﬁnalizou o serviço nos bairros Aurora, Campo Belo e
Mombaça II , com capina,
varrição, limpeza geral e
retirada de 45 viagens de
caminhão de entulho.
No período de 13 a 16
de outubro, o Pega-tudo
será nos bairros Mariana
e Mombaça I, com serviço
de capina, varrição, retirada de entulho e limpeza
geral. Os moradores desses bairros devem retirar
o entulho de seus quintais
e depositar na calçada,
para que a Prefeitura possa fazer a coleta. O Pegatudo é um grande aliado
da população contra o
mosquito da dengue pois,
com a limpeza dos quintais, a intenção também é
exterminar os criadouros
do Aedes aegypti.
Divulgação DSM

Roçada e limpeza em frente ao Luís Caloi, no Jardim Rosely
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 196/2014 de “Aquisição de Arquivos Deslizantes

por face, acessórios e componentes por menor preço global por um período de 12
meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12

meses, assinada em 23/09/2014:
ATA nº 148/2014

Empresa: HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

ITEM

DE MEDIDA

UNID.
DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO (R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

01

PC

2.020.002.015962 - ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO FIXA
TERMINAL - PODENDO AS MEDIDAS EXTERNAS VARIAR ENTRE DE
1.110 MM A 15.530 MM.
DESCRIÇÃO COMPLETA:
ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO FIXA TERMINAL COM DIMENSÕES
INTERNAS DE 1000 MM(P)X420 MM(L)X2040 MM(H), COM
MODULARIDADE BÁSICA PRÉ-DEFINIDA E CONFIGURÁVEL MEDIANTE
PROJETO, PODENDO AS MEDIDAS EXTERNAS VARIAR ENTRE DE
1.110 MM A 15.530 MM.

HUFFIX

2.750,00

21

02

PC

2.020.002.015963 - ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO MÓVEL
TERMINAL- PODENDO AS MEDIDAS EXTERNAS VARIAR ENTRE DE
1.250 MM A 15.670 MM.
DESCRIÇÃO COMPLETA:
ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO MÓVEL TERMINAL COM
DIMENSÕES INTERNAS DE 1000 MM (P ) X 420 MM (L) X 2040 MM
(H), COM MODULARIDADE BÁSICA PRÉ-DEFINIDA E CONFIGURÁVEL
MEDIANTE PROJETO, PODENDO AS MEDIDAS EXTERNAS VARIAR
ENTRE DE 1.250 MM A 15.670 MM.

HUFFIX

4.268,00

21

03

PC

2.020.002.015964 - ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO MÓVEL
INTERMEDIÁRIA - PODENDO AS MEDIDAS EXTERNAS VARIAR
ENTRE DE 1.250 MM A 15.670 MM
DESCRIÇÃO COMPLETA:
ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO MÓVEL INTERMEDIÁRIA COM
DIMENSÕES INTERNAS DE 1000 MM(P)X370 MM(L)X2040 MM(H), COM
MODULARIDADE BÁSICA PRÉ-DEFINIDA E CONFIGURÁVEL MEDIANTE
PROJETO, PODENDO AS MEDIDAS EXTERNAS VARIAR ENTRE DE
1.250 MM A 15.670 MM

HUFFIX

2.450,00

322

04

PC

2.020.002.015968 - ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO MÓVEL
INTERMEDIÁRIA - PODENDO AS MEDIDAS EXTERNAS VARIAR
ENTRE DE 1.250 MM A 15.670 MM
DESCRIÇÃO COMPLETA:
ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO MÓVEL INTERMEDIÁRIA COM
DIMENSÕES INTERNAS DE 1000 MM(P)X420 MM(L)X2040 MM(H), COM
MODULARIDADE BÁSICA PRÉ-DEFINIDA E CONFIGURÁVEL MEDIANTE
PROJETO, PODENDO AS MEDIDAS EXTERNAS VARIAR ENTRE DE
1.250 MM A 15.670 MM

HUFFIX

2.550,00

14

05

PC

2.020.002.015971 - ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO FIXA
TERMINAL - PODENDO AS MEDIDAS EXTERNAS VARIAR ENTRE DE
1.110 MM A 15.530 MM
DESCRIÇÃO COMPLETA:
ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO FIXA TERMINAL COM DIMENSÕES
INTERNAS DE 1000 MM(P)X420 MM(L)X2810 MM(H), COM
MODULARIDADE BÁSICA PRÉ-DEFINIDA E CONFIGURÁVEL MEDIANTE
PROJETO, PODENDO AS MEDIDAS EXTERNAS VARIAR ENTRE DE
1.110 MM A 15.530 MM

HUFFIX

3.277,50

21

06

PC

2.020.002.015972 - ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO MÓVEL
TERMINAL- PODENDO AS MEDIDAS EXTERNAS VARIAR ENTRE DE
1.250 MM A 15.670 MM.
DESCRIÇÃO COMPLETA:
ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO MÓVEL TERMINAL COM
DIMENSÕES INTERNAS DE 1000 MM (P) X 420 MM (L) X 2810 MM (H),
COM MODULARIDADE BÁSICA PRÉ-DEFINIDA E CONFIGURÁVEL
MEDIANTE PROJETO, PODENDO AS MEDIDAS EXTERNAS VARIAR
ENTRE DE 1.250 MM A 15.670 MM.

