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Comércio funciona até as 23 horas
Arquivo TN

ALUNAS DE PINDA
CONQUISTAM
PRÊMIO DE
TECNOLOGIA

Alunas do curso de Tecnologia em Processos Metalúrgicos da Fatec de Pindamonhangaba conquistaram
o primeiro lugar na Feira
Tecnológica do Centro Paula Souza, disputada em São
Paulo.
O projeto desenvolvido
por elas era uma caixa térmica para transporte de órgãos,
porém tiveram que modiﬁcar
o produto e chegaram a um
cooler para bebidas e comida. Ana Carolina Prolungati
Gregório, Denise Carolina
Barreto de Morais e Jefte da
Silva Guimarães só concederam entrevista após mais de
um mês do prêmio porque
estavam se preparando para
as provas de ﬁnal de ano.

O comércio central de Pindamonhangaba está funcionando até as 23 horas desde a segunda-feira (1º/12) para atender aos consumidores nas compras de fim de ano. O horário
está estendido diariamente, inclusive aos domingos, até o dia 31 de dezembro. As exceções
serão nos dias 24 e 31, com as lojas abertas até as 18 horas; e no feriado de Natal (25),
quando o comércio não abrirá. PÁGINA 5

Cocepelco chega a 170 trabalhadores
e investe R$ 3 milhões na fábrica
Odirley Pereira

Esta semana a Cocepelco deve chegar a 170
trabalhadores diretos e
se tornar uma das principais empresas na geração de empregos em
Pindamonhangaba. Em
menos de três meses à
frente da antiga Nobrecel, o grupo de ex-funcionários já investiu
mais de R$ 3 milhões
na fábrica, sendo R$ 1,5
em equipamentos e peças e mais de R$ 1,5 em
serviços de manutenção,
como os ocorridos na
última semana, quando
várias máquinas foram
beneﬁciadas. PÁGINA 5

BANDIDO DO
ALTO CARDOSO
VOLTA ÀS RUAS
PÁGINA 7

PÁGINA 3

PARQUE DA
JUVENTUDE
RECEBE PROVAS
DE MOTOCROSS

O Parque da Juventude recebe a 3ª etapa da Copa Agora
Vale de Motocross no sábado
(6) e no domingo (7). Além
das disputas de motocross e
velocross, o evento terá aeromodelismo, voo panorâmico, apresentações de BMX e
slackline. A entrada será um
quilo de alimento não perecível (exceto sal).
PÁGINA 7

HISTÓRIA
RELEMBRA
PRÉDIOS
HISTÓRICOS

Cooperativa investiu
mais de R$ 3 milhões na
fábrica, com substituição
de peças, recuperação de
máquinas e manutenção

PÁGINA 8

ÓBVIO PROMOVE
TELÃO DO ROCK
PÁGINA 2

PRODUTORES
RURAIS FAZEM
CURSOS GRATUITOS
PÁGINA 5

BOLSISTAS CHEGAM
EM MADRID E
BARCELONA
PÁGINA 7

PINDABAR
FAZ QUARTA
SERTANEJA
PÁGINA 2
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BELLATOR TOCA NO ÓPERA MIX

População à mercê

Ações governamentais são
profundas, porém o povo
não se preocupa

N

o mês de intensiﬁcação do combate à
Aids, cabe-nos bater muito nesta tecla:
embora exista tratamento, a doença
ainda não tem cura.
O indicador positivo disso é que em 2014, o
Brasil registrou aumento de 29% no número de
pessoas em tratamento da Aids com antirretrovirais pelo SUS - Sistema Único de Saúde, na comparação com 2013 e isso não signiﬁca que tenha
aumentado o número de pacientes com a doença,
pois existe uma parcela signiﬁcativa que contém
o vírus e não sabe.
Ainda durante divulgação do Ministério da
Saúde, a qual editoriamos na edição de ontem,
foi lançado o Fundo para ﬁnanciar projetos sociais sobre o tema e a campanha #partiuteste,
que busca chamar atenção dos jovens sobre o
cuidado com a doença.
O Fundo Nacional de Sustentabilidade às Organizações da Sociedade Civil, o chamado Fundo
Positivo, tem como desaﬁo arrecadar recursos da
iniciativa privada para ﬁnanciar projetos sociais
de Organizações da Sociedade Civil.
É destinado às organizações que trabalham no
campo das DST/Aids e Hepatites Virais. Cerca de
350 organizações da sociedade civil (OSCs) trabalham com o tema DST, Aids e hepatites Virais
no Brasil.
Para o Fundo, as organizações sociais e o governo têm avançado no combate às doenças, mas
as organizações sociais brasileiras têm encontrado problemas ﬁnanceiros, que podem ser ajudados pelo Fundo.
Vale ressaltar que o Brasil foi o primeiro do
mundo a manter tratamento gratuito aos pacientes soropositivos, quebrou patentes de laboratórios e investiu pesado contra a doença. Por outro lado, as campanhas ainda deixam a desejar,
prova disso são as pesquisas que mostram que
grande parte da população não se preocupa com
o vírus e continua fazendo sexo sem camisinha,
sobretudo jovens.
Esta na hora de haver uma mobilização pelo
tema e cabe, principalmente, à população se
proteger.

V
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Quarta Sertaneja
no Pinda Bar

Telão
do rock
na Óbvio
A Cervejaria Óbvio
realiza, nesta quinta-feira (4), o ‘Telão
Rock’n Roll’. O evento será a partir das
22h30. A Óbvio está
situada na rua Prudente de Moraes, 222,
centro.

ACQUADEMIA PROMOVE TRIÁTLON
Divulgação

A Acquademia promove neste sábado (6), a partir das 8 horas, a segunda
edição do Triatlon Indoor
de Pindamonhangaba. O
evento, coordenado pela
professora Sandra, terá a
participação de várias equipes da Acquademia e outras
academias e clubes de Pindamonhangaba e região.
Quem quiser montar um
grupo e participar deve fazer a inscrição pelo telefone
3642-4771.

GLORIOSA TURMA DE 1974!

Fundação Dr. João Romeiro

valecity.com.br

O Pinda Bar promove
hoje a Quarta Sertaneja,
com música ao vivo e muita diversão. No local será
vendida cerveja em lata
a R$ 2,50 (das 20 horas
de quarta às 3 da manhã
de quinta), e as mulheres
entram de graça até às 23
horas. O Pinda Bar ﬁca na
esquina da avenida São
João Bosco com a Cônego
Tobias.

ANGUARDA LITERÁRIA
Universidade Federal do
Maranhão, dando adeus
ao velho prédio da Praça Gonçalves Dias. E, me
vêm à lembrança saudosa,
nomes que as asperezas
do tempo não apagaram.
Como esquecer Reijane
Laércio, um irmão, em
cujo lar residi durante seis
anos. Maneco, Wilson,
Chico Martins, Walber,
João Hernane, Galhardo, Socorro Azevedo Veras, Frazão, Renato Bacelar (esses dois últimos
já se chamam saudade) e
tantos outros? Evocar a
Turma de 74 é ver ali, na
sua frente, Moreirinha e
Aciolina, Jair e Teresa, e

Célia Lima

A banda de rock
Bellator, de Pindamonhangaba,
se
apresenta no Ópera
Mix (antiga Vinil),
neste sábado (6), a
partir das 23 horas.
O grupo vai tocar
músicas de própria
autoria e outros clássicos do rock ‘n roll.
Além do show musical, haverá presença
do dj Alex Cristiano.
A festa celebra o aniversário de Luciano
Honório, o Luzera.
Mais
informações
pelos telefones 78142148 e 97401-0555.

