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13 mil alunos 
vão receber 
kits com 
material 
escolar

Prefeitura oferece 160 bolsas 
de estudo para universitários

CASTOLIRA 
BUSCA MELHOR 
CAMPANHA NA 
COPA REGIONAL
Uma vitória do Castolira 

sobre o Capituva no domin-
go (18) coloca a equipe do 
goleiro Tiagão na liderança 
isolada do grupo B da Copa 
Regional. Outros times de 
Pinda também entram em 
campo.

BRUNO PAIVA 
ASSUME 
COMANDO DA 11ª 
CIA DE COMBATE

O major Bruno Tadeu 
Bezerra Paiva assumiu o co-
mando da 11ª Companhia 
de Engenharia de Combate 
Leve na quinta-feira (15). Ele 
substitui o major Orlando de 
Oliveira Marin, que coman-
dou o pelotão nos dois últi-
mos anos.

CAMPANHA 
ARRECADA 
ROUPAS NO 
MUNICÍPIO 
A campanha Desapego, 

organizada por Eliana Go-
doy, está arrecadando peças 
de roupas para serem desti-
nadas às casas de recupera-
ção de dependentes quími-
cos e moradores de rua. A 
arrecadação acontece até o 
dia 25 de janeiro e as pessoas 
que quiserem contribuir po-
dem entrar em contato com 
a responsável.

TRÊS PESSOAS SÃO 
ASSASSINADAS

PINDA DEBATE 
RECICLAGEM

A Prefeitura de Pindamonhangaba 
oferece 160 bolsas de estudo para estu-
dantes universitários do município. Par-
te dos benefícios será direcionada aos 

alunos já contemplados nos anos ante-
riores, e que atendem aos critérios exi-
gidos pelo município; as demais serão 
ofertadas a novos estudantes que fi ze-

rem o cadastro entre os dias 24 e 25 de 
janeiro e estiverem dentro dos requisitos 
do edital.

Treze mil estudantes da 
Rede Municipal de Educa-
ção de Pindamonhangaba 
vão receber kits escolares nos 
primeiros dias do ano letivo 
de 2015. Serão dois tipos de 
conjunto de produtos entre-

gues pela Prefeitura, o kit 1, 
que atende à Pré-escola e ao 
primeiro ano do Ensino Fun-
damental, e o kit 2, destinado 
para alunos do segundo ao 
quinto ano do Ensino Funda-
mental.

Festival proporciona 
diversão nas piscinas

Os moradores de Pindamonhangaba 
continuam se divertindo nas piscinas da 
cidade com o Festival de Verão. Nesta sex-
ta-feira (16) é o último dia do programa 
no ‘João do Pulo’ e no Araretama; entre 

os dias 19 e 23, o projeto chega ao Cidade 
Nova e ao ‘Zito’. As atividades nas piscinas 
são gratuitas e têm o monitoramento de 
profi ssionais da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.
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Kit com material escolar é totalmente gratuito aos estudantes
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João Paulo Ouverney

Som da
TERRA

“... COM VOCÊ VOU ALÉM dos limites de um ser, à procura do 
que possa ter, de mais lindo pra te oferecer...” – 

Roberto Carlos

DESTAQUE DA SEMANA

Arquivo pessoal

ARENA 101 Pinda:  17/1 (sá-
bado) – Festa Havaiana. Fernando 
& Fabiano. Elas vip até 1h.

BAR DO SANTISTA Pinda: 
Som ao vivo  quarta e domingo, 
com ótimos artistas da cidade. 
Porções, bebidas e a simpatia do 
casal Zé Luiz e Lurdes. 

CASARÃO ROSEIRA – Toda 
quinta -  Gandaia sertaneja. 19/1 
(segunda) – Segunda Sertaneja. 
Flávio di Paula, e Isaias

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo 
sábado às 19h. Somente para pes-
soas a partir de 50 anos. Sócios 
não pagam e não-sócios R$ 5.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena: 17/1 (sábado) – Biquini 
Cavadão. Via Dutra, divisa Guará/
Lorena.

CLUBE DA VILA São Bene-
dito voltará a realizar bailes em 
fevereiro. No recinto São Vito de 
Moreira César. Tel (12) 3642-2087.

CLUBE DO LAZER Taubaté: 
Bailes com as melhores bandas.  
DOMINGO 20h:  18/1 – Banda 
Sabor de Verão. 25/1 – Tropica-
lientes. QUARTA-FEIRA: 21/01 - 
Musical Bios. 28/1 – Banda Três 

Corações. 21h.
CLUBE DO VAQUEIRO Ro-

seira:  17/1 (sábado) – Não infor-
mado. Estrada Pinda-Roseira

CREIX TÊNIS CLUBE de Tre-
membé “Creix”:   17/01 – Banda 
Alphavale. 24/1 – Banda Chame-
go.com. 31/1 – Bruno & Hyago. 
Tel (12) 3674-2413.

ESTÂNCIA NATIVA Caça-
pava:  16/1 (sexta) – Alexandre 
& Adriano. Elas vip até 1h.  17/1 
(sábado) – Pedro Henrique & Ma-
theus. 22/1 (quinta) – Fred & Gus-
tavo.

FERROVIÁRIA Pinda – Som 
ao vivo no deck da piscina SEX-
TA-FEIRA:  Associado em dia não 
paga. Não sócios: H R$ 10 e M 
vip até 23h30, e R$ 5 após esse 
horário.  Tel (12) 2126-4444. Pro-
gramação janeiro - 16/1 – César 
Barbosa e Banda. 23/1 – Sou do 
Samba (pagode). 30/1 – Luizinho 
& Priscila. 06/02 – Nota Samba. 
13/2 – Sou do Samba. 20/2 – Bru-
no & Hyago. 27/2 – Anjinho do 
Vale.

FERROVIÁRIA Pinda: 24/1 
(sábado 22H) - Baile Noite no 
Hawaii. Banda Swinga Brasil e  pu-

xador de samba Karlinhos Madu-
reira. Na área do deck da piscina. 
Sócios não paga e não sócio R$ 15 
o primeiro lote. Veja mais detalhes 
no Destaque da semana, no fi nal 
desta coluna.

FESTIVAL DE MARCHI-
NHAS Pinda: De 6 a 8/2 na Praça 
do Quartel. Inscrições até 23/1 na 
sede do Depto. De Cultura.

HÍPICA PARAÍSO Taubaté. 
Toda quinta-feira,  artistas ao vivo 
com muita modão sertaneja.

KIPORÇÕES Pinda:  17/1 
(sábado 19h30) – Projeto Bar na 
Dance. Djs Adriano K e Serginho. 
Via Expressa, 662.

MANGUEIRÃO Pinda:  16/1 
(sexta) – Banda Gold. 23/1 (sex-
ta) – Marrom e Banda. O baile aos 
domingos volta após o Carnaval. 
Informações telefone (12) 99708-
2011.

MUNDI Taubaté:  16/1 (sex-
ta) – Live Yuor Dreams. 23/1 (sex-
ta) – Carnamundi. Jucas Teles e 
Os Estrambelhados. 6/2 (sexta) – 
ensaio. Bloco do Urso, BandAbala 
e Mayara Leme.  10/02 (terça( - 
Grupo Sambô.

NOSSO BAR Tremembé: 

16/1 (sexta) – Maristela e Randis. 
Av. Tom Jobim, 225. Estrada velha 
Tremembé/Taubaté.

MUTLEY Taubaté: 16/1 (sex-
ta) –  Bandas Pop Mind, e Like a 
Box. 17/1  (sábado) –  Double de 
Tequila. Bandas Arena Rock e Foot 
Fhiters. Tel 98815-1652 e 3434-
0800. dayse@mutley.com.br. By 
pass/ Info: (12) 988118300 – Oi 
(12) 981425508 - Tim. Tel (12) 
3632-554.

ÓBVIO CHOPERIA Pinda:  
Quinta – Telão Rock n’roll. Entrada 
free. 16/1 (sexta 23h) –  Tributo a 
Alice In Chains.  Banda Junkle Ad. 
17/1 (sábado 20h30) –  Rush Co-
ver. 18/1 (domingo 20h) – Sunday 
Light. Telão.

ÓPERA MIX Pinda: 16/1 
(sexta) – Diego & Leandro. Elas 
vip até 0h. 17/1 (sábado)  - Mc 
Gui.  30/1 (sexta) – Du & Michel.  
Rua Luíza Marcondes de Oliveira, 
286 (antiga Vinil).

PAINEIRAS COUNTRY 
CLUB Pinda:  31/1 (sábado) – Bai-
le do Hawaii. Banda Badado Novo. 
Tel (12) 3642-8599. 

PINDABAR Pindamonhanga-
ba:  Quarta –Quartaneja.  Quinta 

BANDA SWINGA E KARLINHOS MADUREIRA SERÃO 
ATRAÇÕES NO HAWAII DA FERROVIÁRIA

– Videokê. Elas vip até 23h. 31/1 
(sábado) – Micareta Esquenta Fo-
lia. Duas bandas, Dj e bateria nota 
10. Segunda – Sertanejo. Cerveja 
Itaipava a R$ 1 a noite toda.

PLANETA PIZZA Moreira Cé-
sar: 10/01 (sábado 21h) – Marcela 
Oliveira. Tel (12) 3637-3889. Terra 
dos Ipês, Moreira César.

RANCHO SANTA FÉ Apareci-
da:  16 (sexta) – Rodrigo & Santa 
Fé; 23/1 (sexta) – Fred & Gustavo. 
Homem R$ 25 e mulher R$ 15.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural:  15/1 (quinta) 
– Washington dos Teclados.  17/1 
(sábado) – Marrom (SJC). Bai-
le com as melhores bandas toda 
quinta e sábado. Tel. (12) 3648-
4036 e 9775-0389.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda:  Almoço com música ao 
vivo todo domingo e som ao vivo 
quartas-feiras com Yolanda Vina-
gre, Zé Bé Filho e Silvinho Vas-
quesTelefone (12) 3652-2120.

Promete ser grande fes-
ta a  “Noite no Hawaii” que 
acontece no dia 24 de janei-
ro, a partir das 22h, na Fer-
roviária de Pinda. A banda 
Swinga Brasil, o intérprete 
carioca Karlinhos Madureira 
(Portela) e bateria Escola de 
Samba já estão confi rmados 
para animar o evento.

A Banda Swinga Brasil 
nasceu em 2007 em Taubaté 
(SP) e é formada por músicos 
profi ssionais que já fi zeram 
inúmeros carnavais em diver-
sas cidades do estado de São 
Paulo e RJ. 