HUFFIX

5.102,45

21

07

PC

2.020.002.015975 - ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO MÓVEL
INTERMEDIÁRIA - PODENDO AS MEDIDAS EXTERNAS VARIAR
ENTRE DE 1.250 MM A 15.670 MM
DESCRIÇÃO COMPLETA:
ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO MÓVEL INTERMEDIÁRIA COM
DIMENSÕES INTERNAS DE 1000 MM (P) X 370 MM (L) X 2810 MM (H),
COM MODULARIDADE BÁSICA PRÉ-DEFINIDA E CONFIGURÁVEL
MEDIANTE PROJETO, PODENDO AS MEDIDAS EXTERNAS VARIAR
ENTRE DE 1.250 MM A 15.670 MM

HUFFIX

2.904,15

50

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ATA nº 148/2014

Empresa: HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

UNID.
DE MEDIDA

ITEM

08

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO (R$)

Av. Nossa

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

2.020.002.015981 - ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO MÓVEL
HUFFIX
3.055,20
INTERMEDIÁRIA - PODENDO AS MEDIDAS EXTERNAS VARIAR
ENTRE DE 1.250 MM A 15.670 MM
DESCRIÇÃO COMPLETA:
DE LICITAÇÕES
E COMPRAS
ESTRUTURA DEPARTAMENTO
DE ARMAZENAMENTO MÓVEL
INTERMEDIÁRIA COM
Senhora do
Bom Sucesso,
1400
– Alto
Pindamonhangaba/SP
– Cep.: 12420-010
DIMENSÕES
INTERNAS DE
1000 MM
(P) Xdo
420Cardoso–
MM (L) X 2810
MM (H),
COM MODULARIDADE
BÁSICA PRÉ-DEFINIDA
E CONFIGURÁVEL
Telefax:
(12) 3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
MEDIANTE PROJETO, PODENDO AS MEDIDAS EXTERNAS VARIAR
ENTRE DE 1.250 MM A 15.670 MM
PC

14

09

UNID.

2.020.002.015982 - PRATELEIRA REGULÁVEL COM REFORÇO
CENTRAL COM DIMENSÕES DE 1000 (L)X 370 (P) X 20 (H)

HUFFIX

119,70

2.000

10

UNID.

2.020.002.015983 - PRATELEIRA REGULÁVEL COM REFORÇO
CENTRAL COM DIMENSÕES DE 1000 (L) X 420 (P) X 20 (H)

HUFFIX

129,20

300

11

UNID.

2.020.002.015984 - GAVETA PARA ARMAZENAMENTO DE
TUBOS/TUBOTECA COM DIMENSÕES DE 800 (H) X 450 (P) X 960
(L).

HUFFIX

1.835,40

02

12

UNID.

2.020.002.015985 - TRAVA GERAL PARA O FECHAMENTO
TOTAL DO SISTEMA DE ARQUIVOS

HUFFIX

169,10

10

13

ML

2.020.002.015986 - GUIA PERFIL SEMI-CIRCULAR OU
RETANGULAR
DESCRIÇÃO COMPLETA:
GUIA PERFIL SEMI-CIRCULAR OU RETANGULAR EM METROS
LINEARES

HUFFIX

231,80

150

14

ML

2.020.002.015987 - METROS LINEARES DE GUIA DE SEGURANÇA
PARA ARQUIVAMENTO DE 3000 MM DE ALTURA
DESCRIÇÃO COMPLETA:
METROS LINEARES DE GUIA DE SEGURANÇA PARA ARQUIVAMENTO
DE 3000 MM DE ALTURA METROS LINEARES

HUFFIX

15

PC

2.020.002.015988 - SUPORTE PARA PASTA PENDULAR

HUFFIX

75,05

50

16

PC

2.020.002.015989 - SUPORTE DE PASTA SUSPENSA PESQUISA

HUFFIX

383,80

100

17

PC

2.020.002.015990 - SUPORTE DE PASTA SUSPENSA PESQUISA
FRONTAL COM TRAVA AUTOMÁTICA 970 (L) X 350 (P) X 90 (H) –
FACE 370 MM (P)

HUFFIX

418,00

200

18

PC

2.020.002.015991 - SUPORTE DE PASTA SUSPENSA PESQUISA
FRONTAL COM TRAVA AUTOMÁTICA 970 (L)X 400 (P) X 90 (H) –
FACE 420MM (P)

HUFFIX

461,70

200

19

UNID.

