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Crianças recebem presentes de Natal

Divulgação

Cerca de 1.000 alunos da
Rede Municipal de Ensino
participam do projeto Natal Solidário, parceria entre
a Prefeitura e a Funvic, que
dá presentes e kits a estas
crianças. Na sexta-feira (12),
a entrega ocorreu na escola
Elias Bargis Mathias, no Araretama, onde mais de 420 estudantes foram beneﬁciados
com a iniciativa.
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Prefeito conversou com as crianças do Araretama sobre a importância do estudo

Polo de Construção realiza formatura
O Polo de Construção Civil de Pindamonhangaba
realiza nesta quarta-feira (17), às 19 horas, a formatura
da segunda turma dos cursos de pedreiro, encanador
e assentador azulejista. Para 2015, o Polo abriu novas
vagas e os interessados devem fazer as matrículas no
centro comunitário do Vale das Acácias.
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‘Nosso Bairro’ se despede do Feital
O projeto Nosso Bairro conclui atividades no Feital
e região na quarta-feira (17), com lazer e serviços à
população. Além do teste de glicemia, veriﬁcação de
pressão arterial, cálculo de IMC e orientações nutricionais, haverá cadastro para casas populares, massoterapia, corte de cabelo, unhas decoradas, show musical,
danças e entrega dos certiﬁcados.
PÁGINA 5

Fonte: CPTEC/INPE

Pinda escolhe musas do futebol
Odirley Pereira

Pindamonhangaba elegeu Laura Gonzalles como rainha do futebol da
cidade e Andreia Goldoni e Carla Cristina como as duas princesas.
A competição, disputada no sábado (13), foi bastante acirrada entre as
20 participantes, que desﬁlaram de maiô e com os uniformes dos clubes
do município. Em 2015, as gatas do futebol vão participar de todas as
premiações e eventos oﬁciais da Liga.
ESPORTES 10
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Estrada de Ferro altera
horário do trem na quarta

Nada ainda

Economia volta a encolher

P

or enquanto parece que não adiantou muita coisa o Governo Federal anunciar no mês
passado novos nomes para a economia brasileira. Apesar do mercado financeiro ter aceito positivamente os novos comandantes da Fazenda e do
Planejamento, por enquanto ficou apenas nisso: terem aceito.
Obviamente, as mudanças almejadas e anunciadas
só surtirão efeito nos primeiros meses de 2015, após
os ministros assumirem suas cadeiras. Até lá, continuará esse sobe e desce, com forte tendência para,
infelizmente, queda na economia brasileira, que voltou a apontar retração no mês de outubro, após três
meses de expansão.
Pela métrica do IBC-Br – Índice de Atividade Econômica do Banco Central, a atividade encolheu 0,26%
no décimo mês do ano, na série com ajuste, seguindo
alta de 0,26% em setembro (dado revisado de 0,4%).
Sobre outubro do ano passado, o IBC-Br aponta
baixa de 1,18% na série sem ajuste (baixa de 0,86%
com ajuste). No ano, a retração é de 0,12% sem ajuste
(queda de 0,09% com ajuste). Em 12 meses, o avanço
é de 0,22% (0,26% com ajuste). Devido às revisões
constantes do indicador, o IBC-Br medido em 12 meses é mais estável do que a medição mensal, assim
como o próprio PIB - Produto Interno Bruto.
Na medida móvel trimestral, indicador mais utilizado para tentar capturar tendência, o IBC - Br
mostra variação positiva pelo segundo mês. Nos três
meses encerrados em outubro, o avanço é de 0,05%,
após alta de 0,58% em setembro.
O indicador do BC leva em conta a trajetória das
variáveis consideradas como bons indicadores para
o desempenho dos setores da economia (agropecuária, indústria e serviços). A estimativa do IBC-Br
incorpora a produção estimada para os três setores
acrescida dos impostos sobre produtos. O PIB – Produto Interno Bruto – calculado pelo IBGE – Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas, por sua vez, é a
soma de todos os bens e serviços produzidos no país
durante certo período.
No Relatório de Inflação de setembro, o BC projetou crescimento do PIB de 0,7% em 2014, dado revisado de 1,6% (a projeção inicial era de 2%). Os analistas consultados para a confecção do boletim Focus
estimam avanço de 0,16%.
Só o tempo dirá quem está certo, mas normalmente o Governo erra e o mercado acerta. Fazer o que?
Vamos torcer para que, desta vez, o Governo tenha
razão.

A Estrada de Ferro Campos do
Jordão informa que, para dar continuidade às obras de melhoria e
manutenção de sua via ferroviária,
haverá alteração no funcionamento do Trem de Subúrbio – que parte da Estação Pindamonhangaba,
no centro da cidade, e vai até o Piracuama, na quarta-feira (17).
No dia, o serviço funcionará
apenas nos seguintes horários e
trajetos: Pinda até Piracuama, às
6h30 e às 16h15; Piracuama até
Pinda, às 7h30 e às 17h10. Nos demais horários o Trem de Subúrbio
fará apenas o trajeto da Estação
Expedicionária até a Estação Piracuama, nos dois sentidos.
Todas as operações desse trecho acontecem normalmente nos
outros dias da semana.
Mais informações pelo telefone
(12) 3644-7408.

Divulgação

Ferroviária promove baile de
Confraternização no sábado

Divulgação

A Ferroviária realiza neste sábado (20), a partir das 20 horas, o
tradicional Baile de Confraternização, que fecha a série de eventos de
2014. A animação será por conta da
Star Band Show (Taubaté), que tocará sucessos da música brasileira
e internacional.
A banda promete uma animada
seleção de música retrô para todos recordarem os sucessos dos

anos 60 e 70. Haverá presença de
freedancer e também sorteio de
brindes.
O traje é esporte fino (jeans e tênis não entram). Associado em dia
terá acesso livre e convidados podem adquirir ingresso na tesouraria do clube (valor R$ 15). As mesas
serão vendidas por R$ 20, e podem
ser reservadas na tesouraria. Informações: 2126-4444.
Divulgação

R EGISTRo CUlTURal
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Criada em 18 de dezembro
APL
de 1962, pela Lei municipal 664,
participa
originada do projeto do naquela da vida
época vereador dr. Paulo Emílio de cultural
alessandro, com propositura de do
seu colega de Legislativo, jorna- município
lista anibal Leite de abreu, a aPL desde
– academia Pindamonhangabense 1962
de Letras completa 52 anos de
existência e colaboração nas atividades culturais, artísticas e educacionais de Pindamonhangaba.
Para comemorar a data, a entidade se reúne nesta quinta-feira (18), data de seu aniversário, às 20
horas, nas dependências do museu dom Pedro i e dona Leopoldina
(local gentilmente cedido pela administração municipal para a realização de suas plenárias solenes). atualmente sob a presidência
de alberto marcondes Santiago, sua diretoria preparou a seguinte
programação de aniversário:
* apresentação musical com andré e andreza;
* apresentação do livro “Poesia ao Vento” de Julia Faria de Carvalho;
* apresentação da “Retrospectiva: aPL em 2014”, elaborada pelo
acadêmico Ricardo Estevão de almeida;
* apresentação da “breve história da imprensa Local”, pela acadêmica Elisabete guimarães;
* apresentação da Conferência “a academia Pindamonhangabense
de Letras – 52 anos”, pelo acadêmico dr. Francisco Piorino Filho.