INGRESSOS E MESAS À VENDA
Associado em dia não paga. 

Não associado paga R$ 15 no clu-
be, Netto Jeans e D’ Ju Bijoux (em 
frente ao Choppão). As últimas 
mesas estão sendo vendidas por 
R$ 30 somente na Tesouraria do 
Clube (tel. 2126-4444.

Uma das primeiras medidas econômicas do País 
em 2015, e que já chocou todos os brasileiros, foi o 
retorno do IPI – Imposto sobre Produtos Industria-
lizados – que elevou o preço de diversos produtos, 
sobretudo de automóveis, na primeira semana do 
ano. Como consequência, a ação está ‘encalhando’ 
ainda mais as vendas e prejudicando a economia.

Não bastasse isso, o Ministério da Fazenda dá 
como certo o aumento de diversos tributos no ano, 
mas tenta amenizar a situação trocando palavras 
certas por outras que ‘fi cam no ar’.

Dentre os principais itens do pacote que tira o 
sono de todos os brasileiros, em relação ao Minis-
tério da Fazenda, estão nesta primeira etapa: au-
mento na taxa de juros, combustíveis – de novo 
(aliás, subir o preço, principalmente da gasolina 
não é novidade no Brasil) e da energia elétrica. Há 
quem diga que pode chegar a 40% o reajuste do se-
tor energético. Tanto é verdade, que o próprio Mi-
nistério das Minas e Energia afi rmou que a soma 
não deve passar dos 40%. Ou seja, o órgão já admi-
te poder repassar aos consumidores todo o custo 
da incapacidade governamental de planejamento e 
infraestrutura – dois dos maiores gargalos do Bra-
sil.

Ah, vale ressaltar que editoriamos em vários 
momentos do ano de 2014 que as hidrelétricas es-
tavam com um rombo estimado em mais de R$ 6 
bilhões e que isso seria colocado na conta do con-
sumidor ...pois é... adicione este valor à energia elé-
trica??? Isso mesmo, é para fi car preocupado sim.

Deixando o Governo Federal de lado, até porque 
seria muita coisa para você leitor pensar nesta lin-
da sexta-feira ensolarada e com temperatura acima 
dos 35ºC - quase fritando o cérebro. É hora de pen-
sar na questão estadual. Aproveite o gancho e leve 
suas preocupações para a torneira. A situação da 
água é cada vez mais crítica no Estado e pode haver 
aumento nas tarifas.

Aliás, está é uma palavra que tem se tornado um 
fardo na vida dos brasileiros. Tudo tem aumen-
tado, fi ca mais caro, e com perspectivas de ainda 
mais elevação dos preços devido à infl ação. Por ou-
tro lado, a economia do país não cresce e os institu-
tos econômicos já estão passando a nem acreditar 
em nada de positivo.

A novidade agora e que é que a Caixa Econô-
mica Federal vai elevar a taxa de juros dos finan-
ciamentos para a casa própria a partir desta se-
gunda-feira (19). É, não está fácil.

Em pane

2015 é o ano do aumento

Bazar benefi cente do 
‘Bezerra de Menezes’

Cursos gratuitos em 
Moreira César

O Senai em parceria 
com a Amar – Associa-
ção de Moreira César de 
Artesanato e Reciclagem 
– realiza cursos gratuitos 
com certifi cado para os 
moradores do distrito. 
São duas modalidades: 
Inspetor de Qualidade 
(168 horas), com início 
na segunda-feira (19) e 
término dia 24 de mar-
ço, sempre com aulas 
de segunda à sexta-fei-
ra, das 8 às 12 horas e 
das 13 às 17 horas, para 
maiores de 16 anos que 
já concluíram o Ensino 
Fundamental; Operador 
de Microcomputadores 
(160 horas), que inicia 
também na segunda (19). 

Os que optarem pelo cur-
so vespertino, de segun-
da a sexta-feira das 13 às 
17 horas, se formam no 
dia 18 de março. Já os 
alunos do noturno, 19 às 
22 horas, concluirão no 
dia 15 de abril. Os crité-
rios são os mesmos. As 
vagas são limitadas e as 
inscrições são realiza-
das no Galpão da Amar, 
rua Hungria, 112, Pasin. 
Para participar é ne-
cessário levar RG, CPF 
e comprovante de en-
dereço com CEP. Para 
menores de 18 anos, 
levar RG e CPF do res-
ponsável legal, que deve 
acompanha-lo no ato da 
inscrição.

O Plano de Mobilida-
de Urbana é um trabalho 
de extrema importân-
cia e toda a população 
pode contribuir com seu 
desenvolvimento. Em 
Pindamonhangaba, as 
ações começaram dia 13 
de janeiro e serão feitas 
até março. A Secretaria 
de Planejamento da Pre-
feitura convida a popula-
ção para dar sugestões e 
fazer críticas.

Até sexta-feira (16) 
serão feitas as reuniões 
técnicas de preparação 
do diagnóstico.  Estes en-
contros são desenvolvidos 
no auditório da Prefeitu-

ra, das 8h30 às 11 horas. 
Nesta sexta os temas a se-
rem debatidos são: trân-
sito, transporte de cargas, 
transporte hidroviário e 
transporte aéreo.

No dia 21 haverá uma 
reunião participativa de 
diagnóstico em Moreira 
César e no dia 22 será 
no Araretama. Os locais 
destes dois encontros 
com os moradores, das 
18 às 21 horas, será di-
vulgado no jornal de ter-
ça-feira (20) e também 
no site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br. Os 
encontros serão das 18 
às 21 horas. 

Plano de Mobilidade Urbana conta 
com participação dos moradores

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PARA ELABORAÇÃO DO
PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE PINDAMONHANGABA
AÇÃO TEMA DATA HORÁRIO
Reuniões
participativas 
(locais a serem 
definidos)

Tema Aberto - Moreira 
César

Tema Aberto - Araretama

21/1

22/1

Das 18 às 21 
horas

Audiência Pública 
na Câmara de 
Vereadores

Apresentação e 
discussão do diagnóstico

5/2
Das 17h30 às 
21h30

Reuniões técnicas 
de preparação das 
propostas do Plano 
de Mobilidade 
Urbana de 
Pindamonhangaba
(PMUP) no 
auditório da 
Prefeitura

Diretrizes gerais e 
conceituais,
Legislação e 
regulamentos e
Organização
Institucional.

Sistema viário, Sistema 
ferroviário e Sistema 
cicloviário

Trânsito de pedestres, 
transporte coletivo, 
transportes
especializados de 
passageiros e 
estacionamento 
regulamentado

Trânsito, transporte de 
cargas, transporte 
hidroviário e transporte 
aéreo

24/2

25/2

26/2

27/2

Das 8h30 às 11 
horas

Das 8h30 às 11 
horas

Das 8h30 às 11 
horas

Das 8h30 às 11 
horas

Reuniões
participativas
(locais a serem 
definidos)

Cidade Nova

Centro

4/3

5/3

Das 18 às 21 
horas

Das 18 às 21 
horas

Audiência Pública 
na Câmara de 
Vereadores

Apresentação e 
discussão das propostas

12/3 Das 17h30 às 
21h30

 

O Centro Espírita Be-
zerra de Menezes realiza 
bazar benefi cente com o 
objetivo de ajudar a casa 
nas suas necessidades, 
além de favorecer aqueles 
que precisam. 

Com peças a partir de 
R$ 1, o local está aberto 

diariamente, a partir das 
13h30 e conta com arti-
gos como roupas infan-
til, masculina e feminina, 
brinquedos e artigos para 
casa. O bazar fi ca na rua 
Monsenhor Antônio Olin-
to de Paiva Dutra, 410, 
Santa Luzia.

Divulgação



Pindamonhangaba 16 de janeiro de 2015Tribuna do Norte 3

cidade
13 mil kits escolares 
serão entregues em 
Pindamonhangaba

Artistas de Pinda divulgam trabalhos no Revelando SP

De acordo com as infor-
mações do site oficial, 
o Revelando São Paulo 

foi criado em 1996 pela Abaçaí 
Cultura e Arte, em parceria com 
o Governo do Estado. É voltado 
para a Cultura Tradicional de São 
Paulo, valorizando os patrimônios 
imateriais.

O Programa Revelando São 
Paulo também prestigia, apoia 
e incentiva pessoas, grupos e 
instituições que mesmo sem fazer 

parte historicamente de determi-
nadas manifestações culturais, 
procuram, com seu trabalho e 
pesquisa, mantê-las e difundi-las.

O Festival da Cultura Paulista 
Tradicional é fruto do Revelan-
do São Paulo. Com mais de 50 
edições realizadas, em 18 anos, 
é uma importante etapa nesse 
processo ao promover os encon-
tros das mais diversas manifes-
tações culturais de todo o estado 
de São Paulo. 

A arte de Pindamonhangaba 
pôde ser contemplada pelos vi-
sitantes de mais uma edição do 
Revelando São Paulo – Festival 
da Cultura Paulista Tradicio-
nal. O evento é promovido pela 
Abaçaí Cultura e Arte, em par-
ceria com o Governo do Estado, 
e ocorreu entre os dias 7 e 11 de 
janeiro em Atibaia.

Quem passou pelo local teve 
a oportunidade de se deliciar 
com a culinária pindense, expe-
rimentando os pratos de Sérgio 
Calipo; ver e comprar o artesa-
nato produzido na “Princesa do 

Norte”, e observar os trabalhos 
em argila, as apresentações do 
grupo de Congada de São Bene-
dito e da Camerata Jovem.

Carmem Lúcia Fernandes do 
Couto comenta que foram leva-
dos trabalhos de 13 artesãos do 
município ao evento. O estande 
de Pinda contou com panos de 
prato bordados, patch apliquê, 
crochê, fuxico, trabalhos em 
cabaça, bonecas de pano borda-
das, entre outros. Ela comenta 
que participa do Revelando São 
Paulo há seis anos e acredita 
que os artesãos estão se inte-

ressando mais pelo evento e 
têm enviado os trabalhos para 
serem vendidos por outras pes-
soas.

“Eu gosto muito porque res-
gata coisas antigas. Lá encon-
tramos artesãos vendendo pião, 
por exemplo, tem cavalinhos 
com cabos de vassoura e com 
a modernidade há muitas coi-
sas que as crianças nem viram 
ainda. As vendas foram muito 
boas, mesmo sendo em janeiro 
conseguimos vender as peças da 
maioria dos artesãos”, finaliza 
Carmem.