2.020.002.015992 - PRATELEIRA CORREDIÇA PARA CONSULTA
COM DIMENSÕES DE 1000 (L) X 370 (P) X 20 (H)

HUFFIX

161,50

50

20

UNID.

2.020.002.015993 - PRATELEIRA CORREDIÇA PARA CONSULTA
COM DIMENSÕES DE 1000 (L) X 420 (P) X20 (H)

HUFFIX

171,00

50

21

UNID.

2.020.002.015994
GAVETAS
ESCAMOTEAVEL
COM
DIVISORIAS INTERNAMENTE COM 100 MM DE ALTURA

03

HUFFIX

490,20

200

22

UNID.

2.020.002.015995 - GAVETAS ESCAMOTEAVEL
DIVISORIAS INTERNAMENTE COM 150 MM DE ALTURA

COM

03

HUFFIX

541,50

150

23

UNID.

2.020.002.015996 - GAVETAS ESCAMOTEAVEL
DIVISORIAS INTERNAMENTE COM 200 MM DE ALTURA

COM

03

HUFFIX

826,50

120

24

UNID.

2.020.002.015997 - MAPOTECA VERTICAL COM GARFOS COM
DIMENSÕES DE 1000 MM (L) X 420 MM (P)

HUFFIX

622,45

01

25

M2

2.020.002.015998 PLATAFORMA DE MADEIRA REVESTIDA EM
VINÍLICO

HUFFIX

1.016,50

200

26

UNID.

2.020.002.015999 - PORTA DE GIRO PARA ESTRUTURA COM
DIMENSÕES DE 1060 MM (L) X 2200 MM (H)

HUFFIX

1.273,00

20

27

UNID.

2.020.002.016000 - PORTA CORREDIÇA PARA ESTRUTURA COM
DIMENSÕES DE 2090 MM (L) X 2200 MM (H)

HUFFIX

2.014,00

20

28

UNID.

2.020.002.016001 - PORTA CORREDIÇA PARA ESTRUTURA COM
DIMENSÕES DE 3120 MM (L) X 2200 MM(H)

HUFFIX

2.850,00

10

29

UNID.

2.020.002.016002 COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA COM 02
PORTAS E CHAVES COM DIMENSÕES 1000 MM (L) X400 MM (H) X
450 MM (P)

HUFFIX

824,60

10

218,50

120

LATERAL COM TRAVA AUTOMÁTICA 970 (L) X 400 (P) X 90 (H)

* Publicar 01 Vez

LEI COMPLEMENTAR Nº 44, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014
Altera dispositivos da Lei Complementar n°. 01, de 19 de janeiro de 2004, que institui no âmbito
municipal o FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, que dispõe sobre
a concessão de aposentadoria aos servidores municipais, pensões aos seus dependentes, 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. 1º. O inciso III do artigo 2º da Lei Complementar n. 001, de 19 de janeiro de 2004 passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ...
...
III - obrigações patronais:
a) contribuição mensal obrigatória da Prefeitura, Câmara, autarquias e fundações públicas
municipais de 22% (vinte e dois por cento), calculada sobre os valores da remuneração dos
servidores ativos filiados ao Fundo;
b) complementação mensal obrigatória da Prefeitura, Câmara, autarquias e fundações públicas
municipais, em valores que, somados às contribuições recebidas, seja suficiente para a cobertura
do pagamento mensal dos benefícios previdenciários do sistema.”
Art. 2º. O art. 14 da Lei Complementar n. 001, de 19 de janeiro de 2004, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 14. O Conselho de Administração é o órgão colegiado de direção, normatização e deliberação
superior do Fundo e será constituído de 3 (três) membros titulares e respectivos suplentes, com
mandato gratuito e considerado honorífico de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução,
sendo:
I - 1 (um) membro indicado pelo Prefeito ocupante de emprego de livre nomeação e exoneração,
sendo esse o Superintendente do Fundo de Previdência Municipal;
II - 1 (um) membro indicado pelos servidores ativos e inativos do Poder Executivo, desde que
filiados ao Fundo de Previdência Municipal;
III - 1 (um) membro indicado pelos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo, desde que
filiado ao Fundo de Previdência Municipal.”
Art. 3º. O art. 18 da Lei Complementar n. 001, de 19 de janeiro de 2004, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 18. O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização e controle da gestão do Fundo de Previdência
Municipal, é constituído por 3 (três) membros titulares e contará com 1 (um) suplente, que atuará
nos impedimentos de qualquer membro, todos com mandato gratuito e considerado honorífico de 2
(dois) anos, permitida uma única recondução, sendo:
I - 1 (um) membro titular e 1 (um) suplente indicados pelo Prefeito;
II - 1 (um) membro indicado pelos servidores ativos e inativos do Poder Executivo, desde que
filiados ao Fundo de Previdência Municipal;
III - 1 (um) membro indicado pelos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo, desde que
filiado ao Fundo de Previdência Municipal;
§ 1º O Presidente do Conselho Fiscal será o membro titular indicado pelo Prefeito Municipal, para
um mandato de 2 (dois) anos.
§ 2º Assiste aos membros do Conselho Fiscal, individualmente, o direito de exercer fiscalização das
atividades do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba, vedado o envolvimento na
direção e administração do mesmo.”
Art. 4º O art. 47 das Disposições Transitórias e Finais da Lei Complementar n. 001, de 19 de janeiro
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.47. A complementação de valores a que alude a alínea “b” do inciso III do art. 2º da Lei
Complementar n. 001, de 19 de janeiro de 2004, alterado por esta lei, deverão ser repassados
mensalmente ao Fundo de Previdência Municipal com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis
da data de pagamento por parte do Fundo de Previdência Municipal aos beneficiários do sistema”.
Art. 5º. As despesas decorrentes desta lei serão cobertas pelas dotações próprias do orçamento
municipal.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
em especial os artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 5.338, de 1º de março de 2012, ressalvados os efeitos
das alterações promovidas pelo artigo 1º desta lei, que apenas vigorarão a partir de 90 (noventa)
dias da sua vigência.
Parágrafo único. Até o início da vigência dos efeitos do disposto no art. 1º desta lei complementar,
o custeio do sistema se dará na forma estabelecida na Lei Complementar nº 001 de 19 de janeiro
de 2004 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 07 de outubro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.118, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e nos termos da Lei nº 5.714, de 07 de outubro de 2014,
D E C R E T A:
Art. 1º
Fica aberto, nos termos do art. 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar
no valor de R$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais), na Secretaria de Saúde
e Assistência Social, no Fundo Municipal de Saúde / Gestão, em função do superávit financeiro
apurado em 2013 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.11
Fundo Municipal de Saúde/ Gestão 		
1023		
Postos Saúde – Ambulatório/PSF/Reformas		
10.122.0020.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (311)
R$ 254.000,00
Art. 2º
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2013, de acordo com o art.
43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2013
com o valor de R$ 98.126.902,03 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de
R$ 37.569.618,02, resultando o Superávit no valor de R$ 60.557.284,01.
Art. 3º
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
		