* José Valdez de Castro Moura

sábio grego Epicuro (século II AC)
dizia que os seres humanos que devem palmilhar a senda da felicidade
“lembram o passado com
gratidão, alegram-se com
o presente e encaram o
futuro sem medo”. Com
esse sentimento de gratidão, retorno na dimensão
tempo-espaço e me vejo
em dezembro de 1974, ao
lado de mais de oitenta
colegas estimados, no saguão do Departamento de
Medicina da então Faculdade de Ciências Médicas
da Fundação Universidade do Maranhão, hoje
Faculdade de Medicina da

3 DE DEZEMBRO DE 2014

mestres que permanecem
vivos na nossa memória:
Lourival Bogéa, Antonio
Hadad, Domingos da Silva Costa, Astério Monte,
Orlando Araújo, Terezinha Abreu, Leão, Antonio
José Jorge Martins, Albarelli e o mestre da Clínica Médica: Carlos Borges. Com Carlos Borges
tive a honra de participar de uma Mesa Redonda sobre Ensino Médico
em Congresso da Abem
- Associação Brasileira
de Escolas Médicas, há
alguns anos, em que ele
debatia o Ensino da Clínica Médica e eu os assuntos inerentes a Pedia-

tria. Naquela tarde, ele
me confessou algo que
me deixou muito feliz:
“Você é da gloriosa
Turma de 1974 da nossa
Faculdade de Medicina,
turma que fez História”.
Nunca me esqueci disso.
Realmente, da nossa
Turma saíram excelentes
clínicos, pediatras, cardiologistas,
cirurgiões,
radiologistas, além dos
médicos políticos: Chico
Martins, deputado estadual; Wilson Pereira Filho, prefeito de Corurupu
e deputado estadual e Tadeu Palácio, prefeito de
São Luís do Maranhão, a
nossa quadricentenária
São Luís de Daniel da La
Touche, Senhor de La Ravardière. Dessa turma,

ERRATA

emergiu um nome histórico no Ensino Superior
do Maranhão: o pediatra
Fernando Antonio Guimarães Ramos, outro
amigo do peito, meu irmão de alma, que ocupou
o mais elevado posto: reitor da UFMA - Universidade Federal do Maranhão.
Quarenta anos são decorridos! A vida universitária, que abracei com
fervor, levou-me longe,
mas, creiam-me, sempre sob a inspiração da
minha escola, dos meus
colegas, que procurei
ressaltar e honrar. Antevejo o ocaso, a despedida dos meus queridos
alunos da Faculdade de
Medicina de Taubaté,

em São Paulo, onde estou desde 1977, necessária para que haja, não
só oxigenação, como
ascensão dos mais jovens. Que mensagem eu
deixaria para a minha
turma
inesquecível?
Diria o que escreveu o
grande poeta da nossa
língua, o eterno Fernando Pessoa: “Ser feliz
é encontrar na força do
perdão, esperanças nas
batalhas, segurança no
palco do medo e amor
nos desencontros. É
agradecer a Deus, a cada
minuto, pelo milagre da
vida”.
Obrigado,
Senhor!
Obrigado, minha Escola!
Obrigado, minha turma
querida!

* O autor é médico, Mestre e Doutor pela USP, Professor Universitário, Magister ad Honorem
da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn, Munique, Colônia
e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne).
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cidade
Alunas da Fatec Pinda conquistam
primeiro lugar em feira de tecnologia
AnA CAmilA CAmpos
***
Alunos do curso de Tecnologia em processos metalúrgicos
da Fatec – Faculdade de Tecnologia de pindamonhangaba
conquistaram o primeiro lugar
da categoria a qual concorreram
na Feteps- Feira Tecnológica do
Centro paula souza. Ana Carolina prolungati Gregório, Denise Carolina Barreto de morais e
Jefte da silva Guimarães representaram a cidade e a unidade
da Fatec a qual pertencem. o
evento aconteceu nos dias 21, 22
e 23 de outubro, em são paulo.
O projeto
A ideia surgiu a partir da participação dos alunos no curso de
Gestão da inovação – promovido pela professora Dra. Eloísa
de moura lopes, semestralmen-

te. Foi nessa oportunidade que
Ana Carolina, Denise e Jeft se
conheceram. isso aconteceu no
primeiro semestre de 2013.
Tudo começou com Jeft, que
contou para o grupo que sempre
teve o desejo de construir uma
caixa de refrigeração que auxiliasse no processo de transporte
de órgãos, a partir de materiais
recicláveis.
A ideia foi tomando forma
até que o projeto do grupo foi
escolhido pela professora Eloisa para ser levado adiante. Juntamente com a professora ms
Ana Beatriz R. m. Abrahão e o
professor Carlos Roberto Vitor,
começaram a trabalhar para
tornar real o que só estava no
papel: a caixa de acondicionamento térmico para transporte
de órgãos.
Divulgação

As alunas foram premiadas com um tablet

Divulgação

Para compor o projeto premiado, as estudantes se aprofundaram em vários temas
O processo
Cada um contribuiu com sua
melhor habilidade. Denise se
aprofundou nos desenhos e no
estudo dos materiais. Já Ana
Carolina se encarregou pela
parte da pesquisa para compor o protótipo. Entretanto, a
ideia inicial e ousada de objetivar o transporte de órgãos foi
um pouco mudada, pois uma
oportunidade de inscrever o
projeto na Feteps fez com que
o foco fosse alterado. Devido
às normas para o transporte de
órgãos e o aperfeiçoamento que
seria necessário, decidiram iniciar com o transporte de produtos, como bebida ou vacinas. o
destaque principal é a composição do protótipo, que é a utilização de material reciclável.
Feira
Essa foi a oitava edição da
Feteps, que divide a seleção dos
projetos em nove categorias. Esse
importante evento anual premiou

Poetisa Júlia Faria Carvalho
lança quinto livro
AlTAiR FERnAnDEs
***
dezembro vem o natal,
mas antes dele o quinto livro
da poetisa Júlia Faria Carvalho. depois de ‘Simplesmente
Poesia (2008), ‘É preciso
sonhar’ (2010), ‘momentos
românticos (2012) e ‘andorinhas na Janela’ (2013),
Júlia traz ‘Poesia ao Vento’.
a obra conta com a participação dos alunos de outra
poetisa, a arte educadora
neila Cardoso. Com seus
belos desenhos, eles foram
responsáveis pela ilustração
dos poemas e elaboração
da capa. o lançamento está
previsto para o próximo dia
18, na sessão festiva em
comemoração aos 52 anos
da aPL- academia Pindamonhangabense de Letras. Local
e horário serão informados
posteriormente.
Sobre a poetisa Julia Faria
Carvalho, neila Cardoso,
ocupante da cadeira nº 19 de
membros titulares da aPL, diz:
“em cada um dos poemas de