Fundação Dr. João Romeiro

A escola de dança “Gorete Von
Gal”, juntamente com a Academia
Performace, realizaram, de 11 a 14
de dezembro o espetáculo de dança “Célebre”. A exibição aconteceu
no Teatro Galpão e foi considerada um sucesso. Já na sexta-feira
(12), os ingressos da apresentação
de domingo estavam esgotados. O
espetáculo contou com mais de 40
coreografias executadas pelos alunos em diversos ritmos e estilos.
Além disso, o evento abrangeu a
solidariedade, pois as pessoas que
doaram um quilo de alimento tiveram desconto no ingresso.

AthAyde mArcondes
‘cidAdão
PindAmonhAngAbense’

Altair Fernandes

Aniversário dA
AcAdemiA de LetrAs

Espetáculo
“Célebre”
é sucesso

escritor recebe
‘medALhA AthAyde
mArcondes
Portal R3

na mesma sessão, foi concedido - noventa anos após
sua morte - o título de ‘Cidadão Pindamonhangabense’ ao
escritor, poeta, músico, vereador, farmacêutico, comerciante, bibliotecário, intendente
municipal, jornalista diretor e
proprietário do jornal Tribuna
do norte, pindamonhangabense nascido em Taubaté, José
athayde marcondes. Para receber o título ‘post mortem’,
esteve presente seu neto, José
Luiz gândara martins. athayde
só não nasceu em Pinda, mas
foi nesta cidade que ele viveu,
trabalhou e morreu. Sempre

Portal R3

Gândara Martins representou
o avô Athayde Marcondes na
homenagem ‘post mortem’

estará entre os mais ilustres
pindamonhangabenses nascidos ou não neste município.
Portal R3

Coube à acadêmica vice-presidente APL, Juraci Faria, a
entrega da medalha ao homenageado
Em sessão ordinária realizada no último dia 8, na sede do Legislativo municipal, o acadêmico escritor e ‘Presidente de honra’ da
aPL, Francisco Piorino Filho foi homenageado com a medalha athayde marcondes. a honraria, originada pelos decretos legislativos: 2 e
3/2014, de 4/11/2014, e 3/2013, de 3/9/2013, todos de autoria do
vereador Francisco Carlos gomes – Cal, é concedida ao cidadão que
se destaque em atividades relacionadas à preservação da história e
resgate da memória do município.

Acadêmicos prestigiaram a solenidade
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cidade
Campanha de Natal beneficia
crianças de escolas municipais

Cintia Camargo
***
a última semana em
muitas escolas municipais foi animada e repleta de alegrias com a
entrega dos presentes
do projeto natal Solidário 2014, por meio da
iniciativa da Funvic –
Fundação Universitária
Vida cristã, de Pindamonhangaba.
“Em mais um ano de
projeto, a Funvic realiza em parceria com a
Prefeitura, essa campanha que conta com a

participação dos alunos
voluntários bolsistas da
instituição, além de professores, funcionários e
da diretoria doando os
kits e fazendo desta data
um natal mais feliz”, explicou o presidente da
Fundação,
professor
Luís otávio Palhari.
Cerca de 427 crianças da Escola municipal
Professor Elias Bargis
mathias, do bairro araretama, estiveram na
última semana no Campus i (Dutra), da Faculdade de Pindamonhan-

gaba para receber os
presentes de natal e conhecer mais sobre o real
significado desta data.
Para o prefeito, que
participou da entrega em
algumas escolas também,
“esse ato de solidariedade
é muito importante para
unir as pessoas, nos lembrando que o natal é uma
época de doação e de esperança”, disse.
neste ano, foram apadrinhadas mais de 1.000
crianças, alunos das escolas municipais da cidade.

Divulgação

Divulgação

Kit do Natal Solidário é entregue para aluna do ‘Elias Bargis Mathias’

Curso de idiomas
qualificam participantes
Cintia Camargo
***
a Prefeitura de Pindamonhangaba e o Fundo
Social da Solidariedade
em parceria com o Sesi
- Serviço Social da indústria realiza no dia 18 de
dezembro, às 19 horas, a
formatura de 100 alunos
que frequentaram os cursos gratuitos de inglês e
espanhol.
as atividades aconteceram nas oito unidades
dos telecentros e também na sala do acessa
São Paulo, no bairro ribeirão grande.
os cursos ofereceram
informações básicas e
foram ministrados pela
coleção Educação Digital
do Sesi, com duração de
30 horas, duas vezes por
semana.
Segundo informações
do Fundo Social de Solidariedade, após a formalização de uma parceria
com o Sesi, as inscrições
para novos cursos serão
abertas em 2015.

Divulgação

Fundo Social também oferece
cursos de informática
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SAMU, PS Infantil e UPAs: projetos do Vereador Martim
Dr. Marcos Aurélio que estão sendo Cesar pede lombada
implementados pela atual Administração no bairro Mandú
AssessoriA

de
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plementar o atendimento
através de urgência móvel.
Segundo o vereador, o
SAMU é muito importante
porque atende rapidamente o paciente no local em
que ele está, faz o socorro
pré-hospitalar em casos de
emergência e, desta forma,
reduz o número de óbitos,
o tempo de internação em
hospitais e as sequelas
decorrentes da falta de
pronto-atendimento. “A
implantação do serviço será
mais uma conquista para a
população e para a melhoria
da saúde no município”,
afirma o vereador Dr. Marcos Aurélio.

F otos

osValdo ,

de

AssessoriA

Vereador MartiM cesar

O vereador Martim Cesar (DEM) solicitou ao Prefeito
Vito Ardito, providências junto ao departamento competente,
para que sejam feitos estudos para construção de lombadas, na Estrada Municipal Professor Moacir de Almeida,
no bairro Mandú, visando a redução da velocidade dos
veículos que trafegam pelo local, colocando a segurança
dos moradores em risco.
Jardim Bela Vista
O vereador Martim Cesar solicitou ao Executivo providências junto ao departamento competente, para que seja
feita a reposição do piso asfáltico da rua Abelardo Pinto
(Piolim), no bairro Jardim Bela Vista, já que recentemente a
referida via passou por obras de melhorias na rede de água
pluvial, com isso o asfalto cedeu, colocando a segurança
dos moradores e condutores de veículos que transitam pelo
local em risco.

