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Inscrições para vestibular da 
Funvic terminam na quinta

Etec abre 
matrículas 
para 
‘primeira 
chamada’

Os aprovados no pro-
cesso seletivo da Etec – 
Escola Técnica Estadual 
de Pindamonhangaba – 
devem fazer matrículas 
nesta quinta-feira (15) 
e na sexta-feira (16). Na 
segunda-feira (19) co-
meça a matrícula para a 
segunda lista de convo-
cados e na quarta-feira 
(21) sai a terceira lista de 
classifi cação.

A relação com nomes 
e classifi cação está dis-
ponível desde quarta-
feira (13) no site da Etec 
(www.vestibulinhoetec.
com.br).

Major Bruno Paiva vai assumir 
11ª Companhia de Engenharia

Colônia de 
Férias dos 
Salesianos 
começa 
hoje 

As crianças com idade 
entre seis e 13 anos po-
dem participar da Colônia 
de Férias gratuitas do Ins-
tituto Salesianos, que co-
meça hoje às 14 horas, no 
ginásio da instituição. O 
evento contará com muita 
música, gincana, apresen-
tação cultural, contação de 
histórias e outras ativida-
des para o público infantil, 
além de lanche para todas 
as crianças.

CÉSAR BARBOSA 
FAZ SHOW NA 
FERROVIÁRIA

CINEMA TERÁ 
SESSÕES 
GRATUITAS

As inscrições para o ves-
tibular B da Funvic – Fa-
culdade de Pindamonhan-
gaba – terminam nesta 
quinta-feira (15). O proces-
so seletivo é para o preen-
chimento de algumas vagas 
remanescentes do primei-
ro vestibular, realizado em 
dezembro, e a prova será 
aplicada no domingo (18), 
das 9 às 13 horas, no Cam-
pus I (Dutra).

Mais informações no 
site da faculdade ou pelo 
telefone 3648-8323.

O major Bruno Tadeu Bezerra Paiva 
vai assumir o comando da 11ª Brigada 
de Infantaria Leve de Pindamonhan-
gaba, atualmente dirigida pelo major 

Orlando de Oliveira Marin. A passagem 
de comando ocorre nesta quinta-feira 
(15), às 10h30, na sede da instituição.

Direção da Faculdade de Pindamonhangaba pede que os candidatos cheguem com 40 minutos de antecedência

Divulgação
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Cinefl ix abre inscrições para cinema gratuito
Desde 2014, o Cine-

fl ix – cinema localizado 
no Shopping Pátio Pin-
da, promove o proje-
to Cinema para Todos. 
Neste ano, a parceria 
terá continuidade e as 
entidades, instituições, 
associações e escolas 
municipais da região 

que tiverem interesse 
de participar, podem se 
inscrever. Basta entrar 
em contato pelo ende-
reço eletrônico sac@
patiopinda.com.br, com 
informações como nome 
da organização, data 
pretendida, número de 
participantes e contato.

Divulgação

Os produtores de vídeos e obras cine-
matográfi cas de Pindamonhangaba 
estão comemorando. Isso porque o 

programa ‘Brasil de Todas as Telas’, do Go-
verno Federal, abriu ontem as inscrições para 
as cinco Chamadas Públicas regionais da Li-
nha de Produção de Conteúdos destinados às 
TVs Públicas (segmentos de TV universitária, 
comunitária e educativa e cultural).

Com isso serão liberados R$ 60 milhões, 
em recursos do Fundo Setorial do Audio-
visual, distribuídos pelas cinco regiões do 
País. Os investimentos fomentarão a pro-
dução de 103 obras audiovisuais brasileiras 
independentes, correspondendo a 260 horas 
de programação.

Em contato com produtoras de Pindamo-
nhangaba, sobretudo de jornalistas ligados 
ao cinema e às artes, compreendemos que a 
iniciativa federal é uma oportunidade para 
fomento do setor de cinema e produção de 
conteúdo para empresas públicas. Ainda 
mais após a qualifi cação dos projetos e equi-
pes destinada à roteirização e edição do ma-
terial.

Outro ponto a ser benefi ciado é a valoriza-
ção regional porque o Governo exige a cria-
ção de material destinado às TVs públicas de 
todas as regiões do Brasil. Com isso haverá 
aumento signifi cativo em obras ligadas à 
cultura e ações locais, como o folclore, por 
exemplo.

A responsabilidade sobre o processo será 
da Ancine - Agência Nacional do Cinema, da 
Secretaria do Audiovisual do Ministério da 
Cultura e da EBC - Empresa Brasil de Comu-
nicação, com apoio das associações de TVs, 
Rádios, Emissoras Públicas e outras institui-
ções de setor.

Agora é esperar o edital e torcermos para 
que as produções atinjam o objetivo.

O que mostrar?

Governo abre linha para 
produção de conteúdo 

para TVs públicas

Jovens e pais: Refl exões sobre Educação

Os estudiosos da Antro-
pologia Social e das 

Teorias de Família, nas suas 
pesquisas, vêm dando impor-
tância crescente às questões 
que dizem respeito aos limi-
tes na educação das crianças 
e, em especial, dos jovens.

Desde tempos imemoriais, 
quando os nossos antepassa-
dos resolveram trocar a vida 
nômade, pela vida em grupos 
sociais, tornou-se importan-
te, entre os seres, estabele-
cer limites, o que se deve ou 
não fazer, o que é possível e 
permitido se realizar, dentro 
das convenções sociais. Nos 
anos sessentas, sobretudo na 
sociedade industrial, quando 
foi defl agrada a revolução 
dos costumes e, passou-se 
a apreciar cada vez mais a 

transgressão às normas so-
ciais, evidentemente surgi-
ram novos modelos de pater-
nidade e de convivência em 
família. Os pais passaram, de 
uma certa forma, a ser mais 
liberais e menos autoritários. 
E, os pais do fi nal do nosso 
milênio, com essa verdadei-
ra avalanche de crises eco-
nômicas, novos modelos de 
educação, estão em crise, 
angustiados com inúmeras 
dúvidas e poucas certezas no 
que concerne à educação dos 
fi lhos.