Júlia ressurge sempre a mulher apaixonada (pela vida,
pelos filhos, pelos amigos e
acima de tudo pelo marido),que sabe entregar ao mundo

o seu mágico encanto pela
vida em forma de versos”. e
complementa: “Júlia, aos 80
anos é a beleza da mulher
em toda sua exuberância”.
Roberto Faria

18 projetos dos 244 inscritos,
contando com a participação de
trabalhos de outros estados, além
de países como Argentina, Costa
Rica, Colômbia, méxico, peru,
Guatemala e polônia.
Premiação
os alunos conquistaram o
primeiro lugar em sua categoria
e cada um foi contemplado com
um tablet. Essa é a segunda vez
que esse trabalho é premiado,
pois em 2013, ano em que começaram com a ideia, eles foram os
vencedores do simpósio da instituição, quando ganharam um
HD externo e um pendrive.
Este ano também tiveram a
oportunidade de assistir a um congresso do setor aeronáutico, realizado em são José dos Campos.
Além disso, muitas novidades estão por vir. De acordo com
a professora Ana Beatriz, já foi
dada a entrada no pedido de patente e também, solicitada a publicação de artigos.

Aprendizado
para as alunas Denise e Ana
Carolina, a iniciativa contribuiu
para estreitar os laços de amizade e para que elas, como futuras profissionais, pudessem ver
como funciona a interação em
diversas áreas, aprofundando
seus conhecimentos em determinados setores e visualizando
como podem colocar algo inovador no mercado.
Elas também aprofundaram
seus conhecimentos na área de
materiais – área que sempre
atraiu a atenção de Denise, que
é formada pelo senai e que foi
o que a motivou a procurar o
curso. Além disso, também desenvolveram suas habilidades
na parte eletroeletrônica e de
desenvolvimento de gestão, que
é o intuito da faculdade.
o grupo destaca o apoio dos
professores que colaboraram e
o apoio da instituição, aos quais
são muito gratos.

Aprovados no vestibular da
Funvic serão divulgados dia 10
A Funvic – Faculdade de pindamonhangaba realizou, no último sábado (29), a prova oficial
do processo seletivo 2015 da
instituição. Centenas de alunos
se inscreveram para disputar
uma vaga em um dos dezoito
cursos oferecidos.
A prova transcorreu com
tranquilidade e os vestibulandos já podem conferir o gabarito no site da faculdade: www.
fapi.br. A lista com os aprovados em primeira chamada esta-

rá disponível a partir do dia 10
de dezembro, após as 14 horas,
no site e também anexada no
Campus i (Dutra) e no Campus
ii (Centro Clínico). A lista dos
aprovados em segunda chamada será divulgada no dia 16.
o período de matrícula para
os primeiros aprovados acontece entre os dias 10 e 12 de dezembro, das 9 às 21 horas. A matrícula para os que passarem na
segunda chamada será nos dias
17 e 18, no mesmo horário.

DoCumeNtos NeCessáRios PARA A mAtRíCuLA:
* Certidão de Conclusão do Curso de Ensino Médio ou equivalente;
* Histórico Escolar do Curso de Ensino Médio ou equivalente;
* Cédula de Identidade;
* Título de Eleitor ou protocolo;
* Comprovante de votação;
* Certidão de Nascimento ou Casamento;
* Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou protocolo de solicitação;
* Duas fotografias 3x4;
* Comprovante de endereço atualizado;
* Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar ou
Atestado de Matrícula em CPOR ou NPOR, para brasileiros maiores
de 18 anos, do sexo masculino.

Na foto, com direito à presença do Papai Noel, a autora
e os alunos artistas da arte educadora Neila Cardoso:
João Giovaneli Vilela, Gustavo Lopes Hummel e Luís
Felipe Rocha Bueno (autor da capa)

OBS: Todos os documentos deverão ser apresentados
em duas vias com o original para conferência. Para a
realização da matrícula serão necessárias duas pessoas
maiores de 18 anos para assinarem o contrato.
Mais informações pelo telefone (12) 3648-8323.
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Cal contente com a aquisição Toninho da Farmácia providências Vereadores Magrão e Professor
do novo caminhão-tanque
no trânsito na região do Centro de Osvaldo continuam fiscalização
do Corpo de Bombeiros
em Postos de Saúde do município
Especialidades Médicas

O vereador José Carlos
Gomes - Cal (PTB) autor do
Requerimento nº 206/2014,
em que solicita providências
para aquisição e montagem do
caminhão-tanque do Corpo
de Bombeiros, ficou contente,
pois foi atendido. O vereador
agradece o Prefeito Vito
Ardito Lerario, que através
do Corpo de Bombeiros da
nossa cidade, em parceria
com o Governo do Estado,
fez a aquisição do chassi e
com a aprovação da Câmara
de Vereadores, que economizou parte do Duodécimo
em 2012, realizou a entrega
do valor economizado para
a Administração em janeiro
de 2013, o que possibilitou a
compra do tanque e equipar
o veículo, para que possamos
ter mais essa viatura, que tem
capacidade para 5 mil litros de
água e que servirá para apoio

AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

BomBeiros

em ocorrências de incêndios
na cidade e na região atendida
pelo Corpo de Bombeiros de
Pindamonhangaba.
Quadra Poliesportiva do
Karina e Ramos
O vereador Cal também
agradece ao Prefeito Vito Ardito e ao Secretário de Obras,
José Antônio - Pexão, pelo
início das obras de construção
da cobertura da quadra poliesportiva dos bairros Karina e
Ramos, que foi um pedido
dos moradores do bairro,
em reunião realizada entre
o Prefeito e os moradores
desses bairros.
O vereador destaca que é
um excelente ganho para a
juventude e todos esportistas
daquela região, que a partir de
agora poderão usufruir desse
local, tanto a noite como
durante e dia, com chuva ou
com sol.

C o m u n i C A ç ã o / CV P

e m F r e n t e a o n o V o c a m i n h a n h ã o - ta n q u e d o s

C o m u n i C A ç ã o /CVP

de

Vereador caL

de

Vereador toninho

da

AssessoriA

AssessoriA

Farmácia

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) vem recebendo inúmeras solicitações
dos usuários do Centro de
Especialidades Médicas e
aproveita para vir a público
pedir junto ao responsável
pelo Departamento de Trânsito, que tome providências
no que se refere aos locais
de embarque e desembarque
dos usuários do Centro de
Especialidades Médicas
Ziza Saqueti, localizado
entre as ruas Frederico
Machado e Major José dos
Santos Moreira.
O que vem ocorrendo é
que o estacionamento inde-

vido está se tornando rotineiro no local, dificultando
o embarque e desembarque
dos portadores de necessidades especiais, gestantes
e idosos que fazem uso
da unidade de saúde para
consultas, realizações de
exames e retirada de medicamentos na farmácia do
posto, entre outros serviços
ali prestados.
Seria ideal que fosse
disponibilizado para o local um agente de trânsito
para monitorar e tomar
providências nas infrações
e irregularidades ocorrentes
no local.