Vereador dr. Marcos aurélio

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

3.000.000,00 (três milhões de
reais) dos recursos economizados do duodécimo da Câmara de
Pindamonhangaba. Na mesma
ocasião, Piorino acertou que a
maior parte do dinheiro devolvido terá destino certo: será
utilizado para ações na área de
Saúde como a realização de
mutirão de cirurgias e exames
oftalmológicos; outros exames
urgentes da rede pública e para
atendimento das necessidades
do Pronto Socorro Infantil.
Ricardo Piorino informou, ainda, que cerca de R$
400.000,00 (quatrocentos mil
reais), também economizados
do Duodécimo da Câmara,
serão devolvidos à Prefeitura
até o final deste ano e deverão
ser aplicados na Diretoria de
Cultura de Pindamonhangaba
para o desenvolvimento de
atividades e ações na referida
área no ano de 2015.
O vereador continua atuando em prol da saúde no
município e já tem confirmada
mais uma verba decorrente de
emenda apresentada pelo deputado estadual Major Olímpio
(PDT) nas próximas semanas.
AssessoriA

de
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O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba apresentou
em novembro, em sessão ordinária, a Indicação de Projeto de
Lei nº 17/2014, que “Autoriza
o Executivo a desenvolver o
Programa WIFI Livre para a
instalação de acesso gratuito
à internet em praças ou localidades públicas do município de Pindamonhangaba. O
documento foi aprovado, por
unanimidade, pelo plenário.
Justificando o projeto, Ricardo Piorino enfatizou que o
objetivo do programa é promover a inclusão digital em nossa
cidade ampliando os canais de
informação e de participação da
comunidade na vida de Pindamonhangaba. “A era digital é
uma realidade em nosso País e,
é dever do Estado proporcionar
aos menos favorecidos, que não
tem acesso ás redes de internet,
igualdade de condições para
estudar, trabalhar, interagir e
adquirir conhecimentos”, concluiu Piorino. Ele acrescentou
que o programa já é realidade
em algumas cidades do Estado,
beneficiando grande parte da
população.
Saúde
O vereador
Ricardo Piorino
esteve reunido
com o Prefeito
Vito Ardito nesta
quinta-feira, dia
04 de dezembro,
na Prefeitura e,
na oportunidade, fez a devolução oficial de R$

AssessoriA

ao

I ndIcação foI encamInhado
executIvo m unIcIPal ”
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Roderley Miotto
Ricardo Piorino
solicita internet gratuita trabalhou pela instalação
do Poupatempo
para a população
de

Marieta azeredo

antes e dePois da construção de galerias

V e r e a d o r r o d e r l e y M i o tt o

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) esteve atuante na instalação da unidade do Poupamento
em Pindamonhangaba. Presente
na entrega oficial do Poupatempo,
no dia 15 de setembro de 2014,
o vereador lembrou de sua conversa com o Governador Geraldo
Alckmin quando solicitou este
serviço para nossa cidade.
“Foi com muita alegria que
acompanhei a inauguração do
Poupatempo em Pindamonhangaba, me sinto feliz, satisfeito e
realizado com a vinda deste órgão
tão funcional e de extrema importância para nossa população.
Pude, no inicio de meu mandato,
em um café com o Governador
Geraldo Alckmin no dia 22 de
janeiro de 2013, frisar a importância do envio deste posto à nossa
cidade e recebi em primeira mão
a notícia de que seria sim, instalado uma unidade do complexo
Poupatempo - Ciretran, na cidade
de Pindamonhangaba”, relembra
o vereador Roderley Miotto.
Vivenciamos um importante

V ereador
r icardo
P iorino
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Câmara realiza Sessão
Especial para entrega de
medalha “Athayde Marcondes”
e título “Post Mortem”
advogado francIsco PIorIno fIlho foI condecorado
com a medalha e sobrInho-neto de athayde
marcondes, josé luIz gândara martIns recebeu
título de cIdadão PIndamonhangabense “Post mortem”
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

alberto santiago, Francisco Piorino, laiz, José luiz
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Vereador cal

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba realizou nesta
segunda-feira, dia 08, a sessão ordinária especial para a concessão
da Medalha “Athayde Marcondes” e do Título de Cidadão Pindamonhangabense “Post Mortem” a José Athayde Marcondes. A sessão
foi presidida pelo vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB), que
também é autor dos Decretos Legislativos números 02 e 03/2014, de
04 de novembro de 2014 e 03/2013, de 03 de setembro de 2013 que
criaram e outorgaram as honrarias. Além do vereador Cal estiveram
presentes ao evento a Secretaria de Educação de Pindamonhangaba,
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena – Professora Cidinha (que
representou o prefeito), o advogado Francisco Piorino Filho (homenageado da noite), o Presidente daAcademia Pindamonhangabense de
Letras –APL,Alberto Marcondes Santiago, sobrinha-neta deAthayde
Marcondes, Maria Laiz Athayde Marcondes Zanardo, sobrinho-neto
de Athayde Marcondes, José Luiz Gândara Martins, a Diretora do
Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Educação
de Pindamonhangaba, Karina Lacorte César, o ex-vereador Fernando
Prado Rezende e a acadêmica da APL, Juraci Conceição de Faria.
Medalha
A saudação ao homenageado da noite, Francisco Piorino Filho,
com a leitura de sua biografia e trajetória de vida foi feita pelo acadêmico da APL e ex-vereador, Fernando Prado Rezende, que lembrou
a vida e a obra de Piorino em prol da história de Pindamonhangaba.
Em seguida, Piorino recebeu a Medalha “Athayde Marcondes” e
agradeceu a homenagem.
Título
Na sequência da solenidade, o senhor José Luiz Gândara Martins
apresentou a biografia de José Athayde Marcondes enaltecendo sua
trajetoria e todo o trabalho, empenho e dedicação do ilustre homem
público em benefício de Pindamonhangaba e de sua gente. Logo em
seguida, ao lado da sobrinha-neta de Athayde Marcondes, Maria Laiz
Athayde Marcondes Zanardo, José Luiz recebeu o Diploma Especial
com o título de Cidadão Pindamonhangabense “Post Mortem” dedicado
ao senhor José Athayde Marcondes (in memoriam).