Os pais dos tempos atuais 
gravitam entre o risco de se 
transformarem em permissi-
vos (o que difere de liberdade 
com responsabilidade) e, ao 
mesmo tempo, repressores, 
visto que há uma vasta lite-

ratura em que fi guram como 
símbolos da repressão, sendo 
cobrados a cada dia. Um ver-
dadeiro terrorismo cultural!

Não tenhamos dúvidas: 
o que todos nós, pais de 
adolescentes, desejamos é 
a harmonia no seio da famí-
lia sedimentada no diálogo 
franco, na exposição clara e 
convincente de motivos para 
que os limites (que são es-
senciais para a formação da 
criança e do adolescente) 
sejam estabelecidos. Não dá 
para vestir a máscara do “pai 
– provedor“ e dar a tarefa por 
encerrada. Temos que inves-
tir na qualidade do relacio-
namento interpessoal (lutar 
pelo “ISO- 9000” da afetivi-
dade com energia quando 
se fi zer necessário) para que 

não aconteça o que presen-
ciamos: pais sendo acusados 
de ausentes e, o que é pior, 
tentando compensar tudo 
isso com o material. E, os 
jovens percebem manipulam 
essa situação, se colocam no 
papel de vítimas (o que, no 
mais das vezes, não é isso 
o que acontece), desafi am a 
autoridade paterna que não 
teve lastro no respeito e no 
amor, na franqueza e no diá-
logo. É capital que tenhamos 
a consciência tranquila de 
que fi zemos a nossa parte, 
pois se um fi lho nosso to-
mou um atalho diferente na 
sua caminhada, indo para a 
drogadição ou para a margi-
nalidade. Não façamos a clás-
sica pergunta: “onde foi que 
eu errei”. Na prática de mais 

vinte anos lidando com o psi-
cossocial dos nossos jovens, 
carentes ou não, tenho per-
cebido pais que trazem con-
sigo o fardo pesado da culpa, 
procurando explicações para 
atitudes que levaram o seu 
fi lho a tomar um outro rumo 
no seu viver. Faz-se mister 
que demos um balanço nas 
nossas atitudes. Conheço fa-
mílias equilibradas, formadas 
por pais carinhosos, abertos, 
amigos, entretanto, têm fi -
lhos marginais. Enfi m, o livre 
– arbítrio deles fez com que 
caminhassem por outra via. 
Repito o Poeta: “Pelos erros 
da jornada, assumo a culpa 
sozinho! Pois, Deus me deu a 
estrada, e eu  escolhi o ca-
minho”. 

Para fi nalizar, caro leitor, 

diria: para enfrentar as pro-
celas que açoitam o processo 
adolescente, a fl exibilidade, 
ante o desafi o das situações 
é importantíssimo (diz um 
provérbio chinês: “o bam-
bu vence os vendavais por 
ser fl exível“), contudo, não 
confundamos fl exibilidade 
com permissividade! Co-
loquemos os limites (com 
diálogo e convencimento), 
caso contrário, o mundo irá 
colocá-los de uma maneira 
dolorosa e cruel! Voltei ao 
assunto por solicitação de 
vários pais desesperados 
que me procuraram indeci-
sos com a atitude a tomar 
com seus fi lhos adolescen-
tes sem limites e que estão 
trilhando as sendas da de-
linquência.

Na última segunda-feira (12), 
Maria Santos Pereira, matriarca 
da família Lopes Chaves, com-
pletou 100 anos. Foi celebrada 
uma missa de Ação de Graças 
no Lar São Judas às 18 horas, 
com o padre Vicente, dos Sagra-
dos Corações, onde comparece-

ram familiares e amigos. Logo 
após, todos se reuniram em uma 
grande confraternização em um 
buffet da cidade. Para a família, 
a festa vinha sendo muito es-
perada, pois a ocasião buscava 
reunir todos em um encontro de 
pessoas queridas.

Neste sábado (17),  Tadeu e Rafael   
se apresentarão em uma das maiores 
casas de show de sertanejo do Vale do 
Paraíba: o Estância Nativa.

Com o show “Tadeu & Rafael pra 
você”, eles prometem levar o público 
ao delírio, principalmente com o su-
cesso da música “Louca”. A apresenta-
ção está prevista para 23h45 e só po-
dem comparecer pessoas com mais de 
18 anos. Mulheres são VIP até 1 hora. 
Nesta mesma noite, também se apre-
senta a dupla Pedro Henrique e Ma-
theus. O Estância Nativa fi ca no Km 
133 da via Dutra, em Caçapava.

César Barbosa toca na Ferroviária
A Série ‘Som ao Vivo’ 

no Deck da Piscina da 
Ferroviária realiza nes-
ta sexta-feira (16) mais 
uma festa para seus as-
sociados. A atração será 
César Barbosa e Banda, 
que animará o público a 
partir das 21h30.

Associados em dia não 
pagam e não associados 
homens somente com 
aquisição de ingresso na 
hora por R$ 10. Mulher 
até 23 horas não paga e 
após esse horário R$ 5. 

Mais informações pelo 
telefone 2126-4444.