Considerando que uma das funções primordiais do vereador é
fiscalizar, no último dia 21 de novembro, sexta-feira, os vereadores
Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS) e Professor Osvaldo
(PMDB), deram continuidade aos trabalhos de fiscalização nas UBS
- Unidades Básicas de Saúde – do Crispim e do bairro Araretama.
Eles estão realizando esse trabalho após os mesmos terem recebido
diversas reclamações por parte dos munícipes. Após visita “in loco”,
eles protocolaram, em conjunto, os requerimentos nº 2.429/2014
e 2.430/2014 endereçados à Secretaria da Saúde e ao Executivo,
elencando em relatório (com fotos) as irregularidades e problemas
encontrados nas UBSs. Magrão e Professor Osvaldo solicitam que
seja informado o prazo para sanar os problemas apresentados. Na
UBS do Crispim, os vereadores constataram: a falta de atendentes
na recepção, obrigando o remanejamento de duas enfermeiras para
ajudarem no atendimento; entulhos aguardando retirada desde o
ano passado; mobiliário velho e enferrujado; bebedouro quebrado;
consultórios separados por divisórias não respeitando a privacidade
no atendimento; prédio com infiltrações; portas de entrada quebrada; rampa de acesso para cadeirantes interditada e dificuldades de
trabalho com a marcação de consultas centralizadas, o que poderia
ser resolvido com a volta da marcação de consultas com especialistas diretamente por cada
unidade de saúde.
Na UBS do Araretama, os vereadores detectaram diversos problemas
como: banheiro interditado; mobiliário em péssimo estado; sala de espera
sem condições para receber todos os munícipes;
maca para atendimento
ginecológico quebrada;
medicamentos entregues
em quantidade muito
inferior ao solicitado;
medicamentos armazenados em geladeira junto
V ereadores m agrão ( direita ) e p roFessor
com comida; por falta de
o sVaLdo ( centro ) FiscaLizaram a uBs do crispim
geladeira específica para
medicamentos; falta de
água para consumo dos funcionários; rampa sem espaço suficiente
para manobra de cadeirantes, devido a existência de degrau; teto
cedendo; falta de armários; calor excessivo no local e falta de local
adequado para esterilização dos materiais odontológicos.
Diante de tantas irregularidades encontradas, os vereadores estão
levando ao conhecimento do Executivo e da Secretaria de Saúde
os problemas existentes e, dentro de suas prerrogativas legais, irão
cobrar o acerto das irregularidades encontradas, no sentido que a
população tenha um atendimento de digno e humanizado.

Fale com o Vereador Cal

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

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

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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

Vereador Professor Eric Felipe César - FC pede Na comemoração do Dia da Consciência
agradece início das obras do melhorias para o campo Negra, Janio faz homenagem ao
asfalto no Marieta Azeredo de futebol do Liberdade I senhor Expedito Ricardo
C o m u n i C A ç ã o /CVP

C o m u n i C A ç ã o /CVP
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Vereador FeLipe césar - Fc pede a Limpeza e
r e s i d e n c i a L L i B e r d a d e i,
como Foi Feito no campo do Jardim azeredo

r e V i ta L i z a ç ã o d o c a m p o d o

Na sessão ordinária realizada
no dia 20 de outubro, o vereador
Professor Eric (PR), através
dos requerimentos – nºs 2145,
2139, 2134, 2150, 2143, 2138,
2132, 2148, 2142, 2137, 2149,
2140 e 2136/2014 – solicitou ao
Prefeito que o Departamento de
Obras realizasse o recapeamento
asfáltico nas extensões de todas
as ruas do bairro Marieta Azeredo, no Distrito de Moreira César.
Nesta semana começaram as
obras de recapeamento em todas
as ruas do bairro. Preocupado
com o conforto e a segurança dos
moradores do Marieta Azeredo,
o vereador Professor Eric vem
batalhando para trazer cada vez
mais melhorias ao bairro. “É visível a necessidade de que todas
as ruas sejam recapeadas, pois
devemos levar em conta que o
Marieta Azeredo já tem mais de
20 anos e que desde sua criação
nunca recebeu manutenção em
seu asfalto”, afirmou. “Várias
pessoas já se acidentaram pelo
fato do asfalto estar irregular,
sem contar os buracos, pois
quando chove acumulam água,

tornando-se local de proliferação
do mosquito da dengue, o que
deve nos preocupar. Há também
muita poeira, devido ao pó do
asfalto que está se desfazendo
e isso está causando problemas
respiratórios nos moradores.
Enfim, são vários problemas
causados pelas péssimas condições do asfalto. Agora é só
comemorar e agradecer ao
Prefeito que conhece Moreira
César e acolheu o meu pedido”,
comemorou o Professor Eric.
Ipê I
Através dos requerimentos
nºs 2216 ao 2244/2014, o vereador Professor Eric solicitou ao
Prefeito, que o Departamento de
Obras realize também o recapeamento asfáltico nas extensões
de todas as ruas do bairro Ipê I,
pois os moradores estão enfrentando as mesmas dificuldades
do Marieta Azeredo. “Tenho
certeza que, no tempo hábil,
esse problema também será
resolvido. Estamos batalhando
muito pelo desenvolvimento
de nossa cidade”, concluiu o
vereador Professor Eric.

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

O Vereador Felipe César - FC
(PMDB) enviou solicitação à Administração Municipal, através da
Subprefeitura de Moreira César
pedindo a limpeza e a revitalização do campo de futebol do
Residencial Liberdade I, nos mesmos moldes do que foi realizado
no campo do Jardim Azeredo. O
Vereador alega que este é o tipo
de lazer que proporciona aos esportistas mais qualidade de vida
junto com a diversão.
Calçada na ligação
do Parque das Palmeiras
O Vereador Felipe César - FC
encaminhou ao Executivo uma
solicitação de estudos visando
a construção de uma calçada no
meio do bosque linear, ligando a
rodovia Vereador Abel Fabrício
Dias - SP 62, com o Residencial
Parque das Palmeiras. O vereador
justifica seu pedido no fato de que
a população deste bairro utilizam
este caminho para se locomover do
residencial até a referida rodovia.
Rotatória na Estrada
do Ribeirão Grande
O Vereador Felipe César - FC,

reitera ao prefeito estudos e providências para implantação de
uma rotatória na bifurcação da
Estrada Jesus Antônio Miranda
com a Estrada dos Mirandas, no
bairro do Ribeirão Grande.
Segundo o vereador, considerando o grande movimento e
tráfego que a Estrada do Ribeirão Grande recebe diariamente,
principalmente aos finais de
semana, e os diversos acidentes
já registrados no local e os riscos
existentes, a construção de uma
rotatória vai dar mais segurança a todos os usuários desta
estrada que atende a zona rural
do Ribeirão Grande. “Temos
que fazer, e urgente, alguma
coisa visando a segurança dos
usuários da estrada do Ribeirão
Grande e estrada dos Mirandas.
A construção desta rotatória vai
possibilitar maior conforto e
segurança a todos que se dirigem a esta região da zona rural,
muito procurada pelos turistas,
principalmente nos finais de
semana”, enfatiza o vereador
Felipe César – FC.