Secretário de Administração
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 07 de outubro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 229/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 229/14, que cuida de “Aquisição de exaustores eólicos para
o galpão do setor de suprimentos”, a Autoridade Superior, face à manifestação da Sra. Pregoeira,
considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº.
10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº. 232//2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 232/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada
para efetuar serviços de manutenção corretiva em guindaste articulado Munck, modelo 640-18 e
Remoção de guindaste articulado Munck 640-18 do chassis placa CDZ-4321 e montagem em outro
chassi Chevrolet D-12000, Transferência de conjunto de bomba hidráulica e cardam com revisão,
Revisão e teste de carga, Corte, dobra e solda para prolongamento do chassis em 800 mm e Corte,
dobra e solda para fabricação de suporte do berço do guindaste pertencentes à Secretaria de Obras
e Serviços desta municipalidade”, a Autoridade Superior, face ao parecer da Secretaria de Assuntos
Jurídicos, considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93
e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.714, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do art. 42 da
Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de
R$ 254.000,00 (duzentos
e cinquenta e quatro mil reais), na Secretaria de Saúde e Assistência Social, no Fundo Municipal
de Saúde / Gestão, em função do superávit financeiro apurado em 2013 e de adequações de
investimentos neste exercício, a saber:
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.11
Fundo Municipal de Saúde/ Gestão 		
1023		
Postos Saúde – Ambulatório/PSF/Reformas		
10.122.0020.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (311) R$
254.000,00
Art. 2º
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2013, de acordo com o art.
43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2013
com o valor de R$ 98.126.902,03 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de
R$ 37.569.618,02, resultando o Superávit no valor de R$ 60.557.284,01.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
		
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 07 de outubro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

LICENÇA DA CETESB
GIVI DO BRASIL LTDA torna público que recebeu da CETESB, a Licença de
Operação nº 3004568, valida até 03/10/2018, para fabricação de artefatos de
materiais plásticos, sito à Av. Dom João VI, 501, Parque Empresarial Santa
Rita Pindamonhangaba/SP.

PREGÃO Nº. 114/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 114/14, que cuida de “Aquisição e instalados de motores
elétricos com polia e fiação (cabeamento), atendendo o contrato de repasse nº 0371942-24/2011,
através de Convenio firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA,
atendendo o sistema de irrigação Polder Pinda IV”, a Autoridade Superior, face à manifestação do
Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e
suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2014.

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Edital de Notificação

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2014

Controle 210/14

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 169/2014 de “Contratação de Empresa EspecializadaA em Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
notifica ao Sr
Locação de Ônibus, para atender eventos culturais do Departamento de Cultura ”, foi elaborada
a
(a) EDILENE GOMES BARBOSA,
Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 30/09/2014:
responsável pelo imóvel situado a

ATA nº 153/2014

Empresa: PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME.