- 100 anos - 
Dupla de Pinda 
faz show em 
Caçapava
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educação
Começa período de matrículas para 
classificados no vestibulinho da Etec

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

Começa na quinta-
feira (15), o período de 
matrículas para os clas-
sificados do processo 
seletivo da etec - escola 
Técnica estadual de Pin-
damonhangaba. A lista 
geral de classificação já 
está disponível desde a 
quarta-feira (13) no site 
da etec. 

os convocados devem 
fazer a matrícula na quin-
ta e sexta-feira, na unida-
de de ensino para a qual se 
inscreveu.

no município, são 
oferecidas 680 vagas 
para cursos gratuitos em 
quatro modalidades de 
cursos: ensino Médio, 
ensino Técnico integra-
do ao ensino Médio, en-
sino Técnico e ensino a 
distância (semipresen-
cial). 

Para efetivar a matrí-
cula, o candidato deverá 
apresentar: requerimento 
de matrícula – fornecido 
pela etec; duas fotos 3x4 
recentes e iguais; cópia 

Funvic realiza segundo processo seletivo

Para Pindamonhangaba são 680 vagas distribuídas em quatro modalidades de curso

simples e apresentação 
do original ou autenticado 
em cartório de um dos se-

guintes documentos: cé-
dula de identidade (rG);  
cédula de identidade de 

estrangeiros (rne); Car-
teira nacional de Habili-
tação  dentro da valida-

de, com foto; documento 
expedido por ordens ou 
conselhos profissionais 

(exemplo: oAB, Coren e 
Crea, entre outros); CPF; 
cópia simples com apre-
sentação do  original do 
histórico escolar com cer-
tificado de conclusão do 
ensino Médio regular ou 
equivalente (eJA/ence-
ja); ou documento origi-
nal da declaração de con-
clusão do ensino Médio, 
assinada por agente esco-
lar da escola de origem.

Para o candidato que 
fez o enem - exame na-
cional do ensino Médio  
é necessário apresentar 
certificado ou declara-
ção de conclusão do en-
sino Médio, expedido 
pelos institutos federais 
ou pela secretaria de 
educação do estado cor-
respondente.

na segunda-feira (19), 
começa a matrícula para a 
segunda lista de convoca-
dos. na quarta-feira (21) 
sai a terceira lista de clas-
sificação.

outras informações 
pelo telefone 0800-772 
2829 e pelo site www.ves-
tibulinhoetec.com.br.

AnA CAMilA CAMPos 
* * *

As pessoas que desejam participar 
do Processo seletivo 2015/B da Funvic 
– Faculdade de Pindamonhangaba têm 
até quinta-feira (15) para se inscrever.

A seleção acontece para preen-
chimento de algumas vagas rema-
nescentes e a prova será realizada 
no domingo (18), das 9 às 13horas, 
no Campus i (dutra).

A Funvic conta com 18 áreas de 
estudo, incluindo, agora, engenharia 
da Computação e engenharia Am-
biental e que, segundo o vice-presi-

dente da instituição, Juliano Palhari, 
“só vem somar à gama de cursos de 
excelência que a Funvic oferece”.

sobre o sucesso da primeira edi-
ção do vestibular, que foi realizado 
em dezembro, Juliano Palhari des-
taca que cada vez mais aumenta o 
número de interessados. “É um tra-
balho anual que a gente faz e, cada 
vez mais, é reconhecido, com mais 
adesão”, afirma.

Além de visar atender às neces-
sidades do mercado de trabalho, os 
cursos da Funvic oferecem laborató-
rios e professores, que contam com 

bons alunos, culminando em uma 
parceria para a consolidação de ex-
celentes profissionais.

“Quem não teve tempo ou que, 
por algum motivo perdeu o vesti-
bular, pode para participar do pro-
cesso B e estudar aqui”, convida o 
coordenador do curo de sistemas de 
informação, rogério oliveira.

de acordo com a secretaria da 
instituição, os únicos cursos que 
não possuem vagas disponíveis, 
pois já estão com turmas fechadas 
são odontologia e teologia. Mais in-
formações pelo telefone 3648-8323.

SobrE a prova

O candidato deverá 
comparecer ao local 40 
minutos antes do início, 
munido de documento de 
Identidade original, sem 
a qual não realizará as 
provas. Caso a Identidade 
tenha extraviado ou apre-
sente rasuras que compro-
metam a identificação, o 
candidato deverá sub-
meter-se à identificação 
datiloscópica na presença 
do coordenador do prédio 
em que fará as provas.

Obs. São válidos como 
documentos de identifica-
ção os originais de: RG, 
Carteira de Habilitação 
(modelo novo com foto), 
Carteira de Trabalho 

(modelo novo com foto), 
Passaporte (dentro da va-
lidade) e Carteira de Iden-
tidade emitida por conse-
lhos de classe e instituições 
militares brasileiras. Os 
presentes não poderão 
portar ou usar nenhum 
tipo de aparelho eletrônico 
(tablet, Ipad, calculadoras, 
telefones celulares, radio-
comunicadores, relógios 
ou aparelhos similares, 
entre outros). Se levados 
às provas, deverão deixar 
desligados em baixo da 
carteira.

Também não será 
permitido o uso de boné, 
gorro, chapéu e outros 
similares.

Para a realização das 
provas, os candidatos 
deverão levar:
- Lápis preto nº. 2;
- borracha;
- Caneta esferográfica com 

tinta azul ou preta;
- RG ou documento oficial 
no brasil equivalente, origi-
nal e com foto;
- Comprovante de paga-
mento da inscrição.

Material

Conteúdo
Será realizada uma prova contendo 60 questões 

objetivas de múltipla escolha dividida em: Conhecimen-
tos Gerais, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e uma 
redação, com tempo total para realização das provas 
de 4horas. A saída do prédio será permitida somente 
depois de decorridas duas horas de prova.