Vereador também presidiu a sessão solene que

lembrou a data e prestou homenagens aos membros
da comunidade negra de pindamonhangaba

O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) presidiu na segunda-feira, dia 24 de novembro, no
plenário da Câmara Municipal, a
Sessão Solene em comemoração
ao “Dia da Consciência Negra”.
Além de conduzir o evento, Janio
prestou justa homenagem ao senhor
Expedito Ricardo, considerado
uma das pessoas mais queridas
pela comunidade negra da cidade.
Expedito Ricardo nasceu no
dia 7 de abril de 1946, em Pindamonhangaba. Casou-se com dona
Benedita Leite Diniz Ricardo e
tiveram três filhos - Elton, Gisilene
e Deisilene - e dois netos - Breno
e Isabelle. Iniciou sua vida profissional no aos 7 anos trabalhando
no campo, na colheita de tomates
e serviços em geral. Sempre muito
querido por sua dedicação e força
de vontade em ajudar seus pais.
Não era amante de futebol, mas
seus amigos o consideravam o
melhor lateral direito no time em
que jogava. Por suas habilidades no

AssessoriA

Vereador Janio Lerario com o homenageado, expedito ricardo
diretoria regionaL de ensino, regina céLia BertoLino muniz

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

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

Assistentes

AssessoriA

de

de

futebol foi convidado para trabalhar
na Empresa EMEC Companhia de
Terraplanagem na construção das
alças de acesso no viaduto principal
de entrada em Pindamonhangaba,
obtendo pela primeira vez um
emprego com carteira assinada.
Depois foi convidado a trabalhar na
Aísa, também por suas habilidades
no futebol fazendo parte da equipe
da empresa.
Expedito Ricardo é muito
bom e tornou-se muito querido
pela comunidade onde mora por
seu conhecimento e habilidades
na preparação de vários tipos de
banhos, chás e compressas feitos
com ervas variadas, obtendo bons
resultados por quem fazia uso.
O vereador Janio Lerario
afirmou que “fiquei muito satisfeito com a presença de todos que
compareceram à Câmara para esta
justa homenagem aos membros da
Comunidade Negra da cidade, em
especial, aos familiares e amigos do
senhor Expedito Ricardo”.

ComuniCAção

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

e a representante da

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

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

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279
e 3644-2281
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oportunidades
Cooperativa chega 170 trabalhadores
e investe R$ 3 milhões na fábrica
Esta semana, a Cocepelco
– Cooperativa de Trabalho em
Celulose e Papel Coruputuba –
se consolidará como uma das
empresas mais importantes na
geração de empregos e renda de
Pindamonhangaba. Isso porque
será obtida a contratação de 170
trabalhadores diretos e o número deverá aumentar até o final
de 2014. Entre diretos e indiretos, a cooperativa já beneficia
mais de 600 pessoas do município e da região.
Outro fator positivo ocorrido foi a negociação com novos
clientes para a linha tissue (papeis higiênico, toalha e guardanapo) e A4 – o que garante
produção em larga escola nas
primeiras semanas de dezembro.
A ação deve incrementar a
receita dos trabalhadores e consequentemente o setor comercial de Pindamonhangaba, que
já passa a funcionar até mais
tarde devido ao Natal.
Manutenção da fábrica
De acordo com o coordenador de manutenção, Nelson
Cabral, todo maquinário da fábrica recebeu ajustes na última

InvestImentos
ultRapassam
R$ 3 mIlhões
De acordo com dados da
cooperativa, a fábrica já recebeu, em menos de três meses
de operação, mais de R$ 3
milhões em investimentos, sendo aproximadamente R$ 1,5
milhão em peças e R$ 1,5 em
serviços dos cooperados. “Além
de troca de itens dos equipamentos, que tiveram material
adquirido pela própria cooperativa, nós ainda fizemos o

semana. A ação faz parte do planejamento da Cooperativa para
reparos técnicos, a fim de preservar os equipamentos e fazer
as alterações necessárias. “suspendemos a produção e iniciamos um amplo processo de manutenção de todas as máquinas
usadas na confecção de papel,
inclusive com a substituição de
válvulas, filtros, engates, correias e peças do motor, alguns
possuíam elementos que nunca

reparo de máquinas que não
estavam em boas condições,
ou seja, valorizamos o parque
fabril não apenas em R$ 3
milhões, mas em tudo que este
valor dos cooperados pode render para a fábrica”, explicou o
presidente do conselho administrativo da Cocepelco, Paulo
Toledo.
Ele agradeceu o apoio que
a cooperativa vem recebendo
da sociedade de Pindamonhangaba, da Prefeitura, da
Câmara de Vereadores, do
Sindicato dos Metalúrgicos e
de outras empresas de Pinda e
da região.

foram trocados em décadas de
operação”.
Para o coordenador de produção, Elson de Paula, os ajustes
proporcionam ganho em fabricação e qualidade do papel. “Teremos mais eficiência na transformação da matéria prima e dos
insumos e chegaremos a um material com características superiores, agregando valor de mercado ao nosso produto e atendendo
aos anseios dos clientes”.
Arquivo TN

Lojas estendem horário
de funcionamento
Arquivo TN

Horário estendido vale até para os domingos
AIANDrA AlvEs MArIANO
***
O comércio de Pindamonhangaba iniciou, na segundafeira (1º/12), o funcionamento em horário especial para
atender aos consumidores nas
compras de fim de ano.
O horário está estendido
até as 23 horas diariamente,
inclusive aos domingos, até
o dia 31 de dezembro. As exceções serão nos dias 24 e 31,
com as lojas funcionando até
as 18 horas; e no feriado de
Natal (25), quando o comércio
não abrirá .
A expectativa, segundo a
Acip – Associação Comercial
e Industrial de Pindamonhangaba, é que as vendas para as
festas de fim de ano devem ser
menores que do ano passado podendo atingir 5%.
De acordo com Emílio Alfieri, economista da ACSP –
Associação Comercial de são
Paulo, as vendas no comércio
este ano sofrerão retração em
razão da Copa do Mundo e
das eleições. Outros vilões são
apontados pelo especialista.
“O contexto geral, marcado por
juros altos, queda na confiança

por parte dos consumidores e
crédito restrito, tornam o momento mais difícil para o comércio”, avalia. Mesmo assim,
ele salienta que o varejo está
em equilíbrio. O ticket médio
será de r$ 100, sendo que no
topo da lista ainda estão eletroeletrônicos, depois vestuário, calçados e acessórios.
Para atrair os consumidores, a Acip também deu início
à Campanha Natal Acip - Caminhão Premiado, que vai sortear 10 caminhões de prêmios.
A cada r$ 20 em compras no
comércio de Pinda, o consumidor ganha um cupom para
participar do sorteio.
A campanha vai distribuir
10 prêmios idênticos para os
10 primeiros cupons validados, que receberão como prêmio, entre outras coisas, refrigerador, forno microondas,
fogão, dormitório, jogo de sofá
etc.
Os cupons devem ser preenchidos corretamente e colocados
nas urnas até as 18 horas, do dia
16 de janeiro de 2015. O sorteio
acontece no dia 17 de janeiro, às
12 horas, na praça Monsenhor
Marcondes.