UNID.

VALOR U NIT ÁRIO
(R$)

CONSUM O
EST IM ADO
ANUAL

004.014 - Locação de ônibus por km rodado
intermunicipal

9,27

2.500

004.014 - Locação de ônibus por km rodado
urbano

9,63

IT EM

DE M EDIDA

DESCR IÇÃO

01

Unid.

02

Unid.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.308, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve DESIGNAR a Sra. Rosimeire Celeste da Silva, Diretora do Departamento de Obras e
Serviços de Moreira César, para substituir o Sr. Manoel Pereira dos Santos, Subprefeito de Moreira
César, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 13 outubro a 1º de novembro
de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 02 de outubro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO
PREGÃO Nº. 294/2014
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 09/10/14, p. 05, concernente
ao texto do Pregão supracitado, leia-se corretamente: “..., o PP 294/2014, referente à Aquisição
de sacolas ecológicas (ecobag), para uso no Departamento de Turismo em feiras e eventos”. As
demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2014.

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 e de curso específico, conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 17/10/2014 às 14:00 horas
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
17º ISABEL CRISTINA DE CARVALHO SERENA
RUA DAS GARDÊNIAS, 68 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-540
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 experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 17/10/2014 às 15:00 horas
ENFERMEIRO DO PSF

Pindamonhangaba, 9 de outubro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 298/2014
A Prefeitura torna público que
se acha aberto
no Depto.E de
Licitações e Compras, sito na Av. N.
DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES
COMPRAS
Av.Bom
NossaSucesso,
Senhora do Bom
Sucesso,
1400 –Alto
Alto do
do Cardoso–
Pindamonhangaba/SP
– Cep.: referente
12420-010 à “Aquisição
Sra. do
n° 1400,
Bairro
Cardoso,
o PPRP nº. 298/14,
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
de materiais de expediente
para atender a SEC e seus Departamentos”, com encerramento dia
22/10/14 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, 09 de outubro de 2014.

10 de OUTUBRO de 2014

600

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

6º PRISCILA FERNANDA DE VASCONCELOS
RUA HEITOR DE ANDRADE, 127 – JARDIM DAS INDÚSTRIAS
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12241-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 190/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 190/14, que cuida de “Aquisição de medicamentos para
atendimento de ações judiciais, por um período de 8 meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas (item/
lote): Dahfilm Comercial Ltda (11). Itens desertos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 e 19.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº. 278/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 278/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada
para fornecimento de coffee break, para atender a necessidade do Departamento de Turismo”, a
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra em favor das empresas (itens/lotes): Maria de Lourdes de Souza Rezende ME (01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11).
Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº. 307/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 307/14, que cuida de “Aquisição de materiais de pintura,
madeiramento, portas, hidráulicos e elétricos”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Santos
Gouvea Comercial Ltda. EPP (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 e 36). Itens desertos: 09, 10, 15, 16, 18, 31 e 35.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 240/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 240/14, que cuida de “Aquisição de película para confecção
de placas de sinalização viária”, a Autoridade Superior, ante o parecer da Secretaria de Assuntos
Jurídicos, nega provimento à intenção de recurso da empresa Thiplan Comercial Ltda., manifestado
em ata, e HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/
preços R$): 3M do Brasil Ltda. (01 – 402,73; 02 – 389,00).
Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 279/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 279/14, que cuida de “Aquisição de placas de (PS) com
aplicação de adesivo vinil e dizeres a ser informado pelo prazo de 12 meses”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da
empresa (itens/preços R$): Brasil Sinalização EIRELI ME (01 – 148,50; 02 – 186,21; 03 – 237,60).
Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2014.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003190-19.2008.8.26.0445
A Dra. CLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do
Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
especialmente RAFAEL CEREZER, inscrito no CPF/MF nº 382.144.968-37, que perante este Juízo
se processam os termos de uma ação de BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR,
requerida por BANCO FINASA S/A, tendo por objeto a apreensão do veículo da marca HONDA CG
150 TITAN KS, placa DYK8881, ano/modelo 2007, chassi nº 9C2K08107R168573, bem este havido
através de contrato de alienação fiduciária nº 3655644422, em 03/05/2007, com duração pelo prazo
de 40 meses. Assim é expedido o presente edital, com prazo de 20 dias, que será publicado e
afixado na forma da lei, pelo qual fica citado RAFAEL CEREZER, e no futuro não possa alegar
ignorância, ficando ainda advertido o citando de que, findo o prazo do edital, não sendo contestada a
ação no prazo de 15 dias contados à partir da data de publicação deste, conforme Decreto 911/69,
com alteração que lhe foi dada a Lei 10.931/04, podendo inclusive purgar a mora no prazo de
5(cinco) dias. Advertindo-o de que não sendo contestada, reputar-se-ão verdadeiros os fatos
firmados pela autora. Cumpra-se o publicado e afixado no átrio do Fórum. Dado e passado nesta
cidade. Pindamonhangaba, 03 de julho de 2014.
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LICENÇA DA CETESB