 Os únicos cursos que não têm mais vagas disponíveis são odontologia e teologia

Arquivo Tn

divulgação

divulgação
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Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

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

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

Vereador Fel ipe César

o Vereador 

Toninho da 

FarmáCia sol iC iTa 

inFormações ao 

exeCuTiVo sobre 

quais proVidênCias 

Foram Tomadas 

no senTido 

de real izar 

a demolição 

dos imóVeis 

desapropriados no 

bairro do bosque 

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

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

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) faz um balanço 
das atividades desenvolvidas 
durante o ano de 2014 e diz que o 
resultado foi altamente positivo. 
“Durante todo o ano procuramos 
trabalhar representando, com 
carinho e muita competência, os 
munícipes que nos escolheram. 
Não tivemos dificuldade com o 
prefeito, pois ele sempre esteve 
com as portas abertas para o Le-
gislativo. As nossas iniciativas 
eram por interesse da comuni-
dade e quem ganhou com isso, 
realmente, foi a população”. 

Janio Lerario diz
que balanço do trabalho 
em 2014 é positivo

Vereador reafirma que LegisLatiVo
e executiVo atuaram em conjunto

em benefício da popuLação

Janio Lerario disse, ainda, 
que acredita que “a nova Mesa 
Diretora da Câmara, eleita para 
o próximo o biênio 2015-2016 
deverá traçar boas metas de 
trabalho, pois são parlamentares 
que estão comprometidos com 
uma boa administração em prol 
da cidade”. Janio reafirmou 
que “com respeito, diálogo e 
companheirismo é possível 
desenvolver um bom trabalho. 
Agradeço a todos que nos auxi-
liaram nestes dois anos e desejo 
muitas realizações positivas para 
o ano de 2015”.

Vereador Janio ardiTo lerario
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Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

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

O vereador Professor Eric (PR) confirma e comemora 
mais uma etapa no desenvolvimento de nossa cidade: os 
moradores do bairro Vitória Park receberam no dia 22 de 
dezembro de 2014 as primeiras correspondências em suas 
casas. Segundo o vereador, o bairro tem mais de 15 anos 
e não contava com os serviços da Empresa Brasileira dos 
Correios e Telégrafos (ECT).

Após Audiência Pública realizada no dia 14 de agosto 
do ano passado, no plenário da Câmara dos Vereadores e 
presidida pelo vereador Professor Eric, foi iniciada uma 
série de ações para viabilizar mais este beneficio para os 
moradores. O vereador visitou todas as casas, rua por rua, 
conscientizando os moradores a regularizarem a numeração 
de suas residências e instalando a “caixa receptora” para 
que os serviços tivessem início. No dia 20 de dezembro foi 
feita a última vistoria no local, com a presença de técnico 
da Prefeitura, dos Correios e com a participação do vereador 
Professor Eric. “É com grande satisfação de dever cumprido 
que agradeço a Deus e aos moradores que cooperaram para 
mais esta conquista”, enfatizou o vereador Professor Eric.  

Parque das Palmeiras, Oliveiras e Shangri-lá
O mesmo trabalho realizado no Vitória Park está sendo feito 

em outros bair-
ros da cidade, 
como é o caso do 
Parque das Pal-
meiras, Olivei-
ras e Shangri-lá. 
Na área rural, o 
vereador Profes-
sor Eric está tra-
balhando muito 
para instalação 
de uma Caixa 
Postal Comuni-
tária (CPC), que 
possibilitará a 
chegada das correspondências nos bairros mais afastados 
do centro de Pindamonhangaba, “Estamos aguardando o 
envio do relatório das irregularidades do bairro Parque das 
Palmeiras por parte dos Correios. Com o relatório em mãos 
e o apoio da comunidade, não mediremos esforços para que, 
em breve, esse bairro também seja atendido no menor tempo 
possível”, comentou o vereador Professor Eric.  

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Ve r e a d o r  pr o F e s s o r  er i C

Professor Eric confirma: 
Vitória Park recebe 
serviços dos Correios

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) começou 
2015 visitando diversas obras 
que estão sendo realizadas 
em Pindamonhangaba. Cal 
esteve no Viaduto do bairro 
das Campinas, onde está sendo 
concluída a importante obra da 
“Alça de acesso ao Viaduto” 
à Rodovia Presidente Dutra e 
ao bairro. O vereador também 
esteve no local das obras nas 
ruas próximas à entrada do 
viaduto, na região do bairro 
Cidade Nova. “Essas obras 
devem melhorar a mobilidade 
urbana nos bairros citados e na 
região”, afirmou Cal.

Esgoto dos bairros
Shangri-la e Goiabal
Em resposta ao requeri-

mento nº 2.044/2014, de sua 
autoria, no qual solicitava 
informações sobre o cronogra-
ma e previsão de entrega das 
obras da Rede de Esgoto dos 
bairros Shangri-la e Goiabal, o 
vereador Cal recebeu o ofício 
nº 839/14 DL, que informa 
o seguinte: “Cumpre-nos 
informar que a referida obra 
é acompanhada e fiscalizada 
pelo REV - Coordenadoria 
de Empreendimentos Sudeste 

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) enviou 
solicitação ao Prefeito pe-
dindo informações sobre 
quais providências foram 
tomadas no sentido de 
realizar a demolição dos 
imóveis desapropriados no 
bairro do Bosque. 

Estes imóveis estão loca-
lizados ao lado da Estação 
elevatória da SABESP, no 
cruzamento das ruas Mano-
el Jacinto Perreira e Pedro 
Henrique Gonçalves e foram 

O vereador Carlos Eduardo 
de Moura -Magrão (PPS), após 
ter contribuído para a vinda do 
Poupatempo/Ciretran para Pin-
damonhangaba, colocou como 
prioridade para 2015, trabalhar 
em prol da segurança do mu-
nicípio, devido o aumento da 
violência. Conforme vem sendo 
divulgado pela mídia, o aumen-
to assustador de homicídios e 
crimes como furto e roubos de 
veículos está deixando a popu-
lação amedrontada. 