Fale com o vereador:

Assistentes

te iria ser realizado as obras
de instalação das galerias
de águas pluviais e que somente depois da instalação
das galerias seria retirado
todo o asfalto antigo para ser
feito todo o recapeamento do
bairro. Na semana do dia 1º
de dezembro, começaram as
obras de recapeamento nas
ruas do Marieta Azeredo,
no Distrito de Moreira César, deixando os moradores
contentes com a instalação
do novo asfalto no bairro.
O vereador Professor
Osvaldo ressalta a grande importância que foi dispensada
aos moradores deste bairro,
já que diversos problemas
enfrentados pelos moradores
relacionados a má conservação do asfalto das ruas foi
solucionada e acredita que
o trabalho feito em conjunto
sempre trará resultados positivos e beneficiará toda a
população.

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

crescimento em nossa cidade, com a vinda de órgãos
trazendo melhorias a população, a vinda de indústrias
gerando renda e emprego
para a população, hoje
podemos com toda certeza
dizer que Pinda cresce a
cada dia e que a comunidade
só ganha com isso.
Mais uma vez Roderley
Miotto mostra à população
o trabalho que vem desenvolvendo como vereador,
buscando apoios com Deputados, trazendo investimentos e benefícios para
nossa cidade, trabalhando
em conjunto com o Governo do
Estado e Prefeitura.
O posto do Poupatempo x Ciretran, está localizado na avenida
Professor Manoel César Ribeiro,
ao lado do Supermercado Tenda
Atacado. O horário de atendimento da unidade é de segunda
a sexta-feira, das 8h às 17h e aos
sábados das 8h às 12h.
Bom Prato é prioridade
O vereador Roderley Miotto
vem firmando com a população
seu trabalho por melhorias para
nossa cidade.
Depois da inauguração do
Complexo Poupatempo - Ciretran, que foi sua constante luta,
desde o ano passado vem buscando junto ao Governo do Estado,
a instalação do Restaurante Bom
Prato em Pindamonhangaba. O
objetivo é conseguir levar para a
população de baixa renda, refeições nutritivas e de baixo custo,
isto proporcionará aos nossos
munícipes condições de se alimentarem bem e com qualidade
ao valor de R$ 1,00.

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

Vereador P roFessor

no destaque , Foi o autor da solicitação atendida Pelo PreFeito

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) protocolou o Requerimento de Nº 216/2013,
solicitando ao Executivo
Municipal com cópia ao setor
competente, a possibilidade
de recapeamento do bairro
Marieta Azeredo, devido ao
grande número de buracos e
o asfalto que também estava
solto, o que ocasionava muito
pó e os diversos desníveis
que se encontravam nas ruas
do bairro, localizado no Distrito de Moreira César. Em
resposta ao Requerimento, o
vereador recebeu o ofício Nº
165/13 do Gabinete, dizendo
que o pedido estaria sendo
enviado para o setor competente para estudos sobre
o recapeamento das ruas,
logo após o recebimento da
resposta o vereador esteve
em reunião com o subprefeito
de Moreira César, onde foi
informado que primeiramen-

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

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

“Projeto

MostraM ruas do

de águas PluViais , beM coMo o recaPeaMento das ruas do bairro .

C o m u n i C A ç ã o / CV P

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), desde o início do seu primeiro
mandato, tem lutado por melhorias na área da saúde de
Pindamonhangaba e neste
ano de 2014, está muito feliz
com atual Administração,
pois o prefeito Vito Ardito
está se dedicando e empenhando para tornar realidade
todos os projetos de autoria
do vereador: a construção
do Pronto-Socorro Infantil
e das UPAs – que devem
desafogar o Pronto Socorro
Central e dar um melhor
atendimento a toda população de Pindamonhangaba
– e o SAMU, que irá com-

Professor Osvaldo
agradece o recapeamento
do bairro Marieta Azeredo

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

ComuniCAção

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

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279
e 3644-2281
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CIDADE
Projeto Nosso
Bairro termina
nesta quarta-feira
no Feital

Divulgação

População poderá obter resultados de avaliação de saúde na hora
Divulgação

Corte de cabelo está está entre as atividades mais procuradas do projeto

Polo de Construção Civil
capacita população

Divulgação

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
O projeto Nosso Bairro
se despede, nesta quartafeira (17), do Feital e região, com lazer e ação social a partir das 18 horas.
A população poderá
participar,
gratuitamente, de teste de glicemia,
verificação de pressão
arterial, cálculo de IMC e
orientações nutricionais
com a equipe da Saúde;
cadastramento para casas populares com a equipe da Habitação, doação
de animais com o Abrigo
Municipal, participação do
projeto Planeta Vivo, com
exposição de animais peçonhentos, massoterapia,
corte de cabelo, unhas
decoradas e exposição

Palacete 10
de Julho terá
apresentação
artística
O Palacete 10 Julho /
Centro de Memória Barão
Homem de Melo realiza,
nesta terça-feira (16), às
18 horas, apresentação
artística com a atriz e poetisa Rhosana Dalle.
Ela estará no prédio
histórico caracteriza-

Aulas foram ministradas durante dois meses para homens e mulheres

CINTIA CAMARGO
***
Resultado de uma parceria entre a Prefeitura de
Pindamonhangaba, o Fundo
Social de Solidariedade da cidade e o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São
Paulo, o Polo de Construção

Civil realiza nesta quarta-feira
(17), às 19 horas, a formatura da segunda turma de alunos nos cursos de pedreiro,
encanador e assentador azulejista. As aulas foram ministradas durante dois meses,
totalizando 80 horas de aulas
teóricas e práticas.

Próxima Turma
Em 2015, serão 15 vagas para cada curso e as
aulas acontecerão no próprio centro comunitário.
Para deixar o nome na lista basta apresentar cópia
do RG, CPF e comprovante de residência.

Os interessados em
matricular-se devem procurar o centro comunitário
do Vale das Acácias entre
os dias 5 e 8 de janeiro. O
atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às
11 horas e das 13h30 às
16 horas.

das oficinas de artesanato ministradas durante a
permanência do projeto
no bairro.
Também haverá show
musical com a banda Rota
Nacional,
seguida das
apresentações das oficinas de dança de salão,
dança de rua, jazz, capoeira, balé infantil e dança
do ventre. Ao final, será
realizada a entrega dos
certificados aos participantes de todas as oficinas.
A tenda do projeto
Nosso Bairro está localizada na rua Aristides Pires,
96, ao lado do centro comunitário Feital/Bela Vista. Essa é a 8ª edição do
projeto, que retornará em
2015.

da como ‘dama antiga’, e fará contação de
histórias e a leitura de
manchetes da Tribuna do Norte do século
XIX, relacionadas ao
palacete e seus frequentadores. A entrada será gratuita.