Conheça um PouCo do evento

Alunos da Remefi – Rede Mu-
nicipal de Educação Fundamental 
e Infantil – receberão kits escola-
res nos primeiros dias do ano le-
tivo. Uma equipe da Secretaria de 
Educação está realizando a mon-
tagem dos 13 mil kits, que serão 
divididos em dois tipos, kit 1: que 
atende Pré-escola e primeiro ano 
do Ensino Fundamental; e kit 2: 
que atende do segundo ao quinto 
ano do Ensino Fundamental.

Conforme as informações da 
Secretaria de Educação, a monta-
gem dos kits foi realizada de acor-
do com a fase escolar. A entrega 
dos materiais será feita aos res-
ponsáveis pelos alunos em cada 
unidade escolar e será organizada 
pela gestora de cada local.

A secretária de Educação co-
menta que no segundo semestre 
de 2014 a Prefeitura realizou o 
processo licitatório para aquisição 
dos componentes dos kits e foram 
comprados item a item. Os profis-
sionais solicitaram materiais de 
qualidade para fornecer aos alunos.

“Sabemos o quanto é impor-
tante para o processo de aprendi-
zagem e bom andamento da rotina 
escolar o aluno receber o quanto 
antes seu material. O momento 
do recebimento é de satisfação 
por parte de todos e funciona para 
que a criança se sinta motivada a 
aprender e estudar”, ressalta.

Itens que compõem o kit escolar a ser distribuído aos alunos

Funcionárias 
da Prefeitura 
montam 
os kits 
escolares

PReFeItuRA ReAlIzA 
deScARte conScIente de 
lâmPAdAS FluoReScenteS

A Prefeitura Pindamonhan-
gaba deu inicio à 1ª fase do des-
carte consciente de lâmpadas 
fluorescentes. Esta ação come-
çou na sexta-feira (9) e a inicia-
tiva deu-se por parte da equipe 
do Almoxarifado Central, onde 
após realizar levantamento em 
meses anteriores estimou em 
25 mil o número deste produto 
a ser descartado.

Na primeira fase foram des-
cartadas 5 mil lâmpadas que 
se encontravam armazenadas 
em caixas no depósito da Cirb. 
Outras 10 mil aguardam o pro-

cesso de descarte, no entanto, 
essa quantia é referente ao que 
estava armazenado em um dos 
galpões.

A iluminação fluorescen-
te é 66% mais barata do que 
a normal, e, em média, uma 
lâmpada deste tipo tem uma 
vida útil seis vezes maior do 
que de uma incandescente. 
Essa economia, no entanto, 
apresenta alguns riscos. O 
mercúrio contido no material 
pode contaminar o solo, as 
plantas, os animais e a água. 
O Brasil consome 100 milhões 

de lâmpadas do gênero e ape-
nas 6% desse total são descar-
tados corretamente.

Futuramente, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba espera 
realizar parcerias com o setor 
privado no processo de descar-
te. Será um projeto piloto e tem 
como objetivo criar postos de 
recolhimento de lâmpadas em 
diversos prédios públicos para 
que os munícipes e funcionários 
possam descartar corretamente 
esse material, reduzindo a con-
taminação do meio ambiente e 
os riscos de saúde.

o processo de descarte e descontaminação é simples. as lâmpadas são rom-
pidas em equipamento vedado, para que não haja fuga de vapor de mercúrio, se-
param-se os terminais (componentes de alumínio, soquetes plásticos, e estrutu-
ras metálicas/eletrônicas), o vidro (em forma de tubo, cilindro ou outro formato), 
o pó fosfórico (pó branco contido no interior da lâmpada) e, principalmente, o 
mercúrio, que é extraído e recuperado em seu estado líquido elementar.

Todo o processo é realizado por uma empresa contratada que conta com 
profissionais treinados e equipado para realização da operação.

após a retida e processamento das lâmpadas, a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba receberá o Certificado de Destinação Final, garantindo a gestão correta dos 
resíduos e atendimento às normas e legislações em vigor.

 SAIbA como é o PRoceSSo de deScARte

Divulgação

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

Vereador Toninho 

da FarmáCia 

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 desenvol-
vimento de nossa cidade: os 
moradores do bairro Vitória 
Park receberam no dia 22 de 
dezembro de 2014 as primei-
ras 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 Câ-
mara dos Verea-
dores e presidi-
da pelo vereador 
Professor Eric, 
foi iniciada uma 
série de ações 
para viabilizar 
mais este be-
neficio para os 
moradores. O ve-
reador visitou todas as casas, 
rua por rua, conscientizando 
os moradores a regulariza-
rem 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 vere-
ador Professor Eric. “É com 
grande satisfação de dever 
cumprido que agradeço a 
Deus e aos moradores que 

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

O vereador Carlos Eduardo de 
Moura -Magrão (PPS), após ter con-
tribuído para a vinda do Poupatem-
po/Ciretran para Pindamonhangaba, 
colocou como prioridade para 2015, 
trabalhar em prol da segurança do 
município, devido o aumento da 
violência. Conforme vem sendo 
divulgado pela mídia, o aumento 
assustador de homicídios e crimes 
como furto e roubos de veículos está 
deixando a população amedrontada. 

Ele diz que não há outra medi-
da 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 urgentíssima 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 Indaia-
tuba/SP. O órgão é referência no 
Brasil e no exterior. 

Ainda em 2013, Magrão 
protocolou três requerimentos 
- números 158, 1.349 e 2.995 
- pleiteando este serviço. Em 
2014, Magrão reiterou os re-
querimentos anteriores através 
do requerimento nº 2.077/2014, 
em 6 de outubro, reivindicando 
a implantação do sistema. Em 
resposta, a Secretaria de Ad-
ministração informou que foi 
protocolado junto ao Departa-
mento de Licitações e Compras, 
o processo para implantação de 
sistema de fibra ótica no município, 

Vereador Cal 
visita obras em 
Pindamonhangaba
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Cal esTeVe

no ViaduTo 
do bairro

das Campinas

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

câmeras e meLhores condições na saúde”
abrangendo as áreas de necessidade 
prioritária quanto ao quesito Segu-
rança Pública, como entradas e sa-
ídas da cidade e que, numa segunda 
etapa, será protocolado o processo 
para locação dos equipamentos, 
instalação, manutenção e treina-
mento de pessoal. “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 pontos da cidade, vi-
sando 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.

O  vereador Felipe César – FC 
(PMDB) enviou solicitação ao 
Prefeito, pedindo a realização de 
estudos para viabilizar a construção 
de uma rodoviária interestadual às 
margens da Rodovia Presidente 
Dutra. Em sua justificativa, o ve-
reador alega que a atual rodoviária, 
construída há mais de 30 anos é 
pequena e não comporta a entrada 
de mais empresas com novas linhas 
de ônibus. A construção de uma 
outra, mais moderna, com mais 
guichês e plataformas, à beira da 
Via Dutra, vai proporcionar que 
novas empresas e novas linhas 
possam ser criadas e atendidas, 
permitindo que Pindamonhanga-
ba possa ter ligações com outras 
cidades e capitais do país. “Nossa 
cidade cresce a cada dia e a Dutra 
está cada vez mais próxima. Desta 
forma, uma rodoviária às margens 
desta rodovia, vai facilitar novas 
linhas e novas empresas”.

Cemitério no Distrito
de Moreira César
O vereador Felipe César – FC 

reitera ao Executivo estudos e 
providências para a implantação 
de um Cemitério Municipal para 
atender os moradores da 
região de Moreira César. 
É importante ressaltar que 
o Distrito conta hoje com 
uma população superior 
a 50 mil habitantes e essa 
necessidade é uma carência 
de várias anos, causando 
transtorno e sofrimento 
para muitas famílias num 
momento de profunda dor. 
“Há mais de 15 anos venho 
pedindo a construção de 
um cemitério em Moreira 
César. A cidade necessita de 
um novo local. O cemitério 
municipal está lotado e sem 
condições de novos túmulos. 
Como Moreira César não 
possui um local adequado, 
vimos aí a importância de 
um novo cemitério”, destaca 
o vereador.

Após receber de vários 
munícipes diversas reclama-
ções sobre pequenos furtos de 
placas, violações de sepulturas 
nas dependências do Cemité-
rio municipal, o vereador To-
ninho da Farmácia (PDT)  está 
solicitando do Executivo que 
promova uma ação conjunta 
com a Guarda municipal, com 
o objetivo de coibir e acabar 
de vez com estas ocorrências. 
“São inúmeros relatos destes 
crimes, que afetam diretamen-
te o sentimento das famílias 
que passam pela desagradá-
vel sensação de encontrar as 
lápides de seus entes queridos 
violadas e objetos e placas 
furtadas. Por isso, solicito 
essa medida para evitar maio-
res problemas e desconforto 
para as famílias”, afirmou o 
vereador.

Farmácia no
Pronto Socorro 
Toninho da Farmácia vol-

ta a solicitar à Secretária de 

Esgoto dos bairros Shangri-la e Goiabal
Em resposta ao requerimento nº 2.044/2014, de sua autoria, 

no qual solicitava informações sobre o cronograma 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 
da Sabesp, o qual informa: O sistema de Esgotamento Sanitário 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 serviços, 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 libera-
ção 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

cooperaram para mais esta 
conquista”, enfatizou o ve-
reador Professor Eric.  

Parque das Palmeiras, 
Oliveiras e Shangri-lá
O mesmo trabalho rea-

lizado no Vitória Park está 
sendo feito em outros bairros 
da cidade, como é o caso do 
Parque das Palmeiras, Oli-
veiras e Shangri-lá. Na área 
rural, o vereador Professor 
Eric está trabalhando muito 
para instalação de uma Caixa 

Postal Comunitária (CPC), 
que possibilitará a chegada 
das correspondências nos 
bairros mais afastados do 
centro de Pindamonhangaba, 
“Estamos aguardando o envio 
do relatório das irregularida-
des do bairro Parque das Pal-
meiras 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 verea-
dor Professor Eric.  

Felipe César – FC pede 
a construção de uma 
rodoviária na Via Dutra

Rotatória na Estrada
do Ribeirão Grande
O vereador Felipe César – FC, 

reitera ao prefeito estudos e provi-
dências para implantação de uma 
rotatória na bifurcação da Estrada 
Jesus Antônio Miranda com a Es-
trada dos Mirandas, no bairro do 
Ribeirão Grande.