Ele diz que não há outra 
medida a ser tomada, a não ser 
realizar investimentos urgentes na 
área de segurança, como aumento 
do efetivo da Polícia Militar e do 
efetivo dos militares da Atividade 
Delegada e a implantação urgentís-
sima do sistema de segurança com 
câmeras de monitoramento. 

Magrão vem requerendo do 
Executivo, estudos e providências 
para implantação desse sistema 
integrado de monitoramento com 
câmeras e portais em pontos estraté-
gicos, em parceria e sintonia com o 
serviço interno de monitoramento da 
PM, visando a melhoria e qualidade 
dos serviços de segurança da cidade. 
Em 2013, o parlamentar conheceu 
as instalações do COI - Centro de 
Operação e Inteligência - de In-
daiatuba/SP. O órgão é referência 
no Brasil e no exterior. 

Ainda em 2013, Magrão proto-
colou três requerimentos - números 
158, 1.349 e 2.995 - pleiteando este 
serviço. Em 2014, Magrão reiterou 
os requerimentos anteriores através 
do requerimento nº 2.077/2014, 
em 6 de outubro, reivindicando a 
implantação do sistema. Em res-
posta, a Secretaria de Administração 
informou que foi protocolado junto 
ao Departamento de Licitações e 
Compras, o processo para implan-
tação de sistema de fibra ótica no 

O vereador Felipe Cé-
sar – FC enviou solicitação 
ao Governador Geraldo 
Alckmin, pedindo a insta-
lação de um Poupatempo 
para o trabalhador rural, 
nos moldes das cidades 
de Itapetininga e Avaré, 
com os mesmos serviços 
oferecidos pelo progra-
ma, de modo a facilitar o 
atendimento para o “ho-
mem do campo”. Em sua 
justificativa, o vereador 
alega que o trabalhador 
ru ra l  não  pode  de ixar 
seus afazeres por muito 
tempo, e um atendimento 
direto e diferenciado a 
ele, facilitará em muito 
para que possa regularizar 
sua documentação. “Tudo 
que uma casa de agricul-
tura faz, esse Poupatempo 
Rural também faz, de uma 
forma ainda mais eficaz. O 
produtor terá acesso 
a mais de 50 tipos 
de serviços ofereci-
dos, como a emissão 
de Guia de Trânsito 
Animal  Ele t rônica 
(e-GTA), adesão aos 
programas da Secre-
taria de Agricultura, 
l inhas  de  c réd i to , 
financiamento e se-
guro rural do Feap, 
entre outros”, explica 
o  vereador  Fe l ipe 
César – FC.

Extensão da
rede esgoto
até o Colméia
Outro pedido do 

Vereador Cal 
visita obras em 
Pindamonhangaba

da Sabesp, o qual informa: O 
sistema de Esgotamento Sa-
nitário dos bairros Shangri-la 
e Goiabal está com as redes 
coletoras, coletores tronco, 
estação elevatória e linha de 
recalque concluídos em quase 
toda sua totalidade, conforme 
projeto licitado.

O projeto de esgotamento 
foi projetado para passagem 
em uma faixa de servidão, 
onde o proprietário se recusa 
a permitir a execução dos ser-
viços, mesmo com a Imissão 
de Posse por parte da Sabesp, 
motivo pelo qual o processo 
foi encaminhado para o SJE 

[Departamento Extra Judicial 
da Sabesp] para providências 
e definições.

Diante do exposto, conclui 
que antes da definição da li-
beração da faixa de servidão, 
não será possível concluir os 
serviços, motivo pelo qual o 
contrato está suspenso por 120 
dias, a partir de 05/10/2014.

Atenciosamente,
Adm. José Fonseca
Marcondes Júnior
Gerente de Divisão - RVDP

Cal esTeVe

no ViaduTo 
do bairro

das Campinas

Toninho da Farmácia solicita 
providências em relação a 
imóveis abandonados

objetos de desapropriação.
O fato é que hoje estes 

imóveis estão em ruínas, 
servindo apenas para o uso 
de usuários de drogas e 
esconderijo de marginais, 
causando grande sensação 
de insegurança em toda a 
comunidade.

Este assunto foi abor-
dado em diversos Reque-
rimentos apresentados na 
Câmara de Vereadores e 
até o momento a situação 
encontra-se inalterada.

Magrão diz que 
Segurança e Saúde serão 
prioridade para 2015
“Vereador Vai Lutar por monitoramento por 

câmeras e meLhores condições na saúde”

município, abrangendo as áreas 
de necessidade prioritária quanto 
ao quesito Segurança Pública, 
como entradas e saídas da cidade 
e que, numa segunda etapa, será 
protocolado o processo para loca-
ção dos equipamentos, instalação, 
manutenção e treinamento de pes-
soal. “A implantação das câmeras 
de monitoramento será mais uma 
conquista para os munícipes de 
Pindamonhangaba. Vou continuar 
lutando para ver implantado no 
nosso município o monitoramento 
através de câmeras em diversos pon-
tos da cidade, visando a segurança 
da população”, afirmou o vereador 
Magrão. 

Saúde
Em 2014, o vereador Magrão 

participou ativamente na elaboração 
do Plano Operativo e do novo con-
trato com a Santa Casa, para admi-
nistrar o Pronto Socorro e iniciou um 
trabalho de fiscalização nos Postos 
de Saúde e esse trabalho será reali-
zado continuamente neste ano. Para 
ele, o Poder Público terá que fazer 
investimentos para contratação de 
mais médicos especialistas e exames 
para melhorar o atendimento, pois 
a reclamação por falta de médicos 
e exames é constante.