Divulgação
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NATAL
Programação de festas continua
nesta semana

Maria Fernanda Munhoz

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Pindamonhangaba está
comemorando o Natal
com diversas atividades
culturais pela cidade. O final de semana teve as Cantatas de Natal e a Feira de
Artesanato, na praça Monsenhor Marcondes além
do Natal na Praça, no Largo do Quartel, com bandas
locais para animar a noite
da juventude. O sábado
(13), teve a Banda Faroeste
e o Papai Noel na praça do
Cisas, em Moreira César.
As Cantatas de Natal
foram realizadas no core-

to em frente ao tradicional
presépio, com a participação do Coral Madrigal In
Cantum (dia 11), Coral Antioquia (dia 12) e Dj Lucas
Danese (dia 13). A Feira de
artesanato conta com os
trabalhos dos artesãos de
Pindamonhangaba, oferecendo diversas opções em
presentes para o Natal, assim como a equipe do Projeto Cerâmica.
Lembrando que Papai
Noel, Mamãe Noel e os
Duendes estão todos os
dias na casinha da praça
Monsenhor Marcondes,
das 19h30 às 22h30, rece-

bendo as crianças e suas
cartinhas.
O Natal na Praça teve,
no final de semana, Banda
Daruê e Tarantino’s (dia
11), Back n Black (dia 12),
Paradoxo (dia 13) e Marcelo Oliveira (dia 14).
A programação de
shows continua a partir
de quinta-feira (18), com
mais corais na programação da Cantata na praça
Monsenhor Marcondes e
bandas no Largo do Quartel. Todas as atrações são
organizadas pela Prefeitura de Pindamonhangaba e
têm entrada gratuita.

Papai Noel e Mamãe Noel recebem público todos os dias
Maria Fernanda Munhoz

Programação
de Natal

Duendes tocam músicas e agradam as pessoas no centro da cidade
Maria Fernanda Munhoz

Casinha do Papai Noel fica aberta todos os dias, das 19h30 às 22h30
Maria Fernanda Munhoz

Natal na Praça teve Banda Back n Black na sexta-feira (12)

Terça-feira (16)
19h30 às 22h30 – Papai Noel e Duendes recebem as crianças na casinha da praça Monsenhor
Marcondes
Quarta-feira (17)
19h30 às 22h30 – Papai Noel e Duendes recebem as crianças na casinha da praça Monsenhor
Marcondes
20 às 22h – Banda da Alegria na Praça Monsenhor Marcondes
Quinta-feira (18)
19h30 às 22h30 – Papai Noel e Duendes recebem as crianças na casinha da praça Monsenhor
Marcondes
20 às 22h – Banda da Alegria na praça Monsenhor Marcondes
20h – Cantata de Natal: EE Isis Castro Mello César no coreto da praça Monsenhor Marcondes
20h – Projeto Natal na praça Banda Malévola no
Largo do Quartel
Sexta-feira (19)
19h30 às 22h30 – Papai Noel e Duendes recebem as crianças na casinha da praça Monsenhor
Marcondes
20 às 22h – Banda da Alegria na praça Monsenhor Marcondes
20h – Cantata de Natal: I Igreja Batista de
Moreira César no coreto da praça Monsenhor
Marcondes
20h – Projeto Natal na Praça com Samba do
Fumaça no Largo do Quartel
Sábado (20)
19h30 às 22h30 – Papai Noel e Duendes recebem as crianças na casinha da praça Monsenhor
Marcondes
20 às 22h – Banda da Alegria na praça Monsenhor Marcondes
20h – Cantata de Natal: Presépio Vivo - Petra no
coreto da praça Monsenhor Marcondes
20h – Projeto Natal na Praça com Banda Rota
Nacional no Largo do Quartel
Domingo (21)
19h30 às 22h30 – Papai Noel e Duendes recebem as crianças na casinha da praça Monsenhor
Marcondes
20h – Cantata de Natal: Corporação Musical Euterpe no coreto da praça Monsenhor Marcondes
20h – Show de Garagem no Largo do Quartel
Segunda-feira (22)
19h30 às 22h30 – Papai Noel e Duendes recebem as crianças na casinha da praça Monsenhor
Marcondes
20 às 22h – Banda da Alegria na praça Monsenhor Marcondes
20h – Cantata de Natal: Coral Ágape no coreto
da praça Monsenhor Marcondes
Terça-feira, (23)
19h30 às 22h30 – Papai Noel e Duendes recebem as crianças na casinha da praça Monsenhor
Marcondes

TERÇA-FEIRA
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Divulgação

Fatec divulga
gabarito da
prova realizada
no domingo
AIANDRA ALVES MARIANO
***
O Centro Paula Souza divulgou o gabarito
das provas do vestibular
do primeiro semestre de
2015 da Fatec - Faculdade
de Tecnologia, aplicado na
tarde de domingo (14).
Em Pinda, a Fatec oferece 240 vagas em seis
cursos superiores gratuitos e 773 candidatos se
inscreveram para concorrer a uma das vagas.
O exame foi constituído por uma redação e 54

questões de múltipla escolha, cada uma com cinco
alternativas. Desse total,
40 questões abordaram o
núcleo comum do Ensino
Médio – foram cinco perguntas de cada uma das 8
disciplinas: biologia, física, geograﬁa, história, inglês, matemática, química
e português.
Outras cinco questões
envolveram raciocínio lógico e as nove questões
restantes abrangeram conteúdo multidisciplinar.
No dia 16 de janeiro de

2015, a Fatec vai divulgar a
lista de classiﬁcação geral
e a primeira lista dos convocados para matrícula. A
relação estará na internet e
na unidade de ensino.
Se as vagas oferecidas
não forem preenchidas
na primeira chamada, a
segunda lista será aﬁxada
somente na faculdade no
dia 21 de janeiro.
O gabarito oﬁcial da
prova está disponível nos
sites www.centropaulasouza.sp.gov.br e www.
vestibularfatec.com.br.