Segundo o vereador, conside-
rando o grande movimento e tráfego 
que a Estrada do Ribeirão Grande 
recebe diariamente, principalmente 
aos finais de semana, e os diversos 
acidentes já registrados no local e 
os riscos existentes, a construção 
de uma rotatória vai dar mais se-
gurança a todos os usuários desta 
estrada que atende a zona rural 
do Ribeirão Grande. “Temos que 
fazer, e urgente, alguma coisa 
visando a segurança dos usuários 
da estrada do Ribeirão Grande e 
estrada dos Mirandas. A constru-
ção desta rotatória vai possibilitar 
maior conforto e segurança a todos 
que se dirigem a esta região da 
zona rural, muito procurada pelos 
turistas, principalmente nos finais 
de semana”, enfatiza o vereador 
Felipe César.

Toninho da Farmácia 
solicita rondas da Guarda 
Municipal no Cemitério

Saúde, Sandra Tutihashi, 
maior empenho na instalação 
de uma sala para entrega de 
medicamentos nas depen-
dências do Pronto Socorro 
Municipal. Este é um pedido 
antigo do vereador, cujo obje-
tivo é atender os pacientes aos 
sábados, domingos e feriados 
prolongados.

De acordo com ofício nº 
543/2014, a Secretaria infor-
ma que já está em fase final de 
estudos, a viabilização para 
que o Pronto Socorro possa 
realizar a entrega de medi-
camentos essenciais para o 
1º atendimento da população 
nos finais de semana, assim 
como já vem acorrendo com o 
PA de Moreira César. “Agra-
deço a Secretária Sandra 
Tutihashi pela sensibilidade 
com que tratou do assunto 
e parabenizo o trabalho que 
ela vem realizando à frente 
desta Secretaria”, concluiu 
Toninho da Farmácia.
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Os estudantes uni-
versitários de Pindamo-
nhangaba podem ser be-
neficiados com as bolsas 
de estudo oferecidas pela 
Prefeitura, por meio do 
Departamento de Assis-
tência Social. Para este 
ano, serão disponibili-
zadas 160 vagas, sendo 
todas integrais, para di-
versos cursos de licencia-
tura e bacharelado.

Em 2014, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
ofereceu 155 vagas e to-
dos os beneficiados que 
atendiam as exigências 
estabelecidas pela Lei nº 
5.509, de 28 de fevereiro 
de 2013, deveriam entre-
gar a documentação para 
renovação da bolsa até 9 
de janeiro. Mais de 60% 
dos estudantes entrega-
ram os documentos para a 
avaliação. Quem não aten-
der os critérios não terá a 
concessão do benefício.

Interessados em con-
correr às bolsas universi-

tárias devem fazer as ins-
crições entre os dias 24 e 
25 de janeiro no Colégio 
Comercial Dr. João Ro-
meiro (rua Senador Dino 
Bueno, 119, centro), das 9 
às 17 horas.

De acordo com a dire-
tora do Departamento de 
Assistência Social, a do-
cumentação exigida é de 
caráter eliminatório, não 
serão aceitos documentos 
posteriormente.

São critérios para se-
leção e classificação:  ter 
estudado em escola públi-
ca ou ter sido bolsista na 
rede privada; maior nota 
obtida no vestibular, isto 
para quem irá iniciar a 
faculdade, e para quem já 
estuda o critério é a média 
nas disciplinas curricula-
res, entre outros.

Devem ser apresen-
tados: histórico escolar 
do Ensino Médio cursa-
do em escola pública ou 
comprovante de bolsa de 
estudo em instituição pri-

Bolsas integrais beneficiam 
estudantes universitários

A Subprefeitura de Mo-
reira César está realizando 
obra de galeria de águas 
pluviais no Liberdade e 
Jardim Carlota. Nesta re-
gião os trabalhos tiveram 
início dia 9 de janeiro e 
a conclusão está prevista 

para os próximos meses.
O subprefeito de Mo-

reira César afirma que a 
galeria servirá para fazer 
a coleta do Jardim Carlota 
e transferir a água na ga-
leria do Liberdade. A gale-
ria contará com tubos de 

0,6m e o ramal com tubo 
de 0,4m; terá extensão de 
200 metros e todo o traba-
lho será executado pelos 
funcionários do distrito. 
A equipe pede a compre-
ensão dos moradores da 
região.

A equipe da Subprefei-
tura de Moreira César está 
realizando a limpeza em 
diversos locais do distrito. 
Nesta semana, a alame-
da dos Manacás, via que 
dá acesso à avenida Nova 
Pinda, recebeu os serviços 
de roçada. Esta rua fica no 
bairro Terra dos Ipês I e o 
local também contou com 
trabalhos de limpeza de 
área verde, nos canteiros e 
com o Pega-tudo.

A avenida Nova Pinda, 
via entre o CDHU e Terra 
dos Ipês I e II, também 
está recebendo limpeza. 
As ações começaram na 
quarta-feira (14) e prosse-
guem nos próximos dias.

Os serviços de limpeza 
e manutenção em bairros 
do distrito são realizados 
diariamente. Para man-
ter a cidade limpa, a Pre-
feitura também oferece o 
programa Pega-tudo, no 
qual os moradores podem 
retirar os materiais inser-
víveis dos quintais e colo-
car à frente das casas para 
serem coletados.

A Prefeitura pede à 
população que respeite 

Interessados em defen-
der os direitos em saúde 
e auxiliar a administração 
municipal podem integrar 
o Comus–Conselho Muni-
cipal de Saúde – no triênio 
2015-2018. Para sensibili-
zar quem possui interesse 
em fazer parte do órgão, a 
atual diretoria promoveu 
um encontro na noite de 
segunda-feira (12), no au-
ditório da Prefeitura, com 
a secretária executiva do 
Conselho Estadual de Saú-
de, Stela Félix Machado 
Guillin Pedreira, que falou 
sobre leis referentes à saú-
de, organização do Sistema 
de Saúde; destacou que, na 
prática, um conselheiro é 
um servidor público, a única 
diferença é que ele não rece-
be salário mas é necessário 
para que os serviços funcio-
nem; esclareceu dúvidas e 
colocou-se à disposição dos 
pindamonhangabenses.

Maria Solange Lobo, 
representante do Bosque, 
participou da reunião e 
frisa que gostou bastante 
do encontro, porque teve 
dúvidas esclarecidas e 
aprendeu bastante coisa. 

galeria de águas evitará 
enchentes em moreira César

regiões do distrito 
recebem limpeza

munícipes podem integrar 
conselho de saúde

Ela revela que irá conver-
sar com os moradores do 

bairro para que partici-
pem das ações do Comus.

O prazo termina dia 
23 de janeiro e a inscrição 
deve ser feita na sala do 
Comus, anexa à Secreta-
ria de Saúde e Assistência 
Social (rua Major José dos 
Santos Moreira, 570, 1º 
andar, centro). O atendi-
mento é das 8 às 12 horas 
e das 14 às 17 horas, de se-
gunda a sexta-feira.  Con-
forme o edital, não haverá 
prorrogação do prazo de 
inscrição.

Poderão integrar a 
nova diretoria do Comus 

os prestadores de servi-
ços, representantes dos 
trabalhadores de saúde e 
dos usuários. O conselho 
terá 16 membros titulares 
e seus respectivos suplen-
tes. A composição será 
da seguinte forma: dois 
representantes do Gover-
no Municipal, dois dos 
prestadores de serviços de 
saúde, quatro dos traba-
lhadores de saúde e oito 
representantes dos usuá-
rios indicados por entida-
des.

os prazos estabelecidos 
na agenda do Pega-tu-
do, pois, a colocação de 

entulhos fora do período 
divulgado pode ocasionar 
multa.

inscrições e composição do conselho

Os trabalhos tiveram início dia 9 de janeiro

Inscrições terminam no dia 23 de janeiro

A Prefeitura também disponibiliza o Pega-tudo 
para manter a cidade limpa

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Em 2014, foram 155 vagas; este ano a Prefeitura oferece 160 bolsas

Divulgação

vada; cópia do RG e CPF 
do candidato; documentos 
de todos os familiares que 
moram na mesma casa; 

comprovante de rendi-
mento do estudante e de 
todos do grupo familiar, 
entre outros, conforme 

edital na página 8 deste 
jornal. A equipe do De-
partamento de Assistência 
Social pede muita atenção 

dos alunos, pois, a falta de 
qualquer documento exi-
gido irá acarretar na elimi-
nação do candidato.



Empresas de Pindamonhangaba 
são líderes em reciclagem

Moradores do Mantiqueira terão quadra com vestiários Retirada de entulho 
e Pega-tudo mantêm 
bairros limpos

O Departamento de 
Serviços Municipais da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza serviços 
de retirada de entulhos 
e o Pega-tudo. Estes tra-
balhos contribuem com 
a limpeza da cidade e a 
administração municipal 
conta com a contribuição 
dos moradores.

Os serviços realizados 
entre os dias 8 e 14 de ja-
neiro foram: retirada de 
entulho atrás do campo de 
futebol do Santa Cecília, 
retirada de entulho e lim-
peza no Jardim Morumbi, 
retirada de entulho e lim-
peza próximo à caçam-
ba do Castolira, retirada 

de entulho e limpeza nas 
ruas Coronel Homero de 
Oliveira, rua Cecília Mon-
teiro de Melo, rua Olavo 
Jorge, rua João Batis-
ta Foroni, rua Áurea de 
Araújo Faria, rua Benedi-
to Escóssio, entre outras.

Pega-tudo
O Pega-tudo fez capi-

na, varrição e limpeza ge-
ral nos bairros Morumbi, 
Água Preta, Palmeiras e 
Vila São Paulo. Foram 50 
viagens de retirada de en-
tulhos.

No período da 19 a 22 
de janeiro a equipe vai 
iniciar o Pega-tudo no 
Castolira, Yassuda e Vila 
suíça. 

Moradores do bairro 
Mantiqueira e região conta-
rão com quadra poliesportiva 
coberta e com vestiários. 
Em fase de levantamento 
das paredes,   o serviço está 
sendo realizado pela equipe 
da Subprefeitura. O local 
contará com banheiros com 
acessibilidade, chuveiros 
e área comum para uso. A 
Subprefeitura informa que os 
vestiários terão 74m².

  O local servirá para a 
prática de esportes, eventos 
e ações a serem realizadas 
pela comunidade. A quadra 
é resultado de uma parceria 
entre os governos Municipal 
e Federal.   

A quadra do Mantiqueira 
também recebeu melhorias, 
com conserto no alambrado, 
pintura e reforma em geral 
nos últimos meses. A quadra poderá ser utilizada para diversas atividades

Divulgação

JúliA VillAr
* * *

A reciclagem é um pro-
cesso em que determina-
dos tipos de materiais, 
cotidianamente reconhe-
cidos como lixo, são reuti-
lizados como matéria-pri-
ma para a fabricação de 
novos produtos. 