GV DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA. torna público que requereu na Cetesb
a Licença de Operação para fundição de ferro e aço, de metais ferrosos e serviços situada a
Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias nº 4.320 – bairro Água Preta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 297/2014
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. 297/14, referente à “Aquisição de
material de expediente para consumo dos Departamentos, Setores e Secretarias da Prefeitura de
Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, com encerramento dia 22/10/14 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, 09 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº 299/2014
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. 299/14, referente à “Aquisição
de material de elétrica aplicação, Secretaria de Saúde”, com encerramento dia 23/10/14 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) 36445600.
Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº 320/2014
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. 320/14, referente à “Aquisição
de aparelho PABX para aplicação CISAS em Moreira César, equipamentos para ampliação da
central telefônica do Viveiro Municipal, aparelhos telefônicos serão utilizados na Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, equipamentos para adequação setor administrativo do Departamento
de assistência social e central telefônica da estação juventude”, com encerramento dia 24/10/14 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) 36445600.
Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº 321/2014
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. 321/14, referente à “Aquisição de
maquina de gelo, bebedouro, furadeira, micro-ondas, armário alto, gaveteiro e cadeira giratória”,
com encerramento dia 24/10/14 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, 09 de outubro de 2014.
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Matriz promove passeio
ciclístico em defesa da vida
Divulgação

Santuário comemora
Dia da Padroeira

Os organizadores solicitam que os participantes usem camisas brancas
A Pastoral Familiar da
Paróquia Nossa Senhora
do Bom Sucesso (Igreja
Matriz) realiza neste domingo (12), o “1º Pedal
em Defesa da Vida”.
O evento é gratuito e aberto a pessoas
de todas as crenças que
defendam a vida e celebrará a Semana do
Nascituro (criança gerada que ainda está no

ventre). A concentração
será às 8 horas, no Largo do Quartel. O passeio
começará às 9 horas.
Itinerário: ruas do centro, Beira Rio, Bosque
e ladeira, sentido Igreja
Matriz.
Os organizadores distribuirão balões (bexigas)
azuis (cor da Paróquia) e
pedem aos participantes
que, preferencialmente,

usem camisetas brancas
no passeio.
A ação terá a participação de membros da
Pastoral da Família, do
cônego Luiz Carlos, e
do diácono Misael Cesarino, que vão pedalar
juntos os demais participantes.
Ao final haverá sorteio
de duas bicicletas às pessoas inscritas.

Polícia
Padrasto assassino é preso
Foi encontrado na tarde
da última quarta-feira (8) o
autor do homicídio de um
jovem de 17 anos que aconteceu na última semana no
bairro Cerâmica, área rural
de Pindamonhangaba. Ele
foi apresentado ao delegado de Policia do 1º Distrito pelo seu advogado e foi
recolhido à Cadeia Pública
de Caçapava.
Entenda o caso
Um adolescente de 17
anos morreu na manhã do
último domingo (5), após
ser atingido por um golpe
de penado, utensílio usado
para limpeza de terrenos
em áreas rurais, no bairro
Cerâmica, área rural de Pin-

da. O golpe foi dado pelo padrasto da vítima, após uma
discussão em casa.
Segundo informações
da Polícia Civil, o jovem estava esquentando comida
no micro-ondas, quando
o homem veio do quarto e
desligou o aparelho, arrancando-o da tomada. Após
discussão, foi até o quarto
e voltou com um penado e
desferiu um golpe contra o
jovem, atingindo-o na altura da barriga.
O Resgate foi acionado, porém o adolescente
não resistiu ao ferimento
e veio a falecer. O acusado
do crime fugiu do local levando a arma do crime.

Incêndio no
Parque das
Nações
Um incêndio tomou
conta de uma empresa
na madrugada da última
quinta-feira (9).
O fato aconteceu por
volta das 4 horas da manhã na rua Japão, Parque
das Nações. O fogo chegou a grandes proporções
pelo local, danificando
bens da empresa que atua
na venda de sorvetes. Não
houve vítimas, somente
danos em veículos e parte
do galpão foi totalmente
queimada.
O local está sendo periciado pela Polícia Técnica, que apontará se o
incêndio foi criminoso ou
acidental.