PAGODE

GABARITO OFICIAL

Processo Seletivo Vestibular Fatec - 1º SEM/15
Exame: 14/12/2014

Questão

Alternativa

Disciplina

Questão

Alternativa

Disciplina

1

E

Multidisciplinar

28

B

Inglês

2

A

Multidisciplinar

29

A

Inglês

3

B

Multidisciplinar

30

C

Matemática

4

B

Multidisciplinar

31

A

Matemática

5

D

Multidisciplinar

32

D

Matemática

6

C

Multidisciplinar

33

C

Matemática

7

A

Multidisciplinar

34

E

Matemática

8

D

Multidisciplinar

35

E

Física

9

C

Multidisciplinar

36

C

Física

10

C

Raciocínio Lógico

37

A

Física

11

B

Raciocínio Lógico

38

B

Física

D

Raciocínio Lógico

39

D

Física

13

C

Raciocínio Lógico

40

D

Geografia

14

D

Raciocínio Lógico

41

B

Geografia

15

A

História

42

A

Geografia

16

A

História

43

E

Geografia

17

E

História

44

C

Geografia

18

E

História

45

B

Biologia

19

B

História

46

C

Biologia

20

A

Química

47

E

Biologia

21

E

Química

48

B

Biologia

22

D

Química

49

C

Biologia

23

C

Química

50

D

Português

24

D

Química

51

A

Português

25

D

Inglês

52

D

Português

26

C

Inglês

53

C

Português

27

E

Inglês

54

A

Português
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Samprazer no PindaBar
Neste domingo (21), o PindaBar realiza um evento que contará
com oito horas de pagode. A atração principal é o grupo Samprazer,
que promete animar o público com
os sucessos: Recaída, Chora, Paixão

Exame foi constituído por uma redação e 54 questões de múltipla escolha

Verdadeira e Tô de Saco Cheio. As
apresentações começam às 19 horas
com os grupos NotaSamba e Bom
Talento. Os ingressos são limitados e
podem ser adquiridos no local ou na
loja Neto Jeans.
Divulgação

Celebração na ‘Fonte da Vida’

Grupo é a principal atração das oito horas de pagode do PindaBar

A Igreja Fonte da Vida
de Pindamonhangaba está
realizando a campanha
“Projetando 2015”. A iniciativa
começou no último domingo (14)
e prevê a celebração de cultos
diários nos horários das 12, 15 e
20 horas. Além disso, no domingo

(21), será promovido um Culto
Especial de Natal.
Sedes: av.NS. do Bom Sucesso,1.345, Campo Alegre; bairro
Terra dos Ipês: rua Belo Horizonte, 50 ; Araretama: av. Nicanor R.
Nogueira, 1.121. Mais informações
pelo telefone 3642-4062.

8

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

16 dE dEZEmbRo dE 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

RETIFICANDO A DATA DE PUBLICAÇÃO, ONDE SE LÊ 24/06/2014, LEIA-SE 09/01/2015
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
DISPONÍVEIS

Administração

15

Segurança do Trabalho

21

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
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.
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
2- DOS 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.
3- 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 estejam 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- DA SELEÇÃO
4.1. Os inscritos serão submetidos a uma avaliação com questões objetivas de Português,
Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades.
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.
5- 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.
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.
6.2. O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado na Secretaria do Colégio
Comercial Dr. João Romeiro no dia
09/01/2015.
6.3. Do resultado caberá recurso no prazo máximo de 10 (dez) dias contado da publicação.
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.

Colégio Comercial
Publicação
Período de inscrição
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

Pindamonhangaba, 02 de Dezembro de 2014
ELIANA MARIA GALVÃO WOLFF
Diretora do Departamento de Assistência Social

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação
Controle 227/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. LUIZ CARLOS CARNEVALLI,
responsável pelo imóvel situado a RUA PEDRO ANGELO FORONI, bairro CIDADE JARDIM,
inscrito no município sob a sigla SO32.030.20.14.000, Quadra Lote, 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

P O R T AR I A

Nº 085/2014

Exonera CHEFE DE GABINETE DA
PRESIDÊNCIA
__________________________________
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria
RESOLVE :
Art 1º – Exonerar o Senhor EVERTON CHINAQUI DE SOUZA LIMA ocupante do emprego de
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA do quadro de pessoal de provimento em comissão
da Câmara de Pindamonhangaba, a partir de 30 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 117/2014
Em: 15/12/2014
Processo nº: 0581/ 2014
Atividade: Restaurante
Razão Social: José Mario Candido Pereira Restaurante ME
CNPJ : 07.741.742/0001-17
Endereço: Av. Dr. Jorge Tibiriçá, n° 552
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: José Mario Candido Pereira
CPF – 270.044.058-77
Auto de Infração nº: 2124
Defesa: INDEFERIDO
Auto de Imposição de Penalidade de Multa n° 1325
Recurso: INDEFERIDO
Notificação para Recolhimento de Multa nº 1952, valor de R$ 1.510,00 (Hum mil quinhentos e dez
reais).
Prazo de 30 dias para recolher a partir da data da publicação.

Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2014.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário
Publicada no DAF.

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO
PREGÃO Nº. 227/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 227/14, que cuida de “Aquisição de capa térmica para piscina,
visando sua utilização nos centros esportivos para manter na temperatura ideal as piscinas para
sua utilização por atletas e alunos para treinamento”, em publicação veiculada neste jornal em
10/12/14, concernente ao Aditamento nº 001/2014 ao Contrato 228/2013 , leia-se corretamente:
Contratada: LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA.
EPP.
Pindamonhangaba, 15 de dezembro de 2014.

COMUNICADO
A empresa Fábio Bortolin, inscrita no CEI Nº 500056467181, situada a Sitio Pedra Branca, nº
1000, em Pindamonhangaba-SP, representada pelo seu proprietário o Sr Fábio Bortolin. Solicita o
comparecimento de seu funcionário Everson Paulino Silvério, portador da CTPS nº 022190, Serie
000400-SP, não comparece a empresa citada acima desde o dia 07/11/2014, assim caracterizando
rescisão por abandono de emprego conforme o art. 482 Letra I da CLT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 216/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 216/14, que cuida de “Aquisição de computadores, notebooks,
TVs LED, Impressoras multifuncionais e roteadores para os Telecentros”, a Autoridade Superior,
Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
conforme Rua
manifestações
das
empresas não mantendo suas propostas, ficam os itens 03 e 05
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br
FRACASSADOS, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2014.
PREGÃO Nº. 359/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 359/14, que cuida de “Aquisição de veículo de 07 lugares
para atender ao CREAS, abordagem social”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr.
Pregoeiro, considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93
e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 369/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 369/14, que cuida de “Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços, com profissional devidamente cadastrado e regular no
CRMV, com fornecimento de material e mão-de-obra na especialidade veterinária, para realização
de cirurgia de castração de felinos e caninos pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade
Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação FRACASSADA, com
base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 08 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO ADIAMENTO
PREGÃO Nº. 340/2014
A Prefeitura comunica que o PP n° 340/14, que cuida da “Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de telecomunicações para acesso dedicado a internet, acessos
ponto-a-multiponto com trafego de dados, voz, imagem e telefonia fixa em conformidade com as
especificações constantes no termo de referencias, por 36 meses”, fica adiado SINE-DIE, para
análise da impugnação interposta pela empresa Provale Informática Ltda. (proc. ext. 35.140 de
11/12/2014).
Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 368/2014
A Prefeitura comunica que o PPRP n° 368/14, que cuida da “Aquisição de móveis corporativos, para
suprir as necessidades das unidades e Departamento de Saúde do município, incluindo montagem,
por um período de (12) doze meses”, fica adiado SINE-DIE, para análise da impugnação interposta
pela empresa Diego Koloszuk Hervalha Móveis EPP (proc. ext. 35.135 de 11/12/2014).
Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2014.