Cooperativa da fábrica de Coruputuba já é responsável por 170 empregos diretos

Sindicato rural promove cursos gratuitos em parceria com Senar
O Sindicato Rural de Pindamonhangaba realiza em
parceria com o Senar – Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural, diversos cursos ao longo do
ano. As aulas são realizadas na
sede do Sindicato e também em
propriedades rurais de Pindamonhangaba.
São diversas opções voltadas aos proprietários rurais,
funcionários e familiares, que
oferecem certificados, unindo
teoria à prática. Segundo Lucila
Immediatto, responsável pela
organização do programa, todo
início de ano é divulgada uma
lista de cursos e os interessados podem deixar o nome em
um cadastro reserva. “Assim
entramos em contato com cada
interessado de acordo com essa
lista, informando sobre o início
dos cursos, que são voltados aos
associados do Sindicato Rural,
proprietários rurais e funcionários”, explica.

Os cursos são realizados de
duas maneiras: alguns são realizados em apenas um módulo,
outros fazem parte de um Programa e acontecem em vários
módulos. Em 2014, foram vários
os cursos, como: Processamento
Artesanal de Frutas, Operação e
Manutenção de Motoserra, Operação e Manutenção de Roçadeira Lateral, Curso de Operação
de Tratores, entre outros. Foram
realizados dois programas: Tomate orgânico e Apicultura.
Curso com certificação do MEC
Recentemente, o sindicato
realizou o curso de operação de
tratores, com certificação do
MEC. O curso foi realizado na
Fazenda São José do Tanque,
atendendo 12 pessoas.
Para o aluno Carlos Alberto Raposo Lopes “Beto”, foi de
extrema importância, já que os
tratoristas necessitam de certifi-

cação e não apenas da carteira
de motorista. “Vale ressaltar
que o governo está fiscalizando
as propriedades nesse sentido”.

Ele salientou ainda, que é muito
importante que os proprietários
enviem seus funcionários para
realizarem qualificação. “Com
Divulgação

a especialização o funcionário
poderá oferecer um serviço com
muito mais qualidade”, concluiu.
Para o presidente do sindicato, João Bosco Pereira, a instituição tem procurado tirar o máximo proveito da parceria com o
Senar por entender que o produtor de hoje tem que ser eficiente
a fim de acessar o mercado com
preços competitivos. “Isso só é
possível com uso de tecnologia
e o Senar é fundamental para
transmitir aos produtores e
funcionários a informação e o
preparo técnico que necessitam,
além de oferecer opção de renda
aos familiares através de cursos
de artesanato, produção artesanal de doces, compotas, conservas, turismo rural, entre outros”,
conclui. Mais informações pelo
telefone (12) 3643-2144.

Turma que se formou no
curso de tratorista
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital reSuMido
PregÃo nº 371/2014
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. 371/14, referente à “Aquisição de insumos laboratoriais (material de transporte biológico)”, com
encerramento dia 17/12/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2014.
PregÃo nº 372/2014
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. 372/14, referente à “Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições para
os Servidores Plantonistas do PSF (Programa Saúde da Família) do Araretama e Servidores Plantonistas do Setor de Transporte,
Campanhas de Vacinas e em Campanhas Educativas, Pacientes Atendidos no CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial)
e servidores plantonistas do pronto atendimento de Moreira Cesar pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia
17/12/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2014.
PregÃo nº 376/2014
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. 376/14, referente à “Aquisição de utensílios de cozinha para atendimento às escolas da rede
municipal de ensino, conforme Termo de Referência”, com encerramento dia 17/12/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h
ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2014.
PregÃo (regiStro de PreÇoS) nº 388/2014
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. 388/14, referente à “Aquisição de materiais para desenvolvimento pedagógico e composição
dos Kits Escolares, para atendimento dos professores e alunos da rede municipal de ensino”, com encerramento dia 17/12/14 às
14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2014.
PregÃo nº 391/2014
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. 391/14, referente à “Aquisição de cestas complementares de alimentação para pacientes
do programa do PAM”, com encerramento dia 15/12/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12)
3644-5600.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2014.
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital reSuMido
chaMaMento PÚblico nº 003/2014
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, a Chamamento
Público nº. 03/14, referente à “Edital de chamamento público de empresas para
implantação e manutenção de placas indicativas de nome de logradouros, biciletários
e gradis de retenção de pedestres nas calçadas em contrapartida a concessão do
espaço para fins publicitários”, com encerramento dia 23/12/14 às 9h e abertura às
9h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.:
(12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2014.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Edital de Notificação
controle 220/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) CICERO G RESENDE
E OUTROS , responsável pelo imóvel situado a RUA ALVARO PINTO MADUREIRA ,
SNR, bairro VILA RICA , inscrito no município sob a sigla SO121602001000,
para que efetue A CONSTRUÇÃO DE MURO do referido imóvel no prazo de 90 dias
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 3°
da lei 2610 DE 09/10/1991 e c/c artigo 4° da lei 2610 de 09/12/1991 e artigo 119 da lei
1411 de 10/10/74 do código de posturas municipal.
rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital reSuMido
concorrÊncia PÚblica nº 017/2014
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, a CP nº. 17/14,
referente à “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção no parque de iluminação pública da cidade, mediante fornecimento de
materiais, mão de obra, equipamentos e ferramental necessários”, com encerramento
dia 09/01/15 às 9h e abertura às 9h30. A garantia deverá ser feita até o dia 08/01/2015,
às 15 horas, na Tesouraria, valor de R$ 25.164,00. O edital estará disponível no site
www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2014.

Prefeitura MuniciPal de
PindaMonhangaba
eStado de SÃo Paulo

decreto n° 5.138, de 25 de
noVeMbro de 2014.
Autoriza o uso, pelos permissionários
do serviço de táxi, da Bandeira II no
período que especifica.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do
Município de Pindamonhangaba, no
uso de suas atribuições legais,
d e c r e t a:
art. 1º Fica autorizado o uso pelos
permissionários do serviço de táxis
da Bandeira II durante as 24 (vinte e
quatro) horas do dia, no período de 1º
a 31 de dezembro de 2014.
art. 2º Este Decreto entra em vigor
a partir de 1º de dezembro de 2013,
revogadas
as
disposições
em
contrário.
Pindamonhangaba, 25 de novembro
de 2014.
Vito ardito lerário
Prefeito Municipal
José antônio rodrigues alves
Secretário de Obras e Serviços
Registrado e publicado na Secretaria
de Assuntos Jurídicos em 25 de
novembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Roseira
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Parque da Juventude recebe
competição de motocross
AgoraVale

Pindamonhangaba recebe a terceira etapa da
Copa Agora Vale de Motocross MX e VX, no sábado (6) e no domingo
(7). O evento acontece
no Parque da Juventude
e tem a programação recheada de atrações, que
vão das 8 às 18 horas.
Os organizadores esperam um público de 20
mil pessoas para acom-

panhar pilotos de várias
partes do país. A ação
tem o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba
e a entrada será um quilo
de alimento não perecível
(exceto sal).
Além das disputas de
motocross e velocross,
a 3ª estapa do Agora
Vale terá outros atrativos como: Aeromodelismo, Voo Panorâmico,

Apresentações de BMX e
Slackline. Também terá
praça de alimentação e
restaurante (A Biruta),
e diversas atividades infantis (brinquedos infláveis) e demonstração de
Wheeling com o piloto
Alemão.
Mais informações e
regras da competição na
página www.copaagoravalemotocross.com.br.