Este processo é impor-
tante, porque transforma 
aquilo que iria ou já se 
encontra no lixo em novos 
produtos, reduzindo resí-
duos que seriam lançados 
na natureza e ao mesmo 
tempo poupando matérias
-primas de recursos não 
renováveis, e energia. Para 
produzir alumínio recicla-
do, por exemplo, utiliza-
se apenas 5% da energia 
necessária para fabricar o 
produto primário.

Dessa forma, é impor-
tante separar esses mate-
riais, para que não sejam 
encaminhados juntamen-
te com o lixo que não é re-
ciclável, não tendo outro 
destino a não ser ocupar 
espaço nos aterros sanitá-
rios e lixões.

O Brasil produz, atual-
mente, cerca de 228,9 mil 
toneladas de lixo por dia, 
segundo pesquisa de sane-
amento básico consolidada 
pelo iBGE – instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica. Quase toda a totalidade 
de latinhas descartáveis e 
garrafas pets são recicladas. 
Entretanto, plásticos, latas 
de aço, vidro, dentre outros 
materiais, são pouco consi-
derados neste processo, re-
forçando as estatísticas que 
apontam que somente 11% 
de tudo o que se joga na lata 
de lixo, em nosso país é, de 
fato, reciclado.

Pensando nisto, o progra-
ma ‘O Prefeito e Você’, desta 
semana, convidou membros 
de empresas de reciclagens 
de Pinda para esclarecer so-
bre o que se deve considerar 
para que a reciclagem se tor-

ne algo presente na vida dos 
munícipes.

“É muito importan-
te destacar este assunto 
com a população para que 
se preste mais atenção 
na reciclagem. As pesso-
as devem ajudar o meio 
ambiente e se organizar 
separando o lixo”, disse o 
prefeito de Pindamonhan-
gaba.

Novelis
A Novelis é líder não 

só no Brasil, mas sim no 
mundo todo. Eles reci-
clam o alumínio e tam-
bém fabricam laminados 
de alumínio. Utilizando 
o processo de reciclagem, 
o beneficio não será so-
mente das indústrias, mas 
também para a questão do 
desenvolvimento susten-
tável. Ao reciclar são emi-
tidos 95% a menos de gás 
do efeito estufa. Portanto, 
a reciclagem do alumínio 

faz parte da Novelis, mas 
ela tem que fazer parte do 
dia a dia de todo mundo. 

Hoje, segundo a ABAl 
– Associação Brasileira do 
Alumínio – existem 250 
mil pessoas envolvidas 
na coleta de sucata e de 
alumínio e dois mil esta-
belecimentos comerciais 
industriais ligados a toda 
reciclagem.  O Brasil é lí-
der desde 2001 de forma 
consecutiva na reciclagem 
da lata com o índice de 
97,9% das latas consumi-
das no Brasil recicladas, 
cerca de 19,8 bilhões. 

“Mais de 70% retor-
nam para a cidade de Pin-
da. A Novelis é uma das 
empresas que produzem a 
chapa de alumínio, fazen-
do com que a lata que re-
torna para a fábrica, volte 
a se tornar lata de novo. É 
o que é chamado de ciclo 
fechado da reciclagem. O 

alumínio pode ser recicla-
do infinitas vezes sem per-
der as suas propriedades”, 
explica raquel Botinha, 
gerente de Comunicação 
Externa da Novelis.

Dart
A Dart é uma fabrican-

te de embalagens térmicas 
para alimentos e bebi-
das. No final de 2014 foi 
criado o Centro de Coleta 
que pretende valorizar a 
preservação do meio am-
biente e a sustentabilida-
de do planeta, coletando 
materiais de isopor, que 
as empresas e as pessoas 
descartam diversas vezes 
em lugares inapropriados.

O diretor da Dart em 
Pindamonhangaba, Pedro 
Aquino, contou que a em-
presa possui parceria com 
a Proecologic (empresa 
relacionada à recicla-
gem de isopor). Ela pos-
sui máquinas extrusoras 

que fundem os materiais 
e convertem em matéria 
prima para a fabricação de 
utensílios escolares, mate-
rial de decoração, além de 
produtos para construção 
civil entre outros. “Com 
isto demonstramos que 
a empresa Dart se preo-
cupa com a preservação 
do meio ambiente. Com a 
criação deste centro de co-
leta, queremos incentivar 
a reciclagem”, destacou.

Tecnored
A Tecnored Desenvol-

vimento Tecnológico é 
uma empresa que possui 
a missão de desenvolver 
a tecnologia de produção 
de gusa (matéria prima na 
fabricação do aço) a partir 
da reutilização de finos/
resíduos.

A partir de 2010, a 
tecnologia começou a ser 
comprovada e assim foi 
montada a primeira plan-

ta da empresa em Pinda. 
Até agora eles obtiveram 
grandes avanços na fabri-
cação de gusa.

Mesmo tendo uma 
menor geração de gases e 
particulados a Tecnored 
reaproveita 100% dos re-
síduos gerados, fato que 
não ocorre no processo 
convencional (demanda 
alta qualidade da matéria 
prima). 

“Atualmente a nossa 
empresa gera 3% de finos e 
todo esse fino é reaprovei-
tado como matéria prima. 
Além de aproveitarmos nos-
so próprio resíduo nos ain-
da consumimos os resíduos 
de outras plantes siderúrgi-
cas como matéria prima na 
fabricação do seu produto 
final. Neste processo, 100% 
da água é reutilizada”, e-x-
plicou Vinicius Ferreira, 
presidente da Tecnored e 
engenheiro de Minas.

Prefeito conversou com representantes das empresas de reciclagem instaladas em Pindamonhangaba
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Major Paiva 
assume 11ª 
Companhia de 
Engenharia de 
Combate Leve

O major de engenharia 
Orlando de Oliveira Marin 
passou o comando da 11ª 
Companhia de Engenharia 
de Combate Leve - Com-
panhia Barão de Pindamo-
nhangaba - para o major de 
engenharia Bruno Tadeu 
Bezerra Paiva, na manhã 
da última quinta-feira (15).

A solenidade aconteceu 
no pátio de formatura da 
11ª Cia com a presença de 
autoridades civis, religio-
sas, do prefeito de Pinda 
e dos familiares dos co-
mandantes do Exército. A 
troca de comando ocorre 
em todas as guarnições 
federais de dois em dois 

anos. O major Orlando de 
Oliveira Marin, que assu-
miu o comando da com-
panhia em 10 de janeiro de 
2013, está muito satisfeito 
com o trabalho que execu-
tou junto aos seus coman-
dados. “Agradeço aqui às 
pessoas presentes e a todos 
que trabalharam comigo 

nestes dois anos. Em es-
pecial, agradeço ao gene-
ral-de-brigada Ricardo Ro-
drigues Canhaci, e a todo o 
Batalhão por sempre esta-
rem ao meu lado ajudando 
e apoiando. Vocês estarão 
em ótimas mãos”.

Antes de ser nomeado 
comandante da 11ª Com-

panhia de Engenharia de 
Combate Leve, o major 
Bruno Tadeu Bezerra de 
Paiva ocupava o cargo de 
instrutor do curso de Enge-
nharia da Academia Militar 
das Agulhas Negras. Nasci-
do em 12 de novembro de 
1977, no Rio de Janeiro, ele 
é casado e tem uma filha. 

“Só tenho a agradecer ao 
posto que estou ocupando 
a partir deste momento e 
juro, perante a todos, leal-
dade e companheirismo. 
Estou sendo muito bem 
acolhido neste Batalhão e 
sei que posso contar com 
o trabalho e dedicação dos 
soldados”, finalizou.

 TExTO  E  fOTOS:  JúLiA  ViLLAR
***

Major Paiva recebe posto de comando Militares durante apresentação aos comandantes

Major Paiva e 
major Marin 
chegam para 
cerimônia

Comandantes 
fazem 
apresentação 
formal ao 
Batalhão

Prefeito de Pindamonhangaba com comandantes do Exército
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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
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

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

Secretaria de SaÚde e aSSiStencia Social
departamento de assistência Social

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
ASSISTENCIA SOCIAL TORNA PÚBLICO O 
RESULTADO DA SELEÇÃO DO PROCESSO 
CLASSIFICATÓRIO DOS CANDIDATOS A 
BOLSA DE ESTUDOS DO COLEGIO “DR. 
JOÃO ROMEIRO”.
OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS 
DEVERÃO COMPARECER A SECRETARIA 
DA ESCOLA NO HORÁRIO DAS 14h 
às 21h30 PARA EFETUAREM AS 
RESPECTIVAS MATRÍCULAS. 

adMiniStraÇÃo
claSSificadoS
nome completo

1º - IGOR CHRISTIAN DO AMARAL
2º - ELVIN ROSARIO CEZARINO VIEIRA 
3º - MICHELE DOS SANTOS ELIZIÁRIO
4º - JANAINA HOMEM DE MELLO 
FERREIRA
5º - BIANCA FERNANDA C.BARBOSA
6º - ELISANGELA GRACILA DA SILVA
7º - CHARLENE ALVES DA SILVA
8º - KARINA APARECIDA BENCO
9º - KENIA CRISTINA DOS SANROS
10º - MARIA CRISTINA FERNANDES DE 
OLIVEIRA
11º - LUIZ CARLOS PEREIRA

SeguranÇa do trabalho
claSSificadoS
nome completo

1º - CELIA MARIA DA SILVA SIMÕES
2º - KENI NARCISO DA SILVA
3º - FELIPE DAS CHAGAS SANTOS
4º - LUCIMARA FERREIRA DE SOUZA
5º - ROBSONLUIZ DE MATOS
6º - AMANDA CRISTINA DA SILVA
7º - WILLIANS ROBERTO DOS REIS 
SOARES
8º - MARIA EDUARDA SOUZA LIMA
9º - ROSANA RODRIGUES MOREIRA
10º - JESSICA ALEXANDRA DE OLIVEIRA 
SACRAMENTO
11º - ANTONIA APARECIDA EVARISTO 
CARDOSO
12º - LARISSA SUZANA SOARES DE 
SOUZA

PINDAMONHANGABA, 16 DE JANEIRO DE 2015

eliana Maria galVÃo Wolff
diretora da aSSiStencia Social

cÂMara de VereadoreS de 
PindaMonhangaba

ato nº 003, de 07 de Janeiro de 2015.

 Dispõe sobre a constituição 
de Comissões Permanentes, Brigada de 
Incêndio e Controle Interno.