CNPJ 60.595.451/0001-40
EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2015
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei
nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o artigo 605 da CLT,
vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural,
com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural,
enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II,
alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento
da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2015, devida por força do Decreto-lei
1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer,
impreterivelmente, até o dia 31 de janeiro de 2015, em qualquer estabelecimento integrante
do sistema nacional de compensação bancária. A falta do recolhimento da Contribuição Sindical
Rural - CSR, até a data do vencimento (31 de janeiro de 2015), constituirá o produtor rural em
mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600
da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas
Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas
respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de
perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte
deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem
domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual
impugnação contra a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser encaminhada, por
escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada
no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021
ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da
CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil-CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos
Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, 16 de dezembro de 2014
KÁTIA REGINA DE ABREU - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 315/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 315/14, que cuida de “Aquisição de tijolo de barro cerâmico
para ser utilizado em diversas obras no município de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior,
ante análise parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, nega provimento ao recurso interposto
pela empresa RAUL RABELLO NETO EPP (proc. ext. 32.271 de 10/11/2014), mantendo assim o
resultado do certame inalterado. E HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em
favor das empresas (itens/preços R$): Santos Gouvea Comercial Ltda . EPP (01 – 0,69); Totis-X
Ltda. ME (02 – 1,40).
Pindamonhangaba, 08 de dezembro de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 351/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 351/14, que cuida de “Aquisição de móveis hospitalares
para diversas unidades de saúde, por um período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da
empresa (itens/preços R$): Cirúrgica Izamed Ltda. EPP (01 – 320,00; 02 – 67,00).
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 352/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 352/14, que cuida de “Aquisição de medicamentos para
atender aos usuários do Serviço Municipal de Saúde, para especializadas do Programa de Saúde
Mental e Medicamentos injetáveis”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/preços R$): Camila
Aparecida Minari (08 – 12,67; 09 – 1,75; 10 – 2,05). Itens desertos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11
e 12.
Pindamonhangaba, 08 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 358/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 358/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço da instalação e manutenção corretiva, assistência técnica com substituição
de peças durante o período de garantia de sistema eletrônico de gerenciamento de senha para
TV, para pronto atendimento infantil, unidade de Saúde Terra dos Ipês II, Farmácia, Laboratório
Municipal e Cem (Centro de Especialidades Médicas)”, a Autoridade Superior, face à manifestação
da Sra. Pregoeira, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº.
8666/93 e suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 08 de dezembro de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 388/2014

LICENÇA DA CETESB
A Prefeitura comunica que o PPRP n° 388/14, que cuida da “Aquisição de materiais para
desenvolvimento pedagógico e composição dos Kits Escolares, para atendimento dos professores
e alunos da rede municipal de ensino”, fica adiado SINE-DIE, em atendimento ao determinado pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através do processo TC-006099/989/14-7.
Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2014.

PAULO DONIZETTI ALVES CIMO ME torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia
Nº 03001491de 13/11/2014 e requereu a Licença de Instalação para recuperação de materiais
metálicos exceto alumínio, recuperação de sucatas de alumínio, comércio atacadista de resíduos e
sucatas metálicas e forjaria (forno a gás com prensa), sito à Rodovia Francisco Alves Monteiro n°
200 – Araretama - Pindamonhangaba/SP.

Tribuna do Norte

PINDAMONHANGABA

9

16 DE DEZEMBRO DE 2014

POLÍCIA
Após tumulto, homem atira
em segurança de casa noturna
Divulgação

Um segurança de
uma casa noturna de
Pindamonhangaba foi
atingido por um tiro na
madrugada de domingo
(14).
Ele teria sido baleado no pé por um rapaz que foi retirado do
estabelecimento pela
equipe de segurança,
pois estava causando
tumulto. Revoltado, teria seguido até o seu veículo e retornado munido de uma arma de
fogo. Ao efetuar vários
disparos em direção a
algumas pessoas, aca-

bou atingindo o segurança, que foi socorrido
por uma ambulância e
encaminhado ao Pronto-Socorro da cidade. O
responsável pela ação
fugiu e a polícia investiga o caso.
Foi o segundo registro desse tipo em
15 dias. No dia 28 de
novembro, durante o
show da dupla João
Neto e Frederico, uma
discussão entre dois
rapazes também terminou com um jovem
de 24 anos baleado na
cabeça.

Mais um é pego por
tráﬁco no ﬁm de semana

Dois são presos por
tráﬁco na sexta-feira
Divulgação PM

Divulgação PM

Durante a madrugada de domingo (14), a Polícia Militar,
quando realizava patrulhamento pelo bairro do Feital, avistou
dois indivíduos saindo de um
barraco em atitude suspeita.
Realizada a abordagem, com um
deles foi encontrado uma porção de maconha. Em vistoria no
barraco, foram localizadas mais
52 porções de maconha, 120
gramas da erva divididas em
quatro porções maiores e 500
pinos para armazenamento de
cocaína, que estavam vazios.
O rapaz que portava uma porção de maconha foi conduzido
à delegacia, onde permanece à
disposição da Justiça.

Também na noite de sexta-feira (12),
dois indivíduos foram
presos em ﬂagrante
por tráﬁco de drogas
no bairro Alto Cardoso. Enquanto realizavam
patrulhamento
pelo bairro, policiais
observaram dois rapazes
em atitude
suspeita. Ao serem
abordados, em revista
pessoal, com um de-

Quatro Caça Níqueis são
apreendidos em Moreira César
A Polícia Militar
apreendeu quatro máquinas caça níqueis no
início da noite da última sexta-feira (12), em
Moreira César. Os policiais receberem uma
denúncia anônima de
um
estabelecimento
que continha diversas máquinas. Quando
chegaram ao local, o
proprietário tentou fugir, retirando-as do cômodo e escondendo em
outro local. Entretanto,
a tentativa foi frustrada,
pois ele foi abordado e
os objetos encontrados
no quintal do estabelecimento, cobertos por
sacos plásticos. No interior do imóvel foi acha-

les foram encontradas
34 pedras de crack e
a quantia de R$ 350;
com o outro, duas porções de maconha. Foi
feita revista na residência dos indivíduos,
onde localizaram mais
duas porções de maconha. Eles foram presos
em ﬂagrante e encaminhados à delegacia,
onde permaneceram à
disposição da Justiça.