Polícia prende traficante

Vicente Lagioto

A entrada será um quilo de alimento não perecível (exceto sal)

Estudantes fazem curso
em Barcelona e Madrid
AiAndrA AlvEs MAriAno
***
Dois estudantes da
rede Estadual de Ensino de Pindamonhangaba,
que também cursam aulas
de espanhol, chegaram na
semana passada à Espanha para um intercâmbio
de três semanas.
Willian Guilherme Duarte, de 17 anos foi para
Madrid; e Denise Cristine Vieira, de 16 anos, está
em Barcelona. Outros 48
estudantes do Vale do Paraíba participam do intercâmbio. Todos estudam
espanhol no CEl - Centro
de Estudo de línguas e
estão entre os 219 jovens
selecionados em todo o

Estado para um curso de
21 dias no país europeu.
na Espanha, além das
aulas em centros de ensino, os estudantes também
fazem passeios culturais e
turísticos, tudo sem custo.
Para conquistarem a
vaga no intercâmbio, os
dois jovens participaram
de um rigoroso processo
seletivo.
O curso de espanhol
oferecido pelo CEl em
Pinda é gratuito, destinado a estudantes da Rede
Estadual de Ensino e tem
duração de três anos. O local também oferece curso
de inglês, com duração de
18 meses.
A oportunidade é des-

tinada a alunos do Ensino
Fundamental (a partir do
7º ano), Ensino Médio,
Etec – Escola Estadual de
Ensino Técnico ou EJA
– Educação de Jovens e
Adultos.
As aulas ocorrem junto com o calendário das
escolas estaduais, no contraturno escolar. Todo o
material didático é gratuito. Ao término, o aluno recebe o certificado de conclusão.
os Centros de Estudos
de línguas em Pinda ficam na Escola Estadual
Rodrigo Romeiro, no centro; e na Escola Estadual
Antônia Carlota Gomes,
na Cidade Nova.

Aiandra Alves Mariano

Aiandra Alves Mariano

Polícia apreende drogas, documentos falsos, dinheiro, arma de fogo,
arma fria além de uma plantação de maconha
A Polícia Civil e Militar prenderam, na última
segunda-feira (1º/12), um
suspeito de traficar drogas.
Segundo
informações, a PM localizou o
investigado às 14 horas,

no Bela Vista, portando seis
porções de maconha. Em
sua residência foram encontradas mais 63 porções
da droga, além da plantação
de um pé de maconha.
O autor disse que é

usuário, não comercializa a droga.
Ele foi encaminhado ao 1º DP, preso em
flagrante e, em seguida,
encaminhado para a Cadeia de Cruzeiro.

Ladrão do Alto Cardoso é detido,
porém já está de volta às ruas
Um homem de 32 anos,
suspeito de ser o ladrão do
‘Alto Cardoso’, tentou furtar
um supermercado localizado a 100 metros da Delegacia de polícia, na madrugada
de terça-feira (2), e foi impe-

dido pelo segurança. Após
luta corporal, o bandido
conseguiu escapar, mas foi
detido por uma viatura da
Polícia Militar que desconfiou da atitude do homem.
Na delegacia, foi lavrado

boletim de ocorrência e o
indivíduo alegou que estava apenas tentando pegar
comida para alimentar a
esposa e dois filhos. Ele vai
responder em liberdade por
invasão de domicílio.

Polícia flagra rapazes com arma e drogas

Denise Cristine está em Barcelona

Willian Guilherme está em Madrid

3PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
EDITAL Nº. 01/2015 – BOLSA DE ESTUDO
Estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes para bolsa de estudo de ensino técnico
na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro”.
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, através da Diretora do Departamento de Assistência
Social da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Sra. Eliana Maria Galvão Wolff, no uso de
suas atribuições e nos termos do Inciso IV do Artigo 2º da Lei nº 3.775 de 05 de março de 2001,
resolve tornar públicos os critérios de inscrição e seleção de alunos para concessão de Bolsas de
Estudo dos Cursos Técnicos de Administração e Segurança do Trabalho na Sociedade Civil de
Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro”, nas quantidades, a saber:

CURSO

VAGAS

Na madrugada do último domingo (30), em patrulhamento pelo bairro
do Socorro, uma equipe da
Polícia Militar, durante a
Operação Direção Segura,
suspeitou de um veículo,
quando um dos ocupantes,
ao avistar a viatura, arremessou algo pela janela.

DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

:
3.1. –
- RG
- Comprovante de residência no Município há, no mínimo, 2 (dois) anos;
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Escolar, caso esteja cursando a 3ª série
do Ensino Médio, ambos em escola pública;
- Comprovante de renda de todos os moradores do domicílio (holerite atual, CPTS);
- Declaração de renda individual no caso de desempregado ou autônomo;
- Ficha de inscrição retirada no Protocolo, devidamente preenchida.
3.2. Os requerentes que não preencherem a ficha de inscrição de forma correta, completa
e fidedigna, ou que não apresentarem toda a documentação necessária, terá seus pedidos
indeferidos, automaticamente.
3.3. As pessoas portadoras de deficiência deverão declarar sua condição no ato da inscrição, para
fazer jus à vaga reservada, bem como, indicar a necessidade de prova ampliada e/ou acessibilidade.
4-

Administração

15

Segurança do Trabalho

21

4.2. A avaliação será realizada no dia 21/12/2014, nas dependências do Colégio Comercial Dr.
João Romeiro, localizado na Rua Senador Dino Bueno, 119 – Centro, com início às 9h e término
às 12h.
4.3. Os inscritos deverão indicar opção pelo curso a ser realizado de acordo com a disponibilidade
de turma do colégio, devendo indicar ainda, no ato da inscrição, primeira e segunda opções.

1-

DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba sito
à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso ou na Subprefeitura de Moreira
César, no período 08/12 a 18/12/2014
2DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Poderão se inscrever os interessados que:
- possuírem Ensino Médio concluído ou estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio;
- residirem no Município de Pindamonhangaba há, no mínimo, 2 (dois) anos (2012,2013 e 2014) possuírem renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo vigente.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente e de acordo com
as normas deste Processo, bem como serem corretas e verdadeiras todas as informações por ele
prestadas.
7.2. A bolsa de estudo somente será válida para os cursos cujas turmas iniciantes completem
número mínimo de 20 (vinte) matriculas previstas para a viabilidade da sua efetiva abertura e
autorização para início das atividades.
7.3. Caso o aluno beneficiário desista do curso após iniciadas as aula, a bolsa de estudo
correspondente poderá se transferida para o classificado suplente até 30 (trinta) dias do início das
aulas ou, decorrido este prazo, para classificado suplente que esteja
regularmente matriculado no Colégio na mesma turma e curso do
desistente ou, classificado suplente regularmente matriculado em curso distinto, obedecida à opção
indicada na avaliação.
Para maiores informações, procurar o Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba.
CRONOGRAMA:

4.1. Os inscritos serão submetidos a uma avaliação com questões objetivas de Português,
Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades.