Vereador feliPe cÉSar, 
Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE:

art. 1º Constituir as Comissões Permanentes 
da Câmara de Pindamonhangaba, com 
validade de 07 de janeiro de 2015 a 06 de 
janeiro de 2016, compostas, no mínimo, por 
03 (três) servidores.

art. 2° As Comissões Permanentes abaixo 
relacionados passam a ser constituídas pelos 
seguintes servidores:

a) coMiSSÃo de licitaÇÃo e PregÃo:
1- Cristiane de Oliveira Santos
2- Elisângela Azevedo da Silveira
3- João Rodrigo Moreira

b) coMiSSÃo de inVentÁrio fÍSico 
PatriMonial:
1- Carolina Amariz Menezes
2- Dorival Vicente Alves Cabral
3- Luiz Cláudio Gonçalves

c) coMiSSÃo de organiZaÇÃo de 
eVentoS:
1- Adilson Guilherme Costa Alvarenga
2- Neila Maria Gomes
3- Ricardo Rodrigues Augusto
4- Robson Luiz Monteiro (Mestre de 
Cerimônias)

d) coMiSSÃo de SindicÂncia:
1- Cristiane de Oliveira Santos
2- João Rodrigo Moreira
3- Ricardo Rodrigues Augusto

d) coMiSSÃo de ProceSSo 
adMiniStratiVo diSciPlinar:
1- Elisângela Azevedo da Silveira
2- Fabiano Rosa do Amaral
3- Robson Luiz Monteiro

e) coMiSSÃo do SerViÇo de 
inforMaÇÃo ao cidadÃo:
1- Aline de Melo Amadei
2- Marcelo Heledoro da Silva
3- Wilson Vittorazo Vasques

f) ciPa-coMiSSÃo interna de 
PreVenÇÃo de acidenteS:
1- André Luis de Araújo
2- Gabriel Fernando de Oliveira Leite
3- Sidnei Nogueira

art. 3° Fica nomeado o servidor ROBSON 
LUIZ MONTEIRO para responder pelo 
CONTROLE INTERNO.

art. 4° A BRIGADA DE COMBATE A 
INCÊNDIO passa a ser composta pelos 
seguintes servidores:

1- Alex Fabiano da Silva - RG. 27.619.525-5
2- Aline de Melo Amadei - RG 33.137.651-9
3- André Luis de Araújo - RG M-7.704.096 – 
CHEFE DE BRIGADA
4- Cristiane de Oliveira Santos - RG 25.554.917-9
5- Gabriel Fernando de Oliveira Leite - RG 
43.440.828-1 – LÍDER PAVIMENTO TÉRREO
6- João Rodrigo Moreira - RG 35.015.169-6
7- Luiz Cláudio Gonçalves- RG 32.212.021-4 
– LÍDER DE PAVIMENTO I
8- Luiz Carlos Pinto - RG 14.712.949
9- Marcelo Heleodoro da Silva - RG 18.045.487
10- Maria Marcelina Baptista Moraes            
RG 22.592.12-1
11- Mário Avelino dos Reis - RG 21.331.575-0
12- Ricardo Rodrigues Augusto            
RG 19.018.340-8
13- Robson Luiz Monteiro  - RG 13.406.450
14- Samara de Paula Lemes Apolinário            
RG 36.271.226-8
15- Wilson Vittorazo Vasques - RG 43.762.052

art. 5° As atribuições das Comissões 
Permanentes, Controle Interno e Brigada 
de Combate a Incêndio são reguladas em 
instrumento normativo próprio.

art. 6° Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 07 de janeiro de 2015.

Vereador feliPe cÉSar
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 352/2014 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 352/2014 de “Aquisição de medicamentos para 
atender aos usuários do Serviço Municipal de Saúde, para especialidades do Programa de 
Saúde Mental e Medicamentos injetáveis”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, 
com validade de 12 meses, assinada em 19/12/2014: 

ATA nº 232/2014 Empresa: CAMILA APARECIDA MINARI - ME
ITEM UNID. 

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

08 FR 1.002.001.000224 - CEFTRIAXONA SÓDICA 
1G EM PÓ FRASCO AMPOLA PARA USO 
INTRAMUSCULAR, ACOMPANHADO DE 
DILUENTE 3,5 ML DE LIDOCAINA 1% 
CeFTRiaXona SÓdiCa em PÓ eSTÉRiL 
eQUiVaLenTe À 1g do SaL, PaRa USo 
inTRamUSCULaR em FRaSCo amPoLa 
aComPanhado de amPoLa diLUenTe Com 
3,5mL de LidoCaÍna 1% 

eURoFaRma 12,67 1.500 

09 FR 1.002.001.000233 CLORETO DE SÓDIO EM 
SOLUÇÃO ESTÉRIL A 0,9% (SORO 
FISIOLÓGICO) PARA USO EXTERNO EM 
FRASCO PLÁSTICO COM 250 ML 
descrição completa: 
CLoReTo de SÓdio em SoLUÇÃo eSTÉRiL a 
0,9% (SoRo FiSioLÓgiCo) PaRa USo eXTeRno 
em FRaSCo PLÁSTiCo Com 250 mL 

eURoFaRma 1,75 18.000 

10 FR 1.002.001.000234 CLORETO DE SÓDIO EM 
SOLUÇÃO ESTÉRIL A 0,9 % (SORO 
FISIOLÓGICO) PARA USO EXTERNO EM 
FRASCO PLÁSTICO COM 500 ML 
CLoReTo de SÓdio em SoLUÇÃo eSTÉRiL a 
0,9% (SoRo FiSioLÓgiCo) PaRa USo eXTeRno 
em FRaSCo PLÁSTiCo Com 500 mL 

eURoFaRma 2,05 13.000 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba

Secretaria MuniciPal de 
SaÚde e aSSiStÊncia Social de 

PindaMonhangaba
conselho Municipal de Saúde 

(coMuS)
edital de convocação – eleiÇoeS do 

conSelho MuniciPal de SaÚde

Pelo presente Edital, nos termos da lei 2533 
de 21 de maio de 1991, e suas alterações, 
que cria o Conselho Municipal de Saúde de 
Pindamonhangaba – COMUS, convocamos 
os representantes dos Prestadores de 
Serviço – SUS, com ou sem fins lucrativos, 
dos Trabalhadores de Saúde e dos Usuários 
de serviços SUS, indicados por entidades 
legalmente constituídas e reconhecidas 
como: Sociedades Amigos de Bairro, 
Associações em geral, Sindicatos de 
trabalhadores e outras entidades que não 
tenham vínculos financeiros com o Executivo 
para participarem da eleição do Colegiado 
que irá compor o  Conselho Municipal de 
Saúde no triênio 2015 – 2018.
Cada entidade representante dos 
Usuários, Prestadores de Serviço – SUS e 
Trabalhadores de Saúde poderão indicar até 
03 (três) membros para se inscreverem como 
candidatos à Conselheiro de Saúde.
As inscrições serão realizadas na sala do 
COMUS, anexo à Secretaria de Saúde à 
Rua Major José dos Santos Moreira, 570, 1º 
andar – Centro – Pindamonhangaba – SP, 
no horário das 8h00min as 12h00min  e das 
14h00min as 17h00min de segunda a sexta-
feira, no período de 12 a 23 de janeiro de 
2015.
Para efetuar as inscrições o candidato deverá 
apresentar um Oficio em papel timbrado 
da Entidade/Empresa, assinado por um 
representante legal com a devida indicação 
e ficha de inscrição devidamente preenchida 
na sala do COMUS mediante documento com 
foto.
Os Trabalhadores de Saúde deverão 
apresentar documento da Unidade com sua 
indicação juntamente com a ficha de inscrição 
preenchida na sala do COMUS.
As inscrições estarão abertas no período de 
12 a 23 de Janeiro de 2015, não havendo 
prorrogação do prazo.
O COMUS terá a formação paritária dentro 
das prerrogativas legais, com um total de 16 
membros titulares assim distribuídos: 
I – 02 (dois) representantes do Governo 
Municipal, sendo um deles o Secretário de 
Saúde;
II – 02 (dois) representantes dos Prestadores 
de Serviço de Saúde SUS conveniados, com 
ou sem fins lucrativos; 
III – 04 (quatro) representantes dos 
Trabalhadores da Saúde;
IV – 08 (oito) representantes dos usuários 
indicados por entidade legalmente constituída 
e reconhecida. 
Cada membro titular terá 02 (dois) membros 
suplentes representantes nos termos de 
legislação pertinente.
As eleições para os seguimentos realizar-se-
ão nas seguintes datas:
Segmento Usuários: dia 03 (três) de fevereiro 
de 2015, chamada única, às 18h00min no 
prédio do Centro de especialidades Médicas 
(CEM) à Rua Frederico Machado, 179, 
Centro.
Segmento dos Trabalhadores de Saúde: dias 
02 (dois) e 03 (três) de fevereiro de 2015, 
nas próprias Unidades de Saúde de forma 
itinerante.
Segmentos Prestadores de Serviço de 
Saúde: dia 03 (três) de fevereiro de 2015, 
das 15h00min as 17h00min na Secretaria 
Municipal de Saúde e Assistência Social à rua 
major José dos Santos Moreira, 570.
As eleições serão conduzidas pela Comissão 
Eleitoral conforme Portaria Geral 4353 de 19 
de Dezembro de 2014 como segue. 
Presidente: Veraniza do Prado
1º Secretário: Edwin Camargo 
2º Secretário: Helena Maciel Pereira
Mobilização e Comunicação: Irene Ribeiro e 
Alessandra Aparecida Beraldo
Apoio Administrativo: Antonio Leandro dos 
santos e Joel dos Reis Batista
Após a apuração de cada segmento no dia 
03 (três) de fevereiro de 2015, a Comissão 
Eleitoral do COMUS apresentará o novo 
Colegiado para a formação do Conselho 
Municipal de Saúde de Pindamonhangaba, 
e será encaminhado ao jurídico para a 
elaboração de Portaria de nomeação dos 
membros eleitos.
As dúvidas e esclarecimentos deverão ser 
encaminhados a Comissão Eleitoral, através 
dos telefones: (12) 3644-5969/ (12) 3644-
5964.
Email: cmspinda@bol.com.br

edital nº 001/2015 - bolSa de eStudo

“estabelece critérios para inscrição e 
seleção de estudantes para bolsa de 

estudo para o ensino Superior”

O Prefeito do Município de Pindamonhangaba, 
Dr. Vito Ardito Lerário, no uso dessas 
atribuições, e de acordo com a Lei Municipal 
nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº 4.947, 
de 06/03/2013, RESOLVE tornar públicos os 
critérios de inscrição e seleção de alunos para 
concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino 
Superior, na modalidade de tecnologia, 
licenciatura e bacharelado, em cursos 
presenciais e não presenciais reconhecidos 
pelo MEC - Ministério da Educação e Cultura, 
das áreas de biológicas, exatas e humanas 
até o limite de 160 bolsas simultâneas, sendo 
oferecidas:            
                                                   

Nº de bolsas - 73 No exercício de 2015

As bolsas serão integrais no valor do curso, 
e as mensalidades serão pagas diretamente 
à instituição de ensino na qual o aluno se 
matricular. 