Divulgação PM

Incêndio atinge
galpão no final
de semana

da mais uma máquina,
além de duas “carcaças”,

sem uso. Ele foi levado à
delegacia e, em seguida,

liberado. As máquinas foram apreendidas.

Na madrugada do
último domingo (14),
a Equipe do Corpo de
Bombeiros foi surpreendida com a ocorrência de um incêndio que
atingiu uma construção antiga em Pindamonhangaba. Segundo
a corporação, a equipe
procurou conter o in-

cêndio que durou das
23h30 do sábado (13)
às 2h12 da madrugada
de domingo. Ainda de
acordo com os Bombeiros, não há conhecimento do que teria
causado o incêndio e
nem registros ou informações sobre possíveis
vítimas.

TERÇA-FEIRA

PINDAMONHANGABA
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Odirley Pereira

ESPORTES
Tribuna do Norte
Laura Gonzalles, do
Castolira, é a rainha do futebol
Presidente da Câmara
coroa a rainha

L

aura Gonzalles foi eleita
a ‘rainha do futebol’ de
Pindamonhangaba após
conquistar os jurados e desbancar outras 19 candidatas na
noite de sábado (13), no ginásio da Ferroviária. A representante do Castolira exibiu beleza e simpatia e encantou o júri
e o público.
As princesas eleitas foram
Andreia Goldoni, do Grêmio
Tipês, e Carla Cristina – a miss
Pindamonhangaba – que defendeu as cores do Jardim Cristina.
As três vão participar de todas as premiações da Liga de
Futebol no ano de 2015. A campeã, Laura Gonzalles, recebeu
R$ 1 mil e poderá escolher uma
viagem com tudo pago para a
Beto Carreiro World, em Santa
Catarina, ou Porto Seguro, na
Bahia. Cada princesa recebeu
R$ 500.
Emocionada, Laura Gonzalles, disse que não esperava ser
eleita. “Estou muito feliz. É um
momento muito especial na minha vida e agradeço a todos pelo
carinho e apoio”.
Um dos dirigentes do Castolira, Ditinho, aﬁrmou que o
bairro vai fazer uma festa para
recepcionar a musa. “Ela é a
nossa representante e agora
também a do futebol de Pinda-

monhangaba. Estamos orgulhosos de mais esta conquista”.
O presidente da Liga, Vlamir
Lucas, o Macarrão, destacou o
apoio que vem recebendo dos
clubes e instituições de Pindamonhangaba. “Os dirigentes, os
atletas e a torcida têm demonstrado muito respeito pela Liga e
pelas pessoas que organizam o
futebol da cidade. A participação da Prefeitura, da Câmara,
e dos patrocinadores têm sido
fundamental para todo nosso
sucesso”.
Sobre a escolha das gatas do
futebol, Macarrão adiantou que
para 2015 o evento será ainda
maior. “Nosso primeiro ano de
escolha dessas beldades já se
consolida como grande êxito.
Para o próximo ano teremos
mais experiência e poderemos
fazer um evento ainda melhor”.

Odirley Pereira

Laura ao lado das princesas Andreia Goldoni (Grêmio Tipês) e Carla Cristina (Jd. Cristina)
Odirley Pereira

RESULTADOS
DO FUTEBOL
SUB 9
Domingo (14)
Terra dos Ipês 4 x 1 PS Gerezim,
no Macedão
Ferroviária 1 x 1 Etna,
no Boa Vista
Sênior 35
(Semiﬁnais)
Domingo (14)
Terra dos Ipês 1 x 1 Ferroviária,
no Macedão
Jd. Rezende 7 x 1 Pindense,
no Morumbi
COPA GUGA

Dez ﬁnalistas do concurso para rainha do futebol realizado sábado (13), no ginásio da Ferroviária

Ginastas de Pinda se destacam
em competição em Hortolândia
No último ﬁm de semana,
atletas de Pinda participaram da
IV Etapa do Troféu Destaque de
Ginástica Artística, realizado na
cidade de Hortolândia.
Competindo com cidades como

Hortolândia, Indaiatuba, Americana, Jundiaí, Franca, Boituva, Paulinia, Jandira, Vinhedo,
São José do Rio Pardo e Lins, os
ginastas pindenses conquistaram
excelentes resultados. Guilherme
Divulgação

(Semiﬁnais - Jogo de Ida)
Domingo (14), às 9h45
União R8 1 x 2 Mantipê,
no Azeredo
Santa Cruz 0 x 0 Vila São José *,
no Zito
* Classiﬁcado nos pênaltis por 5 a 3

COPA GIBA SÊNIOR 50
Domingo (14)
Maricá 8 x 2 Borracharia Chafariz,
no Quirinão
C. Alegre 0 x 1 S. Teresinha,
no Quirinão
Flamenguinho 1 x 12 S. Cristovão,
no Vera Assoni
Flamengo 1 x 4 Santos,
no Vera Assoni
Aﬁzp 1 x 0 Independente,
no Aﬁzp

Guilherme e Rodrigo conquistaram medalhas para Pinda

Maia ﬁcou com a medalha de prata nas provas cavalo com alças,
argolas, paralelas e individual
geral. Rodrigo Bordão conquistou
seis medalhas de ouro: no cavalo
com alças, argolas, salto sobre
a mesa, paralelas, barra-ﬁxa e
individual geral.
Nessa última etapa, também
foi feita a premiação dos oito
melhores ginastas classificados
nas quatro etapas do ano. Rodrigo Bordão e Guilherme Maia
conquistaram respectivamente
o primeiro e segundo lugares na
categoria sub 16 - ambos têm 12
anos
Retrospectiva
De acordo o técnico da equipe
de ginástica artística, o ano
de 2014 foi bastante produtivo
para a categoria, com resultados
muito bons. “Além de diversas
medalhas nas etapas do Troféu
Destaque, resultados importantes como o segundo lugar por
equipes nos Jogos Regionais, o
quarto lugar nos Jogos Abertos
e o primeiro e segundo lugares
no individual geral no Torneio
Nacional da modalidade fazem
parte desse currículo anual”,
comemora.

Dragões e
Ferroviária
decidem
Sub 16
Os times do Dragões e da Ferroviária
decidem o sub 16
nesta terça-feira (16),
às 20h15, no ginásio
Tobias Salgado. O jogo
deverá ser equilibrado,
mas com leve vantagem para o alviverdepor jogar em casa.
De acordo com o
presidente da Liga de
Futsal, Benedito José
Coelho, o Pintado, o
nível técnico deverá
ser um dos atrativos
da ﬁnal. “Pinda está
revelando excelentes
jogadores de futsal e
nosso campeonato é
uma vitrine para as
equipes do estado.
Acredito que desta
ﬁnal devam sair grandes nomes do futsal”.