Felipe César – FC pede a 
instalação de um Poupatempo 
para o Produtor Rural

vereador Felipe César – 
FC é que a Administração 
municipal faça a extensão 
da rede esgoto do bairro 
Cruz Pequena até o bairro 
da Colmeia, através da es-
trada do Ribeirão Grande. 
O vereador justifica que a 
população destes bairros 
rurais necessitam destes 
benefícios e estão pedindo 
há muito tempo.

Rede
de Água
O vereador Felipe Cé-

sar – FC também pede que 
a Administração faça a 
extensão da rede de água 
do bairro da Cruz Grande 
até o bairro da Colmeia. 
O vereador justifica que 
a população dos bairros 
ru ra i s  ca rece  de  água 
tratada e este pedido é 
antigo e que ainda não foi 
atendido. 
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EDITAL DE LEILÃO “PRESENCIAL e ON-LINE”
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que
devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá
a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei
9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Pátio do Leiloeiro, situado na Rodovia Raposo
Tavares – km 20, sentido Capital/Interior - Vila Albano (acesso pelo trevo km 19,5), em São Paulo-SP.
Localização do imóvel: Rua Professor Sidnei Noel Pinto da Silva
Júnior, 63 (remanescente do lt. 11 da qd. E). Casa. Áreas totais: Terr. 150m² e constr. 119m². Matr. 36.468 do RI
local. Obs.: Ocupada. (AF).

(caso não seja arrematado no 1º leilão). Condição de
pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar
o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento.

Pindamonhangaba-SP. Villaverde.

1º Leilão: 29/01/2015, às 11h30. Lance mínimo: R$ 225.283,00 e 2º Leilão:
12/02/2015, às 11h30. Lance mínimo: R$ 135.170,00

Os interessados
devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites:
www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br - Para mais informações - tel.: (11) 3845-5599 -
Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 266

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
departamento de administraçãoedital MatinÊ – carnaval 2015

abertura das inscrições para vendedor ambulante para trabalhar no MatinÊ 
no Quartel, no(S) dia(S):

13 de fevereiro no período noturno;

14,15 e 16 de fevererio, no período da tarde.

PerÍodo  daS  inScriÇÕeS:

 - inÍcio :  12/Jan/2015

 - tÉrMino :  30/Jan/2015

*obs.:  Poderá ser montado barracas com tamanho máximo de 4(quatro 
metros quadrados) e é permitido somente venda de salgados, doces, 

refrigerantes, água, sucos e bebida alcoólica somente “cerVeJa”.  não 
poderá ter vasilhames de vidro no local, somente em latas.

documentos necessários para inscrição:
Xérox do rg, cPf e comprovante de endereço que resida 

no município de Pindamonhangaba.
a entrega dos alvarás será no dia 09 a 13 de fevereiro 2015

gastão José Schmidt
gerente de fiscalização

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba

departamento de administração
fiscalização de Posturas

concurSo  de  MarchinhaS /2015

abertura daS inScriÇÕeS para trabalhar como Vendedor Ambulante no 
concurSo de MarchinhaS, que será realizado no mês de Fevereiro/2015

Período das inscrições:
inÍcio:  12/JAN/2015          tÉrMino:  23/JAN/2015

atenção bebida alcoólica somente cerVeJa.

não poderá ter VaSilhaMeS de Vidro no local, somente em lataS

documentos necessários para inscrição:
CÓPIAS do RG, CPF e de Comprovante de Endereço de Residência no município 

de Pindamonhangaba.

a entrega dos alvarás será no(s) dia(s): 28,29 e 30/Jan/15

gastão José Schmidt
gerente da fiscalização

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
fiScaliZaÇÃo  de  PoSturaS

edital  do  carnaVal /2015

Periodo daS inScriÇÕeS no Protocolo:
12  à   30 /Janeiro /2015

data da entrega das licenças:
09  à   13 / fevereiro /2015

atenção bebida alcoólica somente cerVeJa, não poderá ter 
vasilhames de vidro no local, somente lataS.

o requerimento deverá ser solicitado pelo próprio 
interessado, munido do Xerox do r.g., cPf e comprovante 

de endereço do Município de Pindamonhangaba. 
obs.:  *nÃo  haVerÁ  ProrrogaÇÃo de PraZo Para aS 

inScriÇÕeS ! ! 

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba

Edital de Notificação
controle 004/15

A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba notifica o 
responsável pelo automóvel/ou parte 
dele, um CARROCERIA, abandonado 
na Rua JULIO AUGUSTO, bairro 
SANTA CECILIA, sob a Placa BSF 
0741, Cidade SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS / SÃO PAULO, para que 
efetue a retirada do referido veículo/
parte, no prazo de 24 horas, sujeito 
a multa, apreensão e taxas de 
estadia do mesmo, a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 26º e 27º da 
Lei 1.411 de 10/10/1974.

rosana da Silva Monteiro
diretora do departamento de 

administração

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba

Edital de Notificação
controle 005/15

A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba notifica o 
responsável pelo automóvel/ou parte 
dele, um VOLKSWAGEM VOYAGE 
VERDE abandonado na Rua JULIO 
AUGUSTO, bairro SANTA CECILIA, 
sob a Placa CCZ 3320, Cidade 

APARECIDA / SÃO PAULO, para 
que efetue a retirada do referido 
veículo/parte, no prazo de 24 horas, 
sujeito a multa, apreensão e taxas de 
estadia do mesmo, a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 26º e 27º da 
Lei 1.411 de 10/10/1974.

rosana da Silva Monteiro
diretora do departamento de 

administração

Instituto Salesianos promove 
Colônia de Férias para crianças

O comandante gene-
ral de Brigada, Ricardo 
Rodrigues Canhaci, da 
11ª Brigada de Infan-
taria Leve, tem a honra 
de convidar aos fami-
liares e toda população 
para a cerimônia de 
Passagem de Comando 
da 11ª Companhia de 
Engenharia de Comba-
te Leve – “Companhia 
Barão de Pindamo-
nhangaba”, do major 
de Engenharia Orlando 

O Instituto Salesianos 
de Pindamonhangaba 
promove desta quarta-fei-
ra (14) ao dia 21 de janei-
ro uma Colônia de Férias 
para as crianças dos seis 
aos 13 anos.