1 - daS inScriÇÕeS
As inscrições serão feitas no Colégio 
Comercial Dr. João Romeiro, sito à Rua 
Senador Dino Bueno,119 - Centro - 
Pindamonhangaba, nos dias 24 e 25 de 
Janeiro de 2015 das 09h00 às 17h00.

2 - doS reQuiSitoS Para inScriÇÃo
Poderão inscrever-se os interessados que:
a) - residam em Pindamonhangaba há pelo 
menos 48 (quarenta e oito) meses; 
b) - pertençam a um núcleo familiar com renda 
“per capita” de até R$ 658,85 (seiscentos e 
cincoenta e oito reais oitenta e cincoenta 
centavos), valor equivalente 8,82 UFMP’s x 
R$ 74,70 - UFMP 2015;
c) - tenham sido aprovados no vestibular, 
no caso de ingressantes, ou estejam 
cursando o Ensino Superior, no caso dos não 
ingressantes;
d) não possuam Ensino Superior Completo.

3 - doS docuMentoS Para inScriÇÃo 

3.1 Para inscrição, os interessados deverão 
apresentar os documentos a seguir:
- Cópia simples do R.G e C.P.F do candidato
  - Dados dos membros do grupo familiar; 
(ANEXO 2)
-  Cópia dos documentos que comprove residir 
no Município a pelo menos 48 (quarenta 
e oito) meses (contas que comprovem o 
endereço) 
- Cópia do comprovante da instituição de 
ensino superior da aprovação no vestibular 
para o curso que se pretende no caso de 
estudantes ingressantes, ou comprovante 
de matrícula para estudantes que já estejam 
cursando;
-  declaração do estudante que não possui 
ensino superior completo; (ANEXO 1)
 - ficha de inscrição retirada no local, 
devidamente preenchida.
-  Cópia do comprovante de rendimento do 
estudante e dos integrantes do grupo familiar, 
referentes às pessoas físicas e a eventuais 
pessoas jurídicas vinculadas, dos últimos 03 
(três) meses;
- Cópia ELIdo histórico escolar do Ensino 
Médio cursado em escola pública; ou 
comprovante de percepção de bolsa de 
estudo integral durante os períodos letivos 
referentes ao ensino médio cursados em 
instituição privada, emitido pela respectiva 
instituição, quando for o caso; 
- comprovante de NOTA obtida no vestibular, 
no caso de ingressantes; 
- comprovante de notas nas disciplinas 
curriculares, no último ano cursado, para os 
NÃO ingressantes;
- cópia da carteira de trabalho (Foto, 
Identificação e o último registro); 
3.2 Os interessados que não preencherem a 
ficha de inscrição de forma correta, completa 
e fidedigna, ou que não apresentarem toda 
a documentação necessária, terão seus 
pedidos indeferidos, automaticamente. 

4 - da triageM Social
Após entrega dos Documentos para 
Inscrição, exigidos no item 3, os candidatos 
serão submetidos a uma triagem social, 
através de Visita Domiciliar realizada 
pela equipe Técnica do Departamento de 
Assistência Social da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.

5 - da claSSificaÇÃo e reSultadoS

5.1 Serão critérios para ordem de seleção e 
classificação.
i- ter estudado em escola pública ou ser 
bolsista integral da rede particular;
ii- a maior nota obtida no vestibular no caso 
de ingressantes; 
iii- média entre as notas nas disciplinas 
curriculares, no último ano cursado, para os 
não ingressantes; 
iV- trabalho com carteira assinada;
V- a menor renda per capita. 
5.2 - O resultado será publicado no Jornal 
Tribuna do Norte e divulgado no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br

6 - daS diSPoSiÇÕeS geraiS

6.1 O candidato ao preencher seu formulário 
de inscrição, declara estar ciente e de acordo 
com as normas deste Processo, da Lei 
Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto 
nº 4.947, de 06/03/2013, bem como, serem 
corretas e verdadeiras todas as informações 
por ele prestadas. Caso o aluno beneficiário 
desista do curso após iniciadas as aulas, a 
bolsa de estudo correspondente poderá ser 
transferida para o classificado suplente até 30 
(trinta) dias do início das aulas ou, decorrido 
este prazo, para classificado suplente que 
esteja regularmente matriculado, obedecida 
ordem de classificação.
Pindamonhangaba, 16 de Janeiro de 201

eliana Maria galVÃo Wolff
diretora da aSSiStencia Social
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Ação social estimula limpeza no 
guarda roupa e ajuda quem precisa

ANA CAMILA CAMPOS
***

O ano começou. Época 
em que renovamos nos-
sos objetivos, metas. É 
quando começamos uma 
dieta, nos matriculamos 
na academia, decidimos 
mudar algo e, por que 
não, arrumar o guarda
-roupa e eliminar aquilo 
que não usamos mais? 
Aquela peça de roupa 
que você jura que ainda 
vai servir, ou aquela que 
você comprou mas nunca 
usou. Pois é, agora, mora-
dores de Pindamonhan-
gaba têm mais um motivo 
para fazer essa “limpeza” 
e praticar a “Lei do Desa-
pego”.

Eliana Godoy é a ide-
alizadora da campanha 
Desapego e foi exatamen-
te vivenciando essa situa-
ção diante de seu guarda 
roupa que surgiu a ideia.

“Comecei a realizar 
trabalhos sociais no meio 
do ano passado, quan-
do decidimos arrecadar 
fraldas geriátricas des-
cartáveis e mantimentos 
que estavam escassos no 
Lar São Vicente de Paulo. 
Muitas pessoas ajudaram 
e conseguimos cerca de 
três caminhonetes lota-
das. Só de fraldas, arreca-
damos quase 300 paco-
tes”, comemora.

Entretanto, o fundo 
de cena das campanhas 
para ajudar as pessoas é 
muito mais profundo que 
se possa imaginar. Além 
da solidariedade, Eliana 
conta que uma pessoa em 
especial serviu para ins-
pirá-la.

“Tenho um irmão que 
faleceu há dois anos. Ele 
tinha apenas 26 anos e, 
após sua partida, nossa 
família descobriu várias 
ações que ele promovia 
e nunca contou para nin-
guém. Nada como o amor 
para curar a dor da perda 
e essa foi a forma que eu 
encontrei de preencher 
o vazio que ele deixou”, 
emociona-se.

PARA AJUDAR
A campanha vai se 

estender até o domin-
go (25) e quem desejar 
colaborar pode separar 
roupas e sapatos (de 
todos os tamanhos, desde 
bebês a idosos) e artigos 
de cama, mesa e banho 
em bom estado e entrar 
em contato pelos telefones 
3637-4207 ou 3637-4105 
ou por mensagem inbox 
no facebook de Eliana 
Godoy. “A pessoa que doar 

não precisa se preocupar 
porque nós mesmos vamos 
até lá recolher as doações”, 
explica.

Quem se benefi cia
Dessa vez, Eliana conta 

que o material arrecada-
do vai ser utilizado para 
ajudar pessoas que vivem 
em centros de reabilitação 
para dependentes quími-
cos e moradores de rua. 
“Temos um amigo que 
trabalha com assistência 

social em todo o Vale e 
cuja equipe sai durante 
às noites e madrugadas 
para fazer essas entregas. 
Vamos aproveitar esse tra-
balho e distribuir algumas 
peças”, destaca.

“A campanha está um 
sucesso e não podemos 
parar. Desapegue-se e 
experimente a maravilhosa 
sensação de que doar é 
infi nitamente melhor do 
que receber”, conclui.

SOS busca voluntários

Polícia registra três homicídios 
em menos de 12 horas

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Pindamonhangaba
Conselho Municipal de Saúde (COMUS)

Edital de Convocação – ELEIÇOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pelo presente Edital, nos termos da lei 2533 de 21 de maio de 1991, e suas alterações, que cria 
o Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba – COMUS, convocamos os representantes 
dos Prestadores de Serviço – SUS, com ou sem fi ns lucrativos, dos Trabalhadores de Saúde e 
dos Usuários de serviços SUS, indicados por entidades legalmente constituídas e reconhecidas 
como: Sociedades Amigos de Bairro, Associações em geral, Sindicatos de trabalhadores e outras 
entidades que não tenham vínculos fi nanceiros com o Executivo para participarem da eleição do 
Colegiado que irá compor o  Conselho Municipal de Saúde no triênio 2015 – 2018.
Cada entidade representante dos Usuários, Prestadores de Serviço – SUS e Trabalhadores de 
Saúde poderão indicar até 03 (três) membros para se inscreverem como candidatos à Conselheiro 
de Saúde.
As inscrições serão realizadas na sala do COMUS, anexo à Secretaria de Saúde à Rua Major José 
dos Santos Moreira, 570, 1º andar – Centro – Pindamonhangaba – SP, no horário das 8h00min 
as 12h00min  e das 14h00min as 17h00min de segunda a sexta-feira, no período de 12 a 23 de 
janeiro de 2015.
Para efetuar as inscrições o candidato deverá apresentar um Ofi cio em papel timbrado da Entidade/
Empresa, assinado por um representante legal com a devida indicação e fi cha de inscrição 
devidamente preenchida na sala do COMUS mediante documento com foto.
Os Trabalhadores de Saúde deverão apresentar documento da Unidade com sua indicação 
juntamente com a fi cha de inscrição preenchida na sala do COMUS.
As inscrições estarão abertas no período de 12 a 23 de Janeiro de 2015, não havendo prorrogação 
do prazo.
O COMUS terá a formação paritária dentro das prerrogativas legais, com um total de 16 membros 
titulares assim distribuídos: 
I – 02 (dois) representantes do Governo Municipal, sendo um deles o Secretário de Saúde;
II – 02 (dois) representantes dos Prestadores de Serviço de Saúde SUS conveniados, com ou sem 
fi ns lucrativos; 
III – 04 (quatro) representantes dos Trabalhadores da Saúde;
IV – 08 (oito) representantes dos usuários indicados por entidade legalmente constituída e 
reconhecida. 
Cada membro titular terá 02 (dois) membros suplentes representantes nos termos de legislação 
pertinente.
As eleições para os seguimentos realizar-se-ão nas seguintes datas:
Segmento Usuários: dia 03 (três) de fevereiro de 2015, chamada única, às 18h00min no prédio do 
Centro de especialidades Médicas (CEM) à Rua Frederico Machado, 179, Centro.
Segmento dos Trabalhadores de Saúde: dias 02 (dois) e 03 (três) de fevereiro de 2015, nas próprias 
Unidades de Saúde de forma itinerante.
Segmentos Prestadores de Serviço de Saúde: dia 03 (três) de fevereiro de 2015, das 15h00min 
as 17h00min na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social à rua major José dos Santos 
Moreira, 570.
As eleições serão conduzidas pela Comissão Eleitoral conforme Portaria Geral 4353 de 19 de 
Dezembro de 2014 como segue. 
Presidente: Veraniza do Prado
1º Secretário: Edwin Camargo 
2º Secretário: Helena Maciel Pereira
Mobilização e Comunicação: Irene Ribeiro e Alessandra Aparecida Beraldo
Apoio Administrativo: Antonio Leandro dos santos e Joel dos Reis Batista
Após a apuração de cada segmento no dia 03 (três) de fevereiro de 2015, a Comissão Eleitoral 
do COMUS apresentará o novo Colegiado para a formação do Conselho Municipal de Saúde de 
Pindamonhangaba, e será encaminhado ao jurídico para a elaboração de Portaria de nomeação 
dos membros eleitos.
As dúvidas e esclarecimentos deverão ser encaminhados a Comissão Eleitoral, através dos 
telefones: (12) 3644-5969/ (12) 3644-5964.
Email: cmspinda@bol.com.br 