Com a temática ‘Com
a Mãe Aparecida, ser solidário na dor’, a novena
preparatória à Festa da
Padroeira 2014 teve início
no dia 3 e se estenderá até
o dia 11 de outubro, culminando com a festa no
domingo (12).
Os fiéis são convidados
a contemplar os Mistérios
Dolorosos da Morte de
Jesus Cristo e a permanecer ao lado de Maria para
reviver esse caminho de
dor, como também refletir sobre as dolorosas realidades por quais passam
a sociedade atual.
Em todo o Brasil, é
possível acompanhar a
novena pelo canal oficial
do Santuário, com notícias e vídeos exclusivos
produzidos pelo A12.com,
assim como vivenciar as
celebrações pela TV Aparecida, Rádio Aparecida e
emissoras afiliadas
O tema:
Sobre o tema da Festa da Padroeira, o bispo
auxiliar de Aparecida,
Dom Darci José Nicioli
lembrou que foi inspirado nos mistérios do Santo
Rosário, propondo neste
ano, mais atenção àqueles que vivem alguma dor,
a partir dos exemplos de
dedicação de Maria Santíssima.
Dom Darci destacou
que todos os momentos
são uma oportunidade de
participar das comemorações pelos “300 anos de
bênçãos”.
“Todos estes
momentos especiais estão
dentro do clima de preparação para o jubileu de
300 anos do encontro da
imagem de Nossa Senhora
Aparecida, em 2017”, concluiu.

CONFIRA A
PROGRAMAÇÃO
DO FIM DE SEMANA
Sábado – 11 de outubro
6h30: Missa
9h: Missa (TV Aparecida, RA, RCR e A12.com)
10h30: Missa
12h: Missa
14h30: Acolhida no Altar Central
15h às 16h15: Novena da tarde (TV Aparecida, RA, RCR e
A12.com)
Presidente: Pe. Edicarlos Isaias de Souza, CSSR - vice-província de Fortaleza
Animador: Ir. Daniel Augusto da Silva CSSR Comunidade
Redentorista Irmão Bento - Potim/SP
16h30: Missa
18h30: Acolhida às romarias e autoridades
19h às 20h30: Novena solene (TV Aparecida,
TV Canção Nova, RA, RCR e A12.com)
Presidente: Dom José Francisco Rezende Dias - arcebispo
metropolitano de Niterói/RJ
Animador: Pe. José Luís Queimado, CSSR - Santuário Nacional - Aparecida/SP
20h30: Procissão memória - Porto Itaguaçu
21h30: Show com Adriana Arydes (Porto Itaguaçu)
Domingo – 12 de outubro
00h às 4h30: Vigília Mariana
5h: Missa
7h: Missa das crianças (TV Aparecida, TV Cultura, RA, RCR
e A12.com)
9h: Missa solene - Participação: Agnaldo Rayol (TV Aparecida, TV Canção Nova, RA, RCR e A12.com)
10h30: Homenagem a Nossa Senhora Aparecida (Tribuna
Papa Bento XVI) (TV Aparecida, RA, RCR e A12.com)
12h15: Participação do pe. Alessandro Campos
(Tribuna Papa Bento XVI)
13h: Missa
15h: Consagração solene (TV Aparecida, RA, RCR
e A12.com)
16h: Missa
17h: Procissão solene - Matriz Basílica X Santuário Nacional (TV Aparecida, RA, RCR e A12.com)
19h: Missa de encerramento (TV Aparecida, RA,
RCR e A12.com)

Divulgação

PM apreende máquinas caça-níqueis
A Polícia Militar apreendeu, na última quarta-feira (8), 11 máquinas
caça-níqueis no bairro
Mombaça.
Segundo informações a
PM foi acionada para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros em uma ocorrência
de vazamento de gás em
uma residência na rua Joel
Teixeira de Souza. No local, policiais da Rocam encontraram uma porta com
sinais de arrombamento.
Num dos cômodos da residência foram encontradas
11 máquinas caça-níqueis.
Na parte externa da casa
foram encontradas câmeras, provavelmente para
monitorar a passagem da
polícia.

Ao averiguar o vazamento na cozinha, homens do Corpo de Bombeiros constataram que
todas as bocas do fogão
estavam ligadas.
Há indícios de que alguém teria entrado no

local e provocado o vazamento de forma criminosa.
As máquinas foram
apreendidas e levadas
para a delegacia. Ninguém
foi preso e o caso será investigado.
ValeNews

A polícia suspeita que o vazamento tenha sido proposital

Em 2017, comunidade vai comemorar os 300 anos de encontro da Santa
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Jogos dos Servidores Públicos
começam na segunda-feira

A partir desta segunda-feira (13), o ginásio
de esportes do Alto Tabaú será palco dos Jogos
dos Servidores Públicos.
A abertura está prevista
para as 20h30 e serão
realizados dois jogos.
A competição é promovida pela Secretaria de
Juventude, Esportes e
Lazer. Os interessados
participaram das reuniões do Conselho Arbitral. Foram oferecidas várias modalidades
e houve inscrição para
futsal e futebol.
No futsal, seis equipes se

inscrieveram e os confrontos serão em grupo único.
Os jogos acontecem até dia
24 de outubro. As partidas
de futebol terão início dia
29 e o local dos embates
será definido e divulgado
em breve.
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer, promove este evento para que os
servidores públicos comemorem a data de maneira
diferente, com muito lazer
e esporte. O público está
convidado a prestigiar os
jogos.