O evento vai das 14 às 
17 horas, é totalmente 
gratuito, e ainda oferece 
lanche aos participantes. 
As inscrições devem ser 
feitas no ginásio dos Sale-
sianos pelos pais e ou res-
ponsáveis e basta levar um 
documento da criança. 

De acordo o seminaris-
ta João Paulo Ricobello, 
um dos responsáveis pela 

organização da Colônia 
de Férias, haverá muita 
música, gincana, apresen-
tação cultual e outras ati-
vidades para o público in-
fantil. “É uma ação que as 
Casas Salesianos realizam 
em todo o Estado e Pin-
damonhangaba também 
sempre participa. Acredi-
tamos receber, neste ano, 
entre 100 e 150 crianças 
por dia de evento. Esta-
mos com as portas abertas 
para as crianças na Colô-
nia de Férias, e para toda 
a população de Pindamo-
nhangaba nas demais ati-
vidades”, finalizou.

Prefeitura MuniciPal de 
PindaMonhangaba

concurSo PÚblico nº 02/2012
conVocaÇÃo

Convocamos a comparecer no Departamento 
de Recursos Humanos, situado na Rua 
Deputado Claro César, nº 30, centro, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem 
de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última 
eleição
Observação: os candidatos que justificaram 
a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou 
Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo 
masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme 
exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e 
dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 
0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos 
de 6 a 14 anos).

AGENTE DO CONTROLE VETOR
Dia  22/01/2015 às 9:00 horas
20º SUELLEN CRISTINA DA SILVA MOTA
AVENIDA ALFREDO MOLINARI, 221 – 
ANDRADE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-350

21º PAULO SÉRGIO FERNANDES JÚNIOR
AVENIDA CINDERELA, 1686 – GURILÂNDIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12071-500
22º ELAINE CRISTINA GREGÓRIO 
APOLINÁRIO
R. BENEDITO GALVÃO DE CASTRO, 590 – 
BLOCO C – APTO. 23 – MARIETA AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-470
23º CLAUDEMIR FERNANDO CORRÊA
RUA PAULO ROBERTO MANDU, 167 – 
CÍCERO PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-560
24º STHEPHANIE MOTA DE BRITO COSTA
RUA CAMARGO, 43 – ARARETAMA

PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-710

Dia  22/01/2015 às 10:30 horas
25º JANEIDE RAQUEL GODEIA
RUA PROFESSOR FUED BOUERI, 327 – 
CHÁCARA GALEGA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-180
26º EDER FABIANO DA SILVA
RUA MANOEL IGNACIO MARCONDES 
ROMEIRO, 674 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-440
27º CRISTINA AKIKO HAYAKAVA FERREIRA
RUA PADRE ESTEVÃO MARIA, 118 – 
SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-280
28º EDENILSON ELIAS DE SOUZA
RUA JOÃO BONAFÉ, 106 – LOTEAMENTO 
RAMOS – MOREIRA CÉSAR
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-180
29º RENATO CÉSAR RODRIGUES DA 
MOTTA
RUA GUAICURUS, 712 – PEDREGULHO
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12515-125

Dia  22/01/2015 às 14:00 horas
30º CARLOS HENRIQUE TELINI
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 122 – 
AREÃO
TAUBATÉ – SP
CEP 12060-720
31º ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
RUA PONCIANO PEREIRA, 555 – JARDIM 
ELOYNA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-430
32º PAMELA CARNEIRO RIBEIRO
RUA DR ANTENOR ROMANO BARRETO, 
21 – ANDRADE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-450
33º MEIRE LUCIA DOS SANTOS
RUA DEMETRIO IVAHY BADARO, 210 – 
RESID. SÍTIO SANTO ANTONIO
TAUBATÉ – SP
CEP 12072-130
34º MICHELE APARECIDA DOS SANTOS
RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA, 47 – 
PARQUE TRÊS MARIAS
TAUBATÉ – SP
CEP 12081-285

roSana da SilVa Monteiro
SecretÁrio de adMiniStraÇÃo eM 

eXercÍcio

11ª Companhia de engenharia 
terá novo comandante

Ana Camila Campos

Divulgação Divulgação

Divulgação

de Oliveira Marin ao 
major de Engenharia 
Bruno Tadeu Bezerra 
Paiva.

O evento acontece 
nesta quinta-feira (15), 
no Pátio de Formatu-
ra da 11ª Companhia a 
partir das 10h30, com 
inauguração do retrato 
e cerimônia de Passa-
gem de Comando.

A 11ª Companhia de 
Engenharia de Com-
bate Leve “Companhia 

Barão de Pindamo-
nhangaba” está loca-
lizada na avenida Dr. 
Antônio Pinheiro Jú-
nior, Campo Alegre. Major Marin

Major Paiva

Muitas crianças e jovens participaram da Colônia de Férias em 2014, onde eles 
também aprenderam sobre a vida de Dom Bosco

Cerimônia de passagem de comando acontece a cada dois anos
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A rua Alegre e a ladeira da rua Formosa....