Pindamonhangaba 
registrou três homicídios 
desde a noite de quarta-
feira (14) até a madruga-
da de quinta-feira (15). O 
primeiro crime aconte-
ceu às 22h43 da noite do 
dia 14. De acordo com in-
formações do boletim de 
ocorrência, um rapaz de 
23 anos foi atingido por 
tiros logo após ter desci-
do do ônibus. Enquanto 

ele estava nas proximi-
dades do ponto, uma 
moto com duas pessoas 
se aproximou e foram 
efetuados quatro dispa-
ros na direção do jovem. 
Pessoas que teriam escu-
tado o barulho dos tiros 
acionaram a PM, que já 
encontrou a vítima sem 
vida.

Outro homicídio acon-
teceu na madrugada, 

quando um veículo Peu-
geot preto teria “coloca-
do” o corpo de um jovem 
de 26 anos em frente ao 
Pronto-Socorro Munici-
pal e fugiu, em seguida.

Com a vítima, foram 
encontrados pertences 
como documentos pes-
soais, cigarro, dinheiro, 
relógio e um terço.

Também na madru-
gada, após receber de-

núncia anônima, a Polícia 
Militar encontrou o corpo 
de um rapaz de 18 anos 
no bairro do Feital. A ví-
tima estava com diversas 
perfurações pelo corpo, 
em locais como cabeça, 
pernas e abdômen. 

A equipe de investi-
gação da Polícia Civil vai 
dar continuidade aos tra-
balhos para esclarecer os 
casos.

Arquivo pessoal

Vendas de ar-condicionado e 
ventiladores surpreendem lojistas

Pindamonhangaba tem 
vivido um verdadeiro sufo-
co neste verão por conta das 
altas temperaturas registra-
das. Na última quarta-feira 
(14), os termômetros indica-
vam que a máxima na cida-
de poderia chegar a 37°C e 
como o vento e a chuva não 
ajudaram a sensação térmica 
ultrapassou as previsões dos 
metereologistas. 

Quem comemora é o co-
mércio. A procura por ven-

tiladores e ar-condicionado 
aumentou signifi camente. 
Segundo a representante 
da loja Cybelar de Pinda, as 
vendas subiram mais do que 
o previsto na loja e bateram 
recorde em relação ao ano 
anterior. “Nos estamos co-
memorando esta fase que 
esta nos fornecendo bastante 
clientes. Apesar do clima não 
ser agradável, as vendas es-
tão espetaculares”.

Outros lojistas não se 

manifestaram formalmente, 
porém em contato disseram 
que os dois produtos estão 
entre os mais comercializa-
dos no período.

Temperaturas 
seguem em alta 

O calor vai continuar na 
cidade nesta semana. Segun-
do levantamento da Cptec/
Inpe – Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos, 
a mínima estará em torno de 
23°C e a máxima 37°C.

O SOS – Serviço de 
Obras Sociais de Pinda-
monhangaba está preci-
sando de modelos para 
seus diversos cursos. 
Quem desejar participar, 
basta comparecer à sede 
da instituição, que fi ca na 
rua Dr. Frederico Macha-
do, 270, São Benedito, 
próximo à Santa Casa. A 
participação é gratuita.

Cabeleireiro femini-
no:    2ª e 4ª das 13h30 
as 16 horas.

3ª e 5ª das 14 às 16 
horas e das 18 às 20 
horas.

Cabeleireiro mascu-
lino:  2ª e 4ª das 19 às 
20h30.

Manicure e pedicu-
re: 2ª e 4ª das 19h30 às 
21h30.

Polícia

Eliana Godoy com Antonio Moraes, presidente do Lar São Vicente de Paulo Parte das peças arrecadadas este ano



16 de janeiro de 2015SEXTA-FEIRA

Tribuna do Norte
esportes 

pindamonhangaba

Castolira e Capituba 
disputam liderança 
da Copa Regional

Festival de Verão 
garante diversão 
dos pindenses

Comunidade do 
CdhU vai contar com 
quadra de esportes

Representantes da Prefeitura 
e membros da comunidade de 
Pindamonhangaba estiveram 
em Mauá para conhecer o CEU 
– Centro de Artes e Esportes 
Unificado. A visita ocorreu na 
terça-feira (13) e a comitiva 
pindense foi recepcionada pelo 
coordenador de Cultura Sérgio 
Pires, juntamente com a equipe 
que atua no local.

O objetivo foi conhecer o 
processo de gestão e práticas 
aplicadas à comunidade local, 

domingo (18), às 10 horas
Chave A
rodoviário x Vila São josé, no estrela
araretama x Cantareira, no jardim resende
Unidos da Vila x mantipê, no Feital

Chave B
maricá x real esperança, no Santa Cecília
Sapopemba x independência, no azeredo

CopA GIBA CInquEnTão 
domingo (18)

maricá x São Cristóvão, às 8h30, no Quirinão
Santos x esplanada, às 10 horas, no Quirinão
independente x Flamenguinho, às 8h30, no Vera assoni
Flamengo x Campo alegre, às 10 horas, no Vera assoni
Afiz x Borracharia Chafariz, às 8h30, no campo da Afizp

SuB 17
domingo (18), às 8h30

Fluminense x independente, no Feital
Cidade jardim x Tamandaré, no jardim resende
independência x ouro Verde, no azeredo

Jogo começa às 10 horas, no domingo (18), pela segunda rodada da Copa Regional

O Castolira, que goleou o 
Maricá por 5 a 0, e o Capituba, 
que venceu o Independência 
por 4 a 0, se enfrentam nes-
te domingo (18), às 10 horas, 
pela segunda rodada do grupo 

B da Copa Regional, categoria 
Amador.

Atual campeão da Segunda 
Divisão de Pindamonhangaba, 
o time treinado por Gordinho 
é um dos favoritos ao título. 

Com um elenco composto por 
jogadores experientes e acostu-
mados a vencer competições, o 
Castolira vai apostar na força da 
torcida para encarar o visitante 
no campo da Afizp.

ConfiRa os demais jogos da segunda Rodada:

neste calor intenso, em 
pindamonhangaba a população 
pode se divertir e se refrescar 
nas piscinas públicas oferecidas 
pela Secretaria de juventude 
esportes e Lazer, com a rea-
lização do projeto Festival de 
Verão.

desde o dia 12, das 14 às 
18 horas, crianças, jovens e 
adultos têm aproveitado as pis-
cinas do Centro esportivo ‘joão 
do pulo’ e do araretama, locais 

onde essas atividades terminam 
nesta sexta-feira  (16).   

para participar é necessá-
rio o uso de trajes de banho: 
biquíni, maiô, sunga ou short 
tactel, e recomenda-se prote-
ger a pele com o a aplicação de 
protetor solar 30 minutos antes 
de ir às piscinas.

De 19 a 23 de janeiro o fes-
tival atenderá os moradores da 
região de moreira César e do 
bairro Cidade nova.

As piscinas públicas são alternativas de lazer no verão

os moradores do CdhU Cíce-
ro prado contarão com quadra 
poliesportiva coberta nos próxi-
mos meses. a obra está sendo 
realizada ao lado da escola 
municipal e é feita em parceria 
com a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e governo Federal. a 
obra está em fase inicial, e os 
funcionários da empresa estão 
atuando no local desde o quarto 
trimestre de 2014.

odair josé albino, morador 
do bairro, achou muito boa a 
notícia de que o local contará 
com uma quadra que servirá 

de lazer para os jovens. “Uma 
quadra coberta aqui para nós 
será muito importante. Fico fe-
liz com esta obra e espero que 
mais coisas boas assim sejam 
feitas”.

o Cícero prado tem rece-
bido melhorias constantes 
e os loteamentos da região 
também. esta quadra contará 
com vestiários e a comunida-
de poderá utilizá-la para pra-
ticar diversas modalidades, 
pois, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba tem oferecido 
esportes para todos.

Construção da quadra está em fase inicial

REpRESEnTAnTES dE pIndA 
VISITAm CEu dAS ARTES dE mAuá

além das atividades esporti-
vas, culturais e demais ações. O 
coordenador cultural da cidade 
e outros quatro membros da 
gestão comunitária receberam 
os representantes de Pinda e 
apresentaram os espaços onde 
as atividades acontecem e como 
elas são realizadas.

A comitiva foi composta pelo 
secretário de Juventude Espor-
tes e Lazer, pelo diretor de La-
zer de Moreira César, membros 
do departamento de Assistência 

Social e gestores da comuni-
dade onde o equipamento será 
instalado.

O CEU de Pindamonhangaba 
está sendo construído entre o 
Liberdade e o Vale das Acácias, 
em Moreira César. Neste espaço 
haverá ações sociais, culturais e 
esportiva. A obra está em fase de 
acabamento e é resultado de um 
convênio entre a Prefeitura e o 
Governo Federal. A inauguração 
do prédio está prevista para o 
primeiro semestre deste ano.

Comitiva de pindamonhangaba no CEu de mauá

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação


	TN1601
	TN1602
	TN1603
	TN1604
	TN1605
	TN1606
	TN1607
	TN1608
	TN1609
	TN1610