As bolsas serão de 100% do valor do curso, sendo os alunos bolsistas isentos da taxa de matrícula
e material pedagógico.
Haverá reserva de 20% das vagas para pessoas portadoras de deficiências, as quais não possuam
características que as impeçam de cumprir as exigências do curso.

nos da droga, uma arma de
fogo com seis cartuchos intactos e, aproximadamente,
a quantia de R$ 250.
Um dos indivíduos admitiu que a arma de fogo
era de sua propriedade e
os dois adolescentes assumiram a posse dos entorpecentes.

DA SELEÇÃO

DISPONÍVEIS

Poderá ocorrer alteração no nº de vagas disponíveis em razão de desistência ou reprovação as
quais poderão ser supridas pelo presente Processo Seletivo, obedecida a classificação

Na abordagem, foram
identificados dois adultos
e dois adolescentes. Na revista pessoal nada de ilícito foi localizado.
Ao verificar o interior do
veículo, os policiais encontraram um pino de cocaína e perceberam que havia
sido dispensado mais 29 pi-

5-

Colégio Comercial
Publicação
Período de inscrição

DA TRIAGEM SOCIAL

Após avaliação prevista no item 4. “da Seleção” os classificados serão submetidos a uma triagem
social realizada pelo Departamento de Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba,
devendo atender os seguintes requisitos:
- Renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo;
- Não ser, no momento, beneficiário de outra bolsa de estudo;
- Não possuir outro curso técnico;
- Não ter outro membro da família bolsista na supracitada Escola.

Prova
Resultado final /
publicação
Início das aulas
Vagas

02/12/2014 e
5/12/2014
8/12/14 a
18/12/14
21/12/2014
09/01/2015
19/01/2015
15 ADM
21 SEG.
TRABALHO

6. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
6.1. O resultado classificatório será o de maior para a menor pontuação obtida na avaliação,
observando ainda, a análise dos critérios da triagem social.

Pindamonhangaba, 02 de Dezembro de 2014

6.2. O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado na Secretaria do Colégio
Comercial Dr. João Romeiro no dia 24/06/2014.
6.3. Do resultado caberá recurso no prazo máximo de 10 (dez) dias contado da publicação.

Diretora do Departamento de Assistência Social

ELIANA MARIA GALVÃO WOLFF

PINDAMONHANGABA

QUARTA-FEIRA

3 DE DEZEMBRO DE 2014

HISTÓRIA
Tribuna do Norte

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Prédios que tinham história
A

página de história desta edição,
em rápidas pinceladas,
lembra ediﬁcações antigas de Pindamonhangaba que, sem uma
proteção
burocrática
que lhe garantissem a
preservação por força
de lei, não sobreviveram às especulações
imobiliárias ocasionadas pelo crescimento
do município. Ligeira
abordagem referente à
arquitetura residencial
de Pinda, considerando àquelas ocorridas
em favor do desenvolvimento do município,
citaremos pelo menos
três (houve mais) perdas historicamente contundentes: o sobrado
dos irmãos Marcondes (em frente à praça
Monsenhor Marcondes,
esquinas da Deputado
Claro César com a rua
dos Andradas), onde
pernoitou D. Pedro I
em passagem por Pindamonhangaba rumo a
Santos, cavalgada que
resultaria na proclamação da Independência,
demolido em 1940; o
solar de Francisco Marcondes Romeiro, construção que ﬁcava na rua
dos Andradas, altura
da entrada do Centro
Comercial 10 de Julho,
demolida no ﬁnal dos
anos sessentas do século passado. Ainda próximo à praça Monsenhor
Marcondes, em sua rua
lateral que liga a rua dos
Andradas à Gustavo de
Godoy, havia a mansão
onde residiu o Dr. Benjamin Pinheiro (prefeito
de Pindamonhangaba
de 1905/1908) e também foi uma das sedes
do Clube Literário e Recreativo de Pindamonhangaba. Prédio demolido entre o ﬁnal dos
anos cinquentas início
dos anos sessentas.
Prédios
públicos
Pelo mesmo motivo,
o do progresso, foram
ao chão prédios que
abrigavam repartições
públicas, cujas construções tinham lá seus
encantamentos arquitetônicos. Dois destes
prédios foram: Fórum
e Cadeia Pública, que se
localizava na rua Martin
Cabral, esquina com a
Campos Sales, em frente à sede administrativa da Estrada de Ferro Campos do Jordão,
ediﬁcação inaugurada
em 1918; prédio da Delegacia de Polícia, construído, provavelmente,

no ﬁnal da década de
1940. Ambos demolidos
nos anos setentas para
a urbanização do local e
construção da praça Engenheiro José Salgado
Ribeiro, área atualmente ocupada pelo pátio
coberto da feira do mercado e espaço cultural
do Cardosão.
Em contrapartida, há
casos em que a preservação e conservação de
um prédio se dá por iniciativa, interesse e sensibilidade do proprietário do mesmo. Exemplo
disso, é o solar da família Salles. Uma ediﬁcação datada de 1844,
construção atribuída ao
padre Antônio Cunha
Salgado, localizada no
centro histórico da cidade, com frente para
o tradicional Largo do
Cruzeiro (praça Dr.
Francisco Romeiro).
Mais que exemplares
que possibilitam avaliar
a pluralidade arquitetônica ou as transformações ocorridas devido
às reformas públicas, as
ediﬁcações que o município conseguiu preservar guardam memórias,
resquícios existenciais,
fatos, feitos e costumes.
São cenários que exalam
história. Daí a importância da utilização dos
mesmos na atividade
turística amparada em
planejamento criterioso. O retorno vai além
da geração de recursos
econômicos, haja vista que a manutenção e
preservação dos pontos
incluídos num roteiro
turístico são atividades
que complementam as
iniciativas de valorização e defesa do próprio
patrimônio histórico e
cultural do município.
Não temos bases
(nem pretensão) para
discutir o desaparecimento de edificações
por causa de empreendimentos imobiliários.
Assim como o que deve
ser preservado, qual
história arquitetônica
deve ser resguardada,
cabe aos profissionais
especializados
nesse
mister. Que o façam
os especialistas da arquitetura e urbanismo,
conhecedores do apuro arquitetônico, elegância, proporções e
riqueza das linhas de
um imóvel que deva
ser preservado a futuras gerações. O foco
de nosso texto não foi
além da relação carinhosa e saudosista
com a nossa Pindamonhangaba antiga.

Sobrado dos
Marcondes

Solar dos
Romeiros

Clube
Literário

Fórum e
Cadeia

Delegacia
de Polícia