Trecho da rua Alegre, 
que já teve outros 

nomes e desde 1889 
é denominada rua 

Prudente de Moraes

Histórica estrada 
de acesso à Vila 

Real de Pindamonhan-
gaba para quem vinha do 
Rio de Janeiro e cidades 
localizadas no fundo do 
Vale do Paraíba, esta rua 
sempre foi movimentada, 
alegre, daí a denominação 
rua Alegre.

Assim já foi denomina-
da desde a esquina com a 
atual Deputado Claro Ce-
sar até a praça do bairro 
Santana (praça D. Pedro 
II), quando aquele bairro 
se chamava Alto do Ri-
beirão. Com o passar do 
tempo sua extensão fi cou 
reduzida ao trecho que 
vai da igreja matriz (San-
tuário Mariano) até o cha-
fariz do Cônego Tobias, 
que já se chamou chafariz 
do Barrilinho. No local, 
hoje ocupado pela escola 
Dr. Rodrigo Romeiro, já 
foi a praça Dr. Emílio Ri-
bas (denominação atual 
da praça São Benedito). 
Ficando então o trecho 
compreendido entre a 
não menos histórica Casa 
Pia (Educandário São 
Vicente de Paulo), antiga 
residência do dr. Antonio 
Dino da Costa Bueno, até 
a praça do Santana, de-
nominado rua São João 
Bosco.

Esta rua, que em 1817 
teve o privilégio de ter sido 
retratada pelo pintor aus-
tríaco Thomas Ender com 
lápis aquarelado, já foi o 
endereço de outros pontos 
históricos, além do chafa-
riz do Cônego Tobias.

Ao lado esquerdo de 
quem desce (sentido cen-
tro bairro) onde hoje 
se encontra a praça do 
Fórum, havia um sobrado 
(demolido em 1960 para 
a construção daquele lo-
gradouro), que fora sede 
da Câmara e cadeia públi-
ca, mas que fi cou mesmo 
conhecido foi como “Casa 
do Fogo”. Ali se mantinha, 
dia e noite, uma fornalha 
que fornecia brasas. Num 
tempo em que não existia 
a caixa de fósforo era com 
as brasas que a população 
acendia fogões, iluminava 
a casa.

Um pouco mais abaixo, 
onde atualmente funcio-
na o colégio Dr. João Ro-
meiro, fi cava o Rio-Hotel. 
Localização estratégica 
tendo-se em conta que era 
por ali que passavam os 
cansados viajantes da an-
tiga São Paulo-Rio.

Sem deixar de ser ale-
gre e movimentada, em 
1868, para homenagear os 
ilustres visitantes, prin-
cesa Isabel Cristina e D. 
Gastão de Orleans e Bra-
gança, o Conde D’Eu, re-
solveram denominá-la rua 
Conde D’Eu.

Rua Prudente
 de Moraes

Em 1889, porém, veio 
a República e a “alegre” 
rua Conde D’Eu passou 
a homenagear o paulista 
Prudente José de Moraes 
Barros (1841-1902), esta-
dista nascido em Itu, que 
fora deputado republica-

no, governador do Estado 
de São Paulo, senador e 
presidente do Brasil (1894 
e 1896).

Um presidente cujo 
governo foi marcado por 
difi culdades como, Revo-
lução Federalista, Revolta 
Armada, movimentos de 
insubordinação na Esco-
la Militar, Revolta de Ca-
nudos e ainda sofreu um 
atentado, sendo salvo pelo 
ministro da Guerra mare-
chal Carlos Machado Bit-
tencourt, que morreu em 
seu lugar.

(Fontes de pesquisa: Arquivo jornal Tribuna do Norte e livro “Pindamonhangaba Atra-
vés de Dois e Meio Séculos”, Athayde  Marcondes, 1922)

A ladeira que já foi da rua Formosa, em 1905 passou a 
homenagear o Barão de Pindamonhangaba que foi comandante 
da Guarda de Honra de Pedro I   

A LADEIRA DA FORMOSA
Por ser uma exten-

são da rua Formosa 
– atual Deputado 
Claro Cesar – assim 
foi conhecida a partir 
de 1840. Era este seu 
nome quando, em 
1850, logo em seu 
início, no sentido de 
quem a desce, come-
çou a ser construída 
a residência do capi-
tão Antonio Salgado 
da Silva (Visconde da 
Palmeira), atual sede 
do Museu Histórico e 
Pedagógico D. Pedro 
I e Dona Leopoldina.

Em 1869 passou a 
se chamar ladeira do 
Itororó, em home-
nagem a uma das 
vitórias do Brasil, em 
1868, na Guerra do 
Paraguai. Foi com 
essa denominação 

que, em 1876, num 
casarão que fi cava 
pouco antes de sua 
esquina com a atual 
rua Dr. Monteiro de 
Godoy, lado direito 
de quem desce, foi 
instalada a Santa 
Casa de Misericór-
dia.

Em 1879 a 
denominaram 

ladeira do Jardim, 
pois era a descida 
para o jardim da 
praça Cornélio lessa, 
o Bosque da 

Princesa.

LADEIRA BARÃO DE 
PINDAMONHANGABA

Finalmente, em 
1905, recebeu a 
denominação ofi cial 
de ladeira Barão de 
Pindamonhangaba, 

homenageando o 
coronel Manuel Mar-
condes de Oliveira e 
Mello, que, entre títu-
los, cargos e ocupa-
ções foi: comandante 
da Guarda de Honra 

de Pedro I (na Inde-
pendência), comen-
dador da Imperial 
Ordem da Rosa, juiz 
de paz, vereador, 
chefe do Partido 
Liberal, abolicionis-

ta (mesmo sendo 
um dos maiores 
cafeicultores de 
Pinda) e 1º Barão 
de Pindamonhan-
gaba com Honras 
de Grandeza.
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