Divulgação

Competição de futsal deve ter os confrontos mais equilibrados este ano

Pinda oferece 500 vagas para Corrida de Rua
A corrida é uma atividade física que tem agradado muitos pindenses e
quem gosta desta atividade poderá participar da
3ª Etapa do Circuito Corrida de Rua. A prova está
marcada para o dia 19,
no Centro Esportivo João

Carlos de Oliveira, “João
do Pulo”. As inscrições devem ser feitas a partir desta segunda-feira (13). Serão oferecidas 500 vagas e
o ideal é que os interessados procurem o Centro de
Treinamento Luiz Caloi o
quanto antes.

As inscrições são somente presenciais, não
haverá pela internet. O
Luiz Caloi está localizado
no Parque São Domingos,
ao lado do complexo esportivo “João do Pulo”.
Para se inscrever é preciso apresentar o RG entre

as 15 e 20 horas. Não haverá inscrição no dia da prova e nem retirada do kit.
De acordo a Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer,
responsável pelo evento, a largada da categoria adulta está
marcada para as 8h30, as demais serão na sequência.
Divulgação

A segunda etapa contou com pessoas de todas as idades

MARICÁ E INDEPENDENTE
NA FINAL DO CINQUENTÃO
Chegou o fim de mais
um campeonato da categoria Cinquentão, promovido por João Rodrigues,
o João Tubarão. Maricá e
Independente decidem o
título neste domingo (12),
às 8h30, no campo Vera
Assoni (ao lado da escola
Yonne César Guaycuru de
Oliveira).
De acordo com o organizador da competição,
cinco equipes participaram e todas jogaram
entre si. As partidas co-

meçaram na segunda
quinzena de julho. As
semifinais foram em turno e returno. O Maricá
garantiu a vaga nos pênaltis, marcando 4 a 2 na
Afizp. O Independente
venceu as duas contra o
Flamenguinho.
João Tubarão convida
a população para prestigiar o Primaverão, que
acontece aos sábados,
a partir das 14 horas, e
adianta que vem aí mais
uma edição da Copa Giba.

Futsal
Confira os jogos da rodada final da ‘6ª Copa do
Comércio’:

Sexta-feira (10) – Alto do Tabaú
Semar Santana X Bicicletaria Liberdade
Horário: 19h30
Categoria: Adulto
Signos Comercial X Bar Zé do Café
Horário: 20h30
Categoria: Adulto

Inscrições para
interbairros terminam
nesta sexta-feira
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A população de Pinda tem a oportunidade
de participar de diversos
campeonatos e a Prefeitura por meio da Secretaria
de Juventude, Esportes
e Lazer, está preparando
mais uma competição,
será o Interbairros. As inscrições serão encerradas
nesta sexta-feira (10).
De acordo com o secretário da pasta, o prazo
foi prorrogado a pedido
dos presidentes e representantes de bairro. Na
quinta-feira (16) haverá
o Congresso Técnico que
acontecerá no ginásio do
Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira, “João
do Pulo”, às 19 horas.

As modalidades oferecidas serão: futsal, voleibol, streetball, truco,
damas, xadrez, tênis de
mesa e atletismo, nesta
última haverá provas de
corrida, arremesso de
peso e salto em distância. Os atletas inscritos
para competir por determinado bairro têm que
ser residir nesta localidade e apresentar o comprovante de endereço.
Conforme a programação, a abertura está prevista para o dia 4 de novembro, às 19 horas, no ginásio
“João do Pulo”, e o encerramento dia 30, do mesmo
mês, às 14 horas. As datas
podem ser alteradas.

Cruzeiro faz peneira na cidade
A equipe do Cruzeiro
Esporte Clube, que lidera
o Campeonato Brasileiro
de 2014, organiza ‘peneira
de futebol’ em Pinda, com
o seu observador oficial
Luís Antônio Toledo, para
selecionar garotos nascidos entre o ano de 1996
até 2002.
Promovido por Roberto Azevedo Romeiro,
o evento acontecerá no
campo do Fluminense
(av. Prof. Félix Adib Miguel S/Nº Vila Verde)
com as seguintes separações de categoria e idade:
terça-feira (14), nascidos
nos anos de 1996 e 1997;
quarta-feira (15), nascidos
nos anos de 1998 e 1999;
quinta-feira (16), nascidos
nos anos de 2000 e 2001
e sexta-feira (17), nascidos
nos ano de 2002. O horário será das 8 às 12 horas
e os pais devem levar RG
do filho e uniforme para
jogo (calção e chuteira; e
também luva, no caso dos
goleiros).

Divulgação

Aprovados em Pinda, farão testes na Toca da Raposa, CT do Cruzeiro
A inscrição, feita no
local do evento, será gratuita, basta doar 1 quilo
de alimento não perecí-

vel para ser destinado às
instituições assistenciais
de Pindamonhangaba. Os
aprovados receberão um

convite para passar alguns
dias de avaliação na Toca
da Raposa, em Belo Horizonte.